
Üçüncü Sektör 
Kooperatifçilik 

2006 
Cilt:41 
Say ı : 3 

Tüketicilerin Demografik Özellikleri ve İ nternetten Sat ı n 

Alma Davran ışı  Üzerine Bir Ara ş t ı rma 

Resul USTA 

Tarim Sat ış  Kooperatiflerinin Yap ı land ı r ı lmas ı  Çerçevesinde 

Ürün ihtisas Borsac ı l ığı  ve Lisansl ı  Depoculuk Sistemi 

Haş im ÖZÜDOĞ RU 

E-Eğ itim ve Gazi Üniversitesi Ö ğ rencilerinin Bu Konudaki 

Bilgi Düzeyleri ve E ğ ilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir 

Araş t ı rma 

Sezer KORKMAZ, Barış  Gökalp BAYBURTLU 

Tar ı m Kredi Kooperatiflerinde Teknik Etkinlik ve Toplam 

Faktör Verimlili ğ indeki Değ i ş me, 2001-2005: İ zmir Bölge 

Birli ğ i Örneğ i 
Mehmet Candemir, Nursel KOYUBENBE 

Tüketicinin Korunmas ı nda Tüketici Örgütlerinin Rolü 

Bilgi Toplumu ve Altyap ı  Stratejileri 

Çetin Murat HAZAR 

Karşı laş t ı rmal ı  Olarak Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu İ le 

CMUK'a Göre El Koyma 

Fethi KILIÇ, Ümmügülsüm KILIÇ 

Yeni Nesil Kooperatif ve Uygulamalar ı  

Necdet BILGIN, Gökhan ÖZER 

Hisse Senedi Piyasalar ı n ı  S ı n ıfland ı rma Kriterleri 

Hasan BAL, İ lker SAKINÇ 

Muhasebe Denetiminde Analitik İ nceleme Posedürlerinin 

Kullan ı m ı  ve ISA No:520 

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİ T, Emine ÇINA BAL 

TÜRK KOOPERAT İ FÇ İ L İ K KURUMU 



ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİ FÇİ Lİ K 
2006 C İ LT:41 SAYI: 3 

Sahibi 
Türk Kooperatifçilik Kurumu Bas ı n Yay ı n Ara ş t ı rma 
Dan ış manl ı k ve Eğ itim Hizmetleri İş letmesi Ad ı na 

Prof. Dr. Nevzat AYPEK 

Yaz ış ma Adresi / Office 
Mithatpa ş a Caddesi 38/A 06420 K ı z ı lay - ANKARA 
Tel: 0.312 435 98 99 - 435 96 91 Fax: 0.312 430 42 92 

www.kooDkutorg.tr  • admin(&koopkutorg.tr 

Türk Kooperatifçilik Kurumu 
Bas ı n Yay ı n Araş t ı rma Dan ış manl ı k ve Eğ itim Hizmetleri İş letmesi 

Y ı lda 4 Say ı  Yay ı nlan ı r. 
Yay ı n Türü - Yerel Süreli Yay ı n 
Fiyat: 6.500.000 TL. - 6,50 YTL. 

Y ı ll ı k Abone: 25.000.000 TL. - 25 YTL. 
Yurtd ışı : 7 USD - 5 EURO 

Abonelik İ çin Banka Hesap Numaram ı z: 
T.C. Ziraat Bankas ı  MithatDa ş a Ş ubesi Hesap No: 7970378 - 5002  

Tasarım & Ctp & Baskı  
Umut Tan ı  Sağ l ı k Matbaa San. ve Tic. A. Ş . 

Saner Bas ı m Sanayii 
Ostim Org. San. Böl. Turan Çiğdem Cd. No:15 

Tel: 0.312 385 91 03 (PBX) 

Bas ı m Tarihi 
19 Ekim 2006 

pe
cy

a



ISSN 1300 - 1469 

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATIFÇILIK 
2006 C İ LT:41 SAYI: 3 

Sorumlu Yaz ı  İş leri Müdürü 
Prof. Dr. Rasih DEM İ RC İ  

YAYIN KURULU 
Baş kan: Doç. Dr. Nurettin PARILTI 

Raportör: Doç. Dr. Ahmet BAYANER 
Üye: Doç. Dr. H. Hüseyin ATAR 

Üye: Yrd. Doç. Dr. Eriman TOPBA Ş  
Üye: Dr. Zafer BABAG İ RAY 

HAKEM KURULU 
Eyüp AKTEPE - Gazi Üniversitesi 

Osman ALTUĞ  - Marmara Üniversitesi 
Burhan AYKAÇ - Gazi Üniversitesi 

Kadir ARICI - Gazi Üniversitesi 
Nevzat AYPEK - Gazi üniversitesi 

Rasih DEM İ RC İ  - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
İ smail DUYMAZ - Y ı ld ı z Teknik Üniversitesi 

H.Ferhat ECER - Ni ğde üniversitesi 
İ hsan ERDOĞAN - Gazi Üniversitesi 
Ali Fuat ERSOY - Gazi Üniversitesi 

Ahmet GÖKÇEN - İ stanbul Üniversitesi 
İ zzet GÜMÜ Ş  - Gazi Üniversitesi 

İ . Hakk ı  İ NAN - Trakya Üniversitesi 
Eyüp G. İ SP İ R - Gazi Üniversitesi 

Öznur YüKSEL - Çankaya Üniversitesi 

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Hakemli Bir Dergidir. 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, 

içindekiler 

Tüketicilerin Demografik Özellikleri ve internetten Sat ı n Alma Davran ışı 	 1 
Üzerine Bir Araş t ı rma 
Resul USTA 

Tar ı m Sat ış  Kooperatiflerinin Yeniden Yap ı land ı r ı lmas ı  Çerçevesinde Ürün 
	

14 
ihtisas Borsac ı l ığı  Ve Lisansl ı  Depoculuk Sistemi 
Haş im ÖZÜDOĞ RU 

E-eğ itim ve Gazi Üniversitesi Ö ğ rencilerinin Bu Konudaki Bilgi Düzeyleri 
	

22 
Ve Eğ ilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Ara ş t ı rma 
Sezer KORKMAZ, Bar ış  Gökalp BAYBURTLU 

Tar ı m Kredi Kooperatiflerinde Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör 
	

41 
Verimlili ğ indeki Değ iş me, 2001-2005: İ zmir Bölge Birli ğ i Örneğ i 
Mehmet CANDEMIR , Nursel KOYUBENBE 

Bilgi Toplumu Ve Altyap ı  Stratejileri 	 58 
Çetin Murat HAZAR 

Karşı laş t ı rmal ı  Olarak Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu İ le CMUK'a Göre 	74 
El Koyma 
Fethi KILIÇ, Ümmügülsüm KILIÇ 

Yeni Nesil Kooperatifler ve Uygulamalar ı 	 79 
Necdet BILGIN, Gökhan ÖZER 

Hisse Senedi Piyasalar ı n ı  S ı n ıfland ı rma Kriterleri 	 93 
Hasan BAL, İlker SAKINÇ 

Muhasebe Denetiminde Analitik İ nceleme Prosedürlerinin Kullan ı m ı  Ve 	104 
ISA No: 520 
Seyhan ÇIL KOÇYİĞİ T, Emine ÇINA BAL 

II 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (3) : 1-13 

Tüketicilerin Demografik Özellikleri Ve 
İ nternetten Sat ı n Alma Davran ışı  Üzerine Bir 

Ara ş t ı rma 

Resul USTA* 

Özet: Etkili pazarlama stratejisi belirlemenin şartlannclan birisi, pazar bölümlerinin; 
ekonomik, demografık ve davranışsal faktörler yönünden iyi tammlanmas ıdır. Bu 
araştırmanın temel amacı  da, internet kullanan tüketicilerin clemocjrafık özellikleri ile 
internetten satın alma davranışı  arasındaki ilişkiyi belirlemektir. E-mail arac ılığ tyla, yapılan 
anket ile 805 internet kullanıcısınclan elde edilen verilere göre, tüketicilerin 670 38'i internet'ten 
satm alım yapmaktad ır. İ lişki testi ve Spearman'in korelasyon katsay ısı  sonuç/firma göre 
cinsiyet ve meslek ile sat ın alıp almama arasında ilişki vardır. Yaş  ilerledikçe satın alma 
oranı  düşerken; gelir, eğ itim düzeyi yükseldikçe sat ın alma artmaktadır. Büyük şehirlerde 
yaşayanlar, diğer yerlerde yaşayanlara göre daha fazla satın almaktadırlar. Meslek ile satın 
alma tecrübesi, satın alma tutan ve en çok alınan ürün grubu arasında ilişki mevcuttur. Yaş  
ve gelir ile satın alma tecrübesi ve satın alma tutan arasında doğrusal ilişki vardır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Satın Alma Davranışı  

A Research On The Consumers' Demographic Characteristics 
And Buying Behaviour On Internet 

Abstract: One of the conditions determining the effective mark,eting strategies is to define 
economic, demographic and behavioral factors of the markets segment. The objective of this 
study is to examine the relation between the demographic characteristics of consumers and 
internet purchasing behavior. According to the dala obtained from the questionnaire fılled 
out by 805 internet users, the 38 % of the cansumers have purchased something via internet. 
Accorcling to the results of the Chi-square test and Spearman's rho, there is relatian between the 
gender, occupation and, whether by purchasing something or not. When someone gets older, 
the ratio of purchasing decreases, but when education and income levels of the cansumers 
increase, the ratio of their purchasing increases. People living in the metrapolitan cities have 
been purchasing much more than the people living others areas. There is a relation between 
the occupation and purchasing experience, purchasing totctl, the most purchased product 
group. There is a linear relation between the age, income level and purchasing experience, 
purchasing total. 

Keywords: Internet, Buying Behavior 

* Yrd. Doç. Dr. Z.K.U. Safranbolu Meslek Yüksekokulu 
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GİRİŞ  
İnternet üzerinden perakende al ış veriş , hem satı c ılara hem de tüketicilere 

sunduğu avantajlar nedeniyle, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de h ızla 
yaygmlaşmaktad ı r. İnternetVeri Merkezi'ne göre, dünyada internetüzerinden perakende 
alış veriş  yapanların sayısı  2001 yı lında 119 milyon iken, 2005 yı lında bu rakam ın 317 
milyona yükseleceği tahmin edilmektedir (Njite ve Parsa, 2005: 43). İş letmeden tüketiciye 
(b2c) e-ticaret hacmi Gartner Group Dan ış manlık Ş irketi rakamlarma göre, 1999 y ı lında 
25 milyar dolar iken 2005 y ı lında 1 trilyon dolar tahmin edilmektedir (Kömürcü, 2002). 

AC Nielsen Araştırma Ş irketi'nin 2005'de yapt ığı  araş tırma sonuçlarına göre, 
internette al ış veriş  en çok Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayg ındır. AC Nielsen internet 
sektörü araştırmaları  başkanına göre, az gelişmiş  ülke pazarlar ındaki internetten 
alış veriş  artış  hızı , gelişmiş  ülkelere göre daha fazlad ır. Global olarak bak ı ldığı nda 
internet üzerinden en çok sat ı lan ürünler s ı rasıyla; kitap, elektronik e şyalar, uçak 
biletleri ve diğer turistik ürünler ile giyim e şyalarıdır (AC Nielsen News, 2005). 

Türkiye'de internet üzerinden al ışveriş in durumunu aç ıklayıcı  güncel ve 
güvenilir veriler ise mevcut değildir. Sadece baz ı  banka ve al ış veriş  sitelerinin 
yöneticileri ile yap ılmış  söyleş ilerde, baz ı  sayısal verilerden söz edilmektedir. Örneğ in 
bir banka yöneticisi ile yap ılan söyleş ide, 2003 yı lının ilk çeyreğine göre kendi kredi 
kartları  ile yapılan alış verişte % 80 artış  olduğunu belirtilmiş tir. Aynı  yönetici internet 
üzerinden yap ılan artışı n AB ülkeleri ortalamas ımn çok üzerinde olduğunu belirtıniş tir. 
Bir alışveriş  site yönetici 1998'den beri internette al ış veriş  sektöründe olduklar ını  ve 
her yı l internet satış larının ortalama %100 büyüdüğünü belirtmektedir. En çok sat ılan 
ürünlerin ise elektronik ürünler olduğunu belirtmektedir (turk.internet.com , 2004). 

Gelişmiş  ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tüketicilerin hayat sitilinin de ğ işmesi 
ve zaman darl ığı  gibi faktörler, fiziksel ortamlarda al ışverişe alternatif bir yol olan 
internetten satın alma davran ışı nın yaygmlaşmasım sağlamaktadır. Hızla yaygınlaşan 
alış veriş  siteleri bunun en önemli göstergesidir. ACNielsen Ekim 2005 ara ş tırmasında 
Türkiye'yi internetten al ışveriş  s ıralamas ında 17 Avrupa ülkesi aras ında 16. sırada 
saymış tır(AC Nielsen News, 2005). 

Son yirmi yılda pek çok araştırma, bilgi teknolojilerinin kabulü üzerinde 
durmaktadır. Bu araştırmalar, bilgi teknolojilerinin organizasyonel ve bireysel düzeyde 
kabulü ve kullammma ışı k tutan çeş itli teoriler ortaya koymaktad ır. Bu teorilerden 
tüketicilerle ilgili olanların çoğunda, demografik özellikler de yer almaktad ır. Bu 
çal ış manın amac ı , internet kullanan tüketicilerin demografik özellikleri ile internetten 
satın alma davranışı  (kim, neden internetten sat ın alm ıyor; kim ne, ne kadar, kaç kere 
satın alıyor gibi) arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Ulusal ölçekte planlanan böyle bir ara ş tırma, öncelikle internet kullanan 
tüketicilerin, değ iş ik demografik özellikler itibariyle, ne kadar ımn internet'ten sat ın 
alım yaptıklarını  ortaya koyacaktır. Ayrıca internetten sat ın alım yapan tüketicilerin 
türleri ve sat ın alma davranış larının belirlenmesini sağ layarak, internette perakende 
satış  yapan işletmelere, etkili pazarlama stratejilerinin geli ştirilmesinde yararl ı  bilgiler 
sağ layacaktır. Çünkü, etkili pazarlama stratejisi belirlemenin temel şartlarından birisi, 
hedefienenpazarbölümlerinin; ekonomik, demografikve davran ış sal faktörleryönünden 
iyi tammlanmas ıdır. Bu nedenle, internette sat ın alma davranışı  ve demografik özellikler 
arasındaki ilişkinin analizi, internet ortam ında faaliyet gösteren i ş letmelerin pazarlama 
stt atejileri için firsatlar ve tehditlere ışı k tutacaktır. 

Araş tırma amac ının sağ lıklı  bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için önce, konu 
ile ilgili yapı lmış  araştırmalara ve sonuçlarına yer verilecektir. Böylece karşı laş tırma 
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sağlanabilecek ve ara ş tırma sonuçlar ı  daha anlaml ı  olacaktır. Sonra, araş tırmanın amac ı  
ve metodolojisi üzerinde durulacakt ı r. Daha sonra, araştırma bulgular' analiz edilecek 
ve yorumlanacaktır. Son kısımda ise sonuçlara, ara ştırmanın kı sıtlarına ve yap ılabilecek 
araştırmalara yer verilecektir. 

1.LİTERATÜR ARAŞTİRMASİ  
Uluslararas ı  literatürde, internetten al ışverişe karşı  tüketicilerin tutum ve 

davranış larını  aç ıklamaya çalış an çeş itli çalış malar mevcuttur. Bu çal ış maların çoğu 
(George, 2004: 198-212; Wu, 2003:37-44; Monsuw'e, Dellaert ve Ruyter, 2004:102-121; 
Fusilier ve Durlabhji, 2005: 233-246; v.s.); Teknoloji Kabul Modeli (TKM), Bilinçli 
Davranış  Modeli (BDM), Planl ı  Davranış  Modeli (PDM) ve Fishbein's Davran ış sal Modeli 
(F'sDM) gibi modelleri temel almaktad ırlar. 

TKM, internet gibi bilgi teknolojilerinin çeş itli amaçlar için kullan ımını  etkileyen 
üç temel faktör ortaya koymaktad ır. Bunlar algılanan kullanım kolaylığı , algılanan fayda 
ve algılanan hoş lanmad ır (Davis, 1989: 319-340; Davis, 1993: 475-487; Davis Bagozzi ve 
Warshaw, 1992:1109-1130). Ancak intemet'in kullan ımına karşı  tüketicilerin tutum ve 
davranış larını  TKM ile aç ıklamaya çal ış an araştırmac ılar, üç faktör yan ında, diğer 
bazı  faktörleri de araştırmalarına dahil etmişler, baz ılannı  da çıkarmış lard ır. Örneğ in, 
Finlandiya'da internet bankac ı lığı = kabulü ile ilgili geli ştirilen ve test edilen bir 
modelde, TKM' deki üç unsurun yan ında; tüketicilerin internet bankac ı lığı  ile ilgili 
bilgisi, güvenlik, gizlilik ve internet bağlantısı= kalitesi gibi faktörlerde incelenmi ş tir. 

Bu araştırma sonuçlarına göre, algılanan yarar ve bilgi Internet bankac ı lığı n 
etkileyen temel değ işkenler olarak ortaya ç ıkmış tır (Pikkarainen, vd., 2004: 224-235). 
TKM'nin temel al ındığı  ve internet bankac ı lığı nın kabulüne ilişkin tüketicilerin 
tutumlarını  inceleyen bir başka araştırmada ise algılanan fayda ve yarar yan ında 
tüketicilerin baz ı  demografık özellikleri de değerlendirmeye al ınmış tı r (Lai ve Li, 2004: 
373-386). Hindistan'daki üniversite ö ğrencilerinin, internetin kabulü ve kullan ımı  ile ilgili 
davranış sal sürecinin belirlenmesini amaçlayan ara ştırmaya göre, yazarlar alg ılanan 
yarar ve kullan ım kolaylığı  gibi faktörler yan ında, "kullan ıcının tecrübesi" faktörünü de 
dikkate alm ış lard ı r. Bu ara ştırmada aynı  amaç, PDM ile de test edilmi ş  ve orada da PDM 
ile ilgili faktörlere tecrübe dahil edilmi ş tir (Fusilier ve Durlabhji, 2005: 233-246). 

Tüketicilerin internette al ışverişe karşı  tutum ve davran ış ları  için model önerisi 
sunan bir literatür taramas ında ise, TKM' deki üç faktör yan ında; ürün özellikleri, 
internette al ış veriş  tecrübesi, güven, durumsal faktörler ve tüketicilerin demografık 
özelliklerini de içeren tüketici özellikleri incelenmektedir (Monsuw'e, Dellaert ve 
Ruyter, 2004:102-121). 
Amerika'da üniversite öğ rencilerinin internetten sat ın almaya ilişkin tutumlarını  ve 
davranış larını  planlı  davranış  modeline göre inceleyen ara ştırmada, öğ rencilerin 
internet' in gizliliği ve güvenliği ile ilgili inanış ları  ile internetten sat ın alma aras ındaki 
ilişki incelenmiştir. Sonuçlara göre, öğrencilerin güvenlik ile ilgili olumlu inamş larmın, 
internet üzerinden sat ın almaya karşı  tutum ve davran ış larını  pozitif etkilemektedir 
(George, 2004: 198-212). Taiwan'da F'sDM kullan ı larak yapılan bir araştırmada, internet 
kullanıc ı sı  tüketici karakteristikleri ile internette al ış verişe karşı  tutumlar incelenmiş tir. 
Tüketici özellikleri; demografikler, sat ın alma tercihi, alg ılanan yarar ve hayat stili 
olarak al ınmış tır. Araştırma sonuçlar ı , internette al ışverişe karşı  tutumların demografık 
özelliklere göre önemli derecede farkl ı lık gösterdiğ ini ortaya koymuş tur (Wu, 2003:37- 
44). 

ABD ve Güney Kore tüketicilerinin internetten sat ın alma davran ışı nı  etkileyen 
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faktörlerin kar şı laş tırıldığı  bir araştırma için geliştirilen modelde dört temel faktörden 
söz edilmektedir. Bunlar; internet kullan ım alış kanlığı , yenilikçilik, algılanan riskler, 
milliyet ve demografik de ğ işkenlerdir (yaş  ve cinsiyet). iki ülkeden seçilen örnekler, 
yaş  ve cinsiyet bakımından benzerdirler. Ancak, araştırmada bu iki değ işkenin satın 
alma davran ışı  üzerindeki etkisinin ülkeleraras ı  farkhl ık gösterip göstermediği 
belirlenmemiştir. Sadece modelin testinde kontrol de ğ işkeni olarak kullan ılmış tır (Park 
ve Jun, 2003: 534-553). 

Hong Kong'da yap ılan bir araştırmada, tüketicilerin internetten al ış veriş i için 
bir güven modeli geliş tirilmiştir. Bu modele göre, tüketicilerin internet üzerinden 
ahşveriş ini güvenlik aç ısından etkileyen dört ana unsuru mevcuttur. Bunlar, internet 
tüccarmın güvenliğ i, bir alış veriş  ortam ı  olarak internetin güvenliğ i, altyap ı  faktörleri 
ve öteki faktörlerdir. Öteki faktörlerden birisi de, tüketicilerin demografik özellikleridir 
(Lee ve Turban, 2001:75-91). ABD'deki k ırsal bölgelerde ve şehirde yaşayan üniversite 
öğrencilerinin internetten giysi sat ın almaya karşı  tutum ve davramş larmı  PDM' ne 
göre belirlemeye çalış an araş tırmaya göre, her iki grup öğrenciler de genel olarak bu 
tür ürünlerin internetten sat ın alınmasına karşı  pozitif bir tutum içerisindedirler (Xu ve 
Paulins, 2005, 420-433). 

Singapur'da yap ılan araştırmada, TKM' deki temel faktörler ve demografık 
değ işkenler (cinsiyet, yaş , eğ itim seviyesi) ile internet kullanma faaliyetleri (mesajla şma, 
web inceleme, sat ın alma gibi) arasmdaki ilişki incelenmiş tir. Sonuçlara göre, erkekler 
bayanlara göre daha fazla internet üzerinden sat ın alma davranışı  göstermektedirler 
(Teo, 2001: 125-137). ABD'de bir üniversitenin ö ğrencileri ve personeli aras ında yapılan 
bir araştırmada, internetten sat ın almada tutum ve yaş  farklı lıkları  belirlenmeye 
çalışı lmış lar. 17 ürün kategorisi için yap ı lan araştırma sonuçlar ına göre, genç tüketiciler 
yaş lı  tüketicilere göre internet üzerinde daha fazla ürün ara ştırıyorlar, ancak daha 
fazla satın almıyorlar. Aynca, genç tüketicilerle ya ş lı  tüketiciler farkl ı  ürün kategorileri 
araşhrworlar. Örneğin yaş lı  tüketiciler daha çok bahçwan tak ımları  araşhrırken gençler 
müzik araçları  araştınyorlar. Gençler yaşhlara göre internetten sat ın alimin daha rahat 
olduğunu düşünüyorlar. Internette ara ş tı rma ve satın alma davranışı nı  tahmin etmede, 
yaş  dan daha fazla tutumsal faktörler farkl ı lığ a sebep olmaktad ır. Internet'ten al ış verişe 
karşı  tutumları  rahatlık ve bilgi yönünden daha fazla olumlu olanlar, internet üzerinde 
daha fazla ürün araştırıyorlar ve daha fazla sat ın alıyorlar. internetten sat ın alman 
ürünlerde (yüzde olarak) ya ş , tutumsal faktörlere göre daha farkhl ıkyaratan bir unsurdur. 

Yaş lı lar Internet üzerinde ara ştırdıklan bir ürünü gençlere göre daha fazla sat ın 
alıyorlar (Sorce, Perotti ve Widrick, 2005: 122-132). Avustralya'da yap ılan bir araştırmada, 
internet kullanı c ı larnun demografık özellikleri (cinsiyet, ya ş , gelir ve yerleş im yeri) ile 
internetten sat ın alma sıktıkları  arasında önemli bir ilişki belirlenmiş tir (Chang and 
Samuel, 2004: 171-176). 

2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJIS İ  
2.1. Araştırmanın Değ işkenleri ve Modeli 

Araştırmanın amac ına uygun değ işkenlerin ve modelin belirlenebilmesi için; 
literatür araş tırmasınm yanı  sıra, değiş ik demografik özelliklere sahip internet kullanan 
ve/veya internetten al ış veriş  yapan 50 tüketici üzerinde pilot anket düzenlenmi ş tir. 
Bu çalış malar ışığı nda değişkenler ve Şekil l'deki tammlayıc ı  araştırma modeli 
belirlenmiş tir. Araş tırmada iki tür değ işken mevcuttur. Birincisi, bağı msız değişkenler 
(cinsiyet, yaş , ayl ık gelir, eğitim, medeni durum, meslek ve yerle ş im yeri gibi demografik 
değişkenler) ve ikincisi de bağı ml ı  değ işkenlerdir (internetten satın alıp almama, 
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internetten sat ın almama nedenleri, sat ın al ınan şey, satın alma tecrübesi, hangi s ıklıkla 
satın alma, satın alınan şeyin tutan, ödeme şekli gibi internetten sat ın alma davranışı  ile 
ilgili değ işkenler). 

22. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örnekleme 
Araştırmanın ana kütlesi olarak, ülkemizde internet kullananlar al ınmış tır. 

Ülkemizde internet kullan ımı  hakkında güncel, yeterli ve güvenilir veriler oldu ğunu 
söylemek zordur. DIE' nün 2005 y ı lının Haziran ayında, 10151 hanedeki 16-74 yaşlarındaki 
27013 birey üzerinde yapm ış  olduğu "Hane Halk ı  Biliş im Teknolojileri Kullan ımı  
Araştırması" sonuçlarına göre, internet kullananlarm oran ı  % 13.94'dür. Bir önceki y ıla 
göre artış  oranı  % 0.68'dir. Özetle son bir y ıl içerisinde 500 bin kiş i internet kullanmaya 
baş lamış tır. 

Bölgeler aras ında önemli farkl ı liklann olduğu aynı  araştırma sonuçlanna göre, 
internetten al ış veriş  edenlerin oran ı  % 15.95'dir. Kad ınların 4.33'ü ve erkeklerin %9.6's ı  
internet kullanmaktad ı r (Seçen, 16 Kas ım 2005; Dünya Gazetesi, 27 Kas ım 2005). Bir 
başka araşhrmada ise, Türkiye'de 2003'de 7.27 milyon Internet kullan ımı  olduğu tahmin 
edilmektedir (AD Interactive Reklam Ajans ı , 9 Aral ık 2003; Global Online populations, 
10 Eylül 2004). DIE' nün ara ş tırmas ındaki yı llık 500 bin internet kullan ımı  artışı  veri 
olarak al ınırsa, 2005 yı lı  sonunda Türkiye'de yaklaşı k 8.27 kiş inin Internet kulland ığı  ileri 
sürülebilir. 

 

Demografik 
Değ iş kenler 

  

H1, H2 H3, H4, 
H5, H6, H7 

  

İ nternet' ten Sat ı n 
Alma Davran ışı  

         

 

Cinsiyet 

   

H8, H9, H10, H11, H12, 
H13, H14, 

 

-Kim; internet`ten sat ın 

almı yor, neden? 

        

 

Yaş  

   

H15, H16, H17, H18, 
H19, H20, H21 

►  

 

Ayl ık gelir 

    

     

     

H22, H23, H24, H25, 
H26, H27, H28 

   

 

Eğ itim 

      

     

H29, H230 H31, H32, 
H33, H34, H35 

  

 

Medeni durum 

    

-Kim; ne, ne zamand ı r, 
hangi s ıkl ı kla, ne tutarda 

satın al ıyor ve nas ı l 
ödüyor? 

      

	►  

      

 

Meslek 

    

   

H36, H37, H38, H39, H40, 
H41, H42 

 

 

Yerle ş im yeri 

   

   

H43, H44, H45, H46, H7, 
H48, H49 

         

         

         

Bu araştırmada ise, e-mail adresi olanlar ın internet kulland ığı  varsayı lmış tır. 
Ülkemizde e-mail yoluyla yap ılan anketlerdeki cevaplama oran ının düşüldüğü (Usta, 
2002: 103-118; Akınc ı , Aksoy ve Atı lgan, 2004; 223-224; Usta, 2005: 279-290), ara ştırmanın 
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sonuçlarının geçerliliğ i ve imkanlar dikkate al ınmak suretiyle, 5000 e-adres örnek kitle 
olarak belirlenmi ştir. Örnek kitle her ile, ülke nüfusundaki oranlar ına göre dağı tı lmış tır. 
Örneğe giren her ilden belirlenen say ıdaki e- adresler, çe ş itli sitelerden rasgele 
toplanm ış tır. 

2.3. Veri Toplama Yöntem ve Arac ı  
İnternet yoluyla Kas ım 2005 döneminde yapı lan anket iki bölümden ve 14 çoktan 

seçmeli sorudan olu şmaktad ır. İ lk bölümü oluşturan yedi soru demografık özelliklerle 
ilgilidir. Bu sorularla örnek kitlenin demografik prof ı li ortaya ç ıkarılacak, demografik 
özelliklere göre internetten sat ın alma davranışı  ortaya konulacak ve demografık 
özelliklerle sat ın alma davran ışı  aras ındaki ilişkiler irdelenecektir. 

Birinci soruda cinsiyet "bay" ve "bayan"; ikinci soruda ya ş  "25'den küçük" 
(gençler), 25-44 (orta ya ş lı lar) ve "45 ve üzeri" (yaş lılar); 3. soruda ayl ık gelir "1000 YTL' 
den az", (düşük gelirliler) "1000-1999 YTL aras ı" (orta gelirliler) ve 2000 YTL ve daha 
fazla" (yüksek gelirliler) şeklinde ölçülmü ştür. 4.soruda ise eğ itim "ilköğretim mezunu", 
"lise mezunu", üniversite mezunu ve "lisar ısüstif; 5. soruda medeni durum "evli" ve 
"bekar"; 6. soruda meslek değ işkeni "üniversite öğrencisi", "memur", "öğ retmen", 
"öğretim eleman ı", "teknik eleman", "sağ lık personeli", "emniyet personeli", "i şçi", 
serbest meslek" ve "di ğer"; yerleş im yeri ise 7. soruda "büyük şehir", "il merkezi", "ilçe 
merkezi" ve "diğer" şeklinde ölçülmüştür. 

Ikinci bölümün ilk sorusu, internet kullanan tüketicilerin internetten sat ın al ım 
yap ıp yapmad ıklarını  "evet" ve "hay ır" şeklinde ölçmek için sorulmu ştur. 

Bu soruya "hay ır" şeklinde cevap verenlerin 9. sorudaki sat ın almama 
nedenlerinden (güvenli bulmuyorum, sevmiyorum, zor geliyor, ihtiyaç duymuyorum, 
ve diğer) üç tanesini, sat ın almamadaki önem derecesine göre s ıralamalar ı  ve anketi 
bitirmeleri istenmi ştir. 8. soruya "evet" cevab ı  verenlere, güvenlik kaygılarını  ölçmek 
amac ıyla, 10. soruda, internetten sat ın ahmlann ın bedellerini kredi kart ı  ile mi yoksa 
havale ile mi yoksa ikisi ile birlikte mi ödedikleri sorulmu ştur. 11.soruda ise, internetten 
ne kadar zamand ır satın alım yaptıkları  (satın al ım tecrübesi) "1 yıldan az", "1,3 yıl arası" 
ve "3 yıldan fazla" şeklinde; yılda kaç kere sat ın al ım yaptıkları  (satın alım sıklığı ) "1-4 
kere", "5-9", "10 ve daha fazla şeklinde; 13. soruda y ı llık ortalama sat ın al ım tutarlar' 
"500 YTL' den az", "500-999 YTL", "1000-1999YTL" ve "2000 YTL ve daha fazla" şeklinde 
ölçülmüş tür. 

Son soruda ise, en çok sat ın alınan ürün grubu "kitap ve diğeryaymlar", "bilgisayar 
ve diğer elektronik ürünler", "g ıda ürünleri", "giyim eşyaları", "spor malzemeleri", "otel 
rezervasyonlar ı  ve seyahat biletleri" ve "di ğer" şeklinde araştınlmış tı r. 

3. ARAŞTİRMA BULGULARININ ANALIZI VE YORUMU 
Elde edilen 5000 e-mail adresine anket formu gönderilmi ştir. Ancak anketlerden 

83 tanesi adrese ula ş amadan geri gelmi ştir. Adrese ula şan 4917 anketten ise 840 cevap 
gelmiştir. Cevaplama oran ı  %17.1'dir. Bu anketlerden de 35 tanesi yabo ş  gönderildiğinden 
ya da yanlış  doldurulduğundan değerlendirme d ışı  bırakılmış tır. Sonuç olarak 805 
anket değerlendirilmeye al ınmış  ve 306 kiş inin (% 38.0) internetten al ış veriş  yaptığı  
anlaşı lmış tır. Değerlendirme ve analizler SPSS 9.0 program ı  kullanı larak yap ılmış tı r. 

3.1. Demografik Özellikler ve Internet'ten Sat ın Alma Durumu 
Tablo 1, internet kullanan tüketicilerin demografik özelliklerini ve bu özelliklere 

göre internetten sat ın alım yapıp yapmadıklarını  göstermektedir. Tabloya göre, örne ğe 
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giren baylann % 43.3'ü, bayanların ise % 30.9'u internetten al ış veriş  yapmaktad ı r. 
Yaş  ilerledikçe al ış veriş  oranının ise düştüğü görülmektedir. Özellikle gençlerin, ki 
bunların çoğu üniversite öğ rencisidir, % 53.8'i interneften al ış veriş  yapmaktad ır. Örneğe 
giren yaş lılarda bu oran %25'dir. Dü şük gelirlilerin %32'si, orta gelirlilerin % 45.7'si ve 
yüksek gelirlilerin 48.8'i internetten al ış veriş  yapmaktadır. Medeni durum aç ısından 
bakı ldığı nda, bekarların evlilere göre daha fazla al ış veriş  ettikleri anlaşı lmaktad ır. Bu 
da, gençlerin daha çok bekar olmalar ından kaynaklanmaktad ır. 

Eğitim düzeyi ile internetten sat ın alma aras ındaki doğru orantıyı  bozanlar 
üniversite mezunland ır. Öğ retmenlerde internetten sat ın alma oranının (21.2) düşük 
olması , bunun en önemli nedenidir. Örneğe girenlere meslekleri aç ısından bakı ldığı nda, 
en yüksek sat ın alma oran ının üniversite öğrencilerinde (% 56.8) olduğu anlaşı lmaktad ır. 
Ikinci sırayı  öğ retim elemanları  (% 54.7) ve üçüncü s ırayı  serbest meslek mensuplar ı  
almaktad ır. Öğretmenlerde sat ın alma oranı  ise sadece %21.2'dir. Yerle ş im yerine 
göre ise, büyük şehirde yaşayanların % 56.8'i, il merkezindekilerin %31.8'i ve ilçe 
merkezindekilerin %34.8'i internetten sat ın al ım yapmaktad ır. 

32. Internet'ten Sat ın Almama Nedenleri 
internetkullanantüketicilerden internetten sat ın al ım yapmayan499 (%62) ki ş inin 

muhtemel satın almama nedenlerinden (bu nedenler literatür ara ştırması  kı smındaki 
yayınlardan yararlan ılarak belirlenmiştir) en önemli üç tanesini önem derecesine 
göre (en önemliye 1, sonrakine 2 ve sonuncusuna da 3) s ıralamalan istenmi ştir. Satın 
almama nedenlerinin önem derecesine (1. sat ın almama nedeni 3, ikinci 2 ve üçüncü 1 
ile çarp ılarak) göre s ıralamas ı  Tablo 2'dedir. 

Tablo 2'yegöre internetkullanantüketicilerininternettenah şverişyapmamalanna 
neden olan en önemli faktör, güvenli bulmamalar ıdır. Buradaki güvenlik kavram ının beş  
boyutu vardır. 

Birincisi, tüketicinin özellikle fınansal bilgilerini aktarmas ından dolayı , internet 
ortam ının güvenliği; ikincisi, satıc ının güvenilirliği (ehliyet, dürüstlük gibi); üçüncüsü, 
bağ layı cı  faktörler (i ş lemin güvenliğini sağ layıc ı  sigorta hizmetleri, bağı ms ız kuruluş larca 
verilmiş  sertifikalar, senet gibi unsurlar); dördüncüsü, bireysel güvenme e ğ ilimi ve 
beş incisi de öteki faktörlerdir (ya ş , medeni durum ve internet tecrübesi gibi demografik 
değ işkenler). Hong Kong'da yap ı lan bu araştırmada, bireysel güvenme eğilimi ve 
satı cının güvenliğ i, beş  güvenlik boyutunun en önemlileri olarak ortaya ç ıkmış tır. (Lee 
ve Turban, 2001: 75-91). Örne ğe giren kiş ilerdeki "güvenli bulmama" nedeninin bu be ş  
faktörden hangisinin etkili olduğu ayrı  bir araştırma konusudur. Ancak bu ara ştırmada, 
internetten sat ın al ım yapan tüketicilerin, bireysel güvenme e ğ ilimini ölçmek için, satın 
al ım karşı lığı nı  nasıl (kredi kart ıyla mı  yoksa havale ile mi) ödedikleri ara ş tırılmış tı r. 

Sonuçlar, tüketicilerin büyük çoğunluğunun (%88'inin) satın alım karşı lıklannı  
kredi kartları  ile ödediklerini ortaya koymu ştur. 

3.3. İnternetten Sat ın Alma Davranışı  
İnternetten sat ın al ım yapan 306 tüketicinin; sat ın alım tecrübesi, satın alım 

sıklığı , satın alım tutarı  ve en çok satın al ınan ürün gruplarına göre sat ın alım davranış ları  
Tablo 3'dedir. Tabloya göre örneğe giren tüketicilerin % 48'i, 1-3 y ı l aras ında bir satın 
alım tecrübesine sahiptirler. Bir y ı ldan az zamand ır satın al ım yapanların oranı  %27 ve 3 
yıldan daha fazla zamand ır satın alanların oranı  ise %25'dir. Tüketicilerin çoğunluğu (% 
57.5), yılda 1-4 kere internet üzerinden al ış veriş  yapmaktad ırlar. Yı lda 5-9 kere sat ın alım 
yapanların oranı  %23.9, 10 ve daha fazla satın alanlar ise % 18.6'd ır. 
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Yı llık satın alma tutar ına baloldOnda ise, Türk tüketicilerinin y ı llık satın alma 
tutarlarının düşük olduğu görülmektedir. Y ılda 500 YTL' den az sat ın al ım yapanlar ın 
oranı  %53'tür. 500-1999 YTL aras ı  alış veriş  yapanların oranı  ise %28.4'dür. Tüketicilerin 
% 47.1'i Interneften en çok bilgisayar ve diğer elektronik ürünler, % 27.5'i ise en çok kitap 
ve diğer yayınlar satın almaktad ırlar. En çok spor malzemeleri sat ın alanların oranı  % 
6.7, otel rezervasyonlar ı  ve seyahat biletleri sat ın alanların oranı  % 6.5'dir. 

Tablo :1 Demografık Özellikler ve İnternet'ten Sat ın Alma Durumu 

Demografı k 
Değ i ş kenler n % 

Sat ı n Alanlar 
(n) % 

Bay 459 57,0 199 43,3 
Cinsiyet Bayan 346 43,0 107 30,9 

Toplam 805 100,0 306 
25 ve daha küçük 173 21,5 93 53,8 

Yaş  25-44 aras ı  520 64,6 185 35,6 
45 ve üzeri 112 13,9 28 25.0 
Toplam 805 100,0 306 

1000YTL'den az 469 58,3 150 32,0 
1000-1999 aras ı  254 31,6 116 45,7 

Gelir 2000 ve üzeri 82 10,2 40 48,8 
Toplam 805 100,0 360 

Evli 456 56,6 159 34,9 
Medeni Bekar 349 43,4 147 42,1 
Durum Toplam 805 100,0 306 

İ lköğ retim 35 4,3 12 34,2 
Lise 187 23,2 70 37,4 

Eğ itim Üniversite 438 54,4 149 34,0 
Lisansüstü 145 18,0 75 51,7 
Toplam 805 100,0 306 
Öğ renci 116 14,4 63 56,8 
Memur 197 24,5 53 27,0 

Meslek Öğ retim eleman ı  139 17,3 76 54,7 
Öğ retmen 202 25,1 43 21,2 
Sağ l ık personeli 28 3,5 11 39,2 
Emniyet mensubu 18 2,2 5 27,8 
Mühendis 30 3,7 16 53,3 
Serbest meslek 52 6,5 28 53,8 
i ş çi 9 1,1 3 22,2 
Diğ er 14 1,5 8 50,0 
Toplam 805 100,0 306 
Büyük ş ehir 176 21,9 100 56,8 

Yerle ş im İ l merkezi 422 52,4 134 31,8 
yeri Ilçe merkezi 207 25,7 72 34,8 

Toplam 805 100,0 306 
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Tablo 2: İnternetten Satın Almama Nedenleri 

Satın Almama Nedenleri Puan ı  
1. Güvenli bulmama 1210 
2. ihtiyaç duymama 815 
3. Sevmeme 155 
4. Zor gelme 93 
5. Diğ er 20 

3.4. Hipotez testleri 
Araştırmanın bu kısmında, tüketicilerin demografık özellikleri ile ilgili 7 

değ işken ile internetten sat ın alma davranışı  ile ilgili 7 değişken aras ında ilişki olup 
olmadığı nı  belirlemek için geliştirilen 49 hipotez test edilmi ştir. Tablo 4, 0.05 anlaml ı lık 
düzeyinde test edilen hipotezlerden, sadece aras ında ilişki bulunan ve yorumlanabilen 
değ işkenlerle ilgili hipotez sonuçlarını  göstermektedir. 

Değ işkenlerin ölçme düzeyine göre, iki çe ş it analiz yap ılmış tır. Birincisinde ki-
kare ilişki testi ve ilişkinin tahmini derecesini veren Cramer's V hesaplanm ış tır. Buna 
göre, cinsiyet ile internetten sat ın alıp almama durumu ( İSAD) (Cramer's V=0,12), 
internetten en önemli sat ın almama nedeni (EÖSAN) (V=0.16) ve intemerten sat ın 
alınan ürünlerin ödeme şekli (Cramer's V=0,23) aras ında anlamlı  ilişki vardır. Yaş  ile 
İSAD (V=0,19), EÖSAN (V=0,17) ve ödeme şekli arasında ilişki vard ır. ilginç bir şekilde, 
oranlar dü şük olsa da, yaş  ve cinsiyet ile ayn ı  satın alma davranış  değ işkenleri aras ında 
ilişki çıkmış tır. Gelir ile İ SAD (0,15), en çok sat ın al ınan ürün grubu (0,17) ve ödeme 
şekli (0,19) aras ında anlamlı  bir ilişki vard ır. Eğ itim düzeyi ile ISAD (0,11) ve EÖSAN 
(0,19) aras ında ilişki belirlenebilmiştir. Medeni durum ile sadece en çok sat ın al ınan 
ürün grubu aras ında ilişki belirlenmiş tir (0,21). Kitap ve diğer yayınlar ile bilgisayar ve 
diğer elektronik ürünleri internetten sat ın alma, baylarda da bayanlarda da di ğer ürün 
gruplarına göre ağı rlıkta olmasına karşı n; bayanlar gıda, giyim, otel rezervasyonları  ve 
seyahat biletlerini baylara göre daha fazla sat ın almaktadırlar. Meslek değ işkeni ile ISAD 
(0,30), satın alma tecrübesi (0,20) ve sat ın alma tutarı  (0,22) anlaml ı  ilişki vardır. Meslek 
değ işkeni ile İSAD aras ındaki ilişki katsayı sı  bulunan en yüksek katsay ıdır. Bu durum, 
özellikle üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlar ının, memurlar ve öğ retmenlere 
göre çok daha fazla internetten al ış veriş  yapmalarmdan kaynaklanmaktad ır. Yerleş im 
yeri ile İSAD (0,20) ve en çok satın al ınan ürün (0,21) aras ında ilişki vard ır. Büyük 
şehirlerde oturanlar il ve ilçe merkezlerinde oturanlara göre çok daha fazla internet 
üzerinden al ış veriş  yapmaktad ı rlar. 

Değişkenlerin ölçme düzeyine göre yap ılan ikinci analiz, ili şkinin yönünü ve 
derecesini veren Spearman'in s ıra korelasyon katsay ısıdır. 

Demografik değişkenlerden yaş , gelir, eğ itim düzeyi ve yerle ş im yeri ile satın 
alma davranış larından satın alma tecrübesi, s ıklığı  ve tutan aras ında hesaplanan bu 
katsayı lann bazıları  (yaş -satın alma sıklığı  =-0,08, gelir-satın alma sıklığı  =0,05, eğ itim-
satın alma tecrübesi =0,09, e ğ itim-satın alma s ıklığı  -0,01, eğ itim-satın alma tutan =0,02 ve 
yerleş im yeri- satın alma tutan=-0,02) yorumlanmayacak kadar küçük ç ıkmış tır. 

Yaş  ile satın alma tecrübesi aras ında 0,15'lik, sat ın alma tutarı  arasında 0,14'lük 
bir ilişki vard ır. Yani, yaş  büyüdükçe satın alma tecrübesi ve tutan da artmaktad ır. 
Örneğ in, gençlerden 3 yıl ve daha fazla zamand ır satın al ım yapanların oranı  0.16, 
orta yaşhlarda 0.28 ve yaşhlarda 0.42'dir. Bir y ıldan az zamand ır satın al ım yapanlar ın 
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Tablo 3: Tüketicilerin İnterneften Sat ın Alma Davranış  Şekilleri 

Satın Alma Davran ış  
Değ i ş kenleri n % 

ly ı ldan az 82 27,0 
Satın Ama Tecrübesi 1-3 y ı l aras ı  145 48,0 

3 y ı l ve + 76 25,0 
Toplam 306 100,0 
1-4 kere 176 57,5 

Y ı llı k Al ış veri ş  5-9 kere 73 23,9 
S ıklığı  lOve-+ 57 18,6 

Toplam 306 100,0 

500 YTL' den az 162 53,0 
500-1999 YTL aras ı  87 28,4 

Y ı ll ı k Sat ı n Alma 1000-1999 aras ı  39 12,7 
Tutar ı  2000 ve + 18 5,9 

Toplam 306 100,0 

Kitap ve di ğ er yay ınlar 84 27,5 
Bilgisayar ve diğ er elektronik ürünler 144 47,1 
Gı da ürünler 18 5,9 

En Çok Sat ın Al ı nan Giyim 19 6,2 
Ürün Grubu Spor malzemeleri 21 6,7 

Otel rezervasyonlar ı  ve seyahat biletleri 20 6,5 
Toplam 306 100,0 

oranları  ise sı ras ıyla 0.33, 0.23 ve 0.32'dir. Gençlerden y ı lda 1000 YTL ve üzeri satın al ım 
yapanların oranı  %10.3, orta ya ş lılarda 0.21.7 ve ya ş l ılarda %30.7'dir. 500 YTL' den az 
alış veriş  yapanların oranının yaş  gruplarına göre dağı lım ı  ise sıras ıyla % 0.62, 0.48 ve 
0.50'dir. İ lginç bir şekilde, yerleş im yeri ile satın alma tecrübesi (p=0.046'de, -0.11) ve sat ın 
alma sıklığı  ( p=0.023'de, -0.13) aras ında ise, ters yönlü bir ili şki belirlenmiştir. 

Büyük şehirde oturanlar ın 0.50'si 1-3 yı llık tecrübeye sahip iken, bu oran illerde 
yaşayanlarda 0.51 ve ilçelerde ya şayanlarda 0.38'dir. Üç ve daha fazla y ıl satın alma 
tecrübesine sahip olanlar ın büyük şehirlerde yaşayanlardaki oran ı  0.28, illerdekilerde 
0.27 ve ilçelerde 0.22'dir. 

4. SONUÇLAR 
E-mail ile elde edilen 805 değerlendirilebilir anketin SPSS 9.0 program ında 

yapılan analizleri k ısaca aşağı daki sonuçlar ı  ortaya koymaktad ı r. 
-306 tüketici (% 38.0) internetten al ış veriş  yapmaktad ır. 
-Demografik değ işkenlerden cinsiyet, ya ş , gelir, eğitim, meslek ve yerleş im yeri ile 
internetten sat ın alıp almama aras ında anlamlı  bir ilişki belirlenmiştir. ilişkilerin 
tahmini derecesini veren Cramer's V katsay ısı  0.12-0.20 aras ında değ işmektedir. 
Baylar bayanlara göre, gençler ise orta ya ş lı lara ve yaş lılara göre daha fazla internetten 
satın al ım yapmaktad ır. Gelir ve eğ itim düzeyi yükseldikçe de al ış veriş  artmaktad ır. 
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Tablo 4: Hipotez Test Sonuçlar ı  

İ lişki 
Ki-kare 
Değ eri SD 

Anlaml ı lı k 
Düzeyi(P) 

Cramer's 
V 

1.Cinsiyet- İnternetten 	Sat ın 	Alma 
Durumu ( İ SAD) 

12,93 1 ,000 ,12 

2.Cinsiyet- En Önemli Sat ın Almama 
Nedeni (EÖSAN) 

12,53 3 ,006 ,16 

3. Cinsiyet-Ödeme Ş ekli 16,43 2 ,000 ,23 

4.Yaş - İ SAD 27,55 2 ,000 ,19 

5.Yaş - EÖSAN 29,42 6 ,000 17 

6.Yaş - Satın Alma tecrübesi Spearman's 	rho ,012 ,15 

8,Ya ş -Sat ı n Alma tutan Spearman's 	rho ,013 ,14 

9. Ya ş -Ödeme Ş ekli 10,92 4 ,027 ,14 

10.Gelir- İ SAD 17,59 2 ,000 ,15 

11.Gelir-Sat ı n Alma tecrübesi Spearman's 	rho ,000 ,21 

13,Gelir-Sat ın Alma tutan Spearman's 	rho ,000 ,26 

14,Gelir-En Çok Al ınan Ürün (EÇAÜ) 18,06 3 ,01 ,17 

15. Gelir-Ödeme Ş ekli 21,74 8 ,02 ,19 

16.Eğ itim- İ SAD 14,76 3 ,002 ,13 

17.Eğ itim- EÖSAN 19,10 9 ,024 ,11 

21,Medeni Durum - EÇAÜ 13,0 5 ,016 ,21 

22. Meslek- İ SAD 71,42 5 ,000 ,30 

23.Meslek-Sat ı n Alma tecrübesi 25,85 10 ,004 ,20 

24, Meslek -Sat ın Alma tutar ı  30,09 10 ,001 ,22 

25. Yerle ş im yeri - İ SAD 34,0 2 ,000 ,20 

26.Yerle ş im yeri-Sat ı n Alma tecrübesi Spearman's 	rho ,046 ,-11 

27.Yerleş im yeri -Satın Alma S ıklığı  Spearman's 	rho ,023 ,-13 

29,Yerle ş im yeri - EÇAÜ 23,87 10 ,008 ,21 

Üniversite öğ rencileri ve öğretim elemanlar ı , öğretmen ve d ığ er meslek mensuplar ına 
(doktor, mühendis, işçi gibi) göre daha fazla al ışveriş  yapmaktad ır. Yine, büyük şehirlerde 
oturanlar, il ve ilçelerde oturanlara göre daha fazla internetten al ış veriş  yapmaktad ırlar. 
Medeni durum ile internetten sat ın al ıp almama aras ında ise anlaml ı  bir ilişki yoktur. 

-İnternet' ten sat ın alım yapmayanların buna gösterdikleri en önemli neden, 
güvenliktir. Cinsiyet, ya ş  ve eğitim düzeyi ile en önemli sat ın almama nedeni aras ında 
anlaml ı  bir ilişki vard ır.Ancaksat ı  n alım yapanlannbüyükçoğwıluğunun ödemeleri kredi 
kartları  ile yapmaları , finansal bilgilerini aç ıklama yönünden sisteme güvendiklerini 
göstermektedir. Çok az sat ın alıcı  alım bedellerini havale ile yapmaktad ır. 

-Tüketicilerinyansmayak ınmın satın alım tecrübesi 1-3 y ıl arasındad ır. Çoğunluğu 
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yılda 1-4 kere sat ın almaktad ır. % 53'ü yılda 500 YTL 'den az sat ın alım yapmaktad ır. En 
çok satı n al ınan ürünler ise s ırasıyla bilgisayar ve diğer elektronik ürünler, kitap ve diğer 
yayınlar ile spor malzemeleridir. 

Meslek ile sat ın alma tecrübesi, sat ın alma tutarı  ve en çok al ınan ürün grubu 
aras ında anlaml ı  bir ilişki mevcuttur (Cramer's V 0.20-0.22 aras ındadır). Yaş  ve gelir ile 
satın alma tecrübesi ve sat ın alma tutan aras ında da doğrusal bir ili şki vardır (Spearman's 
rho 0.15 ile 0.26 aras ındad ır). 
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Tar ı m Sat ış  Kooperatiflerinin Yeniden 
Yap ı land ı r ı lmas ı  Çerçevesinde Ürün İ htisas 
Borsac ı l ığı  Ve Lisansl ı  Depoculuk Sistemi 

Ha ş im ÖZÜDOĞ RU* 

Özet Türkiye'de tar ımsal ürün pazarlama sisteminde bir çok sorun yaşanmaktadır. Bu 
yaşanan sorunlar ışığı nda tarım ürünlerinin pazarlamasıncla önemli bir araç olarak, 
ürün ihtisas borsacılığı-  , lisanslı  depoculuk ve vadeli i ş lem borsalara önem kazanmaktadır. 
Ayr ıca Tarım Satış  Kooperatiflerinin  tarim ürünleri pazarlamasındaki önemi göz önüne 
alındığı nda bu • • • • • • • 'n lisanslı  depolar kurarak pazarlama faaliyetine katılmaları, 
ortaldannın ürünlerini daha yüksek fıyatlara satmala,rına imkan verecektir. Ülkemizde 
10.2.2005 tarihinde çıkarılan "Tanm Ürünleri Lisanslı  Depoculuk Kanunu" ile kurulan 
lisanslı  depolar, iç ve dış  ticarete konu olan, uzun süreli depolanmaya uygun nitel* sahip 
tarım ürünlerinin depolanmasında önemli bir kuruluş  niteliği taşımaktadır. Kurulacak 
olan ürün ihtisas borsalara ile elektronik ticaret yaygınlaşacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Ürün İhtisas Borsası, Lisanslı  Depoculuk, Tarım Satış  Kooperatifi, 
Vadeli iş lem Borsası  

Specialized Commodity Exchanges and Licensed Warehouses 
within the framework of mconstruction of agricultural sales 

cooperatives 

Abstract Many problems am being experienced in marketing of a ğ rieultural products in 
Turkey. In view of these problems, Specialized Commodity Exchanges, licensed warehouse, 
and Futures Exchanges become important as means of marketing acjricultural products. 
On the other hand, when the significance of the agro-trade cooperatives is taken into account, 
it seems that their participation in marketing activities by establishing licensed warehouses 
will enable their members to sell their products at higher prices. The licensed warehouses 
established as a result of the "Agricultural Products Licensed Warehouse" law put into 
practice on 10.02.2005 have become signfıcant enterprises for storing the commodities 
subject to domestic and foreign trade, and that have proper aspects for long period storing. 
The Specialized Commodity Exchanges markets to be established will help electronic trade 
become widespread. 

Key Words : Specialized Commodity Exchanges, Licensed Warehouse, Agricultural Sales 
Cooperatives, Futures Exchanges 

* Dr. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğ itim Fakültesi 
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GİRİS 
Türkiye; sahip olduğu doğal kaynakları  ve iklim özellikleri itibariyle çok geni ş  bir 

tarımsal ürün desenine sahip bulunmaktad ır. Ancak tar ımsal üretim çeş itliliği kadar, 
söz konusu üretimin maksimum ekonomik fayday ı  sağ layacak şekilde değerlendirilmesi 
de önemlidir. Bunun için ise tar ımsal ürünlerin pazarlama kanallarm ın, gelişen 
dünya piyasalan ile uyumlu ve teknolojik geli şmeleri takip eden bir yap ıda olması  
gerekmektedir. 

Türkiye'de tarımsal faaliyetle uğraşan iş letmeler küçük i şletme niteliği 
taşı dığı ndan bu iş letmeler ürettikleri ürünleri satmada büyük problem ya şamaktad ırlar. 
İç ve dış  ticarette önemli rol oynayan arac ıları  ortadan kald ırmada yada arac ıhk kazanc ım 
en aza indirmede tar ım satış  kooperatifleri önemli rol oynayabilmektedirler. Tar ım satış  
kooperatifleri; ortaklanm piyasadaki büyük arac ı lara karşı  korur, ortaklarına daha geniş  
iş  hacmi sağlar ve sattığı  ürünün kalitesini garanti ederek iç ve d ış  piyasalarda daha iyi 
isim yapar. 

Küresel ekonomik düzene ve Avrupa Birli ği'ne entegrasyon süreci devam 
etmekte olan ülkemizin ürün ticaretindeki eksikliklerin giderilmesi ve modern kurumsal 
alt yap ının oluşturulmas ı  bir ihtiyaç olarak ortaya ç ıkmış tır. Bu bağlamda ürün ihtisas 
borsalar' ve lisansl ı  depoculuk sistemi büyük önem kazanm ış tı r (http://www.arip.org.tr , 
2005). 

Ülkemizde yer alan ürün borsalann ın geliştirilmesi, toprak mahsulleri ofisi 
depolannın lisanslı  depoculuk sistemine entegrasyonlan ve tar ım satış  kooperatiflerinin 
lisansl ı  depoculuk yasas ına uydurulmas ı  için çeş itli projeler baş latı lmış hr. 

1. TÜRKİYE'DE ÜRÜN İ HTİSAS BORSALARI ve LİSANSL1 DEPOCULUK 
1.1. Türkiye'deki Durumun Değerlendirilmesi 

Türkiye'de tarım ürünleri depolamas ı , iş letmelerin veya ki ş ilerin bireysel ihtiyaç 
veya kapasitelerine göre uygun olmayan ortamlarda denetimsiz şekilde yap ı lmaktad ır. 
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) d ışı nda tarım ürünleri lisansl ı  depoculuğu yapan 
iş letme bulunmamaktad ır. TMO ise yetersiz laboratuar ve sermaye imkanlar ı  ile lisanslı  
depoculukta başarı  sağ layamamış , çok az miktarda emanet ürün depolayabilmi ş tir. 
Ayrıca ürünü temsilen ç ıkarılan makbuz senetleri her el değ iştirmede KDV uygulanması  
nedeniyle birden çok iş lem görememektedir. Ülkemizde ürünler depolama altyap ı sı  
olmadığı ndan ve teminat olarak kullan ılmadığı ndan arzın yoğun, fiyatların düşük 
olduğu dönemde elden ç ıkarı lmaktad ır. Bu durum üreticilerin zarara u ğ ramasına yol 
açmaktad ır. Pazara arı  olunan ürünlerin gerek kalite standartlar ı , gerekse bunlar ı  
test eden laboratuar sistemi yetersiz, genel kabul görmü ş  veya güvenilir olmaktan 
uzaktır. ürünler bilimsel ve objektif kriterler yerine elle yoklama, gözle muayene etme 
şeklinde alınıp satı lmaktad ır. Ürün pazarlamrken kalite unsurlar ı  objektif olarak test 
edilmediğ inden kalite unsuru fiyatlara yeterince yans ımamakta ve kaliteli üretim gere ğ i 
gibi teşvik edilememektedir. 

Ürün pazarlanmas ında büyük s ıkıntı  yaşanmakta, dünya üretiminin %75'ini 
gerçekleştirdiğ imiz fınd ık ürününde bile fındık piyasas ı  ve fiyatlar ı  büyük ölçüde 
ülkemiz dışı nda oluşmaktadır. İ l ve ilçe bazında faaliyet gösteren ticaret borsalanm ız, 
günümüzde e ticaret yoluyla tüm dünyan ın pazar olduğu bir dönemde çok yetersiz 
kalmış lard ı r. Birçok borsam ızda yetersiz altyap ı  ve satış  salonu nedeniyle ürün arz ve 
talebi karşı  karşıya gelememekte, gerçek piyasa fiyatlar ı  refere edilememektedir. 

Ürün ticareti büyük ölçüde münferit numuneler üzerinden ikili pazarl ık suretiyle 
yapılmaktad ır. Buğday ve pamuk dahil tar ım ürünlerinin küçük bir bölümü borsa 
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ortam ında alınıp satı lmakta, büyük bölümü kay ıt dışı  olarak ticarete konu olmaktad ı r. 
Ülkemizde 110 civar ındaki ticaret borsam ız ile dünyanın geri kalanmdan daha fazla 
borsaya sahip bulunmaktay ız. Ancak bu borsalarımızın çoğu modern, iş lem hacmi yüksek 
borsaların fonksiyonlanndan uzak küçük tescil bürolar ı  ve vergi stopaj merkezleri gibi 
iş lev görmektedirler. 

Hasat dönemlerinde piyasada artan arz miktar ı  ile birlikte fiyatlarda dü şüs söz 
konus olmakta ve dolay ısıyla üreticilerin daha sonraki dönemlerde ortaya ç ıkan fiyat 
artış larından yararlanamamas ına yol açmaktad ır (Tek, 1997; s.224). 
12. Urün Ihtisas Borsaları  ve Lisanslı  Depoculuk Siteminin Unsurlar ı  ve İş leyiş i 

Temel görevi, tarım ürünlerinin arz ve talebini karşı  karşı ya getirerek flyatm 
oluşturulmas ı  ve oluşan fiyatın ilan edilmesi olan ticaret borsalarm ın, ülkemizde yaşanan 
yasal, kurumsal ve i ş leyiş  s ıkıntı ları  yanında, hızla geli şen enformasyon teknolojileri ve 
sanal borsac ı lığı  kullanmakta yetersiz kal ınması  ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli 
kullanılmas ına engel olmaktad ır. Bu durum, tarım ürünlerimizin pazarlanmas ında, 
piyasa ekonomisi ile uyumlu ve kamunun yükünü azaltacak yeni sistemlerin kurulmas ını  
zorunlu kılmaktad ır (Yemi şci, 2005, s:2). 

Ürün piyasalanm geli ştirme fikri Türkiye'de 1994 y ı lı  baş larında Birleşmiş  
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı  (FAO)hın, tarım borsalarını  gerçek bir borsa düzenine 
ve ihtisas borsas ı  statüsüne kavu şturmak ve ürün borsalanndaki al ım satımlan 
canland ı rmak amac ı  ile işbirliği yapma teklifi ile ortaya ç ıkmış tı r. 1996 yı lında Birleşmiş  
Milletler Ticareti Geliştirme Örgütü ve Dünya Bankas ı  desteği ile "Tarımsal Ürün 
Piyasalarını n Geliştirilmesi Projesi" haz ırlanm ış  ve proje koordinatörlü ğünü Sanayi ve 
Ticaret Bakanl ığı  üstlenmiş tir. 

Ürün İhtisas Borsaları  projesi, öncelikli olarak pamuk ve bu ğday ürünleri için 
düşünülmüş  ve buralardaki uygulamalardan edinilecek tecrubeler ile di ğer tarımsal 
ürünlere geçilmesi planlanm ış tır. Bu ürünlerden pamukta önemli i ş lem hacmine sahip 
İzmir, Adana, Ş anlıurfa ve Gaziantep Ticaret Borsalar ı , buğdayda ise önemli iş lem hacmi 
olan Konya, Polath, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalar ı  projeye dahil edilmiş tir. 

1996 yı lından bu yana ürün ihtisas borsac ı lığı  sistemini oluşturmaya yönelik 
yapılan çalış malara baktığı mızda; mevzuat altyap ı sı  tamamlanmış tır, 5174 say ı lı  kanunun 
53. maddesiyle Ürün İhtisas Borsalarının kurulmas ına imkan sağlanmış tı r. Ürün ihtisas 
Borsalanna ili şkin yönetmelik 9 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete'de yay ımlanmış tır. 
Ürün Borsalarını  Geliştirme projesi tamamlanm ış tır. Proje kapsam ında, pilot ürün 
olarak seçilen pamuk ve buğday ürünlerinin standartlar ının geliştirilmesi çal ış ması  
yapı lmış tır. Urün borsalanm geli ştirme projesine kat ılan pilot borsalarımız; numune 
alma, laboratuvar, sat ış  salonu ve bilgi iş lem alt yap ı lannı  güçlendirmiş lerdir. 

Gelişmiş  ülkelerdeki borsalar dikkate al ındığı nda ülkemizde bulunan en 
gelişmiş  borsalar bile henüz arzu edilen alt yap ı  ve iş lem hacmine kavuşmuş  değ illerdir. 
Bunların daha iyi şartlara kavuşmas ı  için gerekli yasal düzenlemeler yap ı lmış  olup 
lisansl ı  depoculuk yasas ı  yürürlüğe konmuştur. 

Çağdaş  anlamda kurgulanm ış  bir borsa yap ısı , vadeli iş lemler (forward, futures, 
options) ile taraflara ka ğı t üzerinden iş lem yapma olanağı  sağ layarak, fiziki imkanlarla 
sınırl ı  spot iş lemler hacminin, son derece yüksek düzeylere ula şmasını  sağlar. Lisansh 
depoculuk sisteminin araçlar ı  olan ürün senetleri, kağı t üzerinde veya elektronik ortamda 
tarım ürünü yapabilmenin ön koşuludurlar. Ba şka bir deyiş le sağ lıklı  iş leyen makbuz 
senetlerine dayal ı  bir lisansl ı  depoculuk sistemi kurulmadan borsalarm geli ştirilmesi 
olanakl ı  değ ildir (Anonim, 2004 : 99). 

Lisanslı  Depolar iç ve dış  ticarete konu olan uzun süreli depolanmaya uygun 
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niteliğe sahip tarım ürünlerinin depolanmas ına yönelik hizmet veren kurulu ş lar olarak 
tanımlanmaktad ır. Tarım ürünleri lisanslı  depoculuk kanunu 10.2.2005 tarihinde 5300 
kanun numaras ı  ile ç ıkmış  ve yürürlüğe girmiş tir. 

Lisanslı  depoculuk kanunun amac ı , tarım ürünleri ticaretini kolayla ştı rmak, 
depolanması  için yaygın bir sistem oluşturmak ürün sahiplerinin mallar ının ernniyetini 
sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin s ını f ve derecelerinin yetkili s ını flandırıcılar 
tarafından saptanmas ını  sağlamak tarım ürünleri lisansl ı  depo iş leticilerinin ki ş iler 
arasında ayrım yapmaks ızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin 
mülkiyetini temin eden ve finansman ın', satışı nı  ve teslimini sağlayan ürün senedini 
ç ıkartmak ve standartlar ı  belirlenmiş  tarım ürünlerinin ticaretini geli ştirmek üzere, 
tarım ürünleri lisanslı  depoculuk sisteminin kurulu ş , iş leyiş  ve denetimine ilişkin usul 
ve esaslar ı  düzenlemektir. 

Sağ lıkl ı  iş leyen bir ürün borsaları  ve lisansl ı  depoculuk sistemine bakt ığı mızda 
aşağı da s ıralanan unsurlar ın sağlanmas ına gerek olduğu görülmektedinhttp://www.arip. 
gov.tr, 2005): 
• Genel kabul görmü ş  ürün standartlar ı  
• Laboratuar/Referans laboratuar organizasyonu 
• Sistem araçları  aras ında uygun bilgi iletiş im ağı  
• Uygun, güvenilir ve depolama ücreti cazip lisansl ı  depolar 
• Ürün senedinin al ınıp satıldığı  borsalar 
• KDV'den ar ındırılmış  ürün senedi ticareti 
• Tarım ürünlerinin ihraç ve ithalat ına ilişkin istikrarl ı  bir dış  ticaret rejimi 
• Tarım ürünlerinin fiyatlarının müdahale olmadan serbest piyasa ko şullarında 
oluşması  

Sistemde yer alan ba ş lıca kiş i, kurum ve kuruluş lar: ÜreticilerıTacirler, 
Sanayiciler, Lisansl ı  depolar, Ürün borsalar ı , Bankalar, Sigorta Ş irketleri, Bakanl ıklar 
ve ayrıca spekülatörlerdir. 

Lisansl ı  depoculuk sistemi içerisinde, depolanmaya uygun nitelikteki hububat, 
bakliyat, pamuk tütün, fınd ık, yağ lı  tohumlar, bitkisel yağlar, rafine şeker ve bunlar 
gibi standardize edilebilen temel ve i ş lenmiş  tarım ürünleri sağl ıklı  bir şekilde 
depolanabilecektir. Sistemin hayata geçirilmesiyle; geli şmiş  ülkelerde olduğu gibi, bu 
ürünlerin lisansl ı  depolarda güvenli şekilde muhafaza edilmesi, ürün senedi vas ıtasıyla 
ticari meta haline dönü ştürülüp ürün ihtisas borsalar ında ulusal yada uluslar aras ı  
düzeyde pazarlanmas ı , hasat dönemlerinde tar ım üriinlerindeld arz fazlas ı  nedeniyle 
oluşan fiyat düşüş lerinin önlenmesi ve piyasan ın dengelenmesinde ürün sahiplerine 
daha ucuz kredi olanaklar ının sunulmas ı  sağlanacaktır. Böylece üretici, elde ettiğ i 
ürünü lisansl ı  depoya koyarak, piyasalarda fiyatlar ı  takip edip, kendince fiyatlar ın uygun 
olduğu bir dönemde ürününü satabilecek, bu arada isterse ihtiyac ı  olan finansmanı  
ürünü karşı lığı nda aldığı  ürün senedini bir finans kurulu şuna rehin ederek rahatl ıkla 
krediyle karşı layabilecektir. 

Ürünün kalitesinin belirlenmesi ve s ımfland ınlması  yetkili s ınıfland ırıc ı lar 
tarafından yap ı lacaktır. Bunların analiz sonuçlar ı  üzerinde ihtilaf ortaya ç ıktığı nda 
referans laboratuarlar devreye girecektir. Üretici ve sat ıc ı  ürünün kalitesine uygun 
olarak al ınıp satı ldığı ndan emin olacaktır. Bu yolla kaliteli ürün ile dü şük kaliteli 
ürün birbirinden aynlabilecek, kaliteli ürün daha yüksek fiyattan i ş lem göreceğ inden, 
üreticinin kaliteli üretime yönelmesi mümkün olacakt ır. 

Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen makbuz senetleri hükmünde olan ürün 
senetleri, lisansl ı  depocu tarafından haz ırlanarak ürünün depoya teslim eden ki ş iye 
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Şekil 1-Ürün Borsalar ı  ve Lisansl ı  Depoculuk Sisteminin Unsurlar ı  ve İş leyiş i 
(Sönmez , 2005 : 11) 

verilmektedir. Böylece makbuz senedinin teminat olma özelli ğ inden yararlanan 
üretici senede kay ı tl ı  ürün bedeli üzerinden kısa süreli kredi kullanabilir. Yine ayn ı  
şekilde senedi ciro etmek suretiyle pazarlama imkan ına da sahip olmaktad ır. Ürün 
senetleri üzerinde temsil ettiği ürünün kalite ölçütleri ve miktarı  yaz ı lır ve kamuoyuna 
duyurulur. 

Lisans sahibi depolarda, depolanmaya uygun standardize edilebilen temel ve 
iş lenmiş  tarım ürünleri depolanacakt ı r. 

Bu nedenle Ürün Borsalar ını  Geliştirme projesi kapsam ında pamuk ve buğday 
ürünlerinin standartlar ına ilişkin çalış malar tamamlanmış tır. ihtiyaç duyulmas ı  halinde 
diğer ürünlerinin standartlar ına ilişkin teknik destek Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'nca 
verilecektir. 5300 sayı lı  kanunla lisansl ı  yetkili sınıflandırıcı lık sistemi düzenlenmi ş tir. 
Sistemin çal ış ması  Ş ekil 1 de gösterilmiş tir. 

1.3. Lisansl ı  Depoların Kuruluş  Şartları  ve Nitelikleri 
Lisansl ı  depoların kuruluş  şartları  5300 sayı lı  kanunla belirlenmi ştir. Buna 

göre, Tarım ürünleri lisansh depo i ş letmeleri ekonomik ihtiyaç ve etkinlik şartları  göz 
önünde bulundurularak Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'nca verilecek izinle anonim ş irket 
şeklinde kurulur. Ş irketin pay senetlerinin tamam ı  nama yaz ı lı  olarak düzenlenir. 
Ş irket faaliyetine kurulu ş  izni verildikten sonra baş layabilir. Kuruluş  izni olamayan 
depolar ürün kabul edemez ürün senedi düzenleyemezler. Depo kapasitesinin ürün 
rayiç bedelinin %15 inden az olmamak üzere teminat göstermeleri zorunludur. i ş letme 
tesisleri ve depolanan ürünlerin sigorta zorunlulu ğu bulunmaktad ır. Ayrıca yönetmelikle 
belirtilen diğer hak ve yükümlülüklerinde yerine getirilmi ş  olması  gerekir. 

Ayrıca, sistem içerisinde taraflar ın hak ve menfaatleri birbirini destekleyen ve 
tamamlayan mekanizmalarla garanti alt ına alınacaktır. Sistemin iş leyiş ini kolaylaştıran 
garanti mekanizmalar ı  aşağı da belirtilmiştir (http://www.arip.org.tr , 2005); 
»Sigorta: Tesisler ve depolanan ürünler sigortal ıdı r. 
»Lisanslı  depo teminatı  : Depolama kapasitesinin en az %15 oran ındaki teminat 
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»Lisansl ı  depoculuk tazmin fonu: Tüzel kiş iliğ i haiz, fon yönetimi sektör temsilcileri ile 
bakanl ık temsilcisinden oluşan kurulca yap ı lır. Ana geliri• lisansl ı  depoculuk hizmet 
bedelinin binde beş i, ürün senedi tescilinin yüzde onu, ürün senedi al ım satımının 
binde yarım' ından, ana gideri ise mudi zararlar ının tazmini ve fon cari giderlerinden 
oluşmaktadı r. 

borsa garantisi ve kontrolü: ürün senetlerine ili şkin, ürünün lisansl ı  depodaki 
mevcudiyeti, tescil, devir, bedelinin ödenmesi ve 3 ncü şahısların haklarının korunmas ı  
borsanın sorumluluğu ve garantisi alt ındad ı r. 
»Bakanl ık gözetim ve denetimi: 	lisanslı  depoların, ürün ihtisas borsalar ının ve 
bu kanun kapsam ında lisans alan diğer kiş i ve kuruluş ların yakın gözetim ve denetimi 
öngörülmüştür. 

1.4. Lisanslı  Depoculuk Sistemi ve Ürün Borsacılığı  Sisteminin Faydalar ı  
Lisansl ı  depoculuk sisteminin faydalarını  üreticiler aç ısından ve sanayicileri 

tüccarlar aç ıs ından ayrı  ayrı  değerlendirilmesi gerekmektedir (http://www.arip.org.tr , 
2005). 
a)Üreticiler aç ısından yararları  
»Mahsullerini depolayabilecekleri güvenli, sigortal ı  ve sağ lıklı  depo imIrân ı . 
»Fiyatlar ın düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini satmak yerine lisansl ı  depolara 
koyarak, ürün senetlerini teminat göstererek uygun ko şullarda kredi temin imkanı . 
»Ürettiğ i ürünlerin objektif laboratuar ko şullarında standard ını  belirleme ve kalite 
unsurlanna göre fiyat talep etme ve pazarlama olana ğı , kaliteli üretime te şvik 
»Nakliye maliyetinin en aza indirilmesi. 
»ürününü çevresindeki bir iki tüccara satma yerine ürün senedinin ürün borsalar ında 
satış a sunulmas ı  nedeniyle çok say ıda ah= rekabetinden yararlanma ve daha yüksek 
kazanç elde etme olana ğı . 
»Ürününü uygun depolama ve kredi imkânlanndan yararlanarak fiyatlar ın en yüksek 
olduğunu düşündüğü dönemde pazarlama imkân ı . 
b)Sanayiciler/Tüccarlar aç ısından yararları  
»Kendi iş letmeleri ve bireysel ihtiyaçlar ı  için depo inşaa etme maliyetinden kurtulma ve 
asli faaliyet konusuna yoğunlaşma. 
»Talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki ürünü güvenilir şekilde, elektronik ortamda 
mekan smırlaması  olmaksızın kısa zamanda temin etme imkân ı . 
»Ellerinde tutacaklar' ürün senetleriyle, ileride olas ı  fiyat farkhl ıklanndan korunma, 
risklerini azaltma ve i ş letmelerinin kar/zarar durumunu tahmin edebilme imkaur 
»Ellerindeki ürün senetleri vas ıtasıyla iş letmelerinin ürün ihtiyac ını  garanti altına almak 
yanında bu senetleri teminat olarak kullanarak bankalardan kredi sa ğlama olanağı . 
»Ellerinde ürün senedi bulunan sanayiciler/tacirler, fabrika ve i ş letmelerine en yak ın 
lisanslı  depodan ürününü teslim al ır, gereksiz ürün ta şı macı lığı  en aza indirgenir ve 
nakliye masrafları  düşer. 

Ayrıca lisansl ı  depolann sağladığı  ürün senetleri, yat ırımcılar için hisse senedi, 
döviz, altın, faiz gibi yat ırım araçlarına alternatif bir yat ırım arac ı  sağ lanmaktad ı r. 
Standard ı  belirlenmiş  ürünve lisansh depo sistemiyle tar ım ürünlerindevadeli piyasalara 
geçişte altyap ı  oluşturulmakta elektronik ticarete büyük bir potansiyel yarat ılmaktad ır. 
Ürün analizi, depolanmas ı , sigortalanmas ı  ve kredi kullan ılması  nedeniyle bu sektörlere 
yeni gelirler ve iş  alanları  kazand ınlmaktad ı r. Bu depolarm yurt d ışı nda açacağı  şubeler 
vasıtasıyla ürün pazarlama dağı tımında büyük kolaylıklar sağlanacaktır. Düzenlenecek 
borsalarda ilk olarak pamuk ve buğday vadeli iş lemlerine baş lanacak olup, daha sonra 
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sermaye piyasas ı  kumlu izni ile finansal göstergelere dayal ı  sözleşmeler kote edilecektir 
(Anonim 2005). 

2.TARIM SATİŞ  KOOPERATIFI VE BIRLIKLERININ LİSANSLI DEPOCULUK 
KAPASITELERININ GELIŞTIRILMESI 

Bilindiği üzere tarım sektöründe Avrupa Birli ğ ine tam üyelik müzakereleri 
sürecinde politika ve destekleme araçlar ına geçiş i hedefleyen yap ısal değ iş im 
çalış maları  baş latı lmış tır. Tarım sektöründeki bu yap ısal değiş im çalış maları , 
daha rasyonel mekanizınalara iş lerlik kazand ırılmasmı  da zorunlu kı lmaktad ır. Bu 
mekanizmaların başı nda ürün borsalar' ve fiziki ürün değ iş imin dayanmayan ürün 
ticaret sistemi gelmektedir. Modern tar ım ürünleri ticareti alt yap ısının oluşturulması  
önem kazanmaktad ır. Ancak lisansl ı  depoculuk alanında potansiyeli bulunan birliklerin 
bu alanda gerekli yatırımları  henüz yapmad ıkları  veya yapamad ıkları  anlaşı lmaktad ır. 
Ülkemizde 1.6.2000 tarihinde ç ıkarılan 4572 sayı lı  Tarım Satış  Kooperatif ve Birlikleri 
Kanununa göre, üreticiler; kar şı lıklı  yardım, dayanış ma ve kefalet suretiyle mesleki 
faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlar ını  sağlamak, ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek 
ve ekonomik menfaatlerini korumak amac ıyla, aralarında sınırlı  sorumlu, değ iş ir sayıda 
ortakh ve değ iş ir sermayeli, tüzel ki ş iliği haiz tarım satış  kooperatifleri kurabilmeleri 
hükmünü getirmi ştir. Tarım satış  kooperatiflerinin üreticilere bir çok yarar ı  vard ır. Bu 
yararların en başı nda ortaldar ımn ürettikleri ürünleri en iyi şekilde değerlendirilmesi 
gelmektedir. Türkiye'de 1937 y ı lında Tarım Satış  Kooperatifi say ısı  19, birlik sayısı  
2 ve ortak say ıs ı  12.187 iken, günümüzde 333 birim kooperatif, 17 birlik ve 771.622 
ortağı  bulunmaktad ır (http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfallo=1012,  
21.03.2006). Bu kadar ortak say ısına sahip kooperatifin tar ım ürünü pazarlamas ındaki 
önemi göz ard ı  edilemez. Yakın zamana kadar tar ım ürünlerinin depolanmas ında önemli 
fonksiyonlar üstlenen bu kurulu ş ların asli faaliyetlerine yoğunlaşabilmeleri ürün yoluyla 
pazar alanlarını  geniş letebilmeleri ve sistem içerisinde üretici ortaldarm ın finansman 
ihtiyaçlarının karşı lanması  ve üzerlerindeki mali bask ıların giderilebilmesi için lisansh 
depoculuk sistemine entegre edilmeleri önemli görülmü ş tür. Ayrıca değ işen politikalar 
çerçevesinde fındık gibi arz fazlas ı  bulunan ürünlerde de sağ lıklı  piyasa şartlarının 
oluşabilmesi için söz konusu sisteme i ş lerlik kazand ırılması  önemli bulunmaktad ır. 
Bu nedenle birliklerin mevcut depolama kapasitelerini modernize ederek, lisansh 
depoculuk sistemine entegre edilmesi ve yeniden yap ılandırma sür eçlerini başarıyla 
tamamlayabilmeleri için yap ılacak projeler destekleneceklerdir. 

3. SONUÇ VE ÖNERILER 
Mevcut Türkiye şartları  altında üreticiyi koruyacak, k ısa süreli finansman 

ihtiyacını  karşı layacak, kamunun müdahale ve depolama için gerekli finansman 
giderini azaltan ve zamana yayan, tar ımsal üretim yapan üreticilerin serbest piyasada 
rekabet şahısların' artıracak, Tarım Bakanl ığı  kontrolünde bir lisansh depoculuk, yararl ı  
ve gereklidir. 

Ürün senetleri sisteminde ürün sat ın alacak iş leyiciler kaliteli ürünleri almak 
isteyeceklerclir. Bunun mümkün olabilmesi için ise ülke çap ında ürün standard ım 
sağlayacak ve homojen ürünlerin üretilmesi gerekecektir. Bunun sa ğlanabilmesi 
için ülke çap ında bir tohumluk politikası  oluşturulmah ve sağ lıklı  bir üretim deseni 
oluşturulmalıd ır. Türkiye'de genel olarak kamunun tar ım piyasalarmdan çekilmesine 
yönelik politikalar uygulanmaya çal ışı lmaktadır. Fakat ülkemizde hububat piyasas ında 
en önemli alıcı  Toprak Mahsulleri ofisi'dir. Son y ıllarda bu kurumun al ım miktarları  
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E-eğ itim ve Gazi Üniversitesi Öğ rencilerinin 
Bu Konudaki Bilgi Düzeyleri Ve E ğ ilimlerini 

Belirlemeye Yönelik Bir Ara ş t ı rma 

Sezer KORKMAZ* Bar ış  Gökalp BAYBURTLU** 

Özet: Günümüzde teknoloji alan ında yaşanan gelişmeler; sadece günlük yaşantım ızı  
değ iştirmekle kalmam ış , sanayi, üretim ve eğ itim sektörlerinde de hissedilir değ işikliklerin 
yaşanılmasma neden olmuş tur. Eğ itim selffirünü en çok etkileyen teknolojilerclen biri de 
Internet'dir. 

Internet'in uzaktan eğitim aracı  olarak kullanılması, geleneksel eğ itimin 
sınırlılıklanna ve bilinen problemlerine çözüm olarak önerilmektedir. Önceleri sadece basit 
dokümcınlarm dağı tılması  esasına dayanan bu eğ itim şekli sonradan interakg deneye 
dayak, görsel ve her yönü ile yak ından eğitimi aratmayacak niteliklere sahip olmuş tur. 
Internetteknolojisiile birlikte sanal eğ itim devrimininbaş lamasıncı paralel olarak"E -E ğ itim" 
kavramm ın incelenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktad ır. Bu zorunluluktan 
yola çıkılarak, ele alınan bu çalış mada, elektronik eğ itim kavramı  açıklanarak, Gazi 
Üniversitesine bağ lı  Eczacılık, iktisadi idari Bilimler, Iletiş im ve Ticaret ve Turizm E ğ itim 
Fakültelerinde öğrenim gören 482 öğrenci ile anket çalışması  yapılmış  ve öğrencilerin 
Elektronik Eğ itim konusunda düşünceleri belirlenmeye çalışı lmış hr. 

Yapı/an istatistiksel analizler sonucu, ankete katılımc ı  öğrencilerin yaş  seviyeleri 
arttıkça uzaktan eğ itim kavramını  daha çok bildikleri belirlenmiş tir. Ayr ıca, katılımc ı  
öğrencilerin çoğunluğu uzaktan eğ itim programlarına katılmaya istekli oldukları  yönünde 
görüş  bildirmiş lerdir. Araştırma sonucu, katılımcı  öğrencilerin sırasıyla en iyi bildikleri 
uzaktan eğitim yönteminin; birinci s ırada ~ayar destekli uzaktan eğ itim, ikinci s ırada 
Internet destekli uzaktan eğ itim ve üçüncü, s ırada görsel ve iş itsel materyaller olduğu 
belirlenmiş tir Ayrıca, katılımcı  öğrencilerin en çok yabancı  dil ve bilgisayar derslerinde, e-
eğ itim uygulamalarından yararlanmak istedikleri araştırmada saptanan bir diğer sonuç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

E-education And A Research Aiming At Determining The 
Knowledge Level And Tendency Of The Students Attending 

Gazi University In This Regard 
Abstract• The improvements recently achieved on the technology field changed not only 
our daily routine but also caused outstanding changes to emerge on the fıelds of industry, 
production and education. Öne of the most effective technologies on the education field is 
Internet. 

The use of Internet as a remote educational tool has been suggested as a resolution 
to the restraints of education and its already known problems. This educational tool that 
was pırliminctry just based on the clistrıbution of simple documents later turned out to be an 
*Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğ itim Fakültesi 
** Büro Yönetimi Ö ğretmeni, Beypazari Ticaret Meslek Lisesi 
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interactive method that is based on experiment with its visual and other chanwteristics that 
eliminate the use oftraditianaleducationmethods. In accordance with the emergence of cyber 
education as well as Internet technology the study ofE-Education concept turned out to be a 
most for us. Accordingly, the concept ofElectronic Education has hereby been explained and 
a questionnaire has been conclucted for 483 students, who have been attending the Faculties 
of Medicine, Ecanomical and Administrative Sciences, Communications, Commerce and 
Tataism Education and successively their tendencies upon Electronic Education have been 
clarified. 

As a result of the statistical anctlysis conducted, it seemed that the higher am the age 
levels of the students the more they am aware of the concept ofElectranic Education. Besides, 
most of the participated students stated that they were willing to take part in the electronic 
education programs. The outcome of the research has proven that the participated students 
ranked the best-known remote education methods as computer supported remote education, 
Internet supported remote education and auclio-visualmaterials respectively. One of the other 
outcomes is that the participants rather preferred to benefıt from the E-Education practices at 
the Foreign Language and Computer classes. 

GİRİŞ  
Günümüzde iletiş im teknolojisinde meydana gelen h ızlı  gelişmeler bir çok alanı  

etkisi altına almaktad ı r. İ letiş im teknolojisinde yaşanan h ızlı  gelişmelere paralel olarak 
eğitim sektöründe de değ iş imler hızlanmış  ve bu alanda önemli ad ımların atılması  söz 
konusu olmuştur. 

Eğ itim, bir ülkenin ekonomik, politik ve sosyal geli ş iminde temeli olu şturan en 
önemli yapı  taşı dır. Eğ itimin amac ı , toplumu oluşturan bireyleri çağı n gerektirdiğ i bilgi 
ve becerilerle donatmakt ır. Bu doğ rultuda eğ itim sisteminden beklenen, çağdaşlaşma ve 
kalkınmanın gerektirdiğ i sayı  ve nitelikteki insan gücünü yeti ştirmektir. 

Geleneksel eğ itim denildiğ inde sadece yüz yüze s ınıf ortamlarında sürdürülen 
eğ itim modeli anlaşı lmaktad ı r. Geleneksel eğitim sürecinde bireylerin eğitiminde ve 
bilgilendirilmesinde karşı laşı lan pek çok sorun olduğu görülmektedir. Ülkemiz e ğitim 
sisteminde bu sorunlar ın başı nda uzakl ık ve eğitim kurumlarının yetersiz kapasitesi 
gelmektedir. 

Ayrıca, eğ itim almak istemekle birlikte i ş , aile, ekonomik ko şullar ve coğrafi 
nedenlerden dolay ı  eğ itimlerini yarıda bırakmak zorunda kalanlar ile hastal ık, sakatl ık, 
tutukluluk, askerlik gibi nedenlerden dolay ı  da pek çok bireyin geleneksel e ğitim sistemi 
içinde eğitim olanaklarından yararlanamad ıkları  görülmektedir. 

Geleneksel eğitim sisteminin artan eğitim talebini karşı layamamas ı  bu konuda 
yeni model arayış larını  tetiklemiştir. Günümüzde, teknolojik alandaki h ı zlı  gelişmelere 
kolaylıkla uyum sağlayabilme ve değiş ik şartlar içerisinde bulunan bireylere e ğ itim 
imkanı  sunabilmek için daha esnek nitelikler ta şıyan eğ itim  uygulamalarına gereksinim 
olduğu görülmektedir. Bu doğ rultuda uzaktan eğ itim ve e-eğ itim kavramlarm ı  tartış mak 
gerekmektedir. Farkl ı  yerlerde, farkl ı  demografik ve kültürel alt yap ıya sahip, örgün 
eğitime devam edemeyen ki ş ilere, uygun iletiş im teknolojileri kullan ımıyla eğ itim 
kaynaklarına eriş imi sağ layan uzaktan eğ itim, yüz elli yı llık bir geçmişe sahip olmakla 
birlikte, teknolojide yaşanan yeni gelişmeler sonucu karşı mıza yepyeni bir formatta 
ç ıkmakta ve geleceğin eğ itim sistemi olarak kabul edilmektedir. Günümüze kadar 
uzaktan eğitim, mektup ve posta ile, görsel i ş itsel materyaller yolu ile ve bilgisayar 
destekli öğretim yöntemleri ile gerçekle ştirilmiştir. Buna karşı n hızla gelişmekte olan 
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bilgi teknolojisi, uzaktan öğretim türlerinin çe ş itlenmesine ve özellikle Internete dayal ı  
uzaktan öğretimin yaygınlaşmas ına neden olmuştur. Buna bağ l ı  olarak temeli Internet 
teknolojisine dayanan elektronik eğ itim kavram ını  bilmek ve bunu eğ itim ortamlarına 
taşı yabilmekgerekmektedir. Bu gereklilikten yola ç ıkılarakgerçekle ştirilen bu çalış mada 
uzaktan eğ itim ve elektronik eğ itimi (e-eğ itim) kavramlarının tartışı lması  amaçlanm ış , 
bunların önemi üzerinde durulmu ş  ve örneklem kitlesi içine giren Gazi Üniversitesi 
öğrencilerinin, uzaktan eğ itim ve e-eğ itim konusunda düşünce ve eğilimlerini saptamaya 
yönelik bir araştırma yapı lmış tı r. 

1. UZAKTAN EĞ rİTİM KAVRAMI VE YÖNTEMLERİ  
Çağı mızın ekonomik, sosyal ve teknolojik ko şullarındaki hızlı  değiş im toplumsal 

yaşamın koşullarını  da değiştirmektedir. Toplumsal yaşamdaki değ işmelere paralel 
olarak, eğ itime olan talep de farkl ı laşmakta ve bu durum eğ itim iş levlerinin boyutlar ını  
değ iştirmektedir. Bu değ iş im sürecinde karşı mıza uzaktan eğ itim kavram ı  ç ıkmaktad ır. 

Uzaktan eğitim, eğ itimin her düzeyindeki "ilk-orta öğ retim, yüksek öğ retim, lisans 
üstü, işe alış tırma, yaşam boyu öğrenme vb." talebe cevap verebilen bir süreçtir. Bu 
süreç, eğ itimde ve bilgiye eri ş imde demokrasiyi sağ layabilmekte, farkl ı  mekanlardaki 
öğrenenleri ve öğreticileri birleştirmektedir. Ku şkusuz uzaktan eğ itimin bu buluşmayı  
gerçekleştirmede en büyük yard ı mc ısı , bu amaçla kullan ıma sunulan teknolojilerdir. 

Verduin ve Clark'a (1991) göre uzaktan e ğ itim, pek çok öğ retim iş levinin, eğ itici 
ve öğrencinin birbirinden uzakta olduklar ı  bir ortamda yap ıldığı  resmi bir eğ itim 
biçimidir. 

California Distance Learning Project (CDLP) ise uzaktan e ğ itimi; öğrenci ile 
eğitsel kaynaklar aras ında bağlantı  kurarak eğitimi gerçekle ştiren bir sistem olarak 
tammlamaktad ır (www.uluslararasi.com/uzak/unedir.asp,  2001). Uzaktan eğ itim; uzakta 
bulunan bir öğrenci ile doğ rudan bağlantı  kurularak gerçekle ştirilmektedir. Geleneksel 
öğrenme ve öğretme yöntemlerindeki s ınırl ı lıklar nedeniyle s ınıf içi etkinliklerin 
yürütülme imkan ı  bulunmadığı  durumlarda, eğitim çalış malarını  planlayan ve 
uygulayanlarla, öğrenenler aras ında iletiş im ve etkileş imin özel olarak haz ırlanmış  
öğ retim üniteleri ve çe ş itli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağ lanmas ı  durumu 
karşı mıza uzaktan eğ itim kavram ını  çıkarmaktad ır (Süer, 2000, s.20). 

Uzaktan eğitim, uygulanmas ı  açısından standart eğ itim modellerinden farkl ı lık 
göstermektedir. Bu modelin en belirleyici özelli ğ i, eğ itimin gerçekle ştirildiği zaman 
diliminin büyük kısmında öğ renci ve öğretmenin ayrı  mekanlarda bulunmas ıd ır. Uzaktan 
eğ itim öğ renenle öğ retenin fiziksel olarak birbirinden uzakta oldu ğu bir eğitim biçimi 
olma özelliğ iyle, isteyene istediği yaşta, istediğ i yer, zaman ve h ızda öğ renme olanağı m 
sağlamaktad ır (www.egitek.meb.gov.tr  :2004). Bu özelliğ i ile uzaktan eğitim geleneksel 
eğ itimin s ınırlı  yapısını  geliştirmeye ve öğretim etkinliklerinin düzeni, zamanlamas ı  
ve yeri aç ısından bireysel ve bağı msız öğ renmeye olanak tammaktad ır. Uzaktan eğitim 
çok çeş itli iletiş im teknolojilerini eğ itim hizmetine sunabilen bir sistemdir. Bu sistemde 
öğ retmen ve öğrenci aras ında iki yönlü ileti ş imi ve etkileş imi sağlamak, ders içeriğ ini 
iletmek amac ıyla biliş im ve iletiş im teknolojilerinden yararlan ı lır. Ayrıca kablosuz 
iletiş im imkanı  sayesinde ki ş iler eğitim süresince hareket özgürlüğüne de kavuşmuş  
olurlar. 

Uzaktan eğ itimin tüketici odakl ı  olduğu da görülmektedir. Uzaktan eğ itim 
sayesinde ayrı  niteliklere sahip bireylerden olu şmuş  hedef kitleye farkl ı  uygulamalarla 
eğ itim hizmeti sunulabilir. Ayrıca, uzaktan eğ itim; eğ itimi sunan kurumun amaçlar ına, 
alı c ı lann taleplerine, verilen e ğ itim düzeyi ve içeriğ in uygun olarak çok farkl ı  şekillerde 
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uygulanabilmektedir. Değ iş ik şartlar içerisinde bulunan bireylere e ğitim hizmeti 
sunmak için; ister e şzamanl ı  isterse e şzamansız öğretim olsun, ortaya ç ıktığı  ilk günden 
günümüze kadar, ilgili dönemlerdeki teknolojiye ba ğ lı  olarak bu hizmeti en etkili biçimde 
götürebilmek için farkl ı  uzaktan eğ itim yöntemleri kullan ı lmış tı r. 

İ lk uygulaması  1728 yı lında posta ile yap ı lan uzaktan eğ itim, günümüzde geli şen 
iletiş im teknolojileri sayesinde niteliğ i daha çok artırı lmış  olarak televizyon, tele -
konferans, Video - konferans ve Internet arac ı lığı yla yap ılmaktad ır (İş man, 2003, s.16). 
Uzaktan eğ itim etkinlikleri bazen tek bir ileti ş im arac ına dayal ı  olarak bazen de birden 
fazla iletiş im aracının beraber kullan ılmasıyla yapılmaktadır Baş l ıca uzaktan eğ itim 
yöntemleri; mektup ve postayla uzaktan e ğ itim, görsel ve iş itsel materyaller yoluyla 
uzaktan eğitim, bilgisayar destekli uzaktan e ğ itim ve Internet destekli uzaktan e ğ itim 
şeklinde sıralanmaktad ır. 

Uzaktan eğitimin ilk defa ortaya ç ıkışı  yazı l ı  materyallerin mektup ve posta 
vasıtasıyla öğrencilere ulaştınlmasıyla gerçekleşmiştir. Bu eğitimin, ilk yı llarından 
baş layarak 1970'lere kadar çoğunlukla yaz ı lı  materyallere dayal ı  olarak yap ı ldığı  
görülmektedir. Arada radyo, ses kaseti, faks, film, telefon gibi ileti ş im araçlarının 
kullanıldığı  denemeler yap ılmış  olmasına karşı n televizyon yayıncı lığı  alanındaki 
gelişmeye kadar yaz ı lı  materyaller temel öğ retim ortam ı  olarak kullan ı lmış tır (Aydın, 
2002, 2). Mektupla uzaktan öğretim yöntemi öğ rencinin zaman, mekan ve çal ış ma temposu 
olarak oldukça esnek oldu ğu bir yöntemdir. Ders materyalleri ta şı nabilir olduğundan 
öğrenci bireysel olarak istediği yer ve zamanda çal ış abilir. Bu da öğ renciye belirli bir 
çal ış ma esnekliğ i sağ lar. Kurum aç ısı ndan ise öncelikle i ş  gücünün bölümlendirilmesine 
ve belirli görevlere kayd ınlmasma izinverir. Çokfazla say ıda öğrenciye eri ş imi sağ layarak, 
ölçek ekonomisinin gerçekle ştirilmesine yardımcı  olur. Mektupla öğretimin zay ıf olduğu 
nokta ise etkile ş imin yetersiz olmasıdı r. Ancak bu sorun da farkl ı  teknolojilerin etkileş im 
sağlamada kullan ılmas ıyla ile giderilebilmektedir. 

Günümüzde, bir hayli fazla kullan ım alanı  olan uzaktan eğ itim yöntemlerinden 
biri de görsel ve iş itsel materyaller yoluyla yap ı lan uzaktan eğ itimdir. Bu yöntemde 
kullanılan teknolojiler, günümüzün en önemli kitle ileti ş im araçlarından olan radyo 
ve televizyondur. Radyo ve televizyon toplum ya şamına önce haberle şme arac ı  olarak 
girmiş , geniş  topluluklar ı  etkileme özelliklerinden dolay ı  eğ itim sürecinde de etkili bir 
biçimde kullanı lı r olmuş tur (İş man, 2003, s.409). Genel olarak radyo ve televizyon, s ını rs ız 
imkanları , okul içi ve d ışı  yayınları  ile diğer tüm görsel - iş itsel araçların özelliklerini 
taşı dığı ndan, kitle öğ retiminde etken ve ekonomik bir araç niteli ğine sahiptir. Radyo 
ve televizyon programlar ı  kolayl ıkla kayıt edebilme, tekrar gösterme, diğer sistemlere 
uyum, çeş itli öğ retim alanlarına uygulanabilirlik gibi teknik özelliklere sahiptir. 
Ayrıca bu araçlar, değ iş ik ekonomik yapı  ve kültürel özelliklere sahip toplumlarda 
kullanılabilir. Radyo ve televizyonun, öğrenme - öğ retme sisteminin temel bir öğesi 
olarak diğer öğelerle birlikte dengeli ve bütüncül bir sistemde en iyi sonuçlar ı  verdiğ i 
görülmektedir (Emre, 2002: s.5). Buna kar şı n bu araçların tek yönlü iletiş ime olanak 
tanımas ı , öğrenme sürecinde bireyin yaln ız olması , bilgi yayılmas ını  sağ lamakla birlikte, 
anında bir tepki, veya geri dönü şümlü bilgiye imkan tan ımaması  gibi sımrlı lıkları  da 
olduğu görülmektedir. 

Bilgisayar, medya ve ileti ş im teknolojilerinde meydana gelen geli şmelere paralel 
olarak uzaktan eğ itim uygulamalar ında önemli bir araç olarak kar şı mıza ç ıkmaktad ır. 
Kiş isel bilgisayar (PC) kullan ıc ılannın sayı sındaki artış la birlikte, 1980% y ıllarda eğ itimde 
bilgisayarlarm kullanım oranı  hızla artmış tır. Özellikle CD-ROM telmolojisindeki 
gelişmeler, bilgisayar destekli e ğ itim uygulamalarının yaygmlaşmasım sağlamış tı r. 
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Bilgisayar destekli eğ itim, video ve televizyon yay ınlarına göre çok daha interaktif bir 
ortam sağlamakta, öğrencinin ihtiyaçlar ına göre eğitimin içeriğ i değ iştirilebilmekte, 
geniş  kitlelere kolayca ula ştırı labilmekte ve ucuz biçimde yaygmla ştınlabilmektedir 
(Yan ık, 2004: s.157). 

Kaya (2002: 178)'ya göre bilgisayar destekli uzaktan e ğitim; öğrenmeyi 
kolaylaştırmak ya da daha eğlenceli bir hale getirmek için bilgisayarl ı  öğ renme 
kaynaklarını , öğretim sürecinde kullanmaktad ır. Bilgisayarlı  öğrenme kaynaklar ı  üç 
grupta incelenebilir. Bunlar, bilgisayar destekli ö ğretim, bilgisayarla yönetilen öğretim 
ve bilgisayarla desteklenen öğ renme kaynaklar ıdır. Bilgisayarl ı  öğ renme kaynaklar ı  
öğretimin niteliğ ini artırabilmektedir. Ancak, öğrenme sürecini etkileyen ba şka 
etmenler de vard ır. Bu etmenler; güdülenmi ş lik düzeyi, bilginin niteliğ i, etkileş im, 
bireysel farkl ı lık, yaz ı lım türü, uzaktan eğitim uygulayıcı larının bilgisayarl ı  öğ renme 
kaynaklar ını  algı lama biçimi, ders program ının bilgisayar destekli öğ retim yaz ı lımıyla 
ilişkisi ve ergonomidir. Bilgisayarl ı  öğrenme kaynakları , uzaktan eğ itim öğrencilerine ve 
uygulayıcılarına genel olarak; çoklu ortam arac ı  olmaları  nedeniyle bir çok teknolojiyi 
etkili bir biçimde birleştirme, ulaşı labilirliğ i sağlama, etkileş imli ve multi-medya öğretim 
teknikleri ile motivasyonu yükseltme, ö ğ renmeye zamansal ve mekansal esneklik 
kazand ırma ve öğrenci geliş imini daha kolay takip edebilme gibi faydalar sa ğ lamaktad ır. 
Buna karşı n; bilgisayarl ı  öğ renme kaynaklar ı  ile öğrenmenin baş langıç maliyetinin 
yüksek olmas ı , öğ retimin başarısının öğretim materyallerinin kalitesine ba ğ lı  olmas ı , 
bilgisayar okur-yazarl ığı = yaygın hale getirilememesi ve öğrenci ilgisi ve bilgisayar 
yeterliliğ inin sağlanamamas ı  gibi s ımrlı lıklanndan dolayı  uygulamada baz ı  sıkıntı ların 
yaşandığı  görülmektedir. 

Uzaktan eğ itimin genel çerçevesi içinde de ğerlendirilen Internet destekli e ğ itim 
ise çalış mam ızın ana konusunu olu şturan e-eğ itim şeklinde de kullanılmaktad ır. Bu 
doğrultuda e-eğ itim, bilgisayar destekli eğ itimin teknolojik devam ı  olarak karşı mı za 
ç ıkmaktad ır. 

2. E-EĞİ TİM VE UYGULAMA ÇEŞİ TLERİ  
Uzaktan eğ itimin tüm avantajlarını  koruyup dezavantajlanm azaltan elektronik 

eğ itimden (e-eğ itim) kastedilen eğ itmen ve eğ itilenlerin farkl ı  mekanlarda olmalar ına 
rağmen tüm öğretim ve eğitim iş lemlerinin (kay ıt, ders alma, öğrenme, değerlendirme, 
sosyal aktiviteler vb.) bilgisayar arac ı lığı yla Internet üzerinden sanal ortamlarda 
yapılmas ıdır. Elektronik eğ itim (eğ itim), kısaca Internet/Intranet veya bir bilgisayar a ğı  
bulunan platform üzerinde sunulan web tabanl ı  eğ itim sistemi olarak da tan ımlanabilir 
(www.sanal-kampus.com, 2005). Elektronik eğ itim (e-eğ itim) için Khan (1997) tarafindan 
yap ılan bir diğer tan ım ise öğrenmeyi art ıracak ve destekleyecek anlaml ı  bir öğretme 
ortamı  oluşturmak için web'in özelliklerinden yararlamlarak olu şturulan etkile ş imli bir 
çoklu ortam program ı  şeklindedir. 

Görüleceğ i üzere elektronik eğ itim doğas ı  gereğ i, geleneksel s ını f eğ itimlerinden 
çokfarkl ıdır. Elektronikeğ itim, kullanıc danna eğ itim sürecini kontrol etmeye kendilerine 
en uygun ideal eğ itim sürecini seçme şansını  tammaktad ır. Örneğ in kullamcnv ın önünde . 

 bir dizi link alternatifi olabilir ve kullamcı  bunlar aras ında en çok ihtiyac ı  olduğu linkleri 
izleyerek eğ itimini sürdürebilir. Bunun d ışı nda elektronik eğ itim interaktif, etkile ş imli 
ve kullamcı  kontrollüdür (Özdil ve Çelik, 2001, s.3). 

Elektronik eğ itimin aç ık sistem olmasının yanı  sıra online araştırma imkanları  
ve kaynaklar sunduğu görülmektedir. Ayrıca dünya çap ında, eğ itimde standart 
sağlanmas ında da yararlan ılan önemli bir araçt ı r. 
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Elektronik veya Internetle e ğitimin en önemli faydas ı , hem öğrencilerin 
kendilerini hem de öğrencilerin öğrencileri çevrim içi de ğerlendirilmelerini 
sağlamasıdır. Öğ renciye öğretim sürecinde Internet üzerinden uygulanan s ınavların 
sonunda, an ında dönüt verilmesi, öğrencilerin hatalar ını  hemen görüp düzeltmeleri 
için fırsat tanır. Ayrıca elektronik eğitim elektronik yay ını  olanaklı  lulmasının yanı  sıra 
metin, grafik , ses, video ve animasyon gibi çe ş itli çoklu ortam elementlerini birle ştirerek, 
öğrenme ortamlarını  zenginleş tirir (Dwyer,1998, s.8). 

Bütün bunlara karşı n, elektronik eğ itimin, beceri ve tutuma yönelik davran ış ların 
gerçekleştirilmesinde ve grup birlikteliğ inin sağ lanabileceği sosyal ortamların 
oluşturulmas ında etkisiz olduğu görülmektedir. Elektronik e ğitimin sosyal aç ıdan 
izolasyon yaratmas ı  ve sözel olmayan ipuçlar ının eksikliği ile iletiş im sorunlarına 
yol açtığı  da belirtilmektedir. (Gürol ve Sevindik, 2002, s.6). Ayr ıca, bu eğitim süreci ek 
yazı lımlar gerektirebilir, gerekli yaz ı l ım, bilgisayar ve teknik insan gücü gereksiniminin 
karşı lanmasının belirli bir maliyeti olabilir. Bütün bu noktalar elektronik e ğitimin kı  sinan 
olarak karşı mıza ç ıkmaktad ır. Elektronik eğitim smı rlı lıklarmın ortadan kald ırı lmas ı  ve 
bu süreçte etkinliğ in sağlanabilmesi için , özenli bir planlama yapılması  ve hedef kitle 
gereksinimlerinin doğ ru belirlenmesi ve öğ renci, öğ retici, yönetici, sistem geli ştirici ve 
eğ itim tasanmc ı lan arasında işbirliğine dayanan çalış maların yap ılması  bir zorunluluk 
olarak karşı mıza çıkmaktad ır. 

Elektronik eğitim çabalarının, öğ retmen ve öğ rencinin ayn ı  zamanda bir arada 
olup olmamasına göre "senkron" ve "asenkron" olarak ikiye ayrildi ğ i görülmektedir. 
Senkronize eğ itim, aynı  zamanda bütün kat ı lımcılarm birbirleriyle doğrudan iletiş im 
kurabildikleri, elektronik ortamdaki e ğitmen yönlendirmeli eğ itim şeklidir. Senkronize 
eğ itim, sanal s ınıflar, iş itsel (audio) ve görsel (video) konferanslar, Internet üzerinden 
telefon bağ lantısı , çift tarafl ı  ve canl ı  uydu yayınları  arac ılığı yla verilebilir (Eisinger, 
Asirvatham, www insankaynaklan.com, 2001). Senkronize e ğ itim ile tartış ma ortam ı  
yaratmak, soru sorup cevap almak, an ında test yapmak, video ve multimedya 
imkanlarından faydalanmak, sunum yapmak, birçok ö ğrenci ile aynı  anda iletiş im 
kurmak ve farkl ı  yerlerden sisteme eri şmek mümkündür. 

Asenkronize eğitim ise, Internet ve çoklu ortam t eknolojilerinin gelişmesine 
paralel olarak, herhangi bir yerde herhangi bir zamanda ö ğrenmeyi sağ layan yaklaşı m 
olarak karşı mıza ç ıkmaktad ır. Öğ retme yerine öğrenmeyi destekleyen bu yakla şı m 
Internet üzerinden olu şturulan tartış ma grupları  ile öğrencilerin kendi aralar ında ve 
eğ itmenlerle öğrenciler aras ında ileti ş imi sağlamaktadır. Asenkronize eğitim, farkl ı  
zamanlarda kat ı lımc ıların web üzerindeki eğitim modüllerini kendi kendilerine 
tamamlad ıkları  bir eğ itim şekli olarak karşı mıza ç ıkmaktad ır. Bu eğitimin, bireyin kendi 
kendine Internet ve CD-ROM vas ıtasıyla kurslar almas ı , videoya çekilen s ınıflar, iş itsel/ 
görsel olarak web üzerinden yap ı lan sunumlar ve online tart ış ma grupları  arac ı lığı  ile 
verildiği görülmektedir. Bu eğ itim şekli ile duyurular yap ı labilir, mesajlar iletilebilir, 
görsel ve iş itsel tasarımlardan faydalamlabilir, sunum yap ılabilir, zamandan bağı msız 
hareket edilebilir, eğiticiye gereksinim olmaks ızın farkl ı  yer ve zaman dilimlerinde 
bulunan katı lımc ı lara ulaşı labilir (Demirel ve Ş erefoğ lu, 2003, s.195). 

3. ÜNIVERSITELERDE ELEKTRONIK EĞİ TİM UYGULAIVIALARI 
Ülkemizde elektronik eğitim uygulamalarının 2000 yı lı  başı ndan itibaren 

gelişme gösterdiğ i görülmektedir. Özellikle uluslararas ı  ortaklar ile çal ış an, finans 
ve bilişim sektöründe yer alan i ş letmelerde, elektronik e ğ itim uygulamalarına sıkça 
rastlan ı lmaktadır. Bu doğ rultuda kurumsal olarak elektronik eğitim uygulamalarının 
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hayata geçirildiğ i görülmektedir. ~ca, son y ı llarda üniversiteler tarafından oluşturulan 
Internet destekli uzaktan eğ itim programlar ına da sıkça rastlan ı lmaktad ı r. 

Ortadoğu Teknik üniversitesi, bu konuda öncülük eden ilklerden olmu ş  ve 1997 
yı lında web üzerinden uzaktan eğitim çalış malarını  baş latmak amac ıyla Enformatik 
Enstitüsünü kurmuştur. Enstitü bünyesinde yürütülen ve asenkron projesi kapsam ında 
geliştirilen eğ itim programlarından, Bilgi Teknolojileri Sertifika Program ı , 1998 yı lından 
bu yana devam etmektedir (Eri şen ve bşk., 2002, s.6). Ayr ıca, bu program ın yan ı  sıra 
Yazı lım ve Bilgisayar Mühendisliği ile tezsiz Yüksek Lisans Programlar ının, e-eğitim 
ortamında yürütüldüğü görülmektedir. 

Halihaz ırda Sakarya Üniversitesinde de e-eğ itim faaliyetleri Internet destekli, 
Asenkron öğretim olarak sürdürülmektedir. 1997-1998 akademik y ı lında Eğitim 
Teknolojisi Yüksek Lisans dersi, Internet arac ı lığı yla verilmiştir (işman,1999, s.89). Ayrıca 
2000-2001 öğ retim yı lında pilot proje kapsam ında web tabanl ı  Temel Bilgi Teknolojisi 
Kullanımı , Bilgisayar Destekli Teknik Resim ve Lojik Devreler dersleri verilmeye 
baş lanmış tır. Anadolu Üniversitesinde, 1997 y ı lından itibaren Aç ık öğretim fakültesi 
öğ rencilerine Internet üzerinden e ğ itim verilmektedir. Bu amaçla 150 derse ait deneme 
sınavları  uygulanmaya konulmu ş  ve 75.000'den fazla öğrenci bu hizmetten düzenli olarak 
faydalanmaya baş lamış tır. Su anda pek çok lisans ve yüksek lisans dersi Internet destekli 
olarak yürütülmektedir (Demirel ve di ğerleri, 2003, s.20). Bunların dışı nda İstanbul Bilgi 
Üniversitesi (www.bilgiemba.net, 2004), İstanbul Üniversitesi (Artan ve Parlak 2002), 
Fırat Üniversitesi (Varol ve Bingöl, 2002), Selçuk Üniversitesi (www.selcukedu.tr/suzep,  
2004), İstanbul Teknik Üniversitesi (Chip, 2003, s.172), Bilkent, Beykent, Sabanc ı , Koç, 
Bahçeşehir ve Işı k Üniversitelerinin Lisans ve Yüksek Lisans e ğ itim proğramlannda yer 
alan bazı  derslerin Internet üzerinden verildi ğ i görülmektedir. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2002 y ı lında Internet üzerinden Türkiye Türkçesi ile 
bütün Türk dünyas ına eğitim sunan bir program oluşturmuş  ve 2002-2003 Eğitim Öğretim 
yı lından itibaren öğ renci kabulüne karar vermi ş tir (Kurmanaliyev, Köksal, 2002, s.5-8). 
Doğu Akdeniz Üniversitesinde de Bilgi Yönetimi Ön lisans program ı  aç ı larak derslerin 
Internet üzerinden verilmesi planlanmaktad ır (Bulut ve diğerleri, 2002, s.6). 

Görüleceği üzere eğ itim, eğ itim sektörünün vazgeçilmez araçlar ından biri 
olarak karşı mıza ç ıkmaktad ır. Bu yüzden bu alanda ya şanan geli şmelere, yalnızca 
Üniversitelerin değ il bütün eğ itim kurumlarının duyarlı  olmaları  ve bu konuda gerekli 
yatırım ve atı lımları  yapmaları  gerekmektedir. 
Bu gereklilikten yola ç ıkı larak bu araş tırmada e-eğitimin hedef kitlesini olu şturan 
ve sürecin diğer ucunda yer alan öğrencilerin bu konudaki düşünce ve eğilimlerini 
belirlemek amac ıyla anket çal ış ması  yapılmış  ve elde edilen bulgular yorumlanarak, 
e-eğitim yararları  ortaya konmaya çal ışı lmış hr. Anket uygulamas ı  Gazi Üniversitesi 
öğ rencileri aras ından seçilen örnek kitleye uygulanm ış tır. 

4. OĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİ TİM VE E-EĞİ TİM KONUSUNDA DÜŞÜNCE VE 
EĞ lİIIIVILERİNİ  BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
4.1. Araş tırmanın Amacı  

Farkl ı  yerlerde, farkl ı  demografik ve kültürel alt yap ıya sahip, örgün eğitime 
devam edemeyen kiş ilere, uygun ileti ş im teknolojileri kullanımıyla eğitim kaynaklarına 
eriş imi sağlayan Uzaktan Eğitim, tüm dünyada yaygınlaşmakta ve geleceğin eğ itim 
sistemi olarak kabul edilmektedir. H ızla geli şmekte olan bilgi teknolojileri, uzaktan 
eğitim türlerinin çe ş itlenmesine ve Internere dayal ı  uzaktan eğ itimin yaygınlaşmas ına 
neden olmaktad ı r. 
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Günümüz şartları  göz önünde bulundurulduğunda öğretim ortamlarında 
Internet teknoloj derinden faydalanmak kaç ınılmaz görülmektedir. Bu noktada, Internet 
teknolojilerinin eğ itim sektöründe kullan ımı  sonucu e- eğ itim kavram ı  karşı mıza 
ç ıkmaktad ır. Başta yüksek öğretim seviyesinde olmak üzere birçok kamu ve özel ö ğretim 
kurumu, e- eğ itim uygulamalarını  gerçekleştirmenin yan ında bu alanda ciddi anlamda 
araştı rma ve geliştirme çal ış malarına devam etmektedirler. E-Eğitim artan öneminden 
yola ç ıkı larak yapı lan bu çalış mada, e-eğ itim sürecinin uzantısını  oluşturan üniversite 
düzeyindeki öğ rencilerin konu ile ilgili görüş  ve eğ ilimlerinin saptanması  amaçlanmış  
ve bu doğrultuda, Gazi Üniversitesi öğ rencilerinden seçilen örneklem kitleye, anket 
çalış mas ı  yapı lmış tır. 

42. Araştırma Sorulan ve Soru Kağı chnın Hazırlamşı  
Araştırmadaveritoplama tekniği olarakanketkullamlm ış tır.Anketinhazırlanmas ı  

sürecinde önce pre - anket yap ılmış , pre - anket sonucunda deneklerin konuyu nas ı l 
algı lad ıklan ve hangi tür sorulan cevaplayabilecekleri kavranmaya çal ışı lmış tır. 
Yapılan pre-anket sonucu sorular anla şı lır hale getirilmi ş  ve anket formunun son şekli 
oluşturulmuştur. Anket formunda nominal, s ıral ı  ve aral ıklı  ölçekler kullan ı lmış tır. 
Aralıklı  ölçekte sorulan sorular "1- Çok Kötü"den "5 - Çok İyi" aras ında değ işen ölçek 
kullanı larak oluşturulmuştur. 

4.3. Araş tırmanın Hipotezleri 
Çalış manın konusunu, biliş im çağı nda uzaktan eğ itim: e- eğ itim ve Gazi 

Üniversitesi öğrencilerinin e-eğitim konusundaki dü şünce ve eğilimlerinin saptanmas ı  
oluşturmaktad ır. Bu çerçevede çal ış ma konusuyla bağlantı lı  olarak aşağı daki hipotezler 
test edilmiş tir. 
Hl: Öğ rencilerin uzaktan e ğitim kavram ını  bilme düzeyleriyle demografik de ğ işkenler 
aras ında ilişki vardır. 
H2:Öğrencilerin uzaktan eğ itim yöntemlerini bilme düzeyleriyle demografik de ğ işkenler 
aras ında ilişki vard ır. 
H3: Öğ rencilerin Internet a ğı rl ıklı  uzaktan eğitim programlanna katı lmak istemeleri ile 
demografık değ işkenler aras ında ilişki vardır. 
H4: Öğ rencilerin e-eğ itim programında almak istedikleri dersler fakülte baz ında eğitim 
programlarına göre belirlenmektedir. 
H5: Öğrencilerin e-eğitimin yararları  ve sakıncaları  konusunda bilgi düzeyleri 
mevcuttur. 

4.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araş tırmanın konusuna paralel olarak Gazi Üniversitesinde okuyan bütün 

öğrenciler ara ştırmanın evrenini olu şturmaktad ır. Ancak Gazi Üniversitesinin Ankara 
ili dışı nda da birimleri olduğu düşünülecek olursa, evren olarak Ankara il s ınırları  
içinde yer alan fakülteler göz önünde bulundurulmu ştur. Ankara il s ınırları  içinde Gazi 
Üniversitesine bağ lı  on dört fakülte yer almaktad ır. 

Bu on dört fakültenin tümünde anket yapman ın gerekli izinlerin al ınmasının 
zor olmas ı  ve maliyet kas ıt' nedeniyle olanaks ız olacağı  düşünülmüştür. Bu doğ rultuda 
bu fakültelerden Eczac ı lık, iktisadi İdari Bilimler, İ letiş im ve Ticaret Turizm 
Eğ itim Fakülteleri tesadüfi olarak seçilmi ş  ve çalış manın evren bu dört fakülteyle 
smırlandırılmış tır. Bu dört fakültenin öğrenci sayı larma baktığı mızda, Eczac ı lık 
Fakültesinin 538, Iktisadi İdari Bilimler Fakültesinin 6465, İ letiş im Fakültesinin 810 
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ve Ticaret Turizm Eğ itim Fakültesinin 1655 öğrencisi olduğu tespit edilmiş tir (www. 
ogris.gazi.edu.tr, 2004). Belirlenen dört fakülte genelinde ara ştırma evreninin büyük 
olmas ı  nedeniyle evrenden örneklem seçimine gidilmi ş  ve gerekli örneklem hacminin 
belirlenmesinde, örneklem bilyılklüğ ii=s2t2/a2 formülünde (Hair ve di ğerleri, 2003) yer 
alan simgelere " ", " " ve " " değerleri verilerek 36 olarak hesaplanm ış tır. Bu değerin soru 
kağı d ında bulunan üç farkl ı  ölçek sayısıyla çarpılmas ı  sonucunda uygulanmas ı  gereken 
soru kağı dı  sayı sının alt sınırı  108 olarak tespit edilmi ştir. Örneklem kitlemize giren 
fakültelerdeki öğ renci say ı larından yola ç ıkı larak, her fakültede yer alan ö ğrencilerin 
%5'ine anket uygulamas ı  yapılmas ı  öngörülmüş  ve uygulanması  gereken soru kağı dı  
üst sınırı  500 öğrenci olarak belirlenmi ştir. Soru kağı dı  uygulamas ı  2004 - 2005 öğretim 
yı lı  güz döneminde gerçekle ştirilmiştir. 500 anket yap ı lmış  ancak 18 anket yanl ış  
cevapland ırmalardan dolayı  değerlendirmeye katı lmamış tır. Böylelikle araştırmada 
482 anket değerlendirmeye al ınmış tı r. Araştırmada anket yolu ile elde edilen veriler 
önce SPSS (Statistical Packages for the Social Science) program ında oluşturulan veri 
kütüğüne aktarılmış tır. Bu kütükte yer alan veriler, ara ştırmada elde edilmek istenen 
amaçlara uygun olarak kodlanarak, çe ş itli istatistiki analizler yapmaya elveri ş li hale 
getirilmiştir. Bu verilere frekans dağı hmlan, aritmetik ortalama ve ki - kare teknikleri ile 
değerlendirilmiştir. Buna göre elde edilen bulgular a şağı da s ıralanmış tır. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin demografık değişkenleri, tablo l'de gösterilmiş tir. 
Tablo 1: Kablunolarm Demografik Değişkenlere Göre Dağı lımı  

Demografik degi ş kenler F 'Yo 

Bay 
Cinsiyet 

 272 56,4 

Bayan 210 43,6 

18 — 19 118 24,5 

20 — 21 
Ya ş 

 228 47,3 

22 — 23 112 23,2 

24 ve Üzeri 24 5,0 

Köy 17 3,5 

Ailenin ya ş adığı  yer 
ilçe 66 13,7 

il 125 25,9 

Büyük ş ehir 274 56,8 

100 — 200 169 35,1 

201 — 300 
Ortalama ayl ı k harcama 

 176 36,5 

301 — 400 82 17,0 

401 ve Üzeri 55 11,4 

200 — 400 49 10,2 

Ailenin ortalama ayl ık 
geliri 

401 — 600 182 37,8 

601 — 800 165 34,2 

801 ve Üzeri 86 17,8 

Toplam 482 100,0 

Buna göre öğ rencilerin c7c43,6's ı  bayan, %56,4'ü erkektir. Kat ı lımcıların, %47,3'nün 
20 - 21 yaş  grubunda olduğu görülmektedir. Öğ renci ailelerinin %56,8'i büyük şehirde 
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yaşamaktad ı r.Ankete katı lanların, %36,51 201 - 300 YTL aras ı , ck35,1'i ise 100 - 200 YTL 
arası  ortalama ayl ık harcama yapmaktad ır. Araştırmaya kat ılan öğ renci ailelerinin 
ortalama aylık gelirlerine bakı ldığı nda, ise %37,81 401 - 600 YTL aras ı , %34,2'sinin ise 
601 - 800 YTL ortalama ayl ık gelire sahip oldukları  görülmektedir. Araş tırmam ıza 
katı lan öğrencilerin, %96,3'ü bilgisayar kullanmay ı  bildiklerini söylemi ştir. Katı lımcı  
öğrencilerin, c7037,11 bilgisayar kullanmay ı  orta öğ retimde öğrendim derken, %37,11 
kendi kendilerine öğ rendiklerini belirtmi ş lerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin, 
%70,7'sinin ki ş isel bilgisayarlarının olduğu belirlenmiştir. Katı lımc ı  öğ renciler, 
bilgisayar kullan ım düzeylerini, X=3,42 aritmetik ortalama ile iyi olarak tan ımlarken, 
ofis programlarından da en iyi kulland ıkları  program ın kelime iş lemci (Microsoft Word) 
(X= 3,54) olduğunu belirtmiş lerdir. Ankette, öğ rencilere, okuldaki mevcut bilgisayar 
sayısı  ve laboratuarlar ın yeterli olup olmad ığı  ile Internetten faydalanabilme durumlar ı  
sorulmuştur. Kat ı lımc ıların %46,2'si , mevcut bilgisayar sayıs ı  ve laboratuarlanm yetersiz 
olarakdeğerlendirirken, cl041,1'i k ısmen Internettenyararlanabildiklerini belirtmi ş lerdir. 
Araştırmada öğ rencilere, Interneti kullan ım amaçları  da sorulmuş  ve %20,8'i haberle şme 
(e-posta), %17,2'si güncel konulan takip, %17,0'si e ğ itim , %11,l'i müzik dinlemek, %10,4'ü 
chat yapmak için Interneti kulland ıklarını  belirtmiş lerdir. Görüleceğ i üzere öğrencilerin 
Interneti eğ itim amaçl ı  kullanmaları  yüzde olarak üçüncü s ırada yer alm ış tır. Bu durum, 
öğrencilerin, Internetin e ğ itim amacıyla kullanımına yabanc ı  olmadıklarının göstergesi 
olarak yorumlanabilir. Öğ rencilerin uzaktan eğitim kavram ını  bilme durumlarına 
baktığı mızda, %54,8'oran ında öğrencinin bu kavram ı  bildiği, %45,2'sinin ise bilmedikleri 
belirlenmiştir. Katı lımc ı ların, demografik değ işkenlere göre uzaktan e ğ itim kavram ını  
bilme durumlarının dağı lımı  aşağı da tablo 2'de gösterilmi ş tir. 
Tablo 2: Öğrencilerin Demografik Değişkenlere Göre Uzaktan Eğ itim Kavramını  Bilme 
Durumları  

Uzaktan E ğ itim Kavram ı nı  
Biliyor musunuz? Toplam 

Evet Hay ı r F % 

C
in

si
ye

t Bay 
F 150 122 272 56,4 

% 55,1 44,9 100,0 

Bayan 
F 114 96 210 43,6 

% 54,3 45,7 100,0 

SuA
 

18 - 19 
F 51 67 118 24,5 

% 43,2 56,8 100,0 

20 - 21 
F 128 100 228 47,3 

% 56,1 43,9 100,0 

22 - 23 
F 68 44 112 23,2 

% 60,7 39,3 100,0 

24 - + 
F 17 7 24 5,0 

% 70,8 29,2 100,0 

Eczac ı l ı k Fakültesi 
F 19 16 35 7,3 

% 54,3 45,7 100,0 

İkt. İ d. Bil. 
Fakültesi 

F 169 148 317 65,8 

% 53,3 46,7 100,0 

İ leti ş im Fakültesi 
F 39 8 47 9,8 

% 83,0 17,0 100,0 

Tic. Tur. Eğ it. 
Fakültesi 

F 37 46 83 17,2 
% 44,6 55,4 100,0 

Toplam 
F 264 218 482 100,0 
% 54,8 45,2 100,0 
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Öğ rencilerin uzaktan eğ itim kavramını  bilme durumları  ile demografik değ işkenler 
aras ındaki ilişki a=0,05 hata pay ı , %95 anlaml ı lık derecesinde K2 analizi ile test 
edilmiş , uzaktan eğ itim kavramını  bilme ile cinsiyet aras ında bir ilişkinin olmad ığı  
görülmüştür. Uzaktan eğitim kavram ını  bilme ile yaş  (p=0,014) ve fakülte (p=0,000) 
aras ında ise bir ilişkinin olduğu saptanm ış tır. Buna göre yaş  arttıkça ve buna paralel 
olarak sını f düzeyi yükseldikçe uzaktan e ğitim kavramını  bilme düzeyi artmaktad ır. 
Fakülteler baz ında ise İ letiş im Fakültesi öğrencilerinin %83,0'nün uzaktan eğ itim 
kavramını  diğer fakülte öğ rencilerine göre daha fazla bildikleri görülmektedir. İ letiş im 
Fakültesinde, kavram ın bilinirlik düzeyinin yüksek ç ıkmas ı , fakültenin özelliği gereğ i, 
ders programlar ının içeriğ inin uzaktan eğitimi olanakl ı  kılacak şekilde haz ı rlanmas ı  
olabilir. Çal ış mada katı lımcı  öğrencilere uzaktan eğ itim yöntemlerini bilip bilmedikleri 
de sorulmuştur. Öğ rencilerin %60,6's ı  uzaktan eğ itim yöntemlerini bildiklerini, %39,4'ü 
ise bilmediklerini söylemi ş lerdir. Öğ rencilerin Demografık Değ işkenlere Göre Uzaktan 
Eğitim Yöntemlerini Bilme Durumlar ının dağı lımı  tablo 3'de gösterilmektedir. 

Tablo 3: Öğrencilerin Demografik Değişkenlere Göre Uzaktan E ğ itim Yöntemlerini 
Bilme Durumları  

Uzaktan E ğ itim 
yöntemlerini biliyor 

musunuz? 
Toplam 

Evet Hay ı r F 

C
in

si
y

et
  Bay 

F 114 158 272 56,4 

41,9 58,1 100,0 

Bayan 
F 76 134 210 43,6 

% 36,2 63,8 100,0 

tU
A

 

18 - 19 
F 29 89 118 24,5 

24,6 75,4 100,0 

20 - 21 
F 98 130 228 47,3 

% 43,0 57,0 100,0 

22 - 23 
F 52 60 112 23,2 

46,4 53,6 100,0 

24 - + 
F 11 13 24 5,0 

% 45,8 54,2 100,0 

all!P
lu
i
 

Eczac ı l ı k 
Fakültesi 

F 9 26 35 7,3 

% 25,7 74,3 100,0 
İ kt. İ d. 
Bil. 
Fakültesi 

F 130 187 317 65,8 

% 41,0 59,0 100,0 

İ leti ş im 
Fakültesi 

F 23 24 47 9,8 

% 48,9 51,1 100,0 
Tic. Tur. 
Eğ it. 
Fakültesi 

F 28 55 83 17,2 

rY. 33,7 66,3 100,0 

Toplam 
F 190 292 482 100,0 

% 39,4 60,6 100,0 
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Öğrencilerin uzaktan eğ itim yöntemlerini bilip bilmedikleri ile demografik değ işkenler 
arasındaki ilişkiyi a=0,05 hata payı , %95 anlaml ı lık derecesinde K2 analizi ile test 
ettiğ imizde, uzaktan eğ itim yöntemlerini bilme durumu ile cinsiyet ve fakülte aras ında 
bir ilişki bulunmamış tır. Buna karşı lık yaş  (P=0,002) aras ında anlaml ı  bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Buna göre ya ş taki artış a paralel olarak, öğrencilerin uzaktan eğ itim ve 
yöntemleri aç ısından daha fazla bilgi sahibi olduklar ı  görülmektedir. Her ne kadar 
yaştaki artış  öğrencilerin algılama düzeyleri üzerinde etkili ise de, içinde bulunulan 
üniversite ortam ı  ve üniversiteler taraf ından öğrencilere sunulan olanaklar ın da bilgi 
düzeyine olan etkilerini unutmamak gerekmektedir.Bu soru ile ba ğlantı lı  olarak, 
öğrencilerin en iyi bildikleri uzaktan e ğ itim yöntemlerini s ıralamaları  istenmiş  ve tablo 
4'de görülen sonuçlar elde edilmi ş tir. 

Tablo 4: En İyi Bilinen Uzaktan Eğ itim Yöntemleri 

Uzaktan E ğ itim Yöntemleri 
Önem Derecesi Ağı rlı k* 

Önem 
S ıras ı  

1 2 3 Toplam (Vo 

Mektup ve Postayla 27 6 14 47 4,6 4 

Görsel ve İş itsel Materyaller 
Yoluyla 159 32 66 257 25,1 3 

Bilgisayar Destekli 204 158 14 376 36,6 1 

Internet Destekli 180 124 42 346 33,7 2 

Toplam 1026 100,0 

(*) Ağı rlık Toplam = Birinci Derece Frekansx3 + ikinci Derece Frekansx2 + Üçüncüi 
Derece Frekansxl şeklinde hesaplanm ış tır. (Kaynak: Zeisel, 1982: 67-68 - P ınar ve Ateş ; 
1983: 49-50). 

Tablo 4'den de görüleceği üzere araş tırmaya katılan öğrencilerin s ıras ıyla 
en iyi bildikleri yöntem; birinci s ırada Bilgisayar Destekli Uzaktan E ğ itim (%36,6), 
İkinci sırada Internet Destekli Uzaktan E ğ itim (%33,4), üçüncü s ırada Görsel ve İş itsel 
Materyaller Yoluyla Uzaktan E ğ itim (%25,1) ve nihayet dördüncü s ırada Mektup ve 
Posta Yoluyla Uzaktan Eğitim (%4,6) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğunun Bilgisayar ve Internefle yap ı lan uzaktan eğ itim yöntemleri 
konusunda bilgi sahibi olduklar ını  göstermektedir. Daha öncede belirtildi ğ i gibi ankete 
katkı  veren öğ rencilerin %96,3'ü bilgisayar kullanabilmektedir. Her iki sonucu birlikte 
yorumlayacak olursak, kat ı lımc ıların özellikle bilgisayar ve Internet (e-e ğitim) ile 
yapılan eğitim konusunda bilgi düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Sonucun bu 
şekilde ç ıkmasına, çalış ma kapsam ı  içinde yer alan fakültelerin k ısıtlı  kaynakları  ile 
öğrencilerine sundukları  bilgisayar ve Internet laboratuarlar ının katkısının da olduğu 
unutulmamal ıdır. Yukarıdaki soru ile bağlantı lı  olarak, çalış mada katı lımcı  öğrencilere 
yöneltilen bir diğer soru da, Internet ağı rlıklı  (e-eğitim) uzaktan eğ itim program ına 
katı lmak isteyip istemeyecekleridir. Bu do ğrultuda, katı lımc ı  öğ rencilerin demografık 
değ işkenlere göre Internet a ğı rl ıklı  uzaktan eğ itim programlar ına katı lım eğ ilimlerinin 
dağı lımı , aşağı da Tablo 5'de verilmi ş tir. 
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Tablo 5: Demografik Değ işkenlere göre Internet a ğı rlıklı  Uzaktan Eğ itim (E-Eğ itim) 
Programlarına Katı lmak Isteyip İstemeyeceklerine Göre Da ğı hmları  

Internet A ğı rlıklı  
Uzaktan E ğ itim 

Program ına Katı lmak 
İ ster misiniz? 

Toplam 

Evet Hay ı r F % 

C
in

si
ye

t  Bay 
F 183 89 272 56,4 

67,3 32,7 100,0 

Bayan 
F 154 56 210 43,6 
% 73,3 26,7 100,0 

18 - 19 
F 62 56 118 24,5 

52,5 47,5 100,0 

-  20 	21 
F 178 50 228 47,3 

78,1 21,9 100,0 

-  22 	23 
F 81 31 112 23,2 

72,3 27,7 100,0 

24 - + 
F 16 8 24 5,0 
% 66,7 33,3 100,0 

atM
4u

1
  

Eczac ı l ı k Fakültesi 
F 14 21 7,3  35 
% 40,0 60,0 100,0 

İkt. İ d. Bil. 
Fakültesi 

F 228 89 317 65,8 
% 71,9 28,1 100,0 

İ leti ş im Fakültesi 
F 37 10 9,8  47 
% 78,7 21,3 100,0 

Tic. Tur. Eğ it. 
Fakültesi 

F 58 25 83 17,2 
% 69,9 30,1 100,0 

Toplam 
F 337 145 482 100,0 
% 69,9 30,1 100,0 

Yukarıdaki tablodan da görüleceğ i üzere, öğrencilerin %69,9'u Internet a ğı rlıklı  
uzaktan eğ itim programına katı lmaya istekli olduklarını  belirtmiş lerdir. Öğrencilerin 
Internet ağı rl ıkl ı  uzaktan eğitim programlarına katılmak istemeleri ile demografik 
değ işkenler aras ındaki ilişkiye a=0,05 hata pay ı , %95 anlaml ı lık derecesinde K2 
analiziyle baktığı mızda; elektronik eğ itim programlar ına katı lma isteğ iyle cinsiyet 
arasında bir ili şkinin olmad ığı  görülmüştür. Elektronik eğ itim programlarına katılma 
isteğ iyle yaş  (P=0,000) ve fakülte (P=0,001) aras ında ise anlaml ı  bir ilişki olduğu 
saptanmış tır. 18 -19 yaş larındaki öğrencilerin %52,5'i Internet a ğı rlıklı  uzaktan eğ itim 
programlar ına katılmak isterken 20 - 21 ya ş larındaki öğ rencilerin c/c78,1I, 22 - 23 
yaş larındaki öğ rencilerin %72,3'ü ve 24 ve üzeri ya ş lardaki öğrencilerin %66,7'si Internet 
ağı rl ıklı  uzaktan eğitim programlarına katı lmak istediklerini belirtmi ş lerdir. Fakülteler 
baz ında ise Eczac ı lık Fakültesi öğrencilerinin % 40,0'1, iktisadi idari Bilimler Fakültesi 
öğrencilerinin %71,9'ü, İ letiş im Fakültesi öğrencilerinin %78,7'si ve Ticaret Turizm 
Eğ itim Fakültesi öğrencilerinin %69,9'u Internet ağı rl ıklı  uzaktan eğ itim programlarına 

34 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (3) : 22-40 

katılmaya istekli olduklarını  belirtmiş lerdir. Görüleceğ i üzere yaştaki artış a paralel 
olarak, eğ itim uygulamalarına katılmaya isteklilikte artmaktad ır. Fakülte baz ında ise 
daha çok sosyal bilimler alan ında yer alan fakültelerde okuyan ö ğrencilerin eğitime 
katılma isteğ inin daha fazla olduğu belirlenmiş tir. 

Çalış mamızda öğrencilere hangi derslerde e-e ğitim uygulanmas ını  istedikleri 
sorulmuş  ve seçtikleri dersler fakülteler baz ında karşı laştırılarak tablo 6 gösterilmi ş tir. 

Dersler 

Fakülte 

Toplam Eczac ı l ı k 
Fakültesi 

İkt. id. Bil. 
Fakültesi 

İ leti ş im 
Fakültesi 

Tic. Tur. Eğ it. 
Fakültesi 

F % F % F % F % F % 
Sosyal 
Bilimler 
Dersleri 

3 12,5 98 20,4 21 35,6 28 21,7 150 21,6 

Yabanc ı  
Dil 
Dersleri 

6 25,0 166 34,4 20 33,9 43 33,3 235 33,9 

Say ı sal 
Dersler 5 20,8 36 7,5 1 1,7 18 14,0 60 8,6 

Fen 
Bilimleri 
Dersleri 

7 29,2 18 3,7 2 3,4 7 5,4 34 4,9 

Bilgisaya 
r 
Dersleri 

3 12,5 164 34,0 15 25,4 33 25,6 215 31,0 

Toplam 24 100,0 482 100,0 59 100,0 129 100,0 694 100,0 

Tablo 6: Öğrencilerin E-Eğitim Uygulamas ı  istedikler Derslerin İ le Fakültelere Göre 
Dağı lımı  

Tablo 6'dan da görüleceğ i üzere; uzaktan eğitim programlarında Internet 
kullanmak isteyen öğrencilerin %33,9'u Yabanc ı  Dil Derslerinde, %31,0' ı  Bilgisayar 
Derslerinde, %21,6's ı  Sosyal Bilimler Derslerinde, %8,6's ı  Sayısal Derslerde, %4,9'u ise 
Fen Bilimleri ile ilgili Derslerde e-eğ itim uygulamas ı  istediklerini belirtmi şlerdir. 

E - eğitim uygulaması  isteyen Eczac ı lık Fakültesi öğrencilerinin %29,2'si 
Fen derslerinde, %25,0' ı  Yabanc ı  Dil Derslerinde, iktisadi idari Bilimler Fakültesi 
öğ rencilerinin Tc34,4'ü Yabanc ı  Dil Derslerinde (7634,0'1 Bilgisayar Derslerinde, İ letiş im 
Fakültesi öğrencilerinin %35,6's ı  Sosyal Bilimler Derslerinde %33,9'u Yabanc ı  Dil 
Derslerinde, Ticaret Turizm E ğ itim Fakültesi öğ rencilerinin %33,3'ü Yabanc ı  Dil 
Derslerinde %25,6's ı  ise Bilgisayar derslerinde e - eğitim uygulamas ı  yapılmasını  
istemiş lerdir. 

Görüldüğü gibi öğ rencilerin e-eğ itim uygulaması  yapı lmasını  istedikleri dersler 
fakültelerin öğ retim programlar ına göre şekillenmekle birlikte ortak nokta daha 
çok öğrencilerin yabanc ı  dil ardında da bilgisayar derslerinde e-e ğitim uygulaması  
istemeleridir. 

Araştırmamı z da öğrencilere, e-eğ itiminyararlan ve k ı s ıtları  ile ilgili düşüncelerini 
belirlemek amac ıyla da sorular yöneltilmi ş , sonuçlar tablo 7 ve 8'de verilmi ş tir. 
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Tablo 7: Araştırmaya Katılan öğrencilerin E-Eğitimin Yararlar ı  konusundaki 
Görüş lerinin Dağı lımı  

E — Eğ itimin Yararları  
Önem Derecesi Ağı rlı k* Önem 

Sırası  1 2 3 Toplam % 
Zaman 	mekan 	s ın ırlamasının 
olmamas ı  387 126 51 564 23,0 1 

Sosyo 	— 	Ekonomik 	statü 
engellerini ortadan kald ırması  

63  110 39 212 8,6 6 

Yaşam 	boyu 	eğ itim 	olanağı  
sağ lamas ı  156 90 56 302 12,3 2 

Pasif 	bir 	şekilde 	geleneksel 
s ın ıftaki ders dinlemenin verdi ğ i 
s ıkıntın ı n olmamas ı  

105 92 36 233 9,5 5 

Zengin i ş itsel ve görsel tasar ı mlar 
yoluyla eğ itimi çekici hale 
getirerek motivasyonu art ırmas ı  

117 78 38 233 9,5 4 

Geleneksel 	sın ıf 	ortam ında 
öğ retmen — öğ renci, öğ renci — 
öğ renci 	ilişkilerinde 	ortaya 
ç ıkabilecek 	istenmeyen 
durumlar ın olmamas ı  

144 58 40 242 9,9 3 

Uygulamaya dayal ı  etkinliklerin 
olmas ı  

51  44 30 125 5,1 10 

öğ renmede bireysel sorumluluğu 
geliş tirme ve günün her saatinde 
öğ rencilik yapabilme 

57 90 48 195 7,9 7 

S ı n ıf 	ortam ındaki 	heyecan 	ve 
kayg ı 	gibi 	bireyin 	kiş ilik 
özelliklerinden kaynaklanan 
durumlan ortadan kald ırma, s ınıf 
ortamında sormaktan 
çekindiğ imiz sorular ı  sorabilme 

78  56 28 162 6,6 9 

Programlar ı  öğ renme h ız ına ve 
kapasitesine göre düzenleyebilme 81 68 38 187 7,6 8 

Toplam 2455 100,0 

(*) Ağı rlık Toplam = Birinci Derece Frekansx3 + İkinci Derece Frekansx2 + Birinci 
Derece Frekans*xl şeklinde hesaplanmış tır. 

Katı lımcı  öğ renciler, e-eğitimin faydalı  yönlerini sıralarken; zaman ve mekan 
smırlaması  olmaması  (T023,0), yaşam boyu eğ itim olanağı  sağlaması  (%12,3) ve 
geleneksel s ınıf ortammda öğretmen - öğ renci, öğrenci - öğrenci ilişkilerinde ortaya 
çıkabilecek istenmeyen durumlar ın olmaması  (%9,9) seçeneklerini ilk üç s ıraya 
yerleştirmiş lerdir. İ lk iki sı rada zaman ve mekan s ınırlamasımn olmamas ı  ve yaşam 
boyu eğitim olanağı  sağlaması , seçeneklerinin yer almas ı  öğrencilerin e-eğitimin 
faydaları  konusunda bilgi düzeylerinin yüksek oldu ğunu göstermektedir. Geleneksel 
sınıf ortamında öğretmen - öğrenci, öğrenci - öğrenci ilişkilerinde ortaya ç ıkabilecek 
istenmeyen durumların olmaması" maddesinin üçüncü s ırada yer almas ı  ise dikkat 
çekicidir. Bu durum, öğrencilerin geleneksel s ınıf ortam ında yaşadıkları  sorunları  e-
eğ itim uygulamaları  ile giderilebileceği düşüncesi içinde olduldarm ı  göstergesi olarak 
yorumlanabilir. Öğrencilerin e-eğ itimin losıtları  ile ilgili görüş lerinin dağı lımı  ise tablo 
8'de gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Araştırmaya Kat ılan Öğ rencilerin E-Eğitimin Sorunları  Hakkındaki 
görüş lerinin Dağı lımı  

E — Eğ itimin kıs ıtlar ı  
Önem Derecesi Ağı rlı k* Önem 

S ı ras ı  
1 2 3 Toplam 

Teknolojinin maliyeti 342 122 63 527 22,9 1 

InterneCteki 	bilgilerin 	organize 
olmamas ı 	ve 	bilimsel 	bir 
denetimden geçmeyi ş i 

90 114 32 236 10,2 5 

Öğ rencilerin Sosyal payla şı ma ve 
etkile ş ime imkan vermemesi 

132 72 4 208 9,0 6 

İ leti ş im 	teknolojilerine 	bağı ml ı  
kalmas ı  96 116 40 252 10,9 4 

Belirli 	bir 	düzeyde 	bilgisayar 
kullan ı mı 	ve 	teknik 	becerileri 
gerektirmesi 

177 110 50 337 14,6 2 

Beceriye 	ve 	tutuma 	yönelik 
davran ış ların 	gerçekle ş mesinde 
etkili olamamas ı  

63 48 35 146 6,3 8 

Yard ı ms ı z 	ve 	Kendi 	kendine 
çalış ma al ış kanlığı  olmayan ve bu 
yeteneğ ini 	geli ş tirmemi ş  
öğ renciler 	için 	sinirlilik 
oluş turmas ı  

180 84 45 309 13,4 3 

Öğ rencilerin 	dinlenme 	veya 
eğ lence zamanlar ı nı  almas ı  12 32 31 75 3,3 9 

Geleneksel 	öğ renmede 	olduğu 
gibi bir kontrol mekanizmas ın ın 
olmamas ı  

72 56 28 156 6,8 7 

Aile 	yaş ant ı s ın ı 	olumsuz 
etkileyebilmesi 

27  24 9 60 2,6 10 

Toplam 2306 100,0 

(*) Ağı rl ık Toplam = Birinci Derece Frekansx3 + İkinci Derece Frekansx2 + Birinci 
Derece Frekansxl şeklinde hesaplanm ış tı r. (Kaynak: Zeisel, 1982: 67-68 - P ınar ve Ateş ; 
1983: 49-50). 

Tablo 8'e bakıldığı nda, "teknolojinin maliyeti" (%22,9), "belirli bir düzeyde 
bilgisayar kullanımı  ve teknik beceri gerektirmesi" (%14,6), "yard ımsız ve kendi kendine 
çalış ma alış kanlığı  olmayan ve bu yeteneğ ini geliştirmemiş  öğrenciler için sinirlilik 
oluşturması  (%13,4) seçenekleri öğrenciler tarafından ilk üç sırada e-eğ itimin kısıtları  
olarak belirlenmi ştir. Teknolojinin maliyeti seçeneğinin ilk sırada yer almas ı , e-eğ itim 
uygulamalarının olmazsa olmaz ı  olan bilgisayar ve Internet eri ş im ücretlerinin ve gerekli 
teknolojik donanımın günümüzde halen çok pahal ı  olmas ından kaynaklanmış  olabilir. 
Öğrencilerin %29,3'ünün bilgisayar ı , To45,4'ünün Internete bağ lı  olmadığı  ve %37,8'nin 
ailesinin ortalama ayl ık gelirinin 401-600 Milyon aras ında olduğu düşünülürse, teknoloji 
maliyetinin yüksekliğ i kısıtının neden birinci s ırada yer ald ığı  daha iyi anlaşı lacaktır. 

Yapı lan araştırma sonucu, kat ı lımc ı  öğrencilerin ait okuduktan fakülte ve ya ş  
değ işkenleri ile e-eğ itim kavram ını  bilme, uzaktan eğ itim yöntemlerini bilme ve Internet 
ağı rlıklı  e-eğitim programlarına katı lmaya istekli olma değ işkenleri aras ında ilişki olduğu 
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belirlenmiş tir. Ayrıca, katı lımc ı  öğrencilerin, e-eğ itimin zaman ve mekan smırlamalarım 
ve geleneksel s ınıf ortam ında yaşanan baz ı  sıkıntı ları  ortadan kald ırdığı nı  ve en önemlisi 
de yaşam boyu eğitim olanağı  sağ ladığı na inandıklarını  belirtmiş lerdir. Sonuç olarak, 
örneklem kitlesini oluşturan öğrencilerin elektrl ınik eğ itim yapılmasına taraf olduklar ı  
görülmektedir. 

5. SONUÇ 
İ letiş im ve bilgisayar teknolojilerini içine alan dünya, bilgi teknolojileri yoluyla 

ikinci endüstri devrimini ya şamaktad ır. Yirminci yüzy ı lın son çeyreğinden tanık 
olduğumuz bilgi toplumunun doğuşu, sanayi toplumunun uygarl ık üzerindeki derin 
etkilerine benzer şekilde, fakat çok daha h ızlı  ve köklü değişim ve dönüşüm dönemini 
baş latmış tır. Bu dönemde ileri sanayi toplumundan, sanayi ötesi a şamaya geçiş te 
vazgeçilmez ve tükenmez bir kaynak olarak önem kazanan bilginin elde edilmesi, 
iş lenmesi ve yönetimi sürecinde bilgi teknolojileri belirleyici rol oynamaktad ır. Öyle 
ki artık bilginin ve bilgi teknolojilerinin vazgeçilmez olduğu bu yeni toplumsal aşama, 
bilgi toplumu olarak adland ınlmaktad ır. Bilgi toplumu olmak, ancak bilgi üretmekle 
olanaklıdı r. Bunun yan ında bilgi toplumu olmak, üretilen bilgi ve teknolojinin; üretimde, 
eğ itimde ve günlük yaşantımızda kullanılmasını  gerekli lulmaktadır. 

Internet, bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen dünyam ızda bilgiye ulaşmada çok 
önemli bir rol oynamaktad ır. Internet'in toplumsal hayata getirdi ği bu kolayl ıklar, baş ta 
eğ itim olmak üzere, sağ lık, savunma, endüstri ve kamu sektörü gibi pek çok alana çok 
boyutluluk kazand ırmış hr. 

Yaşamın tüm boyutlarını  değiştiren Internet, eğ itim sektörüne de çe ş itli katkılar 
sağ lamaktad ır. Internet, özellikle uzaktan e ğ itim sürecinde bireye fı rsatlar sağ layan araç 
ve ortamd ır. Internet ve çoklu ortam teknolojilerinin geli şmesiyle uzaktan eğitim; son 
yıllarda e - eğ itim denen yeni biryakla şı m bulmuş tur. E- eğ itimin temel dinamiğini, daha 
fazla bilgiye daha hızlı  eriş im, sürekli kendini yenileme ve buna ba ğl ı  olarak sürekli 
öğrenme oluşturmaktad ır. 

Türkiye'de pek çok üniversitede Internet üzerinden e ğ itim verilmektedir. 
Üniversiteler Internet' i baz ı  lisans ve yüksek lisans derslerine destek olarak 
kullanmaktad ırlar. Ayrıca, pek çok üniversitede tamam ıyla Internet üzerinden yürütülen 
yüksek lisans ve Önlisans programlar ı  da bulunmaktad ır. Başta yüksek öğ retim 
seviyesinde olmak üzere birçok kamu ve özel öğretim kurumu, e-eğitim uygulamalarını  
gerçekleştirmeninyanında bu alanda ciddi anlamda araştırmavegeliş tirme çalış malarına 
devam etmektedirler. Bu alanda yap ı lan araştırma ve geli ştirme çabalar ının öneminden 
yola ç ıkılarak bu çal ış mada; Gazi Üniversitesi öğrencilerinin e-eğitim konusundaki 
bilgi düzeyleri saptanmaya çal ışı lmış  ve yapılan araştırma ile bu konudaki düşünce 
ve eğ ilimlerinin belirlenmesi amaçlanm ıştır. Yapılan araştırma sonucu; öğrencilerin 
uzaktan eğitim kavram ını  bilme durumları  ile demografik değ işkenlerden yaş  ve 
fakülte aras ında ilişki olduğu belirlenmiş tir. Öğrencilerin yaşları  arttıkça uzaktan eğ itim 
kavramı  bilme düzeyleri artmaktad ır. Fakülte grupları  ile uzaktan eğitim kavramını  
bilme durumları  arasındaki ilişkinin varlığı na baktığı mızda ise İ letiş im Fakültesi 
öğ rencilerinin bu kavram ı  bilme düzeylerinin diğer fakültelere göre daha yüksek oldu ğu 
görülmüş tür. Bu yüksek oran, İ letiş im Fakültesi öğrencilerinin derslerinde uzaktan 
eğ itim uygulamalarına daha çok başvurmalanndan kaynaklanmaktad ır. Araştırma 
sonucu, uzaktan eğitim yöntemlerini bilme durumu ile demografık değişkenlerden 
yaş  arasında da bir ilişki olduğu; belirlenmiştir. Katı lımcı  öğrencilerin, en iyi bildikleri 
uzaktan eğ itim yöntemi Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim ile yöntemidir. Bu sonuç 
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doğrultusunda, öğrencilerin Internet destekli uzaktan e ğitimin uzant ısı  olan e-eğ itim 
konusunda da bilgi sahibi oldukları  saptanm ış tır. Öğrencilerin eğ itim sürecinde 
Internet'i kullanmak isteyip istememeleriyle demografik de ğişkenlerden yaş  ve fakülte 
aras ında da bir ilişki olduğu görülmüştür. Fakülte baz ında ilişkiyi baktığı mızda sosyal 
bilimler ağı rl ıklı  Iktisadi idari Bilimler, İ letiş im ve Ticaret Turizm Eğitim Fakültelerinin 
uzaktan eğitimde Internet kullanma iste ğ i, Eczac ı lık Fakültesine göre daha fazla oldu ğu 
görülmüştür. Ayrıca öğ rencilerin daha çok yabanc ı  dil ve bilgisayar derslerinde Internet 
ağı rlıklı  uzaktan eğ itim yöntemini tercih ettikleri de saptanan bir di ğer sonuç olmuştur. 
Araştırma sonucunda öğrencilerin uzaktan eğ itim ve e-eğ itim kavramlarını  bildikleri, 
bu sürecin yarar ına inandfidan ve ders programlar ı  ile ilişkili olarak elektronik eğitim 
programlarının yürütülmesine taraftar olduklar ı  belirlenmiştir. Elektronik eğ itimde, 
sürecin diğer ucunda yer alan hedef kitleye yani ö ğrenciler çok önemlidir. Yap ılan 
eğ itimin niteliğ ini belirleyen, kullanı lan teknolojiden çok, al ıcı  uçtaki öğrenciye sağ lanan 
öğrenme koşullarıd ır. Elektronik Eğ itim almak isteyen bireyleri ve bu e ğ itimi sunmak 
isteyen kurumlar ı- Türk Telekom gibi- Internet alt yap ı  sağ laymılarmın desteklemesi 
gerekmektedir. Ayr ıca kiş isel bilgisayar sahiplik oran ın yükseltilmesi için bu tür 
iletiş im araçlarının satışı nın ve hizmetlerinin yararland ırılmasındaki vergi oranlarının 
indirilmesi yararl ı  olacaktır. Bu doğrultuda gerekli yasal düzenlemelerin de yap ı lması  
bir zorunluluk olarak kar şı mıza ç ıkmaktad ır. Son söz olarak eğ itimde kaliteyi art ırmak ve 
daha büyük kifielere h ı zlı  ve nitelikli eğ itim sunabilmek; ülkemizin eğ itimli insan aç ığı nı  
güncel teknolojileri etkin kullanarak kapatmak; böylelikle gelece ğin dünyasında lider 
Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, çağdaş  ve eğ itimli toplumu oluşturmak için Elektronik 
Eğ itim uygulamalar ının bir an önce hayata geçirmesinin gerekli olduğu söylenebilir. 
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Tar ı m Kredi Kooperatiflerinde Teknik Etkinlik 
Ve Toplam Faktör Verimliliğ indeki Değ i ş me, 

2001-2005: İ zmir Bölge Birli ğ i Örneğ i 

*Mehmet CANDEM İ R Nursel KOYUBENBE** 

Özet: Bu çalış mada Ege Bölgesinde çiftçilerin kredi ve di ğer girdi ihtiyaçlarını  karşdayan 
İzmir Bölge Birli ğ ine bağ lı, 227 birim kooperatifin perforrnanslan ve toplam faktör 
verimliliklerincleki de ğ işmeler göreceli olarak ökülmüştür. Tarım Kredi kooperatifterinin 
teknik etkinliklerinin belirlenmesinde ve toplam faktör verimlili ğ indeki cleğ işmelerin 
ölçülmesincle Malmquist verimlilik endeksi yöntemleri ve Veri Zarfictma Analizi (VZA) 
yaklasımınclan yararlanılmış tır. Olçum sonuçlan 2001-2005 döneminde ölçe ğe göre 
sabit getiri varsagımı, altında (CRS) birim kooperatifterin y ıllara göre ortalama teknik 
etkinliklerinin sırasıyla 0.658, 0.552, 0.509, 0.405, 0.501 ve tam etkin kooperatif say ısının 
en fazla 12, en az 8 olduğunu göstermektedir. Ortalama toplam faktör verimlili ğ inin 0.969 
olduğu ve 112 birim koopercttifin toplam faktör verimli ğ indeki artış-ta teknolojik ilerlemenin 
belirleyici rol oynadığı  ortaya konmuş tur. Ortalama teknolojik de ğ işmecle ise %4.4 oranında 
artış  sağ landığı  tespit edilmiş tir. 

Anahtar kelimeler: Kredi kooperatifi, veri za ıftama analizi, Malmquist verimlilik endeksi. 

Technical Efficiency And Total Factor Productivity Change In 
Agricultural Credit Cooperatives, 2001-2005: 

Sample Of İzmir Regional Union 

Abstract: The aim of this paper is to examine technical ejficiency and total factorproductivity 
change of İzmir Regional Union Agricultural Credit Cooperatives in the Aegean Region. The 
data covers 2001-2005 period for227 credit cooperatives. 

We employed non-parametric Data Employment Analysis to measure Malmquist 
total factor productivity indices decomposed into ejficiency change and technical change 
indices. The empiricalresultsinclicate that mean technical ejfıciency inclex for 227 cooperatives 
is 0.658, 0.552, 0.509, 0.405, 0.501, the number of the full effıcient cooperatives are 12 as 
maximum and 8 as minimum. 

The resu/ts of also show that many of the cooperatives have impravement in 
technolocjical change, on average 4.4% and total factor productivity TPF, on average 0.969 
for the period 2001-2005. 

Key words : Credit cooperative, data envelopment analysis, Malmquist procluctivity index 

* Doç. Dr. Ege Universitesi Ödemi ş  Meslek Yüksekokulu 
** Dr. Ege Üniversitesi Ödemi ş  Meslek Yüksekokulu 
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GİRİŞ  
Türkiye'de nüfusun üçte biri tar ım kesiminde yaşamakta ve geçimini çiftçilik 

yaparak sağ lamaktad ır. Son yı llarda tarım sektörünün genel ekonomi içindeki pay ı  azalsa 
da istihdam yaratma, g ıda maddeleri üretme, diğer sektörlere hammadde temin etmesi 
ve onlardan girdi sat ın almas ı  nedeniyle halen önemini korumaktad ır. Tüm ülkeler 
için tarım vazgeçilmesi mümkün olmayan hayati bir önem ta şı dığı ndan korunmakta ve 
desteklenmektedir. Özellikle tar ımsal girdilerin temin edilmesi ve üretilen ürünlerin 
iş lenmesi ve pazarlanmas ı  konularında çiftçiler kooperatif kurulu ş ları  ve birlikler adı  
altında organize edilmi ş lerdir. Bunlardan birisi de k ırsal kesimde Türkçiftçisine hertürlü 
girdi temini sağ layan Tarım Kredi Kooperatifleri Birli ğidir. Bu çalış mada 16 bölge birliğ i 
ile ülke çapında örgütlenmi ş  olan Tarım Kredi Kooperatiflerinden İzmir Bölge Birliğ ine 
bağ lı  birim kooperatiflerin performanslarm ın ölçümü amaçlanmış tır. İzmir Tarım Kredi 
Kooperatifleri Bölge Birli ğ i, Ege Bölgesinde be ş  ilde 252 birim kooperatifi ile 106 939 faal 
°dağı na hizmet götürmektedir. İzmir Bölge Birliği tarafından 2005 yı lı  itibariyle faaliyet 
alanındaki çiftçilere 198 883 988,38 YTL tutar ında ayni ve nakdi kredi kulland ınlmış hr 
(Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğ i kayıtları , 2005). Ege Bölgesi polikültür 
tarıma uygun, potansiyeli yüksek bölgelerimizden birisidir. Bu nedenle bölgede tar ımın 
itici gücü ve çiftçinin en önde gelen destekçisi olan Tar ım Kredi Kooperatiflerinin 
kaynaldarm ın etkin kullanı lması  ve sürdürülebilir desteklerinin sağlanabilmesi için 
performanslanmn ölçümü ve etkinliklerinin artt ırı lmas ı  önem taşı maktadır. 

AB sürecinde Türkiye tar ım sektöründe önemli yap ısal düzenlemeleri yapmak 
zorundad ır. Bunun için de en çok finansal kayna ğa ihtiyaç bulunmaktad ı r. AB üyesi 
olduğumuz takdirde ortak fondan yararlanmam ız mümkün gözükmemektedir. Çünkü 
Türk tarımının AB'ye uyumu için yı lda 20 milyar Euroya gerek duyulmaktad ı r. AB bu 
kadar kaynağı n Türktanmma aktar ılmas ı  konusunda istekli davranmamaktad ır. Türkiye 
ise tarım sektörüne y ı lda ancak 3.3 milyar YTL kaynak aktarabilmektedir ki bu miktar 
ancak ör görülenin 1/6's ı  kadard ır (www.zmo.oigtr). Tar ım sektörümüz içinden ç ıkılması  
güç sorunlarla karşı  karşı yad ı r. Bunun için kendi öz kaynaldanm ızı  geliştirmeliyiz. 

Diğer taraftan k ırsal kesimde küçük çiftçinin en çok ihtiyaç duydu ğu tarımsal 
girdileri ve finansman ı  sağlayan Tarım Kredi Kooperatiflerinin kaynaklar ın ı  etkin 
kullanmaları  gerekmektedir. Kooperatifler yapt ıkları  hizmetlerin özellikleri aç ıs ından 
değerlendirildiklerinde öncelikli amaçlar ının azami kar elde etmek olan di ğer sermaye 
ş irketlerinden önemli farkl ı lıklar göstermektedirler. Bu farkl ı lıklar kuruluş  amaçları  
çiftçiye hizmet olan kooperatiflerin mevcut piyasada bir ekonomik ünite olduklar ı  
gerçeğ ini değ iştirmemektedir. 

Her ne kadar devletin kooperatiflere yönelik destek ve te şvikleri varsa da 
varlıklarını  koruyabilmeleri için piyasa ko şullarına göre davranmak zorundad ırlar 
(Aypek, 2002, s,3). Nitekim 2001 y ı lında Türkiye'de meydana gelen ekonomik krizden 
Tarım Kredi Kooperatifleri de etkilenmi ş , çiftçilere verilen krediler geriye dönmeyince 
2003 yı lında tasflye edilebilecekleri tart ışı lmaya baş lanmış tır. Ayrıca ortaklar ına 
pazarlad ıklan girdilerin satışı nda piyasadaki özel firmalarla rekabet edemediklerinden 
gelirlerinde önemli dü şüş ler yaşanmış  ve dolayısıyla öz kaynaldannda azalmalar 
olmuştur. Kooperatif ortaldan girdilerini özel firmalardan temin etmeye ba ş lamış lar, 
2005 yı lında kayıtl ı  ortak sayı sı  167470 iken faal ortak say ı s ının 106936 olduğu tespit 
edilmiştir (Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Kayıtları , 2005). Bu çal ış mada 
227 birim kooperatifin 2001-2005 döneminde göreceli performanslar ını  teknik etkinlik, 
teknik etkinlikteki değişme, teknolojik değ işme ve toplam faktörverimliliğ indeki değişme 
bağ lamındaki ölçmek amaç edinilmi ştir. Söz konusu dönem için birim kooperatiflerin 
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teknik etkinlik düzeyleri, toplam faktör verimlili ğindeki değişmeleri VZA ve Malmquist 
verimlilik endeksi yöntemleri kullan ılmış tır. (Kalirajan ve Shand, 1999, s.167). Çal ış mada 
giriş  bölümüne, model ve modelin i ş leyiş ine, veri kaynaklar ı  ve değişkenlere, amprik 
bulgulara ve sonuçlara yer verilmi ş tir. 

METODOLOJİ  
Tarım Kredi Kooperatiflerinin performanslanm ölçmek amac ıyla bu çal ış mada 
Malmquist toplam faktör verimlili ğ i ve VZA yaklaşı mı  kullanılmış tır. Parametrik 
olmayan ve doğrusal programlama tekniklerini kullanan bu yakla şı m Malmquist toplam 
faktör verimliliği endeksinin hesaplanmas ında gerekli olan uzakl ık fonksiyonlarını  
tahmin etmek için yararlan ılan en popüler yöntemdir. Bu yakla şı mı  ele almadan önce 
Malmquist verimlilik endeksini aç ıklamak önem arz etmektedir. 

MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERtML İLİĞ rİ  ENDEKSI 
Malmquist (1953) tarafından geliştirilen ve uzakl ık (distance) fonksiyonlanna dayal ı  
olarak ifade edilen bu endeks, i ş letmelere ait her bir veri noktas ının ortak teknolojiye 
göre nispi uzakl ıklarmın oranlannı  hesaplayarak iki veri noktas ı  aras ındaki toplam faktör 
verimliliğ indeki değ işmeyi ölçer. Uzakl ık fonksiyonları , hem girdi tabanlı  (input-oriented) 
hem de ç ıktı  tabanlı  (output-oriented) uzakl ık fonksiyonları  olarak ele al ınabilir. Girdi 
tabanl ı  uzaklık fonksiyonu, çıktı  vektörü veriyken, girdi vektörünün minimum oransal 
daralmas ını  dikkate alan üretim teknolojisini ifade eder. Ç ıktı  tabanl ı  uzaklık fonksiyonu 
ise, girdi vektörü veriyken, ç ıktı  vektörünün maksimum oransal artışı nı  dikkate al ır. 

Ç ıktı  tabanl ı  uzakl ık fonksiyonunda üretim teknolojisi, ç ı ktı  kümesi Rt  kullan ı larak 
tanımlanmaktad ır. Üretim teknolojisi Rt  her dönem için (t=1„T) girdilerin 

( X t  E R ) 	ç ı ktı lara ( yr E R+m 
) 	dönüş ümünü 	göstermektedir. 	Yani, 

X, = (X ı , 	, XK  ) , girdi vektörü kullan ı larak üretilebilecek ç ıktı  vektörü ç ı ktı lar 

y, = 	 olacakt ır. Fare ve di ğ erleri (1994) izlenerek bu metodoloji şu 

şekilde ifade edilebilir. 

R r = {(x„y,):x, --->y,} 
(1) 

Shephard (1970), Fare ve di ğ erleri (1994) izlenerek t dönemi teknolojisi alt ında ç ıkt ı  
uzakl ık fonksiyonu şu ş ekilde yaz ı labilir. 

4'9  (x„y,)= min{0 : (x„y, /0)E R`} 

= min{0 : (x 1 ,0yr)E R 1 )} -1  
(2) 
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Uzakl ık fonksiyonu, girdi vektörü veri iken, ç ı kt ı  vektöründeki maksimum oransal art ışı n 

tersi olarak tan ımlanabilir. Eğ er (X t  , Yt) verileri t dönemi üretim s ı nı rı n ı n üzerinde ise 

uzakl ık Dot  (Xt  , y,) = 1 olur ve Farrel'in (1957) ifadesiyle üretim için tam etkinlik söz 

konusu olur. Eğ er Dtı) (x t ,y,) < 1 ise üretimin t döneminde etkin olmad ığı na karar 

verilir. Uzakl ı k fonksiyonu farkl ı  dönemlerdeki teknik etkinliğ i ve etkinlikteki de ğ i ş imi 
de ölçer. (t+l) dönemi için uzakl ı k fonksiyonu ş u ş ekilde yaz ı labilir: 

Do (x, + İ  Y,÷1 ) = min{e (xi+1,Y,+1 / 0) E R'}. 
(3 ) 

Bu endeks, t dönemi teknolojisi alt ı nda xt+I  veri girdi seti ile yt+1  ç ı kt ı s ı nda ortaya ç ıkacak 
maksimum oransal de ğ i şmeyi ölçer. Benzer ş ekilde, t+l dönemi için de karma uzakl ık 

t 
fonksiyonu, Di

+ ı 
 (Xt  , y,), ifade edilebilir. Bu fonksiyon ise t+l teknolojisine nispeten 

veri xt  girdi seti ile yt  ç ı kt ı s ı nda ortaya ç ıkacak maksimum oransal de ğ i şmeyi ölçer. 
Malmquist verimlilik endeksini ş u ş ekilde yazabiliriz (Mao ve Koo, 1996). 

Dt (ş +1 
O 	5.Y 	) 

° 	D,;(x ı  ,y 1 ) 
(4) 

Bu endeks t dönemi teknolojisi alt ında, t+1 döneminden t dönemine olan teknik 
etkinlikleri değ i şmelerin neden olduğu verimlilik değ işmelerini ölçer. Öte 
yandan, t+l döneminden t dönemine olan teknik etkinlik de ğ işmeleri, t+1 
dönemi teknolojisi alt ında da ölçülebilir. Malmquist verimlilik endeksi ş öyle 
yaz ı labilir. 

ı +1 	(+1-, , 	(x ,y ) m-;+, = 
.,0 +1 (x` , y 1 ) 

( 5 ) 

Fare ve diğ erleri (1994) ç ıktı -tabanl ı  Malmquist verimlilik değ i ş im endeksini 
yukar ı daki iki endeksin (4 ve 5) geometrik ortalamas ı  olarak a ş ağı daki gibi ifade 
etmi ş lerdir. 

mo 	y t+1 x ı +1 )  _ 

n ( ,,,÷1 ,x t+i )  
( -L-- o  ■ .r 	)x( 	 (6) 

Dol  (y ı  ,x`) 	13; +1 (y f  ,x`) 

2 
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Denklem (7) şu biçimde de ifade edilebilir: 

ı  1,t +1 

İ +1x 

 , 	t+ı  
M o  (y l ,x t ,), İ +1 ,x ı +ı )  = 131"1  G y ı + 1  ,x 1+1 )  

	  (
D 

1 ,, 	D 
 O k., 	D(;(y`  (y  ,x x̀ 

) 

Do (yt , x ' ) 	Dt+ ı 	
t  

ı  ı .Y 	
xi+ ı

) 

 ) )x( 	
 _ 

(7) 

Denklem (7)'de kö ş eli parantezin d ışı nda yer alan oran, (t) ve (t+1) y ı lları  
aras ındaki ç ıktı -eksenli teknik etkinlikteki de ğ işmeyi ölçer. Etkinlikteki de ğ i ş im; 
(t+1) dönemindeki teknik etkinli ğ in, (t) dönemindeki teknik etkinli ğ e olan oran ı dı r. 
Kö ş eli parantez içinde yer alan iki oran ın geometrik ortalamas ı , iki dönem 
aras ındaki teknolojide (xt+1  ve xt) meydana gelen değ işmeyi aç ıklar. 

D r-i ı  (y r+1 ,x t-FI )  
Etkinlikteki Değ i ş me (ED) — 	I  

Dol  ( .32 1  , x 1 ) 

(8) 

Dol  (y 1÷1  , x 1+1 ) 	Dor  (y t  x' ) , 2 Teknolojik Değ işme (TD) —  ( 	, 	)x( 	  n r+1,,,t+ ı  x l+1) 	nt+1(,,t x t) ) 

(9) 

Burada (ED) ölçe ğ e göre sabit getiri alt ında teknik etkinlikteki değ iş me 
endeksidir. Bu endeks iki dönem (t ve t+1) aras ında her bir gözlem için en iyi 
üretim s ı nırın ı  yakalama etkisi (catching-up effect) olarak ifade edilirken, (TD) 
endeksi frontier etkisi (üretim s ın ırlar ı  eğ risinin kaymas ı  veya yenilik) olarak 
ifade edilmektedir. Toplam faktör verimlili ğ indeki değ işme ise teknik 
etkinlikteki değ işme ile teknolojik değ i şmenin çarp ı m ı  olarak ifade edilmektedir 
(Mahadevan, 2002). 

İ'Ve +1=EDxTED 
(10) 

MO endeksinin l'den büyük olmas ı , toplam faktör verimliliğinin (t) döneminden (t+1) 
dönemine arttığı nı  veya iyileştiğini, bu değerin l'den küçük olmas ı , toplam faktör 
verimliliğ inin (t) döneminden (t+ 1) dönemine azald ığı nı  gösterir. 

VERİ  ZARFLANIA ANALİZİ (VZA) 
Malmquist toplam faktör verimlili ği endeksinin (MO) hesaplanmas ında gerekli 

olan uzakl ık fonksiyonlarını  tahmin etmek için kullan ılan en popüler yöntem, VZA'd ır. 
Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) herhangi bir üretim teknolojisi sm ırlaması  olmaks ızın 
en iyi üretim s ınırını  oluşturmada VZA yaklaşı mını  önermiş lerclir. Veri Zarflama Analizi 
(VZA), Lovell (1993), Ali ve Seiford (1993), Çakmak ve Zaim (1992), Fare ve di ğ . (1994), 
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Coelli ve diğ . (1998), Zaim ve diğ . (1997), Candemir ve Delikta ş  (2006) tarafından çeş itli 
çalış malarda kullanılmış tı r. 

VZA merkezi eğ ilimlerden ziyade uç verileri de kapsayan ve üretim teknolojisi 
üzerine herhangi bir s ınırlama koymaks ızın en iyi üretim s ınırını  (üretim eğ risini) 
oluşturmayı  hedefleyen bir .  metodolojidir. Diğer bir ifadeyle, veri merkezine en iyi uyumu 
sağ layacak regresyon düzlemi yerine, gözlemlenen uç verileri kavrayacak do ğrusal kısmi 
bir yüzeyin olu şturulmas ını  içermektedir (Arnade,1994). 

Fare ve diğerlerini (1994) takip ederek bu çal ış mada tar ım iş letmelerine yönelik 
olarak her bir dönem ve teknoloji için en iyi üretim s ınırını  oluşturmada VZA yaklaşı mı  
kullanı lmış tır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin t dönemindeki referans teknoloji (üretim 
s ınırı) için ölçeğe göre sabit getiri varsay ı mı  altında doğrusal programlama problemini 
şu şekilde oluşturabiliriz: 

K 
Rt 

= {(x` ,yr ) ytn, 
k=1 

K 
Z  k n — n 

k=1 

Z 0 

(11) 

m=1 	,M 

n=1 	,N 

k=1 	,K} 

Burada k=1, 	,K çal ış mada yer alan i ş letmelerin her birisini; m=1, 	 ,M 

her bir i ş letmenin ç ı kt ı s ı n ı  y ,,,n ; n=1, 	,N her bir i ş letmenin girdisini k,n 

ve t=1, 	,T dönemleri ifade etmektedir. Z ki  ise her bir yatay kesit gözlem 

üzerindeki ağı rlığı  ifade etmektedir. 
Ölçeğ e göre sabit getiri (ÖSG) programlama problemine 

K 
Z kt  = ı  

k=1 

smırlamasmın konularak ölçeğe göre değ işen getirin (ÖDG) doğrusal programlama 
probleminin elde edilece ğ ini belirtmiş tir. 

Bu sımrlama önem arz etmektedir. Çünkü teknik etkinlik, ölçek etkinli ğ i ve 
saf teknik etkinlik olarak ikiye ayr ı lır. Bu ayrım ÖSCİ-VZA ve ODG-VZA'nın birlikte ele 
al ınması  ile yapı labilir. 

Herhangi bir firma için ÖSG ve ÖDG teknik etkinlik endekslerinde bir farkl ı lık 
var ise bu firman ın ölçek etkinsizliğine sahip olduğunu gösterir ve ölçek etkinsizliğ i 
ÖSG ve ÖDG teknik etkinlik seviyesi aras ındaki farktan hesaplanabilir (Kök ve Delikta ş , 
2003). 

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğine bağ lı  birim kooperatiflere ait 
Malmquist verimlilik endekslerini hesaplamada, VZA yaklaşı mı  her bir iş letme için dört 
uzaklık fonksiyonu hesaplamaktad ır: 
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Dot (x l ,y t 	 (x ı  y i ),Doı  
(
xt+1 

, y')veD; +1  (x
i+1 

 ,y
(+1

) 

Bu uzakl ık fonksiyonlar ı  Farell'in ç ıktı -odakl ı  teknik etkinlik ölçümü 
fonksiyonlarının tersidir (reciprocals). Farrell'in teknik etkinlik ölçümünü 
hesaplamak için a ş ağı daki doğ rusal programlama yöntemleri kullan ı lmaktad ır 
(Fare ve diğ ., 1994 ve Coelli ve diğ . 1998). 

	

[Do (xk 	= max ıi,k 
S.t : 

K 
;k 

	

k,m 
	 y ,m 

k=1 

K 

Z X kt  ,n x kt  ,n 
k=1 

K 

Z tk  =1 
k=1 

Z kt  > 0 
(13) 

K 

burada m=1,....,M; n=1,.....,N; k=1,...K, ve Z k  = 1 (ölçeğ e göre değ işen getiri 
k=1 

s ın ı rlamas ı ) 
DEĞİŞ KENLERİN TANEM VE VERİ  KAYNAKLARİ  

Bu çalış mada yararlan ılan birincil veriler İzmir Bölge Birliğine bağ lı  227 
birim kooperatifın 2001-2005 dönemine ait muhasebe kay ıtlarından elde edilmi ş tir. 
Ancak ortalamadan önemli ölçüde sapma gösteren, sonradan di ğer bir kooperatifle 
birleştirilen ve fazla zarar etti ği tespit edilen birimler analize dahil edilmeyerek 
değerlendirmeye al ınmamış tır. Bu kooperatif birimlerine ait veriler çal ış manın 
amac ına uygun olarak düzenlenmi ş  ve analiz edilmeye haz ır hale getirilmi ş lerdir. 
Ayrıca çal ış mada başka kuruluş lar ve araştırma birimlerince konu ile ilgili yapı lmış  
olan yayınlardan ve istatistiksel verilerden de yararlan ı lmış tır. Çalış mada 2001-2005 
dönemi için 227 kooperatif birimine ait girdiler: personel giderleri, amortismanlar ve 
kulland ınlan kredilerden oluşmaktad ır. Üretim ç ıktısı  olarak da kooperatifbirimlerinin 
yı llık satış larına, faiz gelirlerine ve i ştiraklere yer verilmi ş tir. Yıllar itibariyle cari parasal 
büyüklükler TÜFE (1994=100) ile reel hale getirilmi ş lerdir. 

AMPRİK SONUÇLAR 
VZA - Malmquist toplam faktör verimliliğ i endeksi yöntemleri kullan ı larak 2001-2005 
dönemi için 227 kooperatif biriminin yı llık teknik etkinlik endeksleri, teknik etkinlikteki 
değ işme, teknolojik değişme ve toplam faktör verimliğindeki değ işme endeksleri 
hesaplanm ış tır. Bu endekslerin hesaplanmas ında Coelli (1996) tarafından yaz ılan DEAP 
2.1 bilgisayar paket program ı  kullanılmış tır. 
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İZMİR BÖLGE B İRLİĞİ NE BAĞLI BİRİM KOOPERATİFLERİN TEKNİK 
ETKINLIK ENDEKSLERİ  
Teknik etkinlik endekslerinin (1E) hesaplanmas ında VZA yaklaşı mı  kullanılarak, tüm 
kooperatifbirimlerine ili şkin girdi-çıktı  gözlemlerinden üretim için en iyi üretim s ınırları  
(referans) olu şturulmuş  ve diğer birim kooperatifler bu etkin s ını rlarla karşı laştırılmış tır. 
Hesaplanan teknik etkinlik endeksinin l'e e ş it olması  o birim kooperatifte tam teknik 
etkinliğ i veya o birim kooperatifin en iyi üretim s ınırı  üzerinde yer ald ığı m ifade 
ederken endeksin l'den küçük olmas ı  birim kooperatifin yüzde olarak etkinsizlik 
derecesini ortaya koymaktad ır. Diğer bir ifadeyle, etkinsizlik derecesi T=1-TE'e e ş ittir. 
Teknik etkinlik endeksinin 1'den küçük olmas ı , mevcut teknoloji altında veri girdilerle 
maksimum çıktının üretilmediğini veya fiili ç ıktım oransal olarak daha az girdilerle 
üretilebileceğ ini ifade etmektedir. 

2001-2005 dönemi itibariyle yı llık ortalama tam etkinli ğe sahip olan kooperatifler 
Tablo l'den de görüleceğ i gibi Bafa (Milas), Ye ş ilyurt ve Hacıaliler (Alaşehir), Davutlar 
(Kuşadası) ve Ataköy (Menderes) kooperatiflerinin be ş  yı llık teknik etkinlik ölçümleri 
sonucunda elde edilen verilere göre iki şer kez tüm faaliyetlerinde tam etkin olduklar ı  
tespit edilmi ştir. Söz konusu birim kooperatiflerin bulunduklar ı  yörelerin tar ım 
potansiyelleri dikkate al ındığı nda iyi hizmet verdikleri ve ortaklar taraf ından alınan 
ayni ve nakdi kredilerin zaman ında geriye ödendiği anlaşı lmaktad ır. Örneğ in Milas, 
Kuşadası , Alaşehir ve Menderes ilçelerindeki tam etkin olan kooperatiflerin faaliyet 
sahalarda pamuk, üzüm, narenciye ve sebze gibi birim alana getirisi yüksek ürünlerin 
tarımının yapı lıyor olmas ı  kooperatiflerin etkinliği üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Tablo 1.Tam Etkin Tar ım Kredi Kooperatiflerinin Y ı llara Göre Dağı lımı  
2001 2002 2003 2004 2005 

Ovakent (Ödemi ş ) Ortaköy (Çal) Menemen Yatağ an (Denizli) Turgut (Yatağ an) 
Yenice (Buldan) Çapakl ı  (Salihli) Yenice (Buldan) Kemer (Salihli) Çökelek (Salihli) 
Bafa (Milas) Bafa (Milas) Bafa (Milas) Ye ş ilyurt(Ala ş ehir) Çayl ı  (Ödemi ş ) 
Yeş ilyurt(Ala ş ehir) Gelenbe(K ı rkağ aç) Kemalpa ş a Üçp ı nar (Manisa) Güllük (Milas) 
Ye ş ilova (Salihli) Davutlar(Ku ş adas ı ) Karagöl (Kale) Urganl ı  (Turgutlu) Baklan (Denizli) 
P ı nar (Milas) Honaz Hac ı aliler(Ala ş eh.) Kakl ı ç ( İzmir) Ye ş ilyurt (Muğ la) 
Eziler (Güney) Beyoba (Akhisar) Karaböğürtlen(Ula) Çiğ iller (Gördes) Emirhisar (Çivril) 
Hac ı aliler(Ala ş eh.) Karakuyu (Torbal ı ) Yamanlar (Çivril) Bölcek (Bergama) Gümüldür 
Davutlar(Ku ş adas ı ) Gökova (Ula) Dereköy (Akhisar) - 
Kakl ı k (Honaz) Ataköy (Menderes) Bağ l ı ca (Sar ı göl) - 
Güzelbahçe (Söke) Çayboyu (Muğ la) Ataköy(Menderes) - 

Pirlibey (Nazilli) - 

Teknik etkinsizlik tarım sektörümüzün geneli için de söz konusudur. 1980- 
2002 dönemini kapsayan bir çal ış mada AB üyesi 14 ülkenin tar ım sektörü ile Türk 
tarımının teknik etkinlik endeksleri kar şı laştırılmış , bu sonuçlara göre Türk tar ımının 
performans ının Yunanistan tar ımının performans ından da daha düşük olduğu 
saptanmış tır ( Denktaş  ve diğer, 2005, s. 14 ). 

TEKNİK ETKINLIK ENDEKSLERİNİN DAĞ ILIMI 
Bu kısımda Tarım Kredi kooperatiflerinin ölçeğe göre sabit getiri varsay ı mı  

altında hesaplanan teknik etkinlik endekslerinin dağı lımı  yer almaktad ır. Bu dağı lım 
ölçeğe göre sabit getiri (constant returns to scale, CRS) varsay ımı  altında hesaplanan 
teknik etkinlik endeksleri için yap ılmış tır. Yı llara göre elde edilen teknik etkinlik 
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endeksleri farkl ı lık göstermektedir. Çünkü ölçeğe göre sabit getiri varsay ımı  (ÖSG) tüm 
birim kooperatifler optimal ölçekte çal ış tıkları  zaman daha uygun bir yakla şı mda iken 
ölçeğe göre değişen geliri varsay ımı  (ÖDG) eksik rekabet, finansal sliurlamalar gibi 
nedenlerle iş letmelerin optimal ölçekte çal ış madıklan durumlarda daha uygun sonuçlar 
vermektedir. Tüm birim kooperatiflerin optimal ölçekte çal ış mamalan durumunda ÖSG 
formunun kullan ılması  teknik etkinlik ölçümünde ölçek etkinsizli ğinin ortaya çıkmasına 
neden olur (Coelli, Rao ve Battese, 1998, s. 39 ). 

iş letmelerin ölçek etkinsizliğ i ÖSG ve ÖDG varsay ımları  altında yap ılan 
ölçümlerle hesaplanabilir. Eğer aynı  iş letme için ÖSG ve ÖDG altında elde edilen endeks 
farkl ı  ise bu iş letme ölçek etkinsizliğ ine sahiptir denilir. Ölçeğe göre sabitgetiri varsay ımı  
altında hesaplanan teknik etkinlik endekslerine göre i ş letmelerin en düşük teknik 
etkinlikten tam teknik etkinliğe doğru yap ı lan sıralamalan Tablo 2'de gösterilmi ş tir. 

Tablo 2.Tarun Kredi Kooperatiflerinin ÖSG Altında Teknik Etkinlik Endekslerinin 
Dağı lımı  

Teknik Etkinlik 
Endeksi 

YILLAR 
2001 2002 2003 2004 2005 

Koop. 
say ı s ı  

% Koop. 
say ı s ı  

% Koop. 
say ı s ı  

% Koop. 
say ı s ı  % 

Koop. 
say ı s ı  % 

E< 0.40 4 1.8 23 10.1 78 34.5 156 68.7 67 29.5 
0.40 <E< 0.50 25 11.0 77 33.9 56 24.7 31 13.7 74 32.6 
0.50 <E< 0.60 55 24.2 61 26.9 28 12.3 13 5.7 40 17.6 
0.60 <E< 0.70 61 26.9 35 15.4 28 12.3 9 4.0 24 10.6 
0.70 <E< 0.80 54 23.8 15 6.6 16 7.0 4 1.8 6 2.6 
0.80 <E< 0.90 13 5.7 2 0.9 6 2.6 2 0.9 4 1.8 
0.90 <E< 1.00 4 1.8 2 0.9 4 1.8 4 1.8 4 1.8 

E=1.00 11 4.8 12 5.3 11 4.8 8 3.5 8 3.5 
Toplam 227 100.0 227 100.0 227 100.0 227 100.0 227 100.0 
Ortalama TE. 0.658 - 0.552 - 0.509 0.405 - 0.501 - 
Minimum TE. 0.350 - 0.292 - 0.144 0.193 - 0.164 - 
Maksimum TE. 1.000 - 1.000 1.000 - 1.000 - 1.000 

Tablo 2'ye göre 2001-2005 döneminde Tarım Kredi Kooperatifleri Izmir Bölge 
Birline bağ lı  birim kooperatiflerin ortalama teknik etkinlik endeksleri incelendi ğ inde, 
teknik ekinlik endeksi 0.4'ten küçük olan kooperatiflerin oran ı  2001 yılmda %1.8 ile en 
düşük seviyede iken 2004 y ı lında %68.7 ile en yüksek düzeye ç ıkmış  ve etkinlik endeksi 
gerileyen birim kooperatiflerin say ısında önemli oranda art ış  meydana gelmi ş tir. 2005 
yılmda teknik etkinlik endeksleri 0.4'ten küçük olan birim kooperatiflerinin üçte birinin 
kabul edilemeyecek bir performansta faaliyetlerini sürdürdükleri anla şı lmaktad ır. Yine 
Tablo 2 incelendiğinde 2001 yı lı  hariç, ortalama teknik etkinlik endekslerinin 0.4 - 0.6 
arasında olduğu görülmektedir. 2001 y ı lı  muhasebe kay ıtları  2000 yı lına ait i ş lemleri 
kapsamaktad ır. Diğer taraftan birim kooperatiflerin etkinlik endekslerinin da ğı lımları  
heryı l için ayrı  değerlendirildiğinde, tam etkinliğe sahip (TE =1) birim kooperatifler 2001 
ve 2003 yıllarında toplam kooperatiflerin %4.8'ini, 2002 y ı l ında %5.3'ünü oluştururken 
2004 ve 2005 yı llarında tam etkinliğe sahip iş letmelerin oran ının %3.5'e gerilediğ i 
görülmektedir. Şubat 2001 ekonomik krizi her alanda olduğu gibi tarım sektörünü de 
etkilemiş  ve çiftçilerin büyük bir kesimi Tar ım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar ını  
ödeyememiş lerdir. Bunun neticesinde 2003-2004 y ı llarında birim kooperatiflerin 
performanslan daha da dü şmüş , Tablo 2'den de izlenebileceğ i gibi 2005 yı lında önceki 
yılara göre etkinlik oranlar ında önemli sayılabilecek düzeyde iyile şme meydana 
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gelmiş tir. 2003 yı lı  itibariyle çiftçilerin İzmir Bölge Birliğine bağ l ı  kooperatiflere toplam 
140 trilyon TL olan birikmi ş  borçlarının 70 trilyon TL'sinin affedilmesi, geri kalan ının da 
gelecek yıllara yayılması  teknik etkinliğ in düşmesine ve birim kooperatiflerde tasflyenin 
gündeme gelmesine neden olmu ştur (Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğ i 
Kayıtları , 2005). 

TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ NDEKİ  DEĞIŞME 
Bu kı sımda ölçeğe göre sabit geliri varsay ımı  altında iş letmelerin 2001-2005 

dönemi Malmquist toplam faktör verimliliğ i ve bileşenlerindeki değ işmelerin analizine 
yer verilmektedir. Toplam faktör verimliliğ indeki değişme (TFVD), teknik etkinlikteki 
değ işme (ED) ve teknolojik değ işme (TD) endekslerinin l'den büyük olmas ı  toplam 
faktör verimliliğ indeki, teknik etkinlikteki ve teknolojideki ilerlemeyi ifade ederken, 
l'den küçük olmalar ı  gerilemeyi ifade etmektedir. Öte yandan, ED endeksinin l'den 
büyük olmas ı  iş letmenin en iyi üretim s ınırını  yakalama (catching- up effect) etkisini 
ve TD endeksinin fden büyük olmas ı  üretim sınırının yukarı  kaymasmı  veya yeniliğ i 
(innovation) ifade etmektedir. ED ise kendi içerisinde pür (saf) etkinlikteki de ğ işme 
(SED) ve ölçek etkinliğ indeki değişme (ÖED) olmak üzere ikiye aynlmaktad ır. Ölçek 
etkinliğ i iş letmenin uygun ölçekte üretim yapma ba şarı s ını  göstermektedir. 

EkTablo l'de görüldüğü gibi 2001-2005 döneminde 227 kooperatif birimi bireysel 
olarak ele al ınıp incelendiğ inde 40 kooperatif biriminin teknik etkinlikteki değ işme 
endeksinin (ED) l'den büyük oldu ğu anlaşı lmaktadır. Teknik etkinlikteki değ işmenin 
l'den büyük olmas ı , ilgili kooperatif biriminin, referans kooperatifler taraf ından 
belirlenen en iyi üretin sm ınm yakalamada başarılı  olduklarını  göstermektedir. Ayr ıca 
yı llık ortalama etkinlikteki değ işme endeksi 0.928 olarak ölçülmü ştür. 

Bu rakam 1990-1996 dönemini kapsayan ve Türkiye tar ım sektörü teknik 
etkinlik değ işme endeksi yı llık ortalamas ı  0.978'e yakın bir değerdir (Zaim ve diğerleri, 
2001, s.18). 2005 yı lında teknik etkinlik endeksleri (TE=1) olan sekiz birim kooperatifin 
ED endekslerinin l'den büyük oldu ğu ve yüksek performans gösterdikleri görülmektedir. 
Değerlendirmeye al ınan 227 birim kooperatifın %82'sinin etkinlikteki değ işme katsay ısı  
l'den küçüktür. 

2001-2005 döneminde birim kooperatiflerin teknolojik de ğişme endekslerinde 
ortalama c/04.4 oran ında artış  kaydedilmiştir.Türkiye tarımında iller ve bölgeler 
düzeyinde üretke ıalik ve etkinlik farklarının nedenleri konusunda yap ılan bir çalış mada 
teknolojik değ işme endeksinin Vo4.4 olduğu saptanm ış tır (Zaim ve diğerleri, 2001). 
En fazla teknolojik ilerleme sa ğ layan birim kooperatifler s ıras ıyla Durası llı  (Salihli), 
Buldan, Sultanhisar, Ovakent (Ödemi ş ), İşı klı  (Çivril), Baş lamış  (Akhisar) ve Germencik 
kooperatifleridir. Teknolojik değ işme endeksleri l'den yüksek olan birim kooperatiflerin 
oranı  da %63 olarak tespit edilmi ş tir. 

Değerlendirmeye al ınan 227 birim kooperatiften 112'sinin toplam faktör 
verimliliğ inde (TFV) artış  sağ landığı  görülmektedir, ortalama toplam faktör verimlili ğ i 
ise 0.962'dir. Toplam faktör verimliliklerinde en fazla art ış  görülenler s ıras ı  ile Baş lamış  
(Akhisar), Gümüldür, Boyal ı  (Gördes), Turgut (Yatağan), Kırkağaç, Buldan ve Güllükbirim 
kooperatifleridir. ilgili kooperatif birimlerinin toplam faktör verimliliklerindeki art ışı n, 
teknik etkinlikteki değ işmeden ziyade teknolojik iyileşmeden (teknik ilerlemeden) 
meydana geldiğ i anlaşı lmaktadır. 

Yı llık ortalama toplam faktör verimliliğinde en fazla azalma olanlar s ırasıyla 
Davutlar (Ku şadas ı), Kaldık (Honaz), Bölcek (Bergama), Yenice (Buldan), Duras ı llı  
(Salihli), Ömerbeyli (Germencik) ve Ye ş ilova (Salihli) kooperatifleridir. Birim 
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kooperatiflerin toplam faktör verimliliklerindeki azalma hem etkinlikteki hem de 
teknolojideki gerilemeden kaynaklanmaktad ı r. Toplam faktör verimliliğ indeki değişme 
(TFVD) ile ilgili detayl ı  bilgiler Ek Tablo l'de verilmiş tir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Bu çalış mada Ege Bölgesi çiftçisine ayni ve nakdi kredi temininde önemli katk ı ları  
bulunan, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli illerinde faaliyet gösteren, 14. Bölge 
Birliğine bağ lı  Tarım Kredi Kooperatiflerinin üretkenlik performanslar ı , teknik 
etkinliklerindeki değ işmeleri, teknolojik değ işmeleri, toplam faktör verimliliklerindeki 
değ işmeleri ölçülmü ştür. 

Ölçeğe göre sabit getiri varsay ımı  altında elde edilen analiz sonuçlar ına göre 
2001 ve 2003 yılları nda 1 l'er, 2002 y ı lında 12, 2004 ve 2005 y ıllarında 8'er birim kooperatifin 
teknik etkinlik endeksleri l'e e ş it olup bu kooperatiflerde tam üretim etkinliğine 
ulaşı lmış tır. Değerlendirmeye al ınan 227 birim kooperatifın 2001-2005 döneminde 
ortalama teknik etkinlik katsay ılarmın 0.6'dan daha küçük olduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan birim kooperatiflerin teknik etkinlik endekslerindeki de ğ işme 
ele alınd ıklarında 40 adedinin teknik etkinlikteki değişme endeksinin l'den büyük 
olduğu görülmektedir. Bu endeksin l'den büyük olmas ı  ilgili birim kooperatifın en iyi 
üretim sınırına yakınsadıkları  (convergence) anlam ına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, 
global teknolojiyi adapte edebildikleri ve bunu üretim performans ına aktarabildikleri 
anlaşı lmaktad ır. İ lgili dönemde 187 birim kooperatif ise y ı llık ortalama teknik etkinlik 
düzeyinde gerilemeyle kar şı laşmış tır. 

2001-2005 döneminde birim kooperatiflerin ortalama teknolojik de ğişme 
endeksinde %4.4 oran ında artış  kaydedilmiştir. Toplam faktör verimliliğinin diğer 
bir unsuru olan teknolojik de ğ işmeye veya ilerlemeye (innovation) bak ı ldığı nda ilgili 
dönemde birim kooperatiflerin 144'ünde y ı llık ortalama teknolojik ilerleme oldu ğu 
tespit edilmiştir. Tüm birim kooperatiflerin toplam faktör verimliliğindeki değ işme 
ortalama 0.969 olarak gerçekle şmiştir. Toplam faktör verimliliğ inde artış  sağlanan birim 
kooperatif say ısı  112'dir. 

İ lgili birim kooperatiflerin toplam faktör verimliliklerinde meydana gelen bu 
artışı n teknik etkinlikteki değ işmeden ziyade teknolojik iyile şmeden (teknik ilerlemeden) 
kaynaklandığı  tespit edilmiştir. Değerlendirmeler sonucu elde edilen verilerin ışığı nda 
Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğine bağ lı  birim kooperatiflerle ilgili şu 
önerilerde bulunulabilir: 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklar ına vermiş  olduğu kredilerin geriye 
dönmemesi ve daha sonra bu borçlar ın silinmesi kooperatiflerin varl ıklarını  tehlikeye 
sokmuş , dolayısıyla iş levlerini yerine getiremez duruma getirmi ştir. Bu nedenle borç 
erteleme ve affetme konular ında hassas davran ı lmalı , tarım sektörünün en kft kaynağı  
olan krediler etkin kullan ı larak kooperatiflerin performanslar ının iyileştirilmesi için 
gerekli özen gösterilmelidir. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin tar ımsal girdilerin pazarlanmas ında piyasada 
rekabet edebilecek güce kavu şturulmaları  gerekir. Aksi takdirde ortaklar ına piyasadan 
daha pahal ı  girdi satarak varl ığı nı  devam ettirmesi mümkün değ ildir. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin plasman ihtiyac ı  genellikle Ziraat Bankas ınca 
karşı lanmaktad ır. Ziraat Bankas ından sağlanan plasmanlar zaman ında alınmadığı  
gibi yeterli olmamaktad ır. Bu nedenle Tarım Kredi Kooperatiflerine yeterli miktarda 
ve uygun faiz ile piyasadaki diğer finans kurumlanndan da plasman sa ğlama yolları  
aranmalıdır. 
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EKLER 
Ek Tablo 1. Birim Kooperatiflerin Toplam Faktör Verimlili ğ i Bileşenleri 

Koop 
No 

ED TD SD ÖED TFVD 

58 0.960 0.916 1.007 0.953 0.880 
59 0.827 1.056 0.841 0.983 0.873 
60 0.939 1.031 0.934 1.005 0.968 
61 0.866 0.985 0.863 1.003 0.853 
62 0.915 1.119 0.932 0.982 1.024 
65 1.031 1.156 1.047 0.985 1.192 
66 0.757 1.262 0.770 0.983 0.956 
67 0.865 1.111 0.912 0.949 0.960 
69 0.888 1.028 0.876 1.013 0.913 
70 0.914 1.176 0.954 0.958 1.075 
71 0.980 0.940 1.072 0.914 0.921 
74 0.855 1.098 0.872 0.980 0.938 
85 0.941 1.077 0.948 0.992 1.014 
91 0.923 1.131 0.991 0.932 1.044 
99 0.933 0.975 0.970 0.962 0.909 
112 0.873 1.251 0.901 0.968 1.091 
114 0.873 0.859 0.905 0.964 0.750 
115 0.901 0.955 0.911 0.989 0.861 
116 0.967 1.032 0.957 1.010 0.997 
117 0.842 1.267 0.833 1.011 1.068 
118 0.912 0.899 0.906 1.006 0.820 
121 0.971 1.116 1.006 0.965 1.083 
122 0.859 1.278 0.861 0.997 1.097 
131 0.865 1.079 0.874 0.989 0.933 
135 0.884 0.961 1.000 0.884 0.850 
136 0.870 1.285 0.891 0.976 1.118 
139 0.907 1.033 0.951 0.954 0.938 
141 0.936 1.021 0.927 1.010 0.956 
144 0.879 0.973 0.879 1.000 0.855 
158 0.810 0.926 0.857 0.945 0.750 
161 1.016 1.017 1.014 1.002 1.033 
162 1.208 1.176 1.176 1.027 1.420 
178 0.944 1.067 0.954 0.990 1.007 
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182 0.848 1.050 0.867 0.978 0.891 
187 0.926 1.014 0.914 1.013 0.939 
195 0.891 0.955 0.890 1.000 0.850 
200 0.905 1.056 0.966 0.937 0.956 
201 0.909 0.981 0.911 0.999 0.892 
203 1.083 1.053 1.092 0.992 1.140 
204 0.962 1.027 0.955 1.008 0.988 
205 0.886 1.138 0.905 0.979 1.008 
210 0.867 0.915 0.825 1.050 0.793 
211 0.990 0.958 0.983 1.006 0.949 
215 0.861 1.051 0.847 1.016 0.905 
220 0.745 1.087 0.850 0.876 0.810 
224 1.007 1.092 1.033 0.975 1.100 
227 0.870 1.058 0.792 1.098 0.920 
229 0.746 1.199 0.757 0.986 0.894 
232 0.877 1.010 0.895 0.980 0.885 
236 1.086 1.034 1.116 0.973 1.123 
238 0.906 1.027 0.929 0.976 0.930 
239 0.827 0.973 0.841 0.984 0.805 
240 0.889 1.078 0.888 1.001 0.959 
242 1.012 1.092 1.011 1.001 1.105 
244 1.044 0.969 1.086 0.961 1.011 
246 0.975 1.134 0.984 0.991 1.105 
247 0.950 0.864 0.937 1.014 0.821 
254 0.886 1.002 0.897 0.988 0.888 
256 0.835 1.029 0.839 0.996 0.859 
294 0.903 1.049 0.918 0.984 0.948 
297 0.910 1.008 0.910 1.000 0.917 
324 1.062 1.014 1.084 0.980 1.077 
329 0.858 1.001 1.025 0.837 0.859 
330 0.949 1.044 0.894 1.061 0.991 
334 0.979 1.130 1.006 0.974 1.107 
335 1.077 0.930 1.000 1.077 1.001 
346 0.859 1.056 0.851 1.009 0.907 
354 1.110 1.116 1.109 1.001 1.239 
356 0.926 0.976 0.934 0.991 0.904 
364 1.170 1.072 1.175 0.995 1.255 
365 0.895 0.974 0.910 0.984 0.872 
370 0.919 0.901 0.928 0.991 0.829 
371 0.933 0.972 0.933 1.000 0.907 
382 1.003 1.234 0.982 1.021 1.237 
384 0.981 1.423 0.978 1.003 1.396 
389 0.812 0.991 0.812 1.000 0.805 
424 0.820 0.858 0.846 0.970 0.703 
428 1.057 1.120 1.073 0.985 1.l 84 
430 0.998 1.142 0.988 1.010 1.139 
438 0.865 0.985 0.888 0.974 0.852 
444 0.972 1.042 1.010 0.962 1.013 
453 0.956 1.021 0.941 1.016 0.977 
464 0.943 0.921 0.972 0.970 0.868 
504 0.915 0.967 0.956 0.958 0.885 
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520 1.007 1.184 0.995 1.012 1.193 
531 0.995 0.993 1.021 0.974 0.987 
555 0.905 1.150 0.949 0.954 1.041 
594 0.930 1.091 0.967 0.961 1.015 
600 0.894 0.851 0.914 0.977 0.761 
607 0.918 1.167 0.894 1.027 1.072 
608 0.869 0.999 0.915 0.950 0.868 
616 0.792 0.969 0.815 0.972 0.768 
618 0.856 0.964 0.880 0.974 0.826 
619 0.889 1.004 0.924 0.962 0.892 
622 0.920 0.942 0.884 1.041 0.866 
626 0.827 1.004 0.856 0.966 0.831 
632 0.924 1.042 0.951 0.972 0.963 
638 0.889 0.957 0.887 1.003 0.851 
652 0.869 1.077 0.889 0.978 0.936 
670 1.001 1.104 1.044 0.959 1.105 
673 0.945 0.936 0.955 0.989 0.885 
682 0.921 0.876 0.923 0.998 0.808 
689 0.919 1.075 0.921 0.997 0.987 
719 0.947 1.225 0.948 0.999 1.160 
729 0.907 1.167 0.911 0.996 1.059 
736 0.895 1.029 0.894 1.001 0.921 
742 1.181 0.992 1.188 0.994 1.171 
747 1.081 1.042 1.070 1.010 1.126 
761 0.945 1.019 0.949 0.997 0.963 
780 0.874 1.230 0.899 0.972 1.075 
790 1.002 1.208 1.029 0.974 1.211 
793 0.926 0.862 0.930 0.996 0.798 
795 0.955 1.102 0.912 1.048 1.052 
796 0.919 1.111 0.935 0.983 1.021 
797 0.886 1.034 0.901 0.983 0.916 
800 0.942 1.059 0.967 0.975 0.997 
801 0.956 1.220 0.960 0.996 1.166 
802 0.916 0.991 0.914 1.002 0.908 
803 0.862 1.099 0.901 0.957 0.947 
813 0.957 1.115 0.960 0.997 1.067 
823 1.019 0.977 1.063 0.959 0.995 
826 0.945 0.971 0.917 1.030 0.918 
827 0.907 0.977 0.911 0.996 0.886 
865 0.862 1.070 0.883 0.977 0.923 
867 0.903 1.043 0.934 0.968 0.942 
899 0.774 1.014 0.796 0.972 0.786 
905 1.015 1.005 1.037 0.979 1.020 
913 0.982 1.117 0.998 0.984 1.096 
916 1.049 1.066 1.000 1.049 1.119 
917 1.206 1.065 1.188 1.015 1.284 
918 1.028 1.092 1.016 1.012 1.123 
929 0.889 1.178 0.909 0.979 1.048 
932 0.920 1.023 0.991 0.928 0.941 
933 0.655 1.253 0.908 0.721 0.820 
938 1.104 1.149 1.007 1.096 1.268 
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940 0.928 1.072 0.920 1.009 0.995 
951 1.234 1.272 1.162 1.062 1.570 
958 0.953 1.370 0.964 0.989 1.306 
968 1.230 0.779 1.213 1.014 0.958 
979 0.909 1.105 0.928 0.979 1.004 
985 0.966 1.054 0.990 0.976 1.018 
1000 0.836 1.068 0.839 0.997 0.892 
1034 1.017 1.052 1.019 0.998 1.069 
1037 0.951 1.075 1.033 0.920 1.022 
1040 1.035 1.045 1.029 1.005 1.081 
1052 1.182 0.949 1.151 1.026 1.121 
1060 0.978 0.779 0.868 1.127 0.762 
1064 0.868 0.895 0.907 0.957 0.776 
1065 0.946 0.980 0.946 1.000 0.927 
1066 0.939 1.083 0.939 1.000 1.017 
1071 0.960 0.995 0.994 0.966 0.955 
1107 0.885 0.969 0.914 0.969 0.858 
1109 0.906 1.149 0.918 0.988 1.042 
1111 0.954 1.170 1.004 0.950 1.116 
1137 0.867 1.167 0.855 1.014 1.011 
1142 0.916 1.113 0.947 0.967 1.020 
1146 0.847 0.958 0.865 0.980 0.812 
1171 0.992 0.988 1.043 0.951 0.980 
1177 0.805 0.787 0.877 0.918 0.634 
1181 0.918 1.154 0.913 1.006 1.060 
1242 0.914 1.098 0.959 0.953 1.004 
1248 0.883 1.153 0.917 0.963 1.019 
1252 0.977 1.044 0.978 0.998 1.020 
1259 0.857 1.004 0.880 0.974 0.861 
1271 0.866 1.161 0.928 0.933 1.005 
1272 0.857 0.992 0.875 0.980 0.851 
1280 0.905 1.276 0.929 0.975 1.155 
1286 1.146 1.034 1.131 1.014 1.186 
1287 0.828 0.873 0.857 0.966 0.723 
1288 0.887 0.926 0.892 0.995 0.822 
1354 0.957 1.050 0.972 0.985 1.004 
1361 0.948 0.896 0.925 1.025 0.849 
1368 0.868 1.080 0.885 0.981 0.937 
1382 0.978 1.142 0.976 1.002 1.117 
1427 0.813 1.103 0.863 0.942 0.897 
1434 1.000 0.937 0.977 1.023 0.937 
1463 0.824 1.267 0.880 0.937 1.044 
1486 1.169 0.975 1.076 1.087 1.139 
1575 1.092 0.927 1.128 0.968 1.012 
1587 0.859 0.991 0.881 0.975 0.851 
1618 0.843 1.054 0.844 0.999 0.889 
1640 1.130 0.948 1.121 1.008 1.071 
1717 0.737 1.184 0.805 0.916 0.873 
1752 0.962 0.961 0.979 0.983 0.925 
1780 1.029 0.993 1.073 0.959 1.022 
1781 1.061 0.941 1.041 1.019 0.999 
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1782 0.865 1.013 0.879 0.983 0.876 

1832 0.978 1.077 1.031 0.948 1.053 

1833 0.923 0.938 0.949 0.973 0.866 

1837 0.854 1.094 0.863 0.990 0.935 
1845 0.841 0.945 0.861 0.976 0.794 
1879 0.893 1.276 0.932 0.957 1.139 

1909 0.938 1.160 0.909 1.032 1.088 
1915 0.877 0.931 0.884 0.992 0.817 
1955 1.158 1.314 1.151 1.005 1.521 
1969 0.942 1.319 0.968 0.974 1.244 
1991 0.929 1.218 0.930 0.999 1.132 
1994 1.013 0.939 1.005 1.008 0.951 
1997 0.854 0.901 0.909 0.939 0.769 
2026 0.829 0.926 0.828 1.001 0.768 
2060 0.868 0.988 0.868 1.000 0.858 
2077 0.946 1.265 0.911 1.039 1.197 
2082 0.911 0.946 0.881 1.035 0.863 
2154 0.942 1.283 0.971 0.971 1.209 

2175 0.835 0.994 0.861 0.969 0.830 
2193 1.004 1.086 1.001 1.003 1.090 
2202 0.902 0.960 0.902 1.001 0.866 
2227 0.902 0.925 0.956 0.943 0.834 
2231 0.964 1.197 1.003 0.961 1.154 
2256 0.909 0.964 0.910 0.999 0.876 
2270 0.865 1.061 0.877 0.986 0.917 
2276 0.836 0.842 0.869 0.962 0.703 
2288 0.973 1.317 0.931 1.045 1.281 
2299 0.843 0.960 0.905 0.931 0.809 
2324 0.835 1.172 0.849 0.984 0.979 
2347 0.920 1.184 0.892 1.031 1.089 
2453 1.026 1.002 1.083 0.947 1.029 
2472 1.118 1.317 1.109 1.008 1.473 
2494 0.961 1.022 0.983 0.978 0.983 

2536 0.863 0.937 0.892 0.967 0.808 

2630 0.983 1.052 0.999 0.984 1.034 
2655 0.900 1.059 0.878 1.025 0.953 
2704 0.897 1.002 0.953 0.941 0.898 
2713 0.893 0.942 0.876 1.019 0.841 
2715 1.007 0.982 0.976 1.032 0.989 
2844 0.988 0.996 1.035 0.954 0.984 
2867 0.827 0.890 0.844 0.981 0.737 
mean 0.928 1.044 0.942 0.985 0.969 

ED:Teknik etkinlikdeki de ğ i şme TD:Teknolojik de ğ i şme SED:Saf (pür) 
etkinlikteki de ğ i ş me ÖED:Ölçek etkinli ğ indeki değ i ş me TFVD :Toplam 
faktör verimlili ğ indeki değ iş me 

57 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (3) : 58-73 

Bilgi Toplumu Ve Altyap ı  Stratejileri 

Çetin Murat HAZAR* 

Özet: Çalış mada, çeş itli ülkelerdeki bilgi toplumu altyap ı  çalışmalan ve eylem planları  hak-
kında bilgi verilmekte, eylem planlar ının ayrıntilandırılması  ve çoklu ğu ile bilgi toplumu 
olma konusunda bir bağ lantı  kurulmaktadır. 

Anahtar kelimeler Bilgi, Bilgi Toplumu, Altyapı  Stratejileri 

Information Society And Strategies Of 
Infrastructure 

Abstract: In this study, the information about the infrastructures of information society and 
actionplans has been giyen in different countries. Then a connection has been made between 
being an information society and getting detailed the actian, plan and their abunclancy. 

Keywords: Infarmaticm, Information, Society, Strategies of Infrastrutiture 

GİRİŞ  
Bilgi toplumu, konuyla ilgilenen bilim adamlar ı  kadar, iş  adamları , politikac ılar 

vb. tarafından da üzerinde bir konsensus sağlanan bir kavram de ğ ildir. Konuyla ilgili 
olarak, bilgi toplumunun bir nitelik de ğ il bir nicelik farkl ı lığı n' yans ıttığı , dolayıs ıyla da 
yeni bir toplum aş amasından çok, sanayi toplumunun ileri aşamasını  temsil ettiği ileri 
sürülmektedirler. Ancak bu görü şün karşı sında, bilgi toplumu olarak adland ırılan dönü-
şümün, sanayi toplumundan çok daha farkl ı  bir toplum ve ilişkiler yumağı nı  ortaya koy-
duğunu, kültürel bir yeniden doğuş  dönemi (Naisbitt ve Aburdene, 1990), bilginin artarak 
yayılmasının bütün iktidar yap ı ların sarstığı  bir bilgi devrimi (Wriston, 1994), büyük bir 
sosyal dönüşüm (Drucker, 1995) ve fabrika sonras ı  bir uygarl ığı n baş langı c ı  (Toffler, 1992) 
olduğunu ileri süren görü ş ler yaygrnl ık kazanm ış tır. 

Bilgi toplumu, toplay ı c ı lık-avc ı lık, tarım toplumu, sanayi toplumu süreçlerinin 
ardından ve onlardan farkl ı  şekilde temel özelliğ i olarak maddi ürünler yerine, bili ş im 
teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin önem kazanacak!, bilgisayarlarla bilginin sürekli 
ve sını rsız derecede üretilebilir, ta şı nabilir, bölünebilir ve paylaşı labilir birlikteliğ ine da-
yanmaktad ı r. 

Bilgi toplumunun ve ekonomisinin özellikleri olarak, bütünle şmiş  küresel bir 
ekonomi, bilginin emek, sermaye ve kaynaklar ı  ikame edebilmesi (Erkan, 1997), emek 
yoğun üretimden bilgi yoğun üretime geçilmesi (Drucker, 1996a), ofis ve fabrikalara gi-
dip gelmenin verdiği yorgunluk, yollarda yitirilen zaman ve ulaşı m giderleri gibi neden-
lerden dolayı  evden veya bulunulan herhangi bir yerden i ş  yaşamına katı lma (Alakuş , 
*Dr. G.Ü. İletiş im Fakültesi Halkla Ilişkiler ve Tan ı tım Bölümü 
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1991), hizmetler sektörünün ağı rl ık kazanmas ı , bilgi teknolojisinin liderliğ i ele geçirmesi, 
elektro-mekanik ve elektronik sanayilerinin h ızla gelişmesi (İ lyasoğ lu, 1997), iş  piyasa-
larında yüksek vas ıflı  elemanlara olan talebin artmas ı  (Kurtulmuş , 1996), görece stan-
dartlaş tırı lmış  yapıların yerini, çoğul ulusal s ınırları  aşan matris örgütler, geçici 
proje ekipleri, kâr merkezleri ile stratejik ittifaklar, ortak giri ş imler ve konsorsiyumlarm 
alması , sistem entegrasyonunun son derece yüksek gerçekle şmesi (Toffler ve Toffler, 
1996), işbölümünün, yörelerin ülkelerin sınırlarını  da aşarak uluslar aras ı  bir çerçeve-
de gerçekle ştirilmesi (Oskay, 1999), piyasalarm ulusal s ınırlarını  aşarak global bir nitelik 
kazanmas ı  ve rekabetin giderek yoğunlaşması  (Kurtulmuş , 1996), uluslar aras ı  ve ulus-
lar üstü örgütlerin hem ekonomik hem de siyasal alanda önem ve güç kazanmas ı , sınır 
çizgilerinin silikle şmesi ve bütünüyle mekana bağı mlı  ilişkilerin önemsizleşmesi (Kno-
ke, 1997), çok kutuplu bir dünyada sahipli ğ i ve liderliği paylaşma (Naisbitt, 1997), yerel 
yönetimlere ağı rlık verilmesi, adem-i merkeziyetçi bir yap ı , bireyin merkez konumuna 
yerleştiği birbirinden farkl ı  aile tipleri, sosyal değerlerle çe ş itlilik, gönüllü örgütlerin ve 
üye sayılarının artmas ı , genellikle apolitik olan, performans odakl ı , tek göreve yönelik 
kuruluş ların çoğulculuğunun, sivil düzende ise küçük, iyi örgütlenmi ş  azınlık grupların 
çoğulculuğunun gelişmesi (Drucker, 1996b), i ş  dünyas ında, siyasette ve diğer alanlarda 
kad ınların daha fazla aktif i ş  yaşamına katılmaları , yönetimde yer almalar ı  (Sadıklar, 
1995), eğ itimin bireyselle şmesi, süreklile şmesi, daha bağı msız ve örgün bir nitelik kazan-
ması  (Tekeli, 1994), kitle ileti ş iminin diğer iletiş im öğelerinin aleyhine daha da gelişmesi, 
kısaca bütün alanlarda h ızlanan değ iş iklerin bir ürünü olmas ı  (Toffler, 1981) gibi öğeler 
ortaya ç ıkmaktad ı r. 

Yukarıdaki perspektifler çerçevesinde, hükümetler veya devlet üstü birlikler 
kendilerini bilgi toplumuna ta şıyabilecek, diğerlerinden geri kalmalar ını  önleyebilecek, 
aynı  zamanda çağı n ruhunu ele geçirecek alt yap ı  stratejileri ve bunların belli bir zaman 
perspektifl içinde öngörüldüğü eylem planları  üzerine yoğunlaşmaktad ırlar. Geleceği 
yeniden düşünmek düsturu (Gibson, 1997) içinde, eylem planlarının çokluğu ve ne dere-
cede ayrıntı landınlmış  olduğu, bize o ülkenin veya devletler üstü birliklerin ne derece 
bilgi toplumuna geçmekte oldu ğunu göstermektedir. Dolay ısıyla Sad ıklar'ın (1995) da 
belirttiğ i gibi, dünyan ın 21. yüzyı lda bilgi toplumuna süratle uyumu için uzun vadeli str d-
tej ik bir plana ihtiyac ı  bulunmaktad ı r. 

AVRUPA KONSEYİ  VE AVRUPA ÜLKELERI 
Avrupa Birliğ i'nin, üyesi olan ülkelerin ulusal çabalar ı  dışı nda, Birlik olarak ge-

rek üyesi olan devletleri bağ layıc ı , gerekse onlardan bağı msız olarak bir bilgi toplumu 
yaklaşı mı  bulunmaktad ır. Bu yaklaşı ma uymak veya uyumlu eylem planlar ı  geliştirmek 
yeni üye olan veya olma yolunda ilerleyen ülkeler için de kriter olarak belirlenmektedir. 
Bilgi toplumu konusunda Amerika Birle ş ik Devletleri ve Japonya'n ın bırakahm tek tek 
birliğ i oluşturan ülkeleri, Avrupa Birli ğ ine bile üstünlük sağ ladığı nı  gören, bu ülkeleri 
ancak bilgi toplumu olarak ve bilgi teknolojileri geli ştirmek yoluyla geçebileceklerini dü-
şünen Avrupa Birliğ i, ulaşı m, enerji ve çevre alanlarında olduğu gibi, telekomünikasyon 
alanında da Avrupa S ınır Ötesi Ağ  (TEN) sistemi kurulmas ını  öngören 1993 tarihinde 
yürürlüğe giren Maastricht Anlaşmasından sonra, öncelikle aynı  yı lın Aral ık ayında ya-
yınladığı  "Büyüme, Rekabet Gücü ve İstihdama ilişkin Beyaz Kitap" adl ı  eylem planında 
Avrupa Bilgi Toplumunun yaratı lması  için hangi önlemlerin al ınmasının gerekli olduğu-
na dair geleceğe yönelik ön bilgiler ortaya koymu ş tur. 

Avrupa Komisyonu, Komisyon Üyesi Martin Bangemann'm ba şkanlığı nda bir 
uzmanlar grubu olu şturarak, bunlardan bilgi toplumunun bili ş im altyapı  ihtiyaçları  ko- 
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nusunda bir rapor haz ırlamalar ı  direktifini vermi ştir. Uzmanlar Grubu, ilgili konudaki 
tavsiyeleri ve ele al ınması  gerekli tedbirleri belirleyen "Avrupa ve Küresel Bilgi Toplu-
mu" adl ı  raporu haz ırlamış lardır. 

1994 yı lının Mayıs yayınlanan Bangemann raporu, bilgi toplumu konusunda ön-
dediğ i ele alabilmek ve dünya çap ında yönlendirici bir konumda bulunabilmek için yeni 
bilgi teknolojilerinin uygulamalarına ilişkin 10 insiyatif önermektedir. Bunlar; 

Uzaktan Çalış ma; çalış anların evde veya yerel bir şubede bulunan kiş isel bilgi-
sayarlar ve telefon bağlantı ları  ile iş  yerine gitmeden, yani fazladan zaman ve para har-
camadan üretim süreci içinde yer almalar ı  için 20 kentte, en az 20 bin i şçinin katı l ımıyla 
pilot nitelikteki uzaktan çal ış ma merkezlerinin kurulmas ı  ve 2000 yı lına kadar bu şekilde 
10 milyon kiş iye istihdam sağlanacak olması , 

Uzaktan Öğ renme; yaşam boyu öğretimi daha kolay eri ş ilebilir, daha ucuz sağ-
layacağı  düşünülen bu kavram ile, en az 5 ülkede (% 10'u küçük i ş letmeleri kapsamak 
şartıyla) iş letmelerin, kamu kurum ve kurulu ş larının, ticaret örgütlerinin ve okullar ın 
katı lımıyla pilot projeler yürütülmesi, 

Üniversiteler ve Araştı rma Merkezleri İçin Ağ lar; 1997 yı lı  hedef olarak al ındığı n-
da, üniversiteler-ara ştırma merkezleri ve sanayi aras ındaki işbirliğ inin mümkün olan en 
üst seviyeye ç ıkarabilmek için Avrupa'daki üniversitelerin ve ara ştırma merkezlerinin % 
30'unun yüksek h ızl ı  bağlantılarla veri al ış -veriş i yapabilmeleri ve birbirlerinin kitapl ık-
larma çevrim-içi olarak eri şebilir duruma gelmeleri, Küçük i ş letmeler İçin Uzaktan iş le-
me Hizmetleri; 1996 yı lı  baz olarak al ındığı nda, büyük ş irketlerin yaptıkları  gibi, 50'den 
fazla personeli bulunan küçük i ş letmelerin de en azmdan %40' ının ağ lara bağlanması  ve 
resmi yetkililer, dernekler, mü şteriler ve sat ıc ılarla bağ lantı lar kurabilmeleri, 

Karayolu Trafık Yönetimi; sürücü bilgisi, güzergahta yol gösterilmesi, filo yöne-
timi, karayolu fiyatland ırması  kapsam ında 1996 yı lının sonuna kadar 2 bin km uzunlu-
ğundaki otoyollara ve 10 kente trafik yönetimi sistemlerinin kurulmas ı , 2000 yı lına kadar 
ise bu sayının 30 kente ç ıkarı lmas ı , 

Hava Trafik Kontrolü; ileti ş im usulleri ve veri alış -veriş i için bir Avrupa standart-
lar sisteminin 2000 y ılma kadar kurulmas ı , hava kontrol merkezleri aras ında daha iyi bir 
iletiş imin kurulabilmesi ve uçu ş  güvenliğinin arttırılabilmesi için tek bir trans Avrupa 
hava trafık sisteminin oluşturulmas ı , 

Sağ lıkAğları ; Avrupa'n ın her yerindeki uzmanlarla kurulan çevrim-içi bağlantılar 
sayesinde daha iyi te şhis olanağı , hastane hizmetlerine çevrim-içi eri ş im, organ nakline 
uygun organların daha geniş  ölçekte aranmas ı , hastanelerin, rehabilitasyon merkezle-
rinin ve sağ lık sigortas ı  kuruluş larının bilgi alış -veriş i yapabilmelerini mümkün kılacak 
olan Topluluk ölçeğ indeki ağı n kurulmas ı , 

Elektronik ihaleler; ileti ş im ağ larının kullan ılmasıyla kamu ihalelerinin Toplu-
luk ölçeğ inde aç ılmas ı , üye devletlerin ortak standartlar konusunda anla şmaları  ve ihale 
mercilerinden ald ıkları  bilgileri bilgisayarlarla iş lemelerini istemeleri, raporun yay ın-
lanmasından birkaç y ıl sonra ihale mercilerinin sat ın alma ihtiyaçlarının % 10'unun 
elektronik yöntemle yap ılması , 

Trans-Avrupa Kamu Yönetimi Ağı ; ileti ş im ağları  vasıtasıyla Topluluk üyeleri 
arasında artan yaz ış malarm hacmine bağ lı  olarak veri ah ş-veriş inin daha basit ve daha 
verimli biçimde gerçekle şmesi, vergi ve gümrük bilgilerinin, istatistiklerin, sosyal güven-
lik verilerinin vb.nin mübadelesini sağ layacak bir ağı n 1996 yı lının sonuna kadar kurul-
ması , 

Kent içi Bilgi Otoyolları ; 5 il tespit edilerek bu illerde eve teslim mal sipari ş i, evde 
oturarak yabanc ı  dil öğrenilmesi, bankac ı lık iş lemlerinin evden yap ı lması , istenen bir 
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video filmin ekrana getirilmesi gibi bütün bu işlemlerin bir ağa bağlanmış  bir televizyon 
aygıtından yapı labilmesi şeklinde sıralanmaktad ır. 

Temmuz 1994 tarihinde ise "Avrupa'n ın Bilgi Toplumuna Geçiş i: Bir Eylem Pla-
nı" ad ını  taşıyan çalış ma Komisyon'da ele al ınmış , "mevzuat çerçevesi", "bilgi ağları , 
hizmetleri, uygulamalar ı  ve içeriğ i", "sosyal ve kültürel öğeler" ve "bilgi toplumunun ge-
liştirilmesi" gibi dört alan üzerinde yo ğunlaşan bu planla gerekli tedbirler s ıralamış tır. 

"Bilgi Toplumuna Avrupa'n ın Yolu" baş lıklı  eylem plan ı  (29 Temmuz 1994) ise, 
28 Eylül 1994'te toplanan Birinci Bilgi Toplumu Konseyi'nde ele al ınmış tır. Konsey, 
Komisyon'a eylem plan ında özetlenen altyap ı  liberalizasyonunda yeş il kitap, iletiş im-ya-
yımcıhk-yayınc ı lık konularını  bir noktada birleştirmek, ağ  ve temel servislerin kullan ı l-
ması  ve içerikleri, sosyal ve kültürel örüntüler, çal ış ma ve iş  çevresi gibi alanlarda bir dizi 
önlemi uygulamaya koyma çağ rısmda bulunmu ş  ve böylece özellikle telekomünikasyon 
sektörünün liberalleşmesi yolunda önemli bir ivme yarat ı lmış tır. 

Aynı  yı llarda Komisyon projelerin gerçekle ş tirilmesi için, fikir al ış -veriş ini sağla-
yan Bilgi Toplumu Proje Ofisi, çe ş itli ç ıkar gruplarından katı lan 100 temsilciden olu şan 
ve stratejik seçenekler üzerinde duran Bilgi Toplumu Forumu, yeni teknolojilerin et-
kilerini değerlendirerek mevcut sorunlar ın çözümüne yönelik öneriler haz ırlayan Uz-
man Grubu ve üye devletlerin hukuk uzmanlar ından oluşan ve telif haklar ı  gibi teknik 
konularda yasal sorunlar ı  ele alan Yasal Dan ış ma Kurulu gibi çeş itli kuruluş ları  devreye 
sokarak kurumsallaşma yolunda önemli bir ad ım anmştı r. 

1996 yı lında haz ı rlanan "Bilgi Toplumunda Ya şamak ve Çalış mak: Önce İnsan-
lar" konulu Ye ş il Kitap ile bilgi toplumu çalış malarında dikkat teknolojik yenilikler ka-
dar insan faktörüne de çekilmekte, böylece insan, teknoloji ve sermaye gibi üretim kay-
nağı  olarak kabul edilmeye ba şlanmaktadır. 

8 Temmuz 1997 tarihinde Bonn'da gerçekle ştirilen "Küresel Bilgi Ağları  Bonn 
Deklarasyonu" ile küresel bilgi a ğlarının kullanımının hızlandırılması  için bir dizi kural 
benimsenerek, uluslar aras ı  düzeyde işbirliğ inin güçlendirilmesi ve ulusal stratejilerle 
eylem planlarının daha üst seviyede geli ştirilmesi konuları  tartışı lmış tır Aynı  deklaras-
yon ile, serbest bilgi ak ışı nın sağlanmas ı , kiş isel ve iş le ilgili bilgilerin korunmas ı , ilko-
kuldan itibaren eğ itim sisteminin multimedya ile bütünleştirilmesi, ağlann eğ itim, sağ lık 
ve çevre gibi kamusal hizmetlerde kullan ı lması  ve küresel bilgi ağlarının kullanımında 
ayrımcı  olmayan vergi kuralnun topluluk bünyesinde uygulanmas ı  kararlarına varılmış -
tır. 

Yine, 4 Şubat 2000 tarihli "Bilgi Toplumunda Meslekler İçin Stratejiler" ve 19-20 
Haziran 2000 tarihli "e-Avrupa 2002 Herkes İçin Bir Bilgi Toplumu Taslak Eylem Plan ı" 
ile, Avrupa'daki baz ı  iş  dallannın önemlerini yitirmeye ba ş layacağı , bunun da ilgili saha-
larda işsizliğe yol açacağı  ancak bilgi toplumu sayesinde yepyeni dallarm da yarat ı lacağı  
ve internet ve internetin kullan ımı  yanında bilgi tabanlı  ekonomi konularında 2002 yı lına 
kadar ne gibi çal ış maların yap ılmasının öngörüldüğü ortaya konulmuş tur. 

Özellikle Akdeniz havzas ım kendisine bir hedef olarak seçen Topluluk, 27-28 Ka-
s ım 1995 tarihinde Barselona'da Avrupa-Akdeniz Ortakli ğı 'm (MEDA) kurmuş  ve bunun 
yanında sağlık kültürel miras ve turizm, endüstri için teknolojiler, e ğitim ve elektronik 
ticaret konular ındaki bilgi toplumu projelerini desteklemek için Avrupa-Akdeniz Bilgi 
Toplumu (EUMEDIS) Program ı  oluşturmuştur. 

Birliğ in çalış malarının dışı nda Avrupa ülkelerinin kendi ulusal eylem planlarına 
da rastlanmaktad ır. 

Avrupa'nın güçlü ülkelerinden olan İngiltere, 1998 y ı lında elektronik ticaret ala-
nında sonraki 10 yı l içinde dünyan ın en iyi çevresini oluş turmak vizyonu için geliştirdiğ i 
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"Yarış macı  Geleceğ imiz: Bilgi Tabanl ı  Ekonomiyi inşa Etme" projesini (http://www.dti. 
gov.uk/comp/competitive/main.htm),  önemli hedeflerinden birisi olan ve kendisini dün-
yanın en dinamik ve rekabetçi ileti ş im ve medya piyasas ı  haline getireceğ ini düşündü-
ğü "İletiş im İçin Yeni Bir Gelecek" projesini (http://www.communicationswhitepaper. 
gov.uk) ve 2000 yılında kamu servisleri ve kamuyu bilgilendirme konular ında vatandaş  
mercekli bir bak ış la, etkililik, gelişmenin sürdürülmesi, elverişlilik ilkeleri çerçevesinde 
"Iskoçya'da 21. Yüzy ıl Devleti İçin Vizyon" projesini (http://www.scotland.gov.uk/govern-
ment/c21g/vision  c21g.asp) devreye sokmuştur. Bu projelerin yan ında, "Enformasyon 
Çağı nda Kitle Iletiş imi Düzenleme-Bir Noktada Birleşmeye Yaklaşma" (1998), "Web 
Üzerinde Devlet" (2000), "Enformasyon Çağı nda Gizlilik" (2001), "e-Devlet Sayesinde 
Daha İyi Kamu Servisleri" (2002) gibi ara ştırmalara rastlanmaktad ır. 

Irlanda, kendisi için uygun olan fırsatlar' tam olarak yaratabilmek ve enformas-
yon toplumuna kendisini haz ırlayabilmek için 2002 tarihinde oluşturduğu "Irlanda'da 
Enformasyon Toplumunu Gerçekle, ştirme: Bir Eylem Plan ı" (http://www.taoiseachgov. 
ie/upload/publications/238.1x10  ile bilgi toplumu konusunda çalış malarını  sürdürmekte-
dir. 

Avrupa'nın güçlü ülkelerinden Almanya, medya ve politikalar, gizlilik ve kulla-
mcmın korunması , teknolojik gelişme ve ekonomik görünüş  konularını  içeren enfor-
masyon toplumuna doğru Almanya'n ın gelişmesinin iş lendiği 1999 tarihli "Enformas-
yon Toplumuna Almanya'nın yoluyla ilgili bir Masterplanm Elementleri" (http://www. 
fes.de/fulltext/stabsabteilung/00221toc.htm),  e-Devletin geleceğ i ile ilgili Federal İçişleri 
Bakanlığı  Devlet Sekreteryasuun 2001 tarihli doküman olan "e-Devlet: Servislerle Yön-
lendirilen Modern Ülkeye Doğru Yol" (http://www.staat-modern.de/infos/daten/r160501 . 
htm), online seçimler için atılması  gereken ad ımlar hakkında Parlamento Eyalet Sek-
reterliğinin 2001 tarihli "Online Seçimler İçin Önceden Uyulması  Zorunlu Olanlar" do-
küman' (http://www.staat-modern.de/Moderner-Staat/-,10117/Effektive-Verwaltung.htm)  
ve Demokrasinin ve gelişmenin teşviki konusunda İçiş leri Bakanlığı nın 2002 tarihli "e-
Devlet Arac ı lığı yla Demokrasinin ve Geli şmenin Teşviki" (http://www.staat-modern.de/-  
,10010/E-Governmenthtm) doküman" üzerinde durmaktad ır. 

Hollanda, Amerika Birleş ik Devletleri'ndeki Silikon vadisinde olduğu gibi, Hol-
landa Dijital Vadisinde, bilgi toplumu ile ilgili çal ış malarını  yoğunlaş tırmış tır. Ilgili do-
kumanların bir çoğu da Dijital vadi üzerinedir. Bunlar arasmda gelecek dönemde yerine 
getirilebilecek olan aktiviteleri ve göstergeleri içeren 2003 tarihli "Hollanda Dijital Del-
tası  Üzerine Ilerleme Raporu" (http://www.ez.nl/publicaties/pdfs/Progresstpdf),  devlet 
tarafından planlanan politika çabalar ını  daha detayl ı  olarak aç ıklayan ve güncel durum 
hakkında bir özet niteliğ i taşıyan 2003 tarihli "Hollanda Dijital Deltas ı : e-Avrupa'n ın 
Ötesinde" (http://www.ez.nl/publicaties/pdfs/beyondtpc10,  iletiş im teknolojileri ve enfor-
masyon sahasında devletin inisiyatif ve aktivitelerindeki yo ğunluğunu yansıtmakta ve 
bir iskelet sunmakta olan yine 2003 tarihli "Hollanda Dijital Deltas ı : Hollanda Online" 
(http://www.ez.nl/publicaties/pdfs/06R03.pd0  dikkati çekmektedir. 

Baltık ülkelerinden Isveç, "Okullarda enformasyon ve ileti ş im için Ulusal Eylem 
Programı" adli 2002 tarihli okul geliştirme projesiyle, ülkedeki her derecede okul kadar, 
öğretmenlere de destek verilmesi ve enformasyon ile ileti ş imin kullanılması  sayesinde 
fırsat eş itliğ inin sağlanmasını  planlamaktadır (http://www.itis.gov.se/english/index.html) . 
"Kripto politikas ı : Muhtemel Isveç Eylem Hatt ı" isimli 1997 tarihli belge ise, kriptolarm 
kullanım hakları , kripto ürünlerinin serbest kullan ımı  konularındaki düzenlemeleri 
içermektedir (http://www.notisum.se/rnp/s1s/1ag/19942060.HTM).  

Norveç, enformasyon teknolojisi taraf ından kendisine verilen olanaklar ve fır- 
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satlarm takip edilmesi, enformasyon ekonomisi üzerine temellenen bilgi toplumuna 
doğ ru hareket etme konular ının incelendiği uzun dönemli eylem planı  olan 1996 tarihli 
"Norveç Enformasyon Teknolojisi-Bit Bit Otoyol" (http://odin.dep.no/sd/norsk/publirap-
porter/028005-990193/index-clok000-b-n-a.html),  e-ticaretin sunduğu potansiyel etkiler ve 
fırsatlar ile petrol endüstrisinin küresel rekabet ortam ına nas ıl haz ırlanmas ının gerek-
liginin analiz edildiği 2001 tarihli "Petrol ve Gaz Endüstrisinde e-Ticaret ve İş " (http:// 
odin.dep.no/oed/norsk/publ/utredninger/NOU/026031-020002/index-dok000-b-n-a.html),  
bilgi toplumu gelişmelerinin ülke insanı  üzerine etkilerinin konu edildi ğ i 2000 tarihli"e-
Norveç Eylem Plan ı" (http://www.dep.no/nhd/e r 

 Çocuk ve Aile ilişkileri Bakanlığı  tarafından, 2001-2004 
periyodunu içeren enformasyon ve ileti ş im stratejilerinin ana hedef olarak al ındığı  
"Enformasyon ve İ letiş im Stratejisi 2001-2004" (http://odin.dep.no/bfd/norsk/publ/rappor-
ter/004011-220003/index-dok000-b-n-a.html),  Norveç kamu sektörü için elektronik pazar 
yeri kurmayı  ve bunları  geliştirmeyi içeren 2002 tarihli "Norveç Kamu Sektöründe e-Ti-
caret İçin Program" (http://www.ehandel.no ), kamu idaresinin içinde ve onunla birlikte 
elektronik ileti ş imin etkili kullan ımını , geliştirilmesini ve güvenliğ ini içeren 2002 tarihli 
"Kamu idaresinde Elektronik ileti ş imin Kullanım ı " (http://www.odindep.no/aacVnorsk/  
regelverk/lover/002001-120011/index-dok000-b-n-a.html), çal ış malarıyla Baltık ülkeleri 
arasında ön plana ç ıkmaktad ır. 

Finlandiya, elektronik servislerinin geli şmesinde destek olmay ı  ve koordinasyo-
nu amaçlayan 2002 tarihli "e-Devlet İçin Gelişme Projesi JUNA" (http://suomill/suomi),  
bölgesel enformasyon sistemi kanal ıyla sağ lık koruma sisteminin emniyetli olarak kul-
lanı lmasını  içeren 2002 tarihli "Milli Sağ lik Koruma Bilgi Sistemi Üzerine Bir Tavsiye 
Projesi" (http://hosted.kuntaliitto.filskriptit/tyk ıentryshow2.asp?entry  id=1602), eğitim 
alanında 2004 yı lına kadar bir perspektif sunan eylem plan ı  "Enformasyon Toplumunda 
Öğ retim, Eğ itim ve Araştı rma: Bir Milli Strateji 2000-2004" (http://www.minedu  fi/julka-
isut/information/englishU/welcome.html), yeni enformasyon ve ileti ş im teknolojilerinin 
nas ı l kullanıldığı nı  ortaya koyan "Finlandiyahlar ve Enformasyon Toplumu-Saha Çal ış -
ması" (http://www.statli/t/tietoyhteiskunta/suomalaiset  en.html) ile global bilgi toplu-
mu seviyesini yakalamak istemektedir. 

Akdeniz Ülkelerinden Portekiz, "Kamu Aktivitelerinin Kurumsal Özümsemesi 
Hakkında Kabine Konseyi Karar ı"yla bilgi toplumu ile ilgili kurumsal devlet iskeletini 
tammlama eylem plan ını  yürürlüğe koymuştur. "Portekiz'deki Enformasyon Toplumu 
İçin Kamu Politikaları  1995-1999" eylem plan ıyla Portekiz'de 1995 y ı lından beri devlet 
enstrümanlarını  planlama konusunda bilgi toplumu en önemli kriter olarak görülmek-
tedir (http://www.unesco.org/webworld/observatory/library/Portugal/ISPortihtml) . 
"Portekiz'de Enformasyon Toplumu 1997-2000" raporuyla da enformasyon toplumunun 
kurulmas ıyla ilgili inisiyatiflerin ve örgütlerin listesi verilmektedir (http://www.unesco. 
org/webworld/observatory/library/PortugaVISPort2.html) . Avrupa Birliğinin gelişmiş  ül-
kelerinden Fransa, eğ itim sektörü arac ı  olarak yeni enformasyon ve ileti ş im teknolojisi, 
yeni ağlar için tutkulu bir kültürel politika, kamu servislerini modernize etme arac ı  ola-
rak enformasyon teknolojisi, ş irketler için gerekli bir araç olarak enformasyon teknolo-
jisi, etkili düzenlemelerin cesaretlendirilmesi ve adaptasyonu gibi konular ın iş lendiği 
1998 tarihli "Enformasyon Toplumuna Fransa'n ın Giriş ini Haz ırlama" (http://www.unes-
co.orgiwebworld/observatory/action/europe/countries/doc_fr  2.html) ve çal ış ma ve geliş -
me için bir manivela, dayan ış ma ihtiyac ı , demokrasiyi zenginle ştirme, kanunun adapte 
edilme ihtiyac ı , kültürel perspektifleri içeren 1999 tarihli "Enformasyon Toplumunda 
Fransa" raporlarm ı  bilgi toplumuna ulaşmada önemli görmektedir. 
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İtalya, geliştirdiğ i "Enformasyon Toplumu İçin Eylem Plan ı  2000" planı  ile e-
Devlet, e-Ticaret ve bunlarla ilgili altyap ıyı  ele almaktad ır. (http://www  mininnovazione. 
it/eng/soc_info/politiche_govemo/actionplan 00fulleng.shtm) 

Yunanistan, enformasyon toplumu için olu şturduğu eylem planının bir taslağı  
niteliğ inde olan 2002 tarihli "Enformasyon Toplumunda Yunanistan" (http://unpanl. 
un.org/intradoclgroups/public/documents/untc/unpan001838.pel1,  dijital çağda teknoloji 
ve bilgi tabanl ı  ekonomik yarış manın gittikçe arttığı na, ekonomide yeni teknolojilerin 
kullanımının geliş tiğine ve küçük ve orta dereceli i ş letmelerin artmaya ba ş ladığı na vurgu 
yapan 2002 tarihli "Dijital Bölünmeyi Azaltma Politikalar ı  Üzerine Enformasyon Talebi" 
(http://unpantun.org/intradoc/groups/public/documents/untc /unpan001832.1x11),  Avrupa 
Birliğinin Yunanistan, İrlanda, Isveç ve Hollanda aras ında projelendirdiği 2001 tarihli 
"ASTROLAVOS Leonardo Da Vinci Pilot Projesi" (http://www.astrolavos.tuc.gr/default  
asp), ekonomi bakanl ığı  enformasyon sistemleri genel sekreterli ği tarafından idare edi-
len "e-Devlet Yunanistan 2001-2006" (http://www.e-gov.gr/index.php?newlang=greek),  
yine Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve oluşturulan Attika Enformasyon 
Toplumu için eylem plan ı  olan 2001 tarihli "Atina Projesi" (http://cgi.di.uoagr/—athina/ 
en/index.htrr ıl) projelerine bilgi toplumu çerçevesinde a ğı rlık vermektedir. 

Polonya, 2002 tarihli enformasyondan, enformasyon teknolojileri eğitiminin ge-
lişmesine, elektronik ticarete, hatta enformasyon ve ileti ş im suçlarına karşı  savaşa kadar 
bir çok konunun işlendiği "Enformasyon Toplumu Geli şmesinin Amaçları  ve Direktif-
leri" isimli dokiimanwla (http://www.kbn.govpUen/cele_en.html)  ve geniş  ulaşı labilirlik, 
servislerle birlikte daha geli şmiş  altyapı  oluşturmak için 2003 tarihli "Polonya Optik İn-
terneti-Enformasyon İçin Gelişmiş  Uygulamalar, Servisler ve Teknolojiler" (http://www. 
kbn.gov.pl/en/pionier/indexhlinl)  isimli programıyla bilgi toplumu için çalış malarını  sür-
dürmektedir. 

Macaristan'da, e-Devlet yap ısının kurulmas ı  ve bunun ilerletilebilmesi için gün-
cel durumun enformasyonunu içeren "e-Devlet Stratejisi" (http://www.kancellaria.gov . 
hu/index e.html) ile kamu idaresi ve e-Dünya aras ındaki stratejik ilkeleri içeren 2003 ta-
rihli "e-Macaristan 2004-2005" (http://www.ihm.hu/English/  20030211_5.html) program ı  
önemli çalış malar aras ında sayılmaktad ır. 

AMERIKA ÜLKELERI 
Bilgi toplumu konusunda lider konumunu sürdüren Amerika Birle ş ik Devletleri 

1993 yı lında "Ulusal Performans Tetkiki" (NPR) olarak adland ırı lan bir kamusal reform 
program ı  ortaya koymuş tur. Program dahilinde 1995-1999 y ılları  arasında 108 milyar do-
larlik bir tasarrufu öngören iki bin sayfal ık analiz içinde 1250 somut eylem için 384 öne-
rinin bulunduğu "Daha İyi işleyen ve Daha Az Harcayan Bir Devlet Yaratmak  ba ş lıklı  
rapor ise reformun ilk a şamasını  oluş turmaktad ır. 

1998 yı l ında Ulusal Performans Tetkiki program ı  "Yeniden Oluşturulan Devlet 
İçin Ulusal Ortakl ık" adını  almış tır. (http://www.unesco.org/webworld/observatory/acti-
on/North_a/lıome/html)  

Amerika Birle şik Devletleri, bilgi toplumu konusunda çal ışan örgütlerinin çok-
luğu ve yoğunluğu ile dikkati çekmektedir. Bunlar aras ında, global ekonomik büyüme, 
eğitim ve yaşam kalitesini arttırmak için enformasyon ağları  ve servislerini geli ştirme, 
özel sektör liderliğ inde özel-kamu sektörü i şbirliğ ini destekleme konular ında faaliyet 
gösteren "Global Enformasyon Altyap ısı  Komisyonu" (GIIC) (http://www.giic.org/about/  
mission.asp), bünyesinde bulundurduğu 12 ajansla birlikte federal ağ  ve enformasyon 
teknolojisi araş tırma ve geliştirme programm ın koordinatörlüğünü ve bütçelendirilme- 
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sini üstlenen "Ulusal Koordinasyon Ofisi" (NCO) (http://www.itrd.gov), Amerika Birleş ik 
Devletleri Başkanına, Kongreye ve ileti ş im teknolojileriyle ilgilenen diğer federal ku-
rumlara bilgi toplumu ve onun kompenantlanyla ilgili öneriler sunan "Ba şkan' ın Enfor-
masyon Teknolojisi Danış ma Komitesi" (PITAC) (http://www.ccic.gov/ac/about.html)  ve 
üyesi bulunan 28 kamu kurumu aras ında enformasyon kaynaklar ının dizaynı , moderni-
zasyonu, kullan ım ı , paylaşı mı  ve performans ı  konularında düzenleyici pratikler için bir 
forum oluşturarak kamu mensuplar ım kendi bünyesinde çal ış mak için bir araya getiren 
"Yüksek Enformasyon Memurlar ı  Konseyi" (CIO) (http://www.clio.gov/Documents/about  
Tc5Fthef/c5Fcio%2Ehtml) say ı labilir. 

Amerika Birle ş ik Devletleri'nde enformasyon teknolojilerini araştırma ve geliş-
tirme için sadece Ba şkanlık bütçesinden, 1991 y ı lında 489 milyon dolar, 1991 y ı lında 655 
milyon dolar, 1993 yı lında 795 milyon dolar, 1994 y ı lında 938 milyon dolar, 1995 y ı lında 
1.038 milyar dolar, 1996 y ı lı nda 1.048 milyar dolar, 1997 y ı lında 1.004 milyar dolar, 1998 
yı lında 1.070 milyar dolar, 1999 yı lında 1.312 milyar dolar, 2000 yı lında 1.546 milyar dolar, 
2001 yı lında 1.929 milyar dolar, 2002 yı lında 1.844 milyar dolar, 2003 yı lında ise 1.890 mil-
yar dolar fon ayrı lmış tır. 

Dünyan ın en büyük ekonomisi konumunda olan Amerika Birle ş ik Devletleri, ül-
kedeki bilgisayar say ısının çokluğu, internet ve yüksek seviyelerde internet ba ğlantısı  ile 
e-Ticaret'ten, siyasi mekanizmadan ba ğı ms ız bir yurtta ş  hareketi olan ve e-Posta siste-
miyle federal devlet, eğ itim, vergi reformu, seçimlerle ilgili finansman ve etik, ki ş isel bil-
gilerin korunmas ı , ulaşı m gibi konuların tartışı ldığı  Minnesota e-Demokrasi deneyimine 
kadar çok çeş itli alanlardaki ataklanyla bu durumunu sürdürmeyi amaçlamaktad ır. 

Bilgi toplumuyla ilgili geli şmelerin 1994 yı lında kurumsal olarak yönlendiril-
meye baş landığı  dünyanın en gelişmiş  ülkelerinden biri olan Kanada'da bilgi toplumu 
eylem planlarının koordinasyonu için Endüstri Bakanl ığı  tarafından "Bilgi Otoyolu Da-
nış ma Konseyi" (IIIAC) kurulmuş tur. (http://www.unesco.org/webworld/observatory/acti-
on/northa/home.html)  

Yine 1994 yılında, rekabetçi ekonomi oluşturma, kültürel atmosferi destekleme 
gibi konuların da iş lendiği "Kanada Enformasyon Otoyolu: Kanada'n ın Enformasyon 
ve İ letiş im Altyapı sım İnşa Etmek isimli raporla kamu politikalar ı  bilgi toplumu olma 
perspektifine uyarlanmaya ba ş lanmış tı r. Bununla beraber, 1995 y ı lında Konseyin nihai 
raporu, 1997 y ı lında 30'dan fazla federal daire ve ajans ın katı lımıyla ülkeye milli bir bakış  
açısı  sağlayacak olan bir eylem plan ı  olan "Bilgi Toplumunu İnşa Etme: Kanada'yı  21. 
Yüzyı la Taşı ma" ve kamu ve özel sektördeki geli şmeler, ağ lar, gizliliği koruma ve yaşam 
boyu öğrenme konularının iş lendiği "Dijital Bir Dünya İçin Kanada'yı  Haz ırlama", 1998 
yılmda devlet i ş lerini idare etmek için elektronik a ğlarm kiş isel kullanımını  cesaretlen-
dirme, kamuyla ili şkilerini sağ lama, bilgi toplama, ağ  kullanımında uzmanlığı  geliştirme 
konularının iş lendiğ i "Elektronik Ağı  Kullanmak Üzerine Politika" ve devlet enformas-
yon politikasının iskeletinin yenilendiğ i "Enformasyon Politikas ı" baş lıklı  dokümanlar 
Kanada Hükümetinin halk ı  bilinçlendirme politikas ının bir gereğ i olarak yay ınlanmış -
tır. (http://www.unesco.org/webworld/portalobservatory/Action  Plans_- Policies/North_ 
America/Canada) 

30'dan fazla birim ve devlet kurumunun faaliyet gösterdiği bilgi otoyolunu inşa 
etme projelerinde öncelikli olarak, altyap ı  çalış maları  için düşük ücret, yüksek kalite 
prensip olarak ele al ınmaktad ır. 

Kanada, E-Devlet olu şumunda, sivil toplum kurulu ş ları  ile yerel yönetimlerin 
bilgi toplumu sektöründen nas ıl etkileneceklerini ve beklentilerinin ne oldu ğunu belir-
leyerek, uluslar aras ı  ortamda konumunu güçlendirmeyi planlamaktad ır. 
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UZAKDOĞU ÜLIZELERİ  
Japonya, 29 Mart 2001 tarihinde e ğitim faaliyetlerinde ve insan kaynaklarmda-

ki gelişmeyi ilerletmek, e-Ticareti kolayla ştırmak ve kamu yönetimini dijitalize etmek 
maksad ıyla oluşturduğu, "e-Japonya Öncelikli Politika" (http://www.kanteigajp/foreign/  
iVnetwork/priority/index.html) program ında 5 yıl içinde dünyanın en ileri gitmiş  bilgi 
teknolojisi ulusunu yaratmay ı  hedeflediğini bildirmektodir. 1994 y ı lından itibaren de 
her yı l Posta ve Telekomünikasyon Bakanl ığı  bünyesinde "Japonya'da İ letiş im" baş lıklı  
bir rapor ç ıkarı lmaktadır. Bu 1 Nisan-31 Mart dönemlerini kapsayan mutat raporlarda, 
telekomünikasyon, yay ınc ılık, posta gibi servislerin genel durumlar ı , iletiş im ekonomisi-
nin aktivitesi, rekabetin etkileri, enformasyonun kullan ımı , iletiş imde karşı laştırmalı  10 
yı llık trendler, iletiş im politikası , multimedyamn yükseliş i, tüketici ihtiyaçlarının değiş i-
mi, araştı rma ve geli ştirme ve Japonya'da ileri bir enformasyon-ileti ş im toplumuna doğ-
ru baş lıkları  altında, kendi kamuoyuna ve kamu kurulu ş larına veriler sunulmaktad ır. 
(http://www.mptgajp/policiyreports/english...rs/CommunicationsInJapan1995)  

1994 yı lında bilgi toplumu projelerinde bir reform yapma niyetiyle ortaya ç ıkan 
Japonya, Telekomünikasyon Konseyi Ba şkanlığı  önderliğ inde, "21. Yüzyılm Entelektüel 
Toplumunu Yaratmaya Doğru Reformlar" ba ş lıkla raporuyla yüksek performansl ı  en-
formasyon iletiş im altyapısmı  kurma konusunu gündeminin öncelikleri aras ına sokmuş -
tur. Buna dayanarak 17 Haziran 1997 tarihinde Telekomünikasyon Konseyinin formüle 
ettiği, 21. Yüzyıl ve spesifik sosyo-ekonomik şartlarla ilgili etrafl ı  bir politikayı  içeren "En-
formasyon-Ileti ş im İçin Vizyon 21" raporu ortaya ç ıkmış tır. 

Daha sonraları  da Nisan 2000 tarihli Uluslar aras ı  Ticaret ve Endüstri Bakanl ı-
ğı  tarafından geliştirilen stratejilerin bulundu ğu "Güvenli Bir e-Devlet İçin 1VIITI Eylem 
Planı" ve özellikle özel sektörü ele alan 22 Ocak 2001 tarihli "e-Japon Stratejisi" ba ş lıklı  
raporlar dikkati çekmektedir. 

Bunların yanında, ekonomik ve kültürel gelişme için eğitimi, insan kaynaklar ı-
nı  geliş tirmeyi, e-Ticareti kolaylaştırmayı  ve onun idaresini dijitalize etmeyi amaçlayan 
2001 tarihli "e-Japonya Öncelikli Politika Program ı" (http://www.kantei.go.jp/foreign/  
it/network/priority/index.html), online servis sa ğlayıcılarmın sponsorlarmın sağ lıklı  
büyümesi ve geli şmesi için hazı rlanan "Yürürlükteki Online Servisler İçin Genel Etik 
Rehber" (http://www.nmda.or.jp/enc/guideline.html)  ve kullamcı  haklarını  korumayı  ve 
elektronik ağlarm iyi organize edilmelerini içeren "Elektronik A ğ  yönetiminde Kiş isel 
Verilesi Koruma Rehberi" (http://www.nmda.or.jp/enc/privacy-rev-english.html)  kayda 
değerdir. 

Hukuksal boyutta ise, Japon hükümetinin, di ğer gelişmiş  ülkeler gibi kendi siste-
mini de derinden etkileyen hackerlar ve virüslerle ilgili 21 Ocak 2000 tarihli "Hacker'lar 
ve Diğer Siber Tehlikelerden Enformasyon Sisteminin Korunmas ı  Müessesesinin Ku-
rulması  İçin Eylem Planı" (http ✓/www.kantei.gojp/foreigrı/it/security/2000/0519actior ı  
html), yine 2000 tarihli bireylerin ve ş irketlerin ekonomik aktivitilerine büyük etkiler 
yapabilecek olan siber terörizme kar şı  "Önemli Altyapının Siber Terörizmden Korun-
masına Karşı  Önlem Almmas ı  Konusunda Özel Eylem Plan ı" ve devlet ile bölgesel kamu 
kuruluş larının sorumluluklarının ele alındığı  "İleri Bir Enformasyon ve Telekomünikas-
yon Ağ  Toplumunun Formasyonu Üzerine Temel Kanun" (http://www.kantei.go.jp/fore-
ign/Wit  basiclaw/it basiclaw.html) isimli raporlar öne ç ıkmaktad ır. 

Teknolojik boyutuyla kendisini ak ı llı  ada olarak lanse eden Singapur'un, özel-
likle telefon, bilgisayar, televizyon ve ileti ş im araçlarının tek bir sistem içinde her eve, 
işyerine, okula, fabrikaya sokulmas ı  üzerinde yoğunlaştığı  ve "IT 2000 Akı llı  Bir Adanın 
Vizyonu" projesiyle dünyanın gelişmiş  ulusları  arasında enformasyon altyapısı  konusun- 
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da (halen ön s ıralarda olsa da) ilk s ırayı  almayı  hedeflediği bilinmektedir (http://www. 
unesco.org/webworld/observatory/action/asia/doc_sg  thlm1). 

Bunun yanında, çeş itli servisler için bir uygulama direktifleri ortaya koymak ve 
altyap ı  elementleri konusunda bir tavsiyede bulunmak amac ıyla oluşturulan 1998 tarihli 
"Ulusal Singapur Üniversitesi'nin Enformasyon Teknolojisi Stratejik Plan ı " (http://www. 
nus.edu.sg/NUSinfo/lTplan),  iş  ve finansal bilgilerde gizliliğ in korunabilmesi amac ıyla 
etkili bir ulusal kriptolojinin oluşturulabilme politikas ı  olan "Ulusal Bir Kriptoloji Poli-
tikasının Ortaya Konulmas ı" (http://rr.sans.org/policy/singapore.php)  dikkate değer geliş -
melerdir. 

Malezya'n ın, kendisini geleceğe hazırlayacak ve ş irketlerinin teknolojisinin limit-
lerini dünya düzeyinde artt ırmalarına yard ı mc ı  olacak 2001 tarihli "Malezya Multimed-
ya Süper Koridoru" (http://www.mdc.com.my ) ve hükümetin 1997 y ı lında ülkenin önde 
gelen 18 şirketinin önerdiğ i dalındaki en iyi kiş ileri bir araya getirerek ileti ş im tekno-
lojilerinde stratejik bir plan oluşturma çabas ını  ortaya koyan 2001 tarihli "Yönetim Di-
reksiyonunu Yeniden Ele Almak (http://www.msc.com.my/msc/msc.asp)  projeleri bilgi 
toplumuna uyum sağlama çabalar ını  özetlemektedir. 

Uzakdoğu'nun hızla endüstrile şmekte olan ülkelerinde Güney Kore'de ise, enfor-
masyon altyap ı  çalış malarıyla ilgili öngörüler 1995 yı lında, Mastır plan 1996 yı lında ve 
eylem plan ı  ise 1997 yı lında hayata geçirilmi ştir. 1994 Ekim'inden beri bir Enformasyon 
ve İ letiş im Bakanlığı 'nın varlığı  bilinmektedir (http://www.unesco.org/webworld/obser-
vatory/action/asia/doc  ko_l.html). Bu Bakanl ık, internet politikalar ı= tammland ığı , 
iş , altyap ı  ve internet kullan ımı  konularına değ inen, 2002 tarihli "Kore İnternet Beyaz 
Kitabı"m yayınlamış tı r. 

Dünyan ın en geri kalm ış  ülkelerinden Kuzey Kore'de ise, 2001 y ı lında "Kuzey 
Kore'de Enformasyon Teknolojisi Devrimi için Stratejik Plan" (http://www.korea-np.co . 
jp/pk) yürürlüğe konulmuştur. 

ASYA ÜLKELERI 
Rusya Devleti bilgi toplumu konusunda eski sosyalist topluluklar aras ında en dü-

zenli çalış malara sahiptir. 2002-2010 tarihleri aras ındaki bir vizyonu kapsayan "Elektro-
nik Rusya Program ı", ülkedeki internet kullan ımı  ile e-ticareti canland ırmak konuları n-
da 2.6 milyar dolarl ık bir bütçeye sahip bulunmaktad ır. (http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/  
country/011001F-Russia.htm) . 

Rusya, internet toplumuna geçis konsepti olan "Rusya'da İnternet Toplumu For-
mülasyon Konsepti" (http://webcenter.ru/—intert/infotec/info.doc), enformasyon güven-
liğ i çerçevesinde milli enformasyonun, ileti ş im teknolojisinin, üretilen her türlü mal ın 
ve yaz ı lımın geliştirilmesi için "Multiservis İ letiş iminin Dünya Çap ındaki Ürünlerinin 
Yerli Kreasyonu" (http://ccc.ru/magazine/depot/01_08/read.html?0307.htm)  doktrinini ge-
liştirmiştir. Ayrıca, 2001 tarihli, telekomünikasyon alan ında ülkenin güncel durumunu 
ortaya koyan ve yakın gelecekle ilgili kamusal veya özel perspektifleri içeren " İnternet 
ve e-Ticaret İçin Telekomünikasyon Altyap ıs ı" (http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/isa/  
011113RStele.htm), Rusya Ba şkanına bağ lı  olan enformasyon teknolojileri yönetiminin 
uzmanlannca haz ırlanan 2003 tarihli "Enformasyon Teknolojileri Beyaz Kitab ı-Projesi" 
(http://www.soisu/soi/85735),  konuyla ilgili dikkate değer örneklerdir. 

Özellikle yaz ı lım alanında ad ını  duyuran Hindistan, modern bir ileti ş im altyapı-
sı  yaratmak ve ülkenin uzak alanlar ındaki iletiş im çalış malarını  cesaretlendirmeyi he-
defleyen "Yeni Telecom Politikas ı  1999 ' (http://www.eurasianetorgiresource/mongolia/  
links/MnICTPlan.htm), ile enformasyon teknolojisi endüstrisi, enformasyon teknolojisi 
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araştırmaları , dizayn ve geli ştirme, enformasyon teknolojisi, insan kaynaklar ı  geliş imi, 
vatandaş-enformasyon teknolojisi arabirimi, içerik olu şturma ve içerik endüstrisi, mikro 
elektronikler, fiber optik alt yap ı , enformasyon sektörünün finansman ı  ve onun örgütsel 
yapısı  konularmda stratejik politikalar ı  işleyen bir eylem planı  olan 2001 tarihli "Enfor-
masyon Teknolojisi ve Yaz ıhm Geliş tirme Üzerine Hindistan Hükümetinin Milli Görev 
Gücü" (http://it-taskforce.nic.in/govtnothl ın),  enformasyon teknolojisi ve yaz ı lım geliştir-
me konusunda 2004 tarihli bir eylem planı  olan "Enformasyon Teknolojisi Eylem Pla-
nı" (http://it-taskforce.nic.in/infplan.htm),  ülkedeki tarihsel ve eyalet bazmda bir internet 
analizini içeren 1998 tarihli "Hindistan Cumhuriyetinde Internet! Yayma" (http://mosaic. 
unomaha.edu/India_2002.pdf),  doğrudan vatandaş larla ilgili online servisler ve bunlar ın 
vatandaş ların hayatlarını  nası l kolaylaştırd ıklanna dair 2001 tarihli olan "Saukaryam 
Projesi", ülkenin kırsal kesiminde enformasyon teknolojisinin nas ıl hızlı  bir büyüme 
içine girildiğinin tartışı ldığı  2002 tarihli "Enformasyon Teknolojisi: K ırsal Hindistan'da 
Uygulanma Oranı" (http://www.developmentgateway.org/download/151008/It  Growth_ 
& Adaption_in Rural_india-dr abidhellem.doc) gibi dokümanlarla bölgesinde bilgi 
toplumu konusunda önemli bir rolü üstlenmektedir. 

Asya'nın görece az gelişmiş  ülkelerinden Moğolistan, ülkedeki e-Ticaret gelişme-
leri, internet ve iletişim *nın açık bir resmini coğrafi ve demografik verilerle ortaya 
koyan 2002 tarihli "Moğolistan'da İnternet ve e-Ticaret" (http://www.aptsec.org/seminar/  
meeting2000/ecs/PAPER-3.ppt), 2010 tarihini hedefine alarak Mo ğolistan' ın bilgi toplu-
mu ve bilgi ekonomisine hazırlanma vizyonu olan 2001 tarihli "Moğolistan Enformasyon 
ve Iletişim Teknolojisindeki Gelişmeler Taslak Eylem Planı" (http://www.eurasianet  
org/resource/mongolia/links/MnICTPlanhtn) ile bilgi toplumu projelerinde geri kalma-
maya çalış maktadır. 

AFRiKA ÜLKEILERİ  
Dünyanın en az gelişmiş  bölgesi olan Afrika'nın kendine has handikapları  olma-

sına rağmen, Afrikal ı  yöneticilerin ve Avrupal ı  ve Amerikal ı  bir çok kamu kurulu şu ve 
gönüllü kuruluş ların ciddi çabalar ı  sonucu, diğer bölgelere nazaran geriden de olsa bilgi 
toplumu konusunda ilerleme s2 ğlanabilmektedir. 

Genel olarak Afrika ülkelerinin, internete bağlanmanm ayl ık 65 dolarla gelişmiş  
ülkelerin birkaç katı  fazla pahal ı  olması  (keza telekomünikasyon hizmetleri de çok paha-
lıd ır), internet hizmetlerinden yararlanma= ba şkent ve orada ya şayan elitlerle s ınırlı  
kalması , dünyadaki internet sitelerinin yaln ızca % l'inin Afrika kaynatd ı  bulunması  ve 
ancak 1997 yı lı  sonlarında 44 ülkenin interneti kullanmaya ba ş lamalan bilgi toplumunda 
gidilecek daha çok yollar ı  olduğunu göstermektedir. 

Yine de, bir çok Afrika ülkesi, yeni enformasyon ve ileti ş im teknolojilerinin avan-
tajları  konusunda, kendilerine uygun bir bilgi toplumu için politika (http://www.unesco. 
org/webworld/observatory/action/africa/home.htn ıl)  oluş turmaya baş lanuş lardır. 

1995 yı lının Nisan ayında, Afrika Ekonomik Komisyonu'nun (ECA), Uluslar aras ı  
Telekomünikasyon Birliğ i'nin (ITU) ve UNESCO'nun birlikte organize etti ğ i "Gelişme 
İçin Telematik" konulu Afrika Bölgesel Sempozyumu'nun düzenlenmesiyle bilgi toplu-
mu olma süreci ortaya konulmu ş tur. 

1995 yı lının Mayıs ayında ise, 21. Afrika Ekonomik Komisyonu Bakanlar 
Konferans ı 'nda sosyal ve ekonomik geli şme ve planlamayla sorumlu 53 Afrikal ı  bakan, 
Afrika insan ının sosyo-ekonomik gelişmesini hızlandırmak amac ıyla enformasyon ve ile-
tiş im teknolojilerini kullanmak için 11 uzmandan oluşan bir Yüksek Dereceli Çal ış ma 
Grubu'nun kurulmas ını  içeren "Afrika'n ın Enformasyon Otoyolunu Kurma" baş lıklı  bir 
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eylem çerçevesini kabul etmi ş lerdir. 
Afrika'nın çeş itli yerlerinde (Kahire, Dakar ve Addis Abbaba) toplanan grup, var-

dıkları  sonuçları  "Afrika Bilgi Toplumu Te şebbüsü (AISI): Afrika'n ın Enformasyon ve 
Iletiş im Altyapısmı  Kurmak İçin Bir Eylem Çerçevesi" baş lığı  altında toplayarak 1996 
yı lının Mayıs aymda 22. Afrika Ekonomik Komisyonu Bakanlar Konferans ı 'na sunmuş -
lardır. Çalış ma grubu, 1997 y ı lının Mayıs ayında 23. Afrika Ekonomik Komisyonu Bakan-
lar Konferans ı 'nda, daha önce ele al ınan raporun hangi bölümlerinin hangi uluslar aras ı  
örgütlerle birlikte ve nas ıl gerçekleştirileceği üzerinde duran "Afrika Bilgi Toplumu Te-
şebbüsünü Yürütme" ba ş lığı yla oluşturdukları  raporu Konferans gündemine getirmi ş -
tir. (http://www.unesco.org/webworld/observatory/action/africa/doc_af  3.html) 

"Afrika Bilgi Toplumu Teşebbüsü (AISI): Afrika'n ın Enformasyon ve İ letiş im 
Altyapısım Kurmak İçin Bir Eylem Çerçevesi" plan ı  enformasyon, telekomünikasyon, 
ekonomik gelişme, kanunlar ve düzenlemeler, sa ğlık, eğ itim, ticaret, turizm, çevre ve ta-
şı mac ı lık konularını  iş leyerek, 2010 yı lını  kendine hedef olarak almakta ve bu konuda 
devletin, özel sektörün, devlet-d ışı  organizasyonların ve medyanın üzerine düşenleri sor-
gulamaktachr. Her bir Afrika ülkesinin, konulan genel ilkeleri de ihlal etmeden, kendi 
milli enformasyon ve iletiş im altyapısının planlarunamm ve geliş tirmesinin istendiği bu 
rapor doğrultusunda, M ısır "Mısır'ın Bilgi Otoyolu İçin Haz ırlık Yapmak" (http://www. 
ıdsc.gov.eg/main_page.map?196.206),  Güney Afrika Cumhuriyeti "Güney Afrika'n ın Milli 
Enformasyon ve Ileti ş im Süper Otoyolu" (http://www.unesco.org/webworld/observatory/  
action/africa/doc_sth thtml) ve Mauritius "Telekomünikasyon Sektörü Üzerine Beyaz 
Çalış ma: Enformasyon-İletiş im Toplumunu Büyütmek" ba ş lıklı  raporlar' haz ırlamış tır 
(http://www.unesco.org/webworld/observatory/action/africa/doc_mr  thtml). 

Afrika Ülkelerinden Angola ülkedeki ileti ş im altyap ısım, milli ve bölgesel nite-
likleriyle Afrika Bilgi Toplumu Te şebbüsü (AISI) yap ısı  altmda, "AISI-İlişkili Milli ICT 
Profili" çalış masıyla belirlemeyi planlamaktad ır. (http://wwwasn.apc.org/africa/count-
detCFM?countries_ISO  Code=A0) 
Bilgi toplumu konusundaAfrika Kıtasında enyoğun çalış maların görüldüğü. Mauritius'un, 
E-mail kullan ımının hangi konseptlerde kullanalabileceğ ini içeren 2004 tarihli "Ulusal 
E-mail Kullanım Politikas ı" (http://ncb.intrıetmu/mitt/ministry/download/email.pc1f),  
ülke insanlarının yaşam kalitesini geliş tirmek ve global piyasada daha rekabetçi olabil-
mek için geliştirilen bir vizyonu içeren 1999 tarihli " İ letişim Sektörüne Uyum Sağlama 
Politikası" (http://ncb.intnetmu/mitt/ministry/policyteLhlm),  ulusal iletiş im altyap ım' 
yenileme, yeni iş  çevrelerinin oluşumu, gelişme ve büyüme için gerek duyulan özel ser-
mayenin daha fazla ülkeye girmesi amaçlar ını  gerçekle ştirmeyi hedefleyen 2001 tarihli 
"Beyaz Kitap: Enformasyon-ileti ş im Toplumunu Geliş tirme" (http://ncb.intnetmu/mitt/  
ministry/whitepap.htm) gibi çabalar ını  görmekteyiz 
Namibya, Dünya Bankas ının fonlar' sayesinde geli ş tirdiği enformasyon ve ileti ş im tekno-
lojisi ve internet ağlarının bölgesel alanda yay ılması  için yürüttüğü 2002 tarihli "Namib-
ya Gelişme Yolu" (http://www.gatewaynamibia.org.na/)  projesi üzerinde durmaktad ı r. 

Nijerya, İ letiş im ağ  ve servislerinin geni şlemesi ile modernizasyonun ba şarı-
labilmesi için 2001 tarihli "Nijerya Ulusal ileti ş im Politikası" (http://www.ncc.govng/te-
lecommuıfications_policy.htm)  ile Iowa Üniversitesinin organize ettiği gelişmekte olan 
ülkelerde dijital iletiş imi geliş tirme çalış maları  kapsam ında 2002 tarihli "WiderNet Pro-
jesi" (http://www.widernetorg) kanal ıyla bilgi toplumu yolunda ilerlemektedir. 

Uganda ise, "Ulusal Enformasyon ve İ letiş im Teknolojisi Politikas ı"rn (http:// 
www.logos-netnet/i1o/150  base/en/init/uga ihtm) 2002 yıhnda yürürlüğe koyarak, enfor-
masyonun herhangi bir gelişme süreci için anahtar faktör olduğunu, ülkenin sosyo-eko- 
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nomik gelişmesi için bu kaynaktan maksimum faydan ın elde edilmesi gerektiğ ini ileri 
sürmektedir. 

SONUÇ 
Çağı mızın yeni ruhu olarak adland ırılabilecek olan Bilgi toplumu ile ilgili olarak, 

dünyanın hemen her ülkesinin, kendi teknolojik ve ekonomik geli şmiş lik düzeyine göre 
önlemler almak çabas ında olduğu görülmektedir. Bu tür önlemlerin ilk aşamalarını  ey-
lem planları  ve altyap ı  stratejileri oluşturmaktad ır. Bu belgelere bak ı ldığı nda, gelişmiş  
ülkelerin değ işen yeni dünya düzeni içinde iddialarını  sürdürebilmek, daha da iddial ı  
bir duruma gelebilmek için konuyla ilgili öngörülerde bulunduklar ı , zamana duyarl ı  bir 
perspektifi uygulamaya çal ış tıkları  ve bunları  durmadan revize ettikleri ortaya ç ıkmak-
tadır.Bilgi toplumu çal ış maları , eylem planları  ve altyap ı  stratejileri baz ında, özellik-
le, Amerika Birleş ik Devletleri, Uzakdoğu ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri aras ında 
bazen rekabetçi bazen de i şbirliğine dönük bir şekilde sürdürülmektedir. Art ık bütün 
ülkeler, gelecekte söz sahibi olabilmenin yolunun bilgi toplumu kriterlerinden geçti ğ ini 
bilmekte ve araştırmaların o yönde sürdürmektedirler. incelenen belgeler, bize geli ş -
miş  ülkelerin, konuyla ilgili önlemlerini daha önceden almaya baş ladıklarını , ilgili ka-
nunları  çıkardıklarını , gerekli anlaşmaları  yaptıklarını  göstermektedir. Buna karşı n geri 
kalmış  ülkeleri temsil eden Afrika ülkeleri, kendileri için gerekli olduğuna inand ıkları  
perspektifleri Avrupal ı  veya Amerikal ı  kamu kurum ve kuruluş lara, gönüllü örgütlere 
Uluslar aras ı  Telekomünikasyon Birliğ i (ITU) ve UNESCO gibi uluslar aras ı  kuruluş lara 
devretmekte, gerekli ara ştırmaların onlar tarafından yapılmasım gerek maddi gerekse 
yetişmiş  eleman aç ığı  yüzünden kabul etmektedirler. Bu perspektif içinde, 1997 y ı lında 
toplanan 23. Afrika Ekonomik Komisyonu Bakanlar Konferans ı 'nda "Afrika Bilgi Toplu-
mu Teşebbüsü: Afrika'nın Enformasyon ve İletiş im Altyapı m Kurmak İçin Bir Eylem 
Çerçevesi" ba ş lıkl ı  raporun hangi bölümlerinin hangi uluslar aras ı  örgütlerle birlikte ve 
nasıl gerçekleştirileceği görüşülmüştür. Yine gelişmiş  ülkeler ile az gelişmiş  ülkeler ara-
sındaki önemli farklardan birisi eylem planlarının çokluğrimda, aynntılandınlmasında 
ve projelendirilmesinde görülmektedir. Avrupa Birli ği Topluluğunun birlik bünyesin-
de hazırlattığı  1994 tarihli Bangemann raporu buna örnektir. May ıs ayında yayınlanan 
rapor, Uzaktan Çal ış ma: çalış anların evde veya yerel bir şubede bulunan bilgisayar ve 
telefon bağlantıları  ile işe gitmeden çal ış abilmelerini içeren pilot proje, Uzaktan Ö ğ ren-
me: belirli bir eğ itim kurumuna gitmeden eğ itimin gerçekle ştirilmesi için işletmelerin, 
kamu kurum ve kurulu ş larının, ticaret örgütlerinin ve okullar ın katıldığı  pilot projeler, 
Üniversiteler ve Ara ştırma Merkezleri İçin Ağ lar: üniversite ve ara ştırma merkezlerinin 
mümkün olan en düzeyde işbirliğ i içinde olmalarını  sağlamaya yönelik olarak topluluk 
bünyesindeki üniversitelerin ve ara ştı rma merkezlerinin yüksek h ızlı  bağlantı larla veri 
alış -veriş i yapabilmelerini sağlamak Küçük iş letmeler İçin Uzaktan iş leme Hizmetleri: 
öncelikle 50'den fazla personeli bulunan KOB İ  niteliğindeki küçük işletmelerin ağlara 
bağlanmasım sağlamak, Karayolu Trafik Yönetimi: sürücü bilgisi, yol bilgisayar ı , filo 
yönetimi, fiyatland ırma kapsam ında trafık yönetimi sistemlerinin kurulmas ı  için pilot 
projeler, Hava Trafik Kontrolü. hava trafi ğ iyle ilgili Avrupa standartlar sisteminin kuru-
larak, tek bir trans Avrupa hava trafik sisteminin olu şturulmas ı , Sağ lik Ağlan; kurulacak 
çevrim-içi ağlar sayesinde sağlık kuruluş larının bilgi alış -veriş ini sağlıklı  yapabilmeleri-
nin sağlanabilmesi için topluluk çap ında bir ağı n kurulması , Elektronik ihaİeler: Top-
luluk dahilinde kamu ihalelerinin ortak standartlar çerçevesinde elektronik yöntemler-
le yapılması , Trans-Avrupa Kamu Yönetimi A ğı : Topluluk üyelerinin Kamu Yönetimi 
sistemlerinin birbirlerine uyumla ştınlmalan ve karşı lıklı  bilgi alınmasını  kolaylaştı - 
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racak bir ağı n kurulmas ı , ve Kent içi Bilgi Otoyolları : gündelik iş lerin ve iş lemlerin bir 
ağa bağlanmış  televizyon aleti vas ıtasıyla evden yap ı labilmesi konularında 10 inisiyatif 
önermektedir. Afrika ülkelerinin ise, daha çok uluslar aras ı  kuruluşların yardımlarıy-
la durum tespiti üzerinde durduğu, buna bağ lı  olarak Afrika Ekonomik Komisyonu'nun 
yönlendirmesiyle üye ülkelerin belli perspektifler içinde kendi çal ış malarını  yapmaları  
konusunda özendirildikleri görülmektedir. Ancak, k ıtanın büyük ülkelerinden biri olan 
Nijerya'nın bile IOWA Üniversitesinin organize etti ğ i 2002 tarihli WiderNet Projesi ka-
nalıyla bilgi toplumu olma yolunda ilerlemesi bile, bu ülkelerin içinde bulunduklar ı  aç-
mazları  göstermektedir. Geli şmiş  ve az gelişmiş  ülkeler aras ındaki gelişmiş lik farklarını  
kapatacağı , refahı  yayacağı  düşünülen Bilgi toplumu, gerekli önlemler al ınmazsa, az ge-
lişmiş  ülkeler lehine pozitif ayr ı mcı lık uygulanmazsa geli şmiş lik farkını  daha da art ırıc ı  
bir nitelik kazanacak ve belki de daha büyük açl ıklara, hastal ıklara ve yoksulluklara yol 
açabilecektir. 
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Karşı la ş t ı rmal ı  Olarak Yeni Ceza Muhakemesi 
Kanunu İ le CMUK'a Göre El Koyma 

Yrd. Doç. Dr. Fethi KILIÇ* Ö ğ r. Gör. Ümmügülsüm KILIÇ** 

Özet: Ça/ismanin amacı  değ işen ve gelişen toplumsal ihtiyaçlara karşı lamak ve kamu düze-
nini sağ lamak için oluş turulan Ceza Muhakemesi Kanununa göre "El koyma " kurumu-
nun önceki Ceza Muhakemeleri Usul Kanunundaki düzenleme ile kar şı laştınlıp, aradaki 
benzerlik ve farkl ılıkların tespiti ile bu konu hakk ında bilimsel bilgi vermektir. "El koyma" 
bir koruma tedbiridir. Ancak el koymada mülkiyet hakk ına sınırlamalar getirildiğ i için bu 
sınırlamalar hukuk devleti ilkesi ile çatışmamalıdır. Bu konuda literatürde böyle bir çalış ma 
henüz yap ılmamış tır. Çalış mamamız ın akademik çeure,uygulay ıcılar ve yasanın muhatabı  
olan bir eylere faydali olmasını  diliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Hukuk, Ceza Muhakernesi Kanunu, El koyma, şüpheli, Ceza 

A Comparible Analysis of Confiscation under the New 
Code of Criminal With the Code of Criminal Procedures 

Abst'ract: The aim of this study is to compare and give scientific information about the 
application of "Confiscation" under the Code of Criminal Procedures with the new Criminal 
law which was established in order to meet the needs of the developing and changing social 
necessities and to provicle Imbik orcler. "Confiscation" is a protection mesure. But this 
measure must not contradict with the unclerstanding of the law. A study in this field has 
not been applicated yet, so we wish that our study would be ber ıeficial for the inclividuals, 
applicators of the law and the academic personel as well. 

Key worcls: Law, Code of Criminal Procedures, confiscation, suspect, per ıalty 

GİRİŞ  
El koyma, ceza muhakemesinde delil olabilecek ya da ileride müsadere edilebi-

lecek e şya üzerinde zilyedin tasarruf yetkisinin kald ırı lmas ı  demektir(Zafer. 2005: 229 ). 
El koyma bir koruma tedbiridir. Ancak el koymada mülkiyet hakkına sınırlamalar getiril-
diği için bu sınırlamalar hukuk devleti ilkesiyle çat ış mamal ıdır.Demokratik hukuk dev-
letlerinde fertlere maddi ve manevi varl ıklarını  istedikleri gibi geli ştirip şekillendirebi-
lecekleri özgür bir hayat tammr.Bu durum anayasan ın 20,21 ve 22.maddelerinde aç ıkça 
ifade edilmi ştir.Buna göre özel ya şam dokunulmazd ır.Milli güvenlik, kamu düzeni, suç 
iş lenmesinin önlenmesi, genel sağ lık ve genel ahlak ın korunması  veya birkaç ına bağ lı  
olarak usulüne göre verilmi ş  hakim kararı  olmad ıkça; yine bu sebeplere bağ lı  olarak ge-
cikilmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili k ılınmış  merciin yaz ı lı  emri 

Abant Izzet Baysal Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
** Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu iktisadi ve idari Programlar 
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bulunmad ıkça; kimsenin üstü, özel ka ğı tları  ve eşyası  aranamaz ve bunlara el konulamaz. 
Kimsenin konutuna dokunulamaz.Hakim karar ı  olmad ıkça kimsenin konutuna girile-
mez, arama yap ı lamaz ve buradaki e şyaya el konulamaz.Herkes haberle şme hürriyetine 
sahiptir ve haberle şmenin gizliliğ i esastırAvrupa İnsan Hakları  Sözleşmesi aç ı sından 
da bireylerin devletin müdahalelerinden korunmu ş  hür bir alana sahip bulundukları  
açıktır.Bütün bunlar göz önüne al ındığı nda Anayasa; Milletleraras ı  sözleşmelerde ara-
nan şartlar gerçekle şmedikçe el koyma şeklindeki koruma tedbirine ba şvurulamayacağı  
açıkça anlaşı lmaktad ır. 

El koyma; cezalar için aranan kanunla düzenlenmi ş  olma özelliğ ine ve ki ş i bir ta-
kim yoksunluklara tabi k ı lınmas ına rağmen, uygulanacağı  kimsenin suç iş lediğ i yargısal 
bir kararla sabit olmad ığı  için bir ceza olmadığı  söylenebilir. 
Yine el koyma bir güvenlik tedbiri olabilir mi? 

Güvenlik tedbirleri; muhtemel tehlikelili ğ i önleme amac ım taşı r.Güvenlik ted-
birleri ceza değildir, zira bast ım ı  değ il önleyici nitelik ta şı r ve ileriye dönüktür.Güvenlik 
tedbirleri toplumsal savunma vas ıtaland ır ve bunlara suçun i ş lenmesinden sonra hakim 
tarafından hükmedilir.Buna göre el koyma güvenlik tedbiri niteli ğ i taşı maz.Öncelikle 
güvenlik tedbirleri çoğunlukla kusur yeteneğ i olmayan kiş ilere uygulan ır.El koyma aç ı -
s ından böyle bir durum söz konusu de ğ ildir.E1 koymanın amac ı  failin muhtemel tehli-
keliliğ ini önlemek, onu tedavi etmek ya da e ğ itmek değ ildir.Tedbire suç iş leme şüphesi 
üzerine başvurulunÖzbek; 2005: 453) 

Güvenlik tedbiri ile el koyman ın benzer yönü her iki kuruma da suç i ş lendikten 
sonra hakim tarafindan karar verilecek olmas ıdır.Ancak güvenlik tedbiri için fiilin i ş len-
diğ i kanaati getirilmesi gerekir.El koyma içinse şüphe yeterlidir. 

EL KOYMANIN KOŞULLAR' 
El koymaya başvurulabilmesi için suç iş lenme şüphesi olmal ıdır.CMK 123'e ba-

kı ldığı nda şüpheye ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almad ığı nı  görürüz.Zira el 
koyma mülldyet hakkına ilişkin bir s ınırlama getirdiğ i için bu tedbirin uygulanmas ı  geri 
dönüşü çok zor sonuçlar doğurmayacaktınÖzbek 2005: 455). 

Yine CMK 123'e bakı ldığı nda eşya veya kazanç müsaderesine tabi malvarl ığı  de-
ğerlerine de el konulabileceği görülmektedir. Yeni düzenlemede tüzel ki ş iler için de 
el koyma kararı  verilmesinin mümkün olduğu görülmektedir.El koyma karar ını  kural 
olarak hakim verecektir ancak hakim karar ı  olmaksızın yapılan el koyma iş lemi yirmi 
dört saat içinde görevli hakimin onay ına sunulacaktır. 

EL KOYMANIN KONUSU 
El koyma tedbirinin konusu şunlar olabilir: 1) Ispat arac ı  olarak yararl ı  görülen 

malvarlığı  değerleri, başka bir anlatımla deliller, 2) E şya ve kazanç müsaderesinin konu-
sunu oluşturan malvarl ığı  değerleri ( CMK m.123/2) (Centel ve Zafer. 2005: 300). Belgeler 
de el koymaya konu olabilir.Devlet s ırrı  niteliğindeki bilgileri içeren belgelere de el ko-
nulması  mümkündür.Ancak hapis cezas ını n alt s ınırı  beş  yıl veya daha fazla olan suçlar-
la ilgili olarak Devlet s ırrı  niteliğindeki belgeler, sadece mahkeme hakimi veya kurulu 
tarafından incelenebilir. 

EL KOYMANIN ÇEŞ ITLERI 
Türk hukukunda; 

1) Basit (genel) el koyma (m.123 vd. CMK, m.20,21,35 AY) 
2) Özel el koyma olmak üzere iki grup halinde düzenlenmi ş tir.Özel el koyma da ken- 
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di aras ında 
A) Taşı nmazlara, hak ve alacaklara el koyma (m.128 CMK) 
B) Bas ı lmış  eserlere el koyma (m.25 Bas.K, m.35 YK, m.110) 
C) Postada el koyma (m.129 vd CMK, m.22,20 AY) ve 
D) Kaçaklara ilişkin el koyma (m.248 CMK), 
olmak üzere dörde ayr ı lmaktad ı r(Öztürk 2006: 552). 

CMK' DE EL KOYMA HÜKÜlVILER İ  
CMK m.123 eşya veya kazanc ın muhafaza alt ına alınmas ı  ve bunlara el konulma-

sını  düzenlemiş tir.M.123 (I) ispat arac ı  olarak yararl ı  görülen ya da eşya veya kazanç mü-
saderesinin konusunu olu şturan malvarl ığı  değerleri muhafaza alt ına alını r. (2) Yanında 
bulunduran kiş inin rızasıyla teslim etmediğ i bu tür eşyaya el konur. 
Birinci halde "önleme el koymas ı  (CMK 123/1) , ikinci halde ise "adli el koyma" (CMK 
123/2) söz konusu olur.Yeni kanunda zorla almaya "el koyma" r ıza ile teslim etmeye ise 
"muhafaza alt ına alma" ad ı  verilmiş tir(Kunter vd, 2006: 962). CMUK m.86'da 1) soru ş -
turma için sübut vas ıtalarından (yani delil) olmak üzere faydal ı  görülen 2) Müsadereye 
tabi olan eşyaya el konulabileceği düzenlenmiş tir.CMK m.123'de eşyaya el konması  dü-
zenlenmiş  ancak yeni bir hususa daha yer verilmi ştir.Bu da "kazanca el konmas ı"d ır. 
Kanunda bu kazanç müsaderesinin konusu olan e şyaya da el konulabileceğ i şeklinde 
ifade edilmektedir. Kazanç kavram ı  1 Haziran 2005'de yürürlü ğe giren Suç Eşyas ı  Yönet-
meliğ inde tammlanm ış tınBuna göre kazanç suçun i ş lenmesiyle elde edilen veya suçun 
konusunu oluşturan, suçun i ş lenmesi için sağ lanan maddi menfaatler ile bunlar ın de-
ğerlendirilmesi veya dönü ştürülmesi sonucu ortaya ç ıkan yahut bunların karşı lığı  olan 
ekonomik malvarlığı  değerlerini ifade eder(Özbek. 2005: 457). 

CMK 124.maddesinde istenen e şyayı  vermeyenler hakkında yapı lacak iş lem dü-
zenlenmiştir.Burada tedbire konu malvarl ığı  ya da değerin zilyet tarafından teslim edil-
me yükümlülüğü nden ve zilyedin bu yükümlülü ğünü yerine getirmemesi durumunda 
zorlayı cı  yöntemler düzenlenmi ştir.Teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen zilyede 
tanıklara ilişkin özel tutuklama hali olarak nitelenen disiplin hapsi uygulanacakt ır.Yap-
tırım hüküm verilinceye kadar ve en fazla 3 ay için uygulanabilecektir.CMUK m.63'de ise 
bu süre en fazla 6 ay olarak düzenlenmi ştir.Disiplin hapsi şüpheli veya sanık ya da tan ık-
lıktan çekinebilecekler hakk ında uygulanmayacaktır.CMUK'da ise sadece tan ıklıktan 
çekinebilecek kiş ilerden söz edilmi ştir. CMK m.125'de içeriğ i Devl et s ırrı  niteliğ indeki 
belgelerin mahkemece incelenmesi düzenlenmi ştir. 

Bu madde'de CMUK'un devletçi anlay ışı  terkedilmiştir.CMUK m.88'e göre res-
mi dairelerdeki evrak ın içeriğ inin aç ıklanmas ı  veya evrakın mahkemeye teslimi için söz 
konusu dairenin en büyük amirinin izni gerekmekteydi.Amirin beyan ı  yeterli görülmez 
ise ilgili bakanlığ a müracaat edilebiliyordu.CMUK'un bu tutumu CMK'de devam ettiril-
memiştir= m.125'e göre suç olgusu içeren belgelerin devlet s ırrı  gerekçesiyle mah-
kemeye karşı  gizli tutulmas ı  mümkün değ ildir.Devlet sırrı  içeren belgeleri mahkeme 
hakimi veya heyeti inceleyebilir.Sadece suçla ilgili hususlar hakim veya mahkeme ba ş -
kanı  tarafından tutanağa geçirilir(Özbek 2005: 465). Böylece kanun koyucu devlet sun ile 
suçlulukla mücadele aras ında bir denge kurmaya çal ış mış tır.Yasa koyucu bu konuda alt 
s ınırı  5 yıl ve daha çok olan hapis cezas ı  gerektiren suçlar için bu olana ğı  öngörmüştür. 
Maddede belirtilen ceza s ınırı  soyut cezad ır, suçun yasa maddesindeki kar şı lığı dır.Ola-
yın özelliklerine göre cezada yap ılabilecek olan indirim ve artt ırımların dikkate al ınma-
ları  söz konusu değ ildir(Yurtcan. 2005: 81). 

CMK m.126'da El konulamayacak mektuplar ve belgeler düzenlenmi ştir.Buna 
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göre şüpheli, sanık ve tan ıklıktan çekinme hakkı  olanlar aras ındaki mektup ve belgelere 
bu kimselerin nezdinde bulundukça el konamayacakt ır.Yani bu ki ş ilerin eli altında ol-
ması  halinde el koyma yasağı  işleyecektir.CMUK'da ise düzenleme sadece mektuplarla 
sınırlı  idi.Ayrıca CMUK'da CMK' da yer almayan bir istisnaya yer verilmi şti.Buna göre 
tanıklıktan çekinme hakk ı  olan kiş iler soruşturma konusu suçlara i ş tirak veya yatakl ık 
ettikleri şüphesi söz konusuysa el koyma yasa ğı  uygulanmayacaktır. 

CMK m.127'de el koyma karar ını  verme yetkisi olanlar düzenlenmi ş tir.El koy-
ma kararını  hakim verir.Hakimin el koyma karar ını  vermesi için konuğun makul şüp-
he sebeplerinin olu ştuğunu belirten bir raporla Cumhuriyet Savc ısına başvurulması , 
Cumhuriyet Savc ısının bunu uygun gördüğü takdirde, sulh ceza hakiminden el koyma 
kararı  vermesini istemesi normal prosedürde Gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde 
ise, Cumhuriyet Savcısı  kolluk görevlilerine yaz ı lı  el koyma emri verir.Cumhuriyet Sav-
cısına ulaşı lamayan hallerde ise kolluk amirinin yaz ı lı  emir vermesi 2005-5353 numaral ı  
Kanunla kabul edilmi ştir.Cumhuriyet savc ısı= veya kolluk amirinin yaz ı lı  emrinin, 24 
saat içinde görevli hakimin onay ına sunulması  gerekir.Hakim kararım el koymadan iti-
baren 48 saat içinde aç ıklamaz ise, el koyma kendiliğ inden kalkar(Kunter vd, 2006: 965). 
CMK m.127/4'e göre el koymaya maruz kalan ki ş inin de hakime başvurması  mümkündür. 
Diğer bir önemli düzenleme ise el koyma i ş leminin mağdura bildirilmesidir.Bildirim el 
koymanın infaz ından sonra yap ı lacaktır. 

Taşı nmazlara, hak ve alacaklara el koyma CMK 128.maddede düzenlenmi ş tir. 
Maddede el konulacak değerler yönünden "sayma" yöntemi tercih edilmi ştinTaşı nmaz-
lara, hakve alacaklara el koyma 4208 say ı lı  Karaparan ınAldanmasmın Önlenmesine dair 
Kanunda ve 4422 sayı lı  ÇASÖMK (Çıkar Amaçl ı  Suç Örgütleri Kanunu) da yer almakta 
idi.CMK bu düzenlemeyi de kapsam ına almış tır ve düzenlemenin uygulanabileceği suç 
tiplerini geniş letmiştir.Bu madde ile belirlenen baz ı  suçlar bak ımından el koyma özel 
olarak düzenlenmi ştir.Bu maddenin uygulanmas ı  şu şartların birlikte gerçekle şmesine 
bağlıdır(Malkoç ve Yüksektepe. 2005: 347). 

A) Soruşturma veya kovu şturma konusu suçun yasada s ınırl ı  olarak sayı lmış  suçlardan 
olmas ı  zorunludur. 
B) Bu suçların iş lendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi 
bulunması  gereklidir. 
C)El koymaya ilişkin yargıç kararı  olmalıdır. 

CMK m.129'da Postada el koyma düzenlenmi ştinHaberle şmenin gizliliğ i Anaya-
sa ile korunmuştur.Postada bulunan gönderilene delil elde etmek amac ıyla el konulmas ı  
CMUK'daki düzenlemeye göre CMK m.129 da genelle ş tirilmiş tir.Şüpheli veya samktan 
soyutlayarak "gönderenin kendisini" hedef alan bir düzenleme yaparak "suçun delilini 
oluşturduğundan şüphe edilen" ve "gerçeğ in ortaya ç ıkarı lması  için zorunlu olma" öl-
çütlerini kullanm ış tır.Böylece herkesin gönderisine el koyma yolu aç ılmış tır(Kunter vd, 
2006: 974). Postada el koyma için kanunda herhangi bir suç katalogu yer almamaktad ır. 
Dolayısıyla bu tedbir her suç için uygulanabilecektin şüphenin derecesine ili şkin bir dü-
zenleme yer almamaktad ır.Postada el koymaya kural olarak hakim karar verecek ancak 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savc ı  da el koymaya karar verebilecektir. 

Avukat bürolar ında arama, el koyma ve postada el koyma CMK m.130'da düzen-
lenmiştir.Buna göre avukat bürolar ında ancak mahkeme karar ı  ile ve kararda belirtilen 
olayla ilgili olarak Cumhuriyet savc ısı= denetiminde arama ve el koyma yap ı labilir. 
Baro başkanı  veya onu temsil edilen bir avukat bu iş lemler s ırasında haz ır bulundurulur. 
Avukatl ık kanunundan farkl ı  olarak arama bakımından görevle bağlantı lı  olarak görev 
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dolayısıyla veya görev s ırasında şeklindeki bir ayrım, CMK'de öngörülmemiş tir.CM-K 
deki düzenlemeler avukatlar ın izledikleri görevle bağlantı lı  olmayan ki ş isel suçları  ba-
kımından da uygulama alan ına sahiptir.Maddenin 2 numaral ı  fıkras ına göre bürosun-
da arama yap ılan avukat ile müvekkili aras ındaki mesleki ilişkiye ait olan şeylerede el 
konulamaz(Malkoç ve Yüksektepe: 355). 

El konulan eşyanın iadesi CMK 131.maddede düzenlenmi ştir.Buna göre el konan 
eşya el koyman ın amaçlar ını  gerçekleştiremeyecekse yani ispata faydal ı  olmayacaksa 
yahut müsadereye tabi tutulmayacaksa geri verilecektir.Re'sen veya istem üzerine geri 
verilmesine Cumhuriyet Savc ıs ı , hakim veya mahkeme tarafından karar verilecektir.A,y-
nca el konan malvarlığı  değerlerinin suçtan zarar gören mağdura ait ise ve delil olarak 
artık ihtiyaç duyulmuyorsa sahibine iade edilecektir. 

El konulan eşyanın muhafazas ı  veya elden ç ıkarı lması  CMUK'da bulunmayan bir 
düzenlemedir.CMK m.132'de el konan malvarl ığı nın değer kayb ını  önlemek için baz ı  du-
rumlarda malvarl ığı nın değer kayb ını  önlemek için baz ı  durumlarda malvarl ığı  değerini 
elden ç ıkarmak gerekecektir.Buna göre e şyanın zarara uğramas ı  veya değerinde esasl ı  
ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varl ığı  halinde; hakim kovuşturma evresinde 
mahkeme tarafından elden ç ıkarma karar ı  verilecektir.Diğer bir halde e şya muhafaza 
edilmek üzere, gerekti ğ inde derhal iade edilmek koşuluyla şüpheliye, sanığ a veya diğer 
bir kiş iye teslim edilebilir.Teminat gösterilmesi ko şuluna da bağ '  anabilir. 
CMK ile, ş irket faaliyeti çerçevesinde suç i ş lendiğ i hususunda kuvvetli şüphenin varlığı  
halinde ş irket yönetimi için kayyım tayini hukukumuza girmiştir.CMUK'da olmayan bir 
düzenlemedir. 

Buna göre CMK 133'de; tedbir uygulanacak suçlar say ı lmış tınKayynn tayini is-
tisnai bir tedbirdir.Kanunda say ılan suçlardan birisini ş irket ortaklar ından birisinin iş -
lemiş  olması  kayyım tayinini gerektirmezXayy ım tayini için söz konusu suçlar ın ş irket 
faaliyeti çerçevesinde i ş lenmiş  olmas ı  gerekir.Kanun koyucu burada kuvvetli şüphenin 
varlığı nı  aramış tınKayynn atama karar ı  da ancak hakim veya mahkeme taraf ından 
verilebilecektir(Ayn ı  yönde bkz. Özbek. 2005: 494). 

El koymaya ilişkin hülrümler; kolluğa yetki vermediğ i gerekçesiyle ClVEK'mn en 
çok eleştirilen düzenlemelerindendir.Ancak şu da bir gerçektir ki Ceza Muhakemesi 
Kanunları  suçu önlemek açısından değ il, suç iş lendiğ i iddiası  durumuna ilişkin düzen-
lemelerdir.Bu sebeple ClVIK'mn suçlar ın önlenmesini zorla ştıracağı  hususu isabetli de-
ğ ildir. 
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Yeni Nesil Kooperatifler 
Ve Uygulamalar ı  

Necdet B İ LGİ N* Gökhan ÖZER** 

Özet: Bu çalış mada, ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde geli ş tirilen yeni nesil kooperatif 
modeli ve uygulamalann ın incelenmesi amaçlanmış tır. Yeni nesil k,00peratifler giri ş imcilik 
yönlerini güçlendirerek, yeni üretim metotlanna, ocictklanarak, katma de ğerli ürünler 
üreterek, rekabet avantajı  kazanmaya çalışmaktadırlar. Böylece kooperatıflere olan ilgiyi 
artırmak, hızla değ işen çevre ve rekabet şartlarına uyum sağ layacak şekilde daha esnek 
bir yapı  içerisinde faaliyetleri yürütmek hedeflemektedir. Şüphesiz yeni nesil kooperatif 
ve uygulamalarından Türkiye kooperatifçili ğinin elde edeceğ i önemli kazan ımlar 
bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler Kooperatifler, Yeni Nesil Kooperatifler ve Uygulamalar ı  

New Generation Cooperatives and Applications 

Abstract: In this study, it is aimed to ex,amine the new-generation cooperatives model 
and their applications cooperatives developed in the USA, Canada and Europe. New-
generation cooperatives am trying to gain advantage in the competition by strengthening 
their entrepreneurial aspects, focusing on new methods of prroduction and proclucing value-
acicled goods. In this way, it is aimed to increase the interest in cooperatives and to implement 
activities within a moreflex ıble structure that will aclapt to the rapidly-changing environment 
and conditions of competitiorı. Undoubtedly, new-generation cooperatives and its application 
will have signfficant benefıtsfar Turkey cooperatives. 

Key Warcls: Cooperatives, New Generatian Cooperatives and Applications 

GİRİŞ  
Kooperatifler, İngiltere'de Rochdale öncülerinin 21 Aral ık 1844'te kurdukları  

tüketim kooperatiflyle ilk defa kooperatifçili ğ in temel ilkelerini ortaya koymalarmdan 
(Özdemir, 1981: 27) bu yana, y ıllarca başarı lı  bir şekilde faaliyetlerini sürdürmü ş lerdir. 
Bununla birlikte 70'li yı llardan itibaren artan rekabet ko şulları  ve ticaretin serbestle şmesi 
gibi bir dizi değ iş im faktörü kooperatifleri olumsuz yönde etkilemi ş , bunun sonucu 
yalnızca eski önemlerini değ il, kendilerine olan ilgiyi de kaybetmi ş lerdir. 

Bu değ iş im; küreselleşme, teknoloji, rekabet gibi etmenler sonucunda üretim 
ve mal arz ındaki artış lar (Waner, 2000:1) ile geleneksel tar ım yapısından endüstrileşmiş  
tarım yapısına geçi şten kaynaklanmaktad ır. Geleneksel tarım, daha çok mal yörüngeli 
üretimi içeren, üretimin yap ıldığı  yerde pazar ın kurulduğu, birçok üretim ve 

* Arş . Gör. Dr. Cumhuriyet Un ıv. iktisadi ve idari Bilimler Fak., İş letme Bölümü, Kooperatifçilik ABD. 
** Doç. Dr. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İş letme Fakültesi, İş letme Bölümü. 
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pazarlaman ın çiftçilerce yap ı ldığı , fiyat ve üretimde belirsiz (standart bir üretimin 
olmadığı , çiftçilerin piyasadaki talepten ziyade kendi öngörülerine göre üretim yapt ığı  
vb.) bir yapıyı  içermekteydi. Halbuki endüstrile şmiş  tarım, ürünlerde farkl ı laşmanm 
olduğu, üreticilerin sözleşmeye göre üretim yapt ığı , uzmanlaşmanın temel alındığı , 
üretim aşamaların birbirinden ayrı ldığı , gıda güvenliği ve sağ lığı nın öne ç ıkarak bilginin 
önem kazand ığı  bir yap ı  arz etmektedir (Fulton, 1999: 8-9). Günümüzde endüstrile şmiş  
tarımın öne ç ıkmasında en önemli sebepleri aras ında; küreselleşme, rekabet, tüketici 
tercihlerinin değ işerek, kaliteli ve güvenli mal ve hizmet talebini öne ç ıkarı lması  
sayı labilir (Reardon vd., 2001: 49`2). Teknoloji ve tüketici tercilerindeki geli ş meler, üretim 
ve pazarlamada esnekli ğ i artırmış tı r. Buna benzer piyasa ko şulları , iş letmelerin rekabet 
edebilirlik özelliklerini sürekli geli ştirme zorunluluğuna neden olmaktad ır (Hakelius, 
1998: 48). Küreselleşme ve rekabet bütün sektörlerde oldu ğu gibi tarımda üretim artışı  
getirmesine rağmen (Reardon vd., 2001: 422), her gün yeni bir şeylerin değ iştiğ i piyasalar 
karşı sında, geleneksel tar ım ve tarımsal kooperatifler, bu geli şmelere ayak uyduramam ış  
ve olumsuz yönde etkilenmi ş tir (Davis, 1999: 69). 

Ayrıca tarım ürünlerinin fiyatlar ının düşüklüğü, hükümet politikalann ın 
değ işerek tarım kesimine desteklerin kalkmas ı  ya da azalmas ı , tarım kesimindeki 
serbestleşmeler, çiftçilerin gelirini azaltm ış tır. Bu nedenlerden dolay ı  1970'lı  yı lların 
ortas ından itibaren geleneksel kooperatiflerden farkl ı  olarak, temel ele ştiriler de 
dikkate al ınarak yeni bir kooperatifçilik modeli geli ştirilmeye ve böylece "yeni nesil 
kooperatifler" ortaya ç ıkmaya baş lamış tır (Waner, 2000: 1). 1970'li y ılların ortalarından 
1990'l ı  yı llara kadar yeni nesil kooperatiflerin canl ı  örnekleri ve geliştirme eğ itimleri 
devam etmiştir. 1990'l ı  yılların ortalar ından itibaren de yeni nesil kooperatifler (new 
generation cooperatives) terimi kullan ı lmaya baş lanmış tır (Kotov, 2000:1). Ayr ıca bu 
kooperatiflere "re-engineered ya da proportional co-ops" isimleriyle de an ılmakta 
(Kyriakopoulas vd., 2004: 380), yoğun olarak Amerika Birleş ik Devletleri, Kanada ve 
Avrupa'da (Nilsson, 2001: 342) faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çerçevede çal ış manın 
temel amac ı  "yeni nesil kooperatif' modelini tart ış maktı r. 

1. GENEL OLARAK YENİ  NESIL KOOPERATİFLER 
Yeni nesil kooperatifler temel olarak katma de ğerli üretim yöntemlere 

odaklanmış lard ır. Kooperatifler mal üretim ve pazara arz zincirinde katma de ğer 
oluşturmak için çe ş itli yöntemler geli ştirme öncelikli olarak ele almaktad ı r (Kotov, 
2000:3-4). Tarım da katma değer (verimlilik, gelir art ışı  gibi sağ lanmas ına) oluşturan ve 
gelir elde etmek için ara ştırma ve geli ştirmeye önem veren, yeni bir çe ş it kooperatif 
örgüt yap ısıd ır (Thyfault, 1996: 55). Yeni nesil kooperatifler giri ş imci olup, kâr amaçl ı  
firmalarcla değiş imin nas ı l olduğunu, yöneticilerin bu değ iş imde nas ı l etkin olduğunu 
anlayarak, benzer uygulamalar ı  kooperatiflerde uygulamaya çal ış maktadırlar (Katz ve 
Boland, 2002: 73-74). 

Piyasalardaki serbestle şmeler, pazarlardaki rekabeti art ırmış tır. Teknoloji ve 
pazar yap ılarındaki değ iş imler yenilik ve yeni yöntemler aç ısından birçok fırsatlar 
oluşturmuştur. Kar amaçl ı  ş irketlerin temel amac ı , bu firsatları  değerlendirmektir 
(Holmström, 1999: 415). Nitekim tar ımsal ekonomiler ve tar ımla uğraşan kesimler, bu 
önemli değ iş im ve firsatlarclan fazlas ıyla etkilenmiştir. Bu nedenle tar ımsal iş letmeler 
ve kooperatifler, yenilik ve 1(ân ı lık oluşturan yöntemler üzerine yoğunlaşma ihtiyac ım 
duymuş lard ır (Coltrain vd., 2003: 3). 

Tarımsal ekonomilerde değ iş imi zorlayan küreselleşme, rekabet, tüketici 
tercihleri, i ş letmelerde esnek yap ının yaygınlaşmas ı  gibi unsurlar, kooperatif 
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giriş imciliğinde yenilik yapma, araş tı rma-geliştirme ve verimlilik gibi konulara 
önem kazand ırmış tır. Ekonomik ölçeğin büyümesi, rekabette üstünlük sağlamak için 
maliyetlerin dü şürülmesi gibi konularda yenilik yapmak ya da takip etmek zorunluluk 
haline gelmiştir (Henehan ve Anderson, 2001: 3). Yeni nesil kooperatifler katma de ğer 
yöntemler üzerine odaklanarak, tüketiciye farkl ı  bir ürün sunmaya çal ış makta ya da 
maliyetleri dü şürecek yöntemler geli ştirerek ucuz üretim yapmaya çal ış makta ve 
piyasalarda rekabet etme yollar ını  aramaktad ı r (Kotov, 2000: 3). 

Yeni nesil kooperatiflerin geli şmesinde, kooperatiflerin piyasada başarısız 
olmaları , tarım piyasalarının serbestle şmesi, devlet desteklerinin azalmas ı, gibi 
faktörlerin yan ında (Katz ve Boland, 2000: 723), küresel pazarlardaki de ğ iş imler, çiftçi 
sayısının azalmas ı , orta yaş  ve yaş lı  çiftçi sayısının çoğalması  ve tarım kesimi üzerindeki 
baskılar nedeniyle, çiftçilerin kendi refahlann ın artırmak için yeni arayış ları  etkili 
olmuş tur (Thyfault, 1996: 55). Kooperatiflerin yap ıs ı  değ işerek, yeniden yap ılanmış lar ve 
bunun sonucunda yeni tip kooperatifler meydana gelmi ş tir. Yenilikçi, giri ş imci yönetim 
ve kültür anlayışı , bu yapının oluşmasında etkindir. Kooperatif yap ı sı  ve kültüründeki 
değ iş imlere pazar odakl ı  strateji geli ş imlerine, müşteri isteklerindeki de ğ iş imlere ve 
küresel rekabet art ışı na karşı  cevap verme yönünde olduğundan, bunlara yönelik araçlar 
geliştirme şeklinde bir yap ı  ortaya ~i ştir (Kyrı akopoulos vd., 2004: 380). 

Yeni nesil kooperatiflerde, kooperatifin finans ve organizasyonu, kooperatife 
ortak olan giriş imci çiftçiler tarafından gerçekleştirilir. Yeni nesil kooperatifler; 
çiftçilerin i ş letmecilik fırsatlarımn değerlendirmek, katma değer oluşturmak için sahip 
olduktan kaynakları  bir havuzda toplad ıklan ve riskleri paylaştıklan bir modeldir. 
Üreticilerin öncelikli hedefleri potansiyel firsatlan de ğerlendirmek, katma değer 
oluşturan yöntemler geli ştirerek, ekonomik olarak büyümektir (Tripler Comumun ıty 
Futures, Development Corporation, 2001: 7). 

Çiftçiler pazarlama faaliyetlerine kat ılarak, katma değer oluşturarak, gelirlerini 
artırmaya çal ışı r. Bunun için en bilenen yol olan kaynaklar ını  bir havuzda toplayarak, 
kooperatifin gelişmesi için çabalarlar. Kooperatif arac ı lığı yla üreticiler, tüketicilere 
ulaşarak, tüketicilerin piyasadan ürünleri almak için ödedikleri fiyattan daha fazla pay 
almaya çalışı r (Coltrain vd., 2003: 3). Yeni nesil kooperatifler amaçlar ına ulaşmak için 
dikey entegrasyona giderek tüketiciye mümkün oldu ğunca doğrudan ulaşmaya çal ışı r. 
Piyasaya ham mal yerine i ş lenmiş , katma değeri olan mallar satmakt ır (Nillson, 1997: 
33). 

Amerika Birleş ik Devletleri'nde yaklaşı k olarak 4.000 geleneksel kooperatif 100 
milyar Dolar'dan fazla tar ımsal endüstrilerde ticaret hacmine sahiptir. Fakat son 10 
yı llık zaman diliminde 200 tane, yeni nesil kooperatif ortaya ç ıkmış tı r (Katz ve Boland, 
2002: 74). Yeni nesil kooperatiflere, ortaklar ı  tarafından 1999 yı lında 2 milyar Dolar'dan 
fazla para yat ırı lmış tır (Fulton, 1999: 1) Amerika Birle ş ik Devletleri tar ımındaki 
düzenlemeler, çiftçilere yeni bir vizyon ve f ırsatlar sağlarken, yüksek rekabet yeni nesil 
kooperatifleri şekillendirmiştir (Katz ve Boland, 2000: 711). Bir yeni nesil kooperatifin 
kurulması  için, ortak bir yarar elde etme amac ıyla insanların bir araya gelme karar ı  
yeterlidir. Yeni nesil kooperatiflerde finans, ortaklarca kar şı lanı r. Gerek kooperatifin, 
gerekse kooperatif yönetimin denetimi ortaklarca yap ı lır. Kooperatifin vizyonu, misyonu 
ve amaçlar ının ne olduğu konusunda kooperatif ortaklar ı  bilinçlidir. Ortaklar kooperatif 
ana sözleşmesine bağ lı  olarak, kooperatifin geli şmesi için çal ışı r. Potansiyel ortaklara, 
liderlere, toplumun diğer üyelerine, finans kurulu ş larına, tedarikçilere ve mü şterilere 
de kooperatifin vizyon, misyon, amaçları  ve kooperatifin diğer unsurları  içeren tan ıtım 
çalış maları  yapılarak, ilişki içinde olunur. Yeni nesil kooperatifler rekabette ba şarı lı  
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olmak için, yöneticiler, kooperatifteki liderler, dani şmanlar ve ortaklar aras ında güvenin 
sağlanması  gerekir. Güven olu şmadan, ortakların bağ lı lığı , kooperatife fınansları  ve 
kooperatife destekleri sa ğ lanamaz (Henedan ve Anderson, 2001: 6). Ş ekil l'de bir yeni 
nesil kooperatifınin şematik yap ısı  gösterilmiş tir. 

Ara ş tı rma- Operasyonel İ nsan Pazarlama Finans Kooperatif 
Geliş tirme veya i ş lemler Kaynaklar ı  Varl ı klar' 
Teknoloji (bina,araç)ve 

K ı ymetler' 

Ş ekil 1: Yeni nesil kooperatifin ş ematik olarak yap ı s ı  
Kaynak: Tripler Community Futures Development Corporation, (2001), 
"Establishing New Generation Co-operatives Start-up Guide", Western 
Economic Diversifı cation Canada, Government of Canada, October, s. 6. 

Şekil 1: Yeni nesil kooperatifin şematik olarak yap ısı  
Kaynak: Tripler Community Futures Development Corporation, (2001), "Establishing 
New Generation Co-operatives Start-up Guide", Western Economic Diversif ıcation 
Canada, Government of Canada, October, s. 6. 

1.1. Yeni Nesil Kooperatiflerde Yönetim 
Yeni nesil kooperatiflerde yöneticiler, kooperatif ortaklar ı  arasından 

seçilmektedir. Seçilen yöneticilerin i ş letmecilik yönü olanlar, tercih edilmektedir. 
Kooperatifte ücretle çal ış an müdür pozisyonda olan idareciler tamamen profesyoneldir. 
Bu profesyonel yöneticiler, teknoloji ve yenilikleri bilmesi ve takip etmesi önemlidir. 
Yeni nesil kooperatifler amaçlara ula şmak için profesyonel, konusunda uzman, piyasay ı  
bilen damşmanlar da çal ış tırmaktad ır (Nilsson, 1997: 36). 

Yeni nesil kooperatiflerde güçlü bir yönetimi olmal ıdır. Kooperatif yöneticileri, 
kooperatifin ba şarıs ı  için kooperatifin stratejilerini belirleyen, üretilen ürünlerin ne 
zaman, ne şekilde pazarlanmas ı  gerektiğ ini bilen, kooperatifın mevcut ve gelecekteki 
politikalanm belirleyen, kooperatifın ve ortakların değerlerini koruyan güçlü bir 
yönetim amaçlamaktad ır. Yönetim, kooperatifın uygulamalann ın doğru bir şekilde 
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yapılmas ını  takip eder. Kooperatifin stratejilerini, uygulamalar ını , pazarlamas ıııı , 
kooperatifteki değerlerin korunmas ı  gibi... konularda çal ışı r. Yönetim başarı lı  olamazsa 
kooperatifin performans ı  zayıf olur (Torgerson, 2004: 3). Yeni nesil kooperatiflerde 
yönetimin kooperatif amaçlar ına ulaşmada başarı lı  olması , ortakların kooperatife 
katı lımı  ve ilgisini daha çok art ırı r. Kooperatifin başarı lı  olmas ı , ortak olmayan çiftçileri 
de etkileyerek kooperatife kat ı lımı  ya da ticarile şmiş  ortak paylarını  satın almayı  çekici 
hale getirir (Olson vd., 1998: 7). 

12. Yeni Nesil Kooperatiflerde Ortakl ık 
Yeni nesil kooperatifler katma değer oluşturan stratejiler izlediğinden üretim 

ve pazarlama amac ıyla yoğun yatırımlar yapmaktad ır. Bu nedenle kooperatifin ilk 
kuruluşunda ya da ilk girişte ortaklar büyük oranda sermaye ödemektedir. Örnegin 
Amerika Birleş ik Devletleri'nde bir yeni nesil kooperatif orta ğı n ödediğ i sermaye 
miktarı  5.000 Dolarla 15.000 Dolar aras ındadır. Kooperatifte ortakl ık, herkese aç ık 
değ ildir. Ortak sayısı  snarlandınlmaktad ı r. Çiftçiler kooperatiften ayr ı lmak istediğinde 
yönetimin onayıyla, sermaye paylarını  diğer ortaklara öncelikli olmak üzere ba şka 
çiftçilere satabilir. Kâr da ğı tımı  ortakların sermaye oranlar ına göre yap ı lmaktadır 
(Nilsson, 1997:34). 

Yeni nesil kooperatiflerin ortaklar ına yönelik i ş leyiş leriyle, geleneksel 
kooperatiflerin ortaklara yönelik i ş leyiş lerindeki baş lıca farkl ı  yönleri aşağı da verilmiştir 
(Coltrain vd. 2003: 4-9); 

a)Yeni nesil kooperatiflerde, ortaklar ın ürün teslim haklar ı  sımrlıdır. 
b) Yeni nesil kooperatiflerde, kooperatifin alaca ğı  ürün miktarı  ortaklarla 

yapı lan anlaşmaya göre belirlenmektedir. Ortaklar anla şmaya göre eksik ürün verirse 
ya da kooperatif anla şmaya göre ürünü almak istemezse ceza hüldimler i ş ler. Ortaklar 
üretimi, anlaşmada belirlenene miktara göre kooperatife teslim eder. 

c)Yeni nesil kooperatiflerde ürünler pazara özeldir. Ürünler belli özellik ve kalite 
standard ına sahiptir. 

d)Yeni nesil kooperatiflerde ortaklarla yapt ıkları  anlaşmada geçerli olan fiyattan 
satın alı r. Anlaşmadaki fiyat piyasadaki fiyattan yüksek ya da dü şük olabilir. 

e) Yeni nesil kooperatiflerde ortaklar teslim ettikleri ürünlerin bedelini %65- 
85 oran ında peş in almakta, geri kalan ürün bedelleri, ürün pazarland ıktan sonra 
ödenmektedir. 

f)Yeni nesil kooperatiflerde yat ırımların finans ı  ve sermaye ihtiyac ı  ortaklardan 
karşı lanmaktad ır. 

g) Yeni nesil kooperatiflerde ürün fiyat ı  ortaklarla yap ı lan anlaşma ile 
belirlenmektedir. 

ğ) Yeni nesil kooperatiflerde ortaklar ın kooperatifin pazarlama haklar ından 
yararlanma sermayeye yapt ıkları  katkı  oranında olmaktad ır. 

1) Yeni nesil kooperatiflerde ortaklar haklar ının yönetim kurulunun izni 
çerçevesinde ba şkalarına devredebilir ya da satabilir. Ortaklar kooperatifin sermayesine 
daha çok katk ıda bulunarak ya da ba şka ortakların haklarının satın alarak haklar ının 
geniş letebilir. 

i)Yeni nesil kooperatiflerde ortaklar de ğ iş im değerini bilir. Ortağı n kooperatifte 
sahip olduğu değeri piyasa fiyat ına göre hesaplanmaktad ır. 

h) Yeni nesil kooperatiflerde, ortak kooperatiften aynld ığı nda, ortaklara sermaye 
geri ödenmez ancak ortaklar hakk ını  başkasına satabilir. 
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k) Yeni nesil kooperatiflerde büyütme için yap ılan yatırımlar yüzünden 
ihtiyaç duyulan sermaye, ortakl ık hakları  pazarlanarak ve üretim teknikleri sat ılarak 
karşı lanmaktad ır. 

1) Yeni nesil kooperatiflerde ortakl ık standartlar ı  ve sermaye miktar ı  yüksektir. 
Ortaklar bu standartlara uymak zorundad ır. 

2. GELENEKSEL KOOPERATİFLERLE YENİ  NESİL KOOPERATİFLERİN 
IURŞ ILASTIRILMASI 

Benzer yönler; 
Her iki kooperatiftipinde yöneticiler ortaklar aras ından seçilmektedir Kooperatif 

yöneticileri seçimle geldiğ inden, kooperatifin i ş letme politikaları= belirlenmesinde, 
ortaklann oy kullanmas ı  anahtar rol oynamaktad ır (Dunn vd., 2002:25; Katz ve Boland, 
2000:726). 
Yeni nesil kooperatiflerde ortaldann oy kullan ı mı  sermayeye göre değ iş ir olduğu gibi 
(Coltrain vd., 2000: 4), baz ı larında kooperatiflerde bir ortak, bir oy kural ıda geçerlidir 
(Katz ve Boland, 2000: 726: Katz ve Boland: 2002: 77 ). 

Kooperatifte elde edilen kazanç, ortaklar ın kooperatife katı lımı  ya da sermayeye 
katkıları  oran ında bölüş türülmekteclir (Katz ve Blond, 2002: 78; Downing vd., 2005: 2) 

Farkl ı  yönler; 
Geleneksel kooperatifler pazara mal üretmeye odaldanm ış lard ır Natz ve 

Boland, 2002:77). Daima üretim hacmini maksimize ederek, ekonomik ölçeği ve pazar 
gücünün güvenliğ ini aramaktad ır (Dunn vd., 2002: 25). Yeni nesil kooperatifler ürettikleri 
ürünlerde katma değerli üretim amaçlanmaktad ır (Katz ve Boland, 2002: 77). Bu 
kooperatiflerde tar ımda basit mal üretimi şeklinden daha çok katma de ğer özelliklerine 
ve yöntemlerine odaklanma vard ı r (Downing vd., 2005: 2). Uygun üretim ve tutarl ı  bir 
satış  kânn ı  aramaktad ır (Dunn vd., 2002: 25). 

Yeni nesil kooperatifler kalma de ğerli ürünler üreterek nich pazarlan hedef 
alır (Katz ve Boland, 2002: 77). (Nich pazarlar, firmalar küçük hedef pazarlara iyi hizmet 
verirlerve tatmin ederler ama yüksek bir kâr marj ı  uygularlar (Tek, 1999: 318)). Geleneksel 
kooperatifler tedarik zincirinin di ğer üyelerine temelde ham madde sa ğ lama yönelik 
çalış maktad ı r (Katz ve Boland, 2002: 7). 

Yeni nesil kooperatiflerde ortak al ımı  smırl ıd ır. Herkese aç ık ortakl ık yoktur. 
Seçilen üreticilerle anla şma yapılarak, sadece kooperatif için üretim yapanlara ortakl ık 
hakkı  verilir. Seçilen üretici ortaklardan kaliteli, standartlara uygun üretim yapmalar ı  
istenmektedir. Geleneksel kooperatiflerde genel olarak aç ık üyelik vard ır (Katzh ve 
Boland, 2002: 77; Dunn vd., 2002: 25). 

Geleneksel kooperatifler her y ı l çeş itli ve belirsiz miktardaki ürünü ortaklardan 
satın al ır. Yeni nesil kooperatiflerde anla şmayla belirlenen ve garanti edilen ürünü 
ortaklardan sat ın alır. Kooperatif fazla üretime cevap vermez (Katzh ve Boland, 2002: 77; 
Dunn vd., 2002: 25; Downing vd., 2005: 2). 

Yeni nesil kooperatifler, kendinden önceki kooperatiflere göre farkl ıd ır. 
Bu kooperatifler teknoloji ve küreselle şmeyle gelen modern alumlarclan oldukça 
etkilenmiş lerdir. Bunun sonucu olarak, daha özel üretim yapan ve mesle ğ ini dış arıya 
kapatan bir ortakl ık sistemi oluşturmuştur. Bu kooperatifyap ısında daha çok yat ırımlara 
odaklanma vard ır (Borgen, 2002: 14). Gelecekte yeni nesil kooperatiflerin özelli ğ i 
geleneksel kooperatiflere göre daha esnek, h ızlı  ve daha küçük olacakt ı r (Katzh ve 
Boland, 2002: 86). 
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3. YENİ  NESİL KOOPERATİFLERİNİN BAŞARİ  VE BASARISIZLIK 
FAKTÖRLERI 

Yeni nesil kooperatifler ba şarı lı  olmak için öncelikle uzun süreli stratejik planlar 
yapmal ıd ırlar. Bu planlar zamanla geli ştirebilir. Yeni nesil kooperatiflerin planda ilk 
on yı lda yapı lacak işlere cevap verecek şekilde aç ık olarak belirlenmelidir. Bu aşama 
zor ve önemli bir dönemdir (Carlberg vd., 2004: 1). Bir kooperatifin i ş letme planı  olması , 
kooperatifte yap ı lacak olan i ş lerle ilgili olarak kooperatif yönetimine yard ım eder. 
İş letme planında pazar büyüklüğü, fiyatlar, üretim ile pazarlama yöntemleri, stratejilerle 
ilgili kararlar, yatırımların tahmini getirisi gibi konulara yer verilir (Patrie, 1998: 15). 

Yeni nesil kooperatiflerde yönetimin, kooperatif ortaklar ının ve çal ış anların 
gibi ihtiyaçlarına cevap vermesi, kooperatifin ba şarısında önemli bir faktör olmaktad ır. 
Böyle bir kooperatif yönetiminin kurulmas ı , kooperatifin ba şarıya ulaşmada önemli bir 
katkı  sağlar. Kooperatifin ilk kurulu şunda, gelişmesinde plana uygun araçlarla çal ış ması , 
ortaklarla yönetimin diyalog halinde olmas ı , kooperatif çalış anlarının fikirlerini alma 
gibi konularda yap ılan çabalar başarıda önemli rol oynamaktad ır (Calberg vd., 2004: 1). 

Kooperatif yönetiminin profesyonel bir şekilde çalış ması  için iş in tanımı  
yapılmalıdı r. İş  için gerekli olan araçlar tasarlanmal ıdır. ilgili üretici ve ortaklarla 
devamlı  iletiş im kurulmalıdı r. Gerekli finans ve hizmetler tedarik etmelidir. İş letmecilik 
faaliyetleri, kooperatifin belirlenen i şletme planına uygun bir şekilde yap ı lmalıdır 
(Patrie, 1997: 12).Kooperatif üst yönetimde, profesyonel yöneticilerin olmas ı  ya da bir 
profesyonel yönetici çalış tı rı lması , iş letme planını  uygulama da yard ımcı  olur. Örneğ in 
kooperatif üst yönetimde bir CEO (chief executive officer) olmas ı , kooperatifin i ş letme 
planını  uygulamas ında bir strateji olarak kullanabilir (Patrie, 1997: 16). Kooperatif 
yönetimi, iyi bir yönetim için problemleri anlamal ı  ve bunları  ifade edebilmelidir. 
Yönetimin kooperatif organizasyonu ile ilgili bilgileri çok iyi olmal ıdır. Kooperatif 
ortaklarıyla iletiş im içerisinde olmal ı , ortaklarla yönetim ve ortaklar aras ında güven 
tesis etmelidir. Kooperatif ortaklann kooperatif ile çal ış mas ı , yeni ortaklann kooperatife 
katı lımı , kooperatifyönetiminin sahip olduğu itibar sayesinde olur. Kooperatifyönetimin 
beklentileri karşı lamas ı , ortaklann sorunlar ını  çözmesi, kooperatifin ba şarı sında önemli 
bir etkendir (Hanehan ve Anderson, 2001: 12). 

Başarı lı  bir yeni nesil kooperatifi için maliyetlerin dü şürülmesi, çok önemlidir. 
Bu kooperatifler ortaklann sermaye deste ğiyle kurulduklanndan ve devam 
ettiklerinden kooperatifin i ş lem maliyetleri düzenlenerek, bu maliyetler a şağı ya 
çekilme yollan aranmal ıdır.Bununla ilgili olarak yönetime yap ı lan ödemeler, personel 
giderleri, pazarlama, sat ış  çalış maları  gibi kalemlerde olu şan harcamalar çok dikkatli 
bir şekilde yapılarak, maliyetlerin dü şürülmesi hedeflenmelidir (Carlherg vd., 2004: 
1). Kooperatif ana sözle şmesinde, kooperatifteki taraflar ın rolleri belirlenmelidir. Ana 
sözleşme kooperatifin çal ış ma sistemini detayl ı  olarak belirler. Kooperatifin verimli 
olarak çalış masını  ve organizasyon tasanmma katk ıda bulunur. Bunlar kooperatifin 
performans ı  üzerinde etki yaparak ba şarıyı  artı m. (Hanahan ve Anderson, 2001: 16). 

Yeni nesil kooperatiflerde, kooperatifin büyüklü ğü, tüketiciye doğru dikey 
entegrasyondaki başarı sı , pazarda güçlü al ı cıların olması  ve bunlara yönelik pazarlama 
çabaları , hedef müşteri kitlesinin iyi belirlenmesi gibi unsurlar kooperatifin ba şarı lı  
olmasındaki elmenlerdir (Carlheg vd., 2004: 5). Kooperatif kurulup, ilk sermaye yat ırım' 
yapı lır. Kooperatif çal ış maya baş ladıktan sonra finansal getiri ba ş lar. Yeni nesil 
kooperatiflerde ilk yat ırım yüksek sermaye gerektirdi ğinden, ortaklar aç ıs ından risk 
oranı  yüksektir. Kooperatif başarılı  olduğunda, kârl ı  bir duruma geçtiğinde ortaklarına 
finansal bir getiri sağ layacaktır. Kooperatif rekabete kar şı lık verebildiğ i müddetince 
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başarı lı  olur (Henedan ve Anderson, 2001: 28). 
Yeni nesil kooperatiflerin ba şarıs ız olma nedenleri, faaliyet gösterdikleri sektörde 

zayıf kalmaları , kârların yetersizliği, sermaye yetersizliği, iş letmecilik konusundaki 
eksiklikler (Henehan ve Anderson, 2001: 30) yan ında, pazara yönelik bir disiplinin 
sağ lanamamas ı , kooperatif ortaklarm ın kooperatif sermayesine yapmalar ı  gereken 
katkıları  yeterli ve zaman ında yapmayış ları  gibi nedenler say ı labilir (Patrie, 19'97: 2). 

Bir yeni nesil kooperatifin yatırım, risk ve ortaklara geri dönü şümü şekil 2'de 
gösterilmiş tir. 

• 
Getiri, 
Risk, 
Yat ırı m 
Düzeyi 

  

  

  

Koopera if — Yat ırı m 	Kooperatif 	Kooperatif Kurulu ş  
Kurulu ş 	- - - - Risk 	 Kurulu ş 	 Sonras ı  
Öncesi 	- • - • 	Getiri 	Ba ş lang ı c ı  

Şekil 2: Yeni nesil kooperatiflerin kurulu ş  aşamaları= şekille gösterimi, 
Kaynak: (Henehan Brian M. ve Anderson Bruce L, 2001: 28) 

4. Yeni Nesil Kooperatiflerin Güçlü ve Zay ıf Yönleri 
Dış  çevreden gelen rekabet bask ısına karşı  koyabilmek, gelirlerini artırmak, 

finansal olarak daha iyi olmak gibi nedenlerle, üreticiler yeni nesil kooperatiflere 
yatırımda bulunmaktad ır (Cobia, 1997: 7). Yeni nesil kooperatiflerin yap ı sının 
oluşmasında değişen çevre şartları  önemli etken olmu ştur. Tarım kesiminde çalış an 
üreticiler, çevrenin getirdi ğ i rekabet, meydan okumalar ve devaml ı  değ işen ortam 
karşı sında, problemleri çözmek için üreticiler bir araya gelerek, yeni bir sistem 
oluşturmaya çal ış maktadır. Üreticiler rekabet ortam ı  içerisindeki çevre şartlarında 
riskleri de hesaplamak zorundad ır. Üreticiler maliyetlerini azaltmak, gelirlerini art ırmak, 
ya da kendilerine yeni hizmetler sa ğlamak amac ıyla yeni bir kooperatif sistemi dizayn 
etmiş lerdir. Bu kooperatiflerin yap ısında kolektif hareketle giri ş imciliği birleştiren 
bir strateji takip edilmektedir. Yerelden ba ş layarak geni ş lemekte, bölgesel, ulusal ve 
küresel olarak, yap ı  ve sistemler ile entegre olmaya çal ış maktadır (Nelson, 1999: 22). 
Entegrasyon hareketleriyle kooperatifler mal ve pazar piyasas ında daha güçlü olmayı  
hedeflemektedir (Hendrickson vd., 2001: 716). Kooperatifler yatay ve dikey entegrasyon 
hareketleriyle özellikle tar ım kesiminde pazarl ık güçlerini art ırmaktad ır (Torgerson 
vd., 1997: 11). Dikey entegrasyonda kooperatiflerin ba şarı lı  olması  üst seviyede iş letme 
stratejisi izlemelerine bağ lıdır. iş letme stratejisi, insan sosyolojisi, psikolojisi bilme, 
ekonomik, pazar ve kurumsal çevreyi analiz etmeyi gerektirir. Kooperatiflerin zay ıf 
yönleri belirlenip, bunlar ı  azaltmaya gidilmeli ve güçlü yönleri ortaya konarak, rekabette 
üstünlük sağlamaya çal ış malıdır (ROkholt, 1999: 3). Rekabet ortam ında yeni nesil 
kooperatiflerin güçlü ve zay ıf oldukları  yönler şunlard ır; (Tripler Community Futures 
Development Corporation, 2001: 9-10), 
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Güçlü oldukları  yönler, 
a)Genelde yerel ortaklar kooperatifi olu şturduğundan, katma değer sağ layarak zenginlik 
oluşturmaktad ır. 
b)Vreticiler kaliteli üretim yapmak için anla şma yapmaktad ır. 
c)Üreticiler firsatlar ı  değerlendirmek, problemleri çözmek için kolektif olarak 
çalış maktadır. 

Zayıf Yönleri, 
a)Ortaklar kooperatifi daha çok kontrol ve daha çok kazanç için çabalamaktad ır. 
b)Ortaklar ve yöneticiler üretim, da ğı tım gibi konularda gerekli tecrübeye sahip 
olmamaları  zayıf yönleridir. 

5.KOOPERATİFLERI İ  MÜLKEYET DURUMUNDAN VE YAPISINDAN 
KAYNAKLANAN PROBLEMLERE KAKŞ I YENI NESIL KOOPERATİFLERİN 
UYGULAMALARI 

Yeni nesil kooperatifler Vekalet (Agency theory) ile Mülkiyet haklar ı  (Property 
Rights theory) teorilerinden kaynaklanan problemlere yönelik baz ı  uygulamalar 
yaparak daha esnek bir yap ı  kazanmayı  amaçlamakta ve rekabette üstünlük sa ğlamaya 
çalış maktadır. Bu uygulamalar s ıras ıyla şunlard ır. 

5.1. Yeni Nesil Kooperatifler de Ortak Mülkiyeti 
Yeni bir yapıda ortaya ç ıkan yeni nesil kooperatiflerde ortaklar ın hakları  bellidir. 

Çıkarc ı  davranış ları  (free-rider) elimine edilmi ş tir (Katz ve Boland, 2002: 78). Ortakl ık 
hakları  ticarileştirilmiştir (alımp-satılmaktadır). Kooperatife yeni ortaklar kat ı ldığı nda, 
ortak haklarını  eş it paylar şeklinde satın almaktadır. Ortaldarca payların satın alınması , 
ç ıkarc ı  eylemlere izin vermemektedir. Yeni ortaklara kooperatife giri ş  imkanı  sağlandığı  
durumda, kooperatiften ortakl ık haklarını  almak zorundad ır. Bu nedenle yeni ortaklar ın, 
kooperatifin sağladığı  haklardan yararlanmas ını , eski ortaklarla e ş it hale getirilmeye 
çalışı lmaktad ır. Ortaklann kooperatifteki etkileri bu haklar ı  satın alma miktarma göre 
pozisyonları  belirlenmektedir. Örneğin, ortaklık hakları  aynı  olmadığı ndan seçim 
hakkı  da muhtemel olarak bir ortak bir oydan çok değ işken bir yapıda olmakta yani oy 
hakkı  birden fazla olabilmektedir. Ortaklar, kar oramm dü şük bulurlarsa, yeni ortaklar ı  
kooperatife almayabilir. Kooperatif ortakl ık payları  ticarileştirilerek, aynı  zamanda 
piyasada satmakta, böylece yat ırımlar için sermaye ihtiyac ını  karşı lamaya çalış maktadır. 
Yeni ortakları  kendine çekebilmek için i ş letmecilik konusunda kooperatifin ba şarı lı  
olması  ve piyasada rekabet gücünü ta şı mas ı  zorunludur (Gunnarson, 1999: 30). 
Kooperatifler s ıkı  pazar şartları  altında çal ış makta ve ortakl ık payları  piyasa şartlarına 
göre belirlenmektedir (Nilsson, 1997: 38). 

5.2. Yeni Nesil Kooperatiflerde Ufuk Problemin Yönelik Yap ılan Uygulamalar 
Yeni nesil kooperatifler ortak haldanm ticarile ştirmiştir. Her ortağı n kooperatifte 

sahip olduğu sermaye miktar ı  bellidir. Sermaye kolektif olmay ıp, bölümlendirilmiş tir. 
Yani hangi ortak ne kadar sermayeye sahip oldu ğunu bilir (Nilsson, 2001. 348). Yeni nesil 
kooperatiflerde ortaklar paylann ı  al ıp-satabildikleri için ufuk problemi yok etmi ştir. 
Ortaklar kooperatiften paylar ını  satarak istediklerinde ayr ılabilmektedir. Bu da 
kooperatiflerin özellikle yat ırım yapabilmelerinde önlerini açmaktad ır. Ortaklar 
yalnızca kısa dönemli şartları  ve fiyatları  göz önünde bulundurmazlar, ayn ı  zamanda 
uzun dönemli olan yat ırım, fiyat kararlar ını  da düşünerek hareket ederler. Ortaldarm 
hedefleri kooperatifte uzun vadeli kâr oranlar= maksimize etmektir (Nilsson, 1997. 37). 
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5.3. Yeni Nesil Kooperatiflerde Portfliy Problemini A şmak İçin Yapılan Çalış malar 
Yeni nesil kooperatifler günümüz modern i ş letmecilik anlayış lanm uygulamaya 

çalış tıklarından portföy problemini minimuma indirmi ş lerdir. Bu kooperatifler çe ş itli 
iş letme enstrümanlar ını  kullanmaktad ı r. Çeş itli yatırım alternatifleri vard ır. Kooperatif 
ortakları  genelde homojen bir yap ıda olduklarından, kooperatifteki gruplar aras ındaki 
çatış maları  azaltmaktad ır. Kooperatif kurulmadan önce yat ırım ve proje planlar ı  
mükemmel olarak haz ırlanmaktad ır. Bunlarda yeni nesil kooperatiflerin yat ırım 
portföylerindeki riskleri azaltmaktad ır (Nilsson, 1997: 38). 

5.4. Yeni Nesil Kooperatiflerde Karar Verme 
Yeni nesil kooperatiflerde, karar verme problemi azalt ı lmış  durumdad ır. 

Karar yapma maliyetleri nispeten dü şürülmüştür. Çünkü yeni nesil kooperatiflerde 
uzmanlaşmış  mal üretimi yapmaktad ır. Faaliyet alan ına odaklanı larak, dar 
tutulmaktad ır (Fulton, 1999: 16). Ortaklar ın homojen olmaları  ise, kooperatifte al ınacak 
kararlara olumlu katk ıda bulunmaktad ır (Nilsson, 2001: 345).Geleneksel ve yeni nesil 
kooperatiflerde Vekalet (Agency theory) ile Mülkiyet haklar ı  (Property Rights theory) 
teorilerinden kaynaklanan problemler kar şı sındaki davranış ları  Tablo l'de verilmi ştir. 

Tablo 1: Geleneksel ve yeni nesil kooperatiflerin kar şı laş tırılması  
Kaynak (Katz ve Boland, 2002: 77). 

Problemler Geleneksel kooperatif 
davran ış ları  

Yeni nesil kooperatif 
davran ış ları  

Ç ı karc ı  davran ış lar 
(free-rider problem) 

Ortaklar ı n ki ş isel 
ç ı karlar ı  için firman ın 

kaynaklar ı n ı  kullanmas ı  

Ortaklarm ki ş isel kazançlar ı  
ve mülkiyet haklar ı  iyi 

belirlenmemi ş tir. Ortaklar ın 
maliyet/kazançlar ı  kolektiftir 

Kooperatif kurulmadan 
önce yat ır ım ve Üretim 

seviyesi belirlenir. 
Ortakl ı k haklar ı  

bellidir. 
Horizon problem 

(yat ı r ım yapma süresi) 
Ortaklarm haklar ı n ı  

üretim (yat ır ı m) ya ş am 
süresinden daha k ısa bir 
sürede gelir elde etmek 
amac ıyla al ıptsatmalar ı  

Ortaklar kooperatif 
yat ır ımlar ındaki haklar ın ı  

ikincil pazarlarda satamazlar 
(ortak haklar ı  

ticarile ş tirilmemi ş tir). Ortaklar 
k ısa süreli getirilere 

odaklannu ş tm. 

Ortaklar kooperatife 
paylar ın ı  (haklar) al ıp-

satarak, girip —ç ıkabilir. 

Portfliy Problemi 
(Portfolio problem) 

Kooperatif ortaklarm ı n 
haklar ın ı  

de ğ erlendirmek 
amac ıyla transfer etme 

eksikliğ i 

Yat ı r ım kararlar ı  ortaklara 
bağ l ı d ı r. Kooperatifte kuvvetli 

olan ortaklar grubunun 
yöneticilere bask ı  riski vard ı r. 

Yat ı r ım, kooperatif 
kurulmadan önce karar 
verilmekte ve böylece 

ortaklar riski 
azaltmaktad ır. Ortaklar 
kooperatifteki paylar ı n ı  
satmakta ya da transfer 

etmektedir 
Kontrol (Denetleme) 

Problemi (Control 
problem) 

Kooperatif yönetim 
kurulu, ortaklar ve 

yöneticiler aras ındaki 
fark 1111 klardan 

kaynaklanan maliyetler 

Ortaklar aras ında farkl ı l ıklar ın 
ve kolektif sahiplik olmam 

kontrolü zorla ş t ı r ır. 

Yeni nesil kooperatifler 
daha az kompleks 

yap ı dad ır. Ortakl ık 
haklar ı  bellidir. 

Karar verme problemi 
(The Influence Cost 

Problem) 
Ortaklar ı n kooperatif 
faaliyetlerine yönelik 

kararlar yapmadaki 
geni ş lik 

Ortaklar farkl ı  yap ı  ve 
dü şüncede olup, yönetim karar 

vermede zorlanmaktad ı r 

Kooperatif daha 
spesifik hedeflere 

yönelmi ş  olup ortaklar 
homojen bir yap ı  

göstermektedir. 

5.5. Yeni Nesil Kooperatiflerde Kontrol veya izleme Problemine Yönelik Yap ı lan 
Uygulama 

Yeni nesil kooperatifler, özel mal üretim yöntemlerine odaklanarak daha dar 
bir alanda faaliyette bulunmaktad ır. Kooperatifte haklar ticarile ştirilerek daha iyi 
belirlenmiştir. Bu durumda yeni nesil kooperatiflerde kontrol problemi azalt ılmış tır 
(Fulton, 1999: 16). 
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6. SONUÇ 
Küreselleşme ve rekabet yeni nesil kooperatiflerin ortaya ç ıkmasında önemli rol 

oynamış tır. Ş iddetli rekabet ve teknolojik geli şmelere kooperatiflerin ayak uydurarak 
cevap vermeleri aynı  hızda olmam ış tır. Bu da kooperatiflerin etkin olduğu alanlarda 
piyasa kayb ına neden olmuş tur. Günümüzde kooperatiflerin bu güç kayb ına rağmen bazı  
sektörlerde varl ıklarını  korumaktad ır. Özellikle tarım kesiminde üretici örgütlenmesi 
olarak kooperatifler varl ıklarını  sürdürmekte ve üretici ürünlerinin i ş lemesi ve 
pazarlamas ında önemli fonksiyonları  yerine getirmektedir. Amerika Birle ş ik Devletleri 
tarım kesiminde ortaya ç ıkan yeni nesil kooperatifler ş iddetli rekabet ortam ında ayakta 
kalma ve bu rekabetteki fırsatlar' değerlendirme amac ındadır. Yeni nesil kooperatifler 
diğer iş letmelerin yaptığı  uygulamaları  kendilerine adapte etmekte ve teknolojik 
yenilikleri takip ederek özellikle ürün pazarlamas ına uygulamaktad ır. Böylece 
ş iddetli rekabet ortam ında avantaj sağlamak amac ındadır. Yeni nesil kooperatiflerin 
uygulamaları  Türkiye'deki tar ımsal kooperatiflerin yararlanabilecekleri birçok yönleri 
vard ır. Türkiye'deki tarımsal kooperatiflerin bu yöndeki uygulamas ı , tarımın sorunlarına 
kısmı  çözüm olabilir. 

Türkiye'de büyük ölçekte faaliyette bulunan ve ortak say ısı  yüksek olan 
Tarım Satış  Kooperatifleri, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birli ğ i ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri Birliğ i vardır. Bu kooperatifler, ürünlerin pazarlamas ında yeni metotların 
geliştirilmesi için ve ürünlerin üretiminde kullan ılan girdilerin temininde maliyetleri 
düşürücü çalış malar yapabilir. Kooperatifler, ara ştırma geli ştirme (ar-ge) için bütçe 
ayırabilir. Tarı m satış  kooperatifleri kendi bünyelerinde olu şturacaklan ar-ge bölümleri 
ile ürün pazarlamas ında yeni katma değerli ürünler geli ştirebilir. Kalma değerli ürünler 
sayesinde elde edilen gelir art ırıldığı  gibi, ürünlerin pazarlamas ında karşı laşı lan 
problemlerde giderilmiş  olur. Türkiye'de baz ı  ürünlerde üretim fazlal ık"' vardır. Kayıs ı , 
fındık, çekirdeksiz kuru üzümde üretim fazlal ıkları , bu ürünlerin pazarlamas ında ciddi 
sorunlarayol açmaktave üreticinin kazanc ı  düşmektedir. Üretim fazlas ı  ürünlerin alimin" 
yapan Kayıs ı  Birlik Fisko Birlik ve Tari ş  böyle bir araştırma birimi kurarak, bu ürünlerin 
pazarlamas ında yeni katma değerli ürünler geli ştirme çal ış maları  yapmalıdır. Bu 
ürünlerin ve diğer ürünleri pazarlayan tar ım satış  kooperatiflerinin ürün pazarlamasmda 
geliştirilecekleri yeni yöntem ve ürün çe ş itleri, tüketiciye ucuz, kaliteli ve güvenli bir 
şekilde sunulmuş  olunacaktır. İpek böceği ve tiftik ürünlerinin pazarlamasmda yaşanan 
sıkıntılar ise ikame ürünlerin piyasada olmas ı , bu ürünleri üreten üreticiler ile bunlar ın 
pazarlamas ını  yapan Tiftik ve Koza birliklerini s ıkıntı lı  hale getirmiş tir. Ayrıca bu iki 
ürün de ithal ürünler kar şı sında rekabette oldukça zorlanmaktad ır. Bu ürünleri sanatsal 
değeri olan ç ıktı lara yönelterek, farkl ı  pazarlar olu şturulabilir. Koza ve tiftikte üretim 
verimliliğ i düşük olduğu için verimi artırıcı  çalış malar yap ı lması , maliyetleri düşürecek 
ve rekabete karşı  üreticilerin güçlü olmalar ını  sağlayacaktır. Birlikler ortaklar ına bu 
yönde bilgilendirici çalış malar yapabilir. Ar-ge için Türkiye'deki bütün tar ım satış  
kooperatifleri ortak bir birimde kurabilir. Bunun için bir üst birlik olu şturularak, bu üst 
birliğ in bünyesinde ar-ge çal ış ma ortam ı  sağlanabilir. Benzer şekilde Pancar Ekicileri 
Kooperatifler Birliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliklerinde de bünyelerinde 
ar-ge birimleri oluşturabilir. Bu şekilde katma değerli ürünler üretme ya da üretilen 
ürünlerde maliyetleri dü şürücü çalış malar yapma fırsatı  doğabilir. Türkiye'de bulunan 
birçok tarımsal kalkınma kooperatifleri, faaliyet gösterdikleri bölgeye has ürünleri 
pazarlayabilir. Tar ımsal kalkınma kooperatifleri yerel özellikleri öne ç ıkaran ve 
kaliteyi hedef alan bir yaklaşı mla rekabette avantaj sağ layabilir (Davis, 1999: 69). Bu 
ürünlerin yerel özellikleri öne ç ıkarı labilir. Böylece pazarlara farkl ı  niteliklere sahip 
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ürün sunabilir. Bütün kooperatiflerin bir i ş letme planı  olmas ı , yapacakları  iş leri buna 
göre takip etmeleri önemli olacakt ır. Kooperatiflerde özellikle atama ile gelen müdür 
seviyesindeki yöneticilerin, profesyonel yöneticiler olmas ı  kooperatifın başarısına katkı  
sağlayacaktır. Kooperatifler, ortaklarmdan alacaklar ı  ürünlerin miktarı , kalitesi gibi 
özellikleri detayl ı  olarak sözleşmeyle belirleyebilir. Ürünün belli bir kalite ve standartta 
olması  kooperatife ürünü pazarlama konusunda büyük kolayl ık sağ layacaktır. Yeni nesil 
kooperatiflerin uygulamalar ından, Türkiye'deki kooperatiflerin yararlanacaklar ı  birçok 
yön bulunmaktad ır. Ham üretim yöntemleri yerine katma de ğerli üretim yöntemleri 
üzerine yoğunlaşmal ıdır. Katma değerli ürünler üretilerek, ortaklarm karl ı lıklan art ırma 
yolları  aranmal ıdı r. Bunun için teknoloji takip edilmeli ve di ğer iş letmelerin yaptıkları  
gözlenerek, yöneticiler ve ortaklar bunlar ı  kooperatifte uygulama yollar ını  aramal ıdır. 
Kooperatiflerin giri ş imci yönlerini geliştirerek, farkl ı  yöntem ve alanlara yat ınm yaparak, 
kazanç yolarını  araş tırmalıd ı r. Bu sağ lamrsa kooperatifler giriş imci, rekabet edebilen bir 
yapı  kazanarak tar ım kesiminin sorunlarını  çözmede önemli roller oynayabilir. Örgütlü 
bir tarım yap ı sı , gerek diğer sektörlerle, gerekse ulusal ve uluslar aras ı  düzeyde entegre 
olarak, rekabet edebilme yetene ğ ini daha ileri seviyelere ta şı yabilir. 
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Hisse Senedi Piyasalar ı n ı  S ı n ı fland ı rma 
Kriterleri 

*Hasan BAL İ lker SAKINÇ** 

Özet: Dünyada hisse senedi piyasalan çeş itli kriterlere göre "gelişmiş" ve "gelişmekte olan" 
şeklinde ikiye ayr ılmaktadır. Bu kriterler, kişi başına milli gelir, piyasa kapitalizasyonul 
gayrisafi yurtiçi hasıla oranı, iş lem hacmi, piyasa dönüş  oranı, piyasa yoğunluğu, piyasaya 
kote firma say ısı  ve yabancı  yatinmc ılara açıklık kriterleridir. Bu çalışmada dünyadaki 
hisse senedi piyasalannın sınıflandırma kriterleri dikkate alınarak Iwımılaştırmalan 
yapılmaktadir. Diğer yandan kriterlerin sınıflandırma yapmadaki etkinlikleri de 
araş tırılmış  ve bazı  kriterlerin günümüzde s ınfflandırma yapmada bir etkinliğininkalmadığı  
gözlenmiş tir. 

Anahtar Kelimeler: Menkul K ıymet Piyasalan, Hisse Senedi Piyasalan, Gelişmekte Olan 
Piyasalar 

Classification Criterias Of Equity Markets 

Abstract: The stock markets are discriminated two paris as developed and emerging markets 
by using certain criteria. Those criteria are GNI per capita, market capitalization, gross 
national procluct, turnover velocity of clomestic shares, number of listed companies, total 
value of share trading and to be open to foreign investors. In this study the comparison is 
made by taken the classifıcation criteria of stock markets in the world in to account. Also it is 
searched that the effects of those criteria and observed that some of the criteria don't have any 
effect over classification. 

Key Words: Stock Markets, Equity Markets, Emerging Markets 

GİRİŞ  
Bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler aras ında fon akımın düzenleyen 

kurumlar, akımı  sağ layan araç ve gereç ile bunlar ı  düzenleyen hukuki ve idari kurallardan 
oluşan yap ıya finansal piyasa denir (Aksoy, 1987). Finansal piyasa geni ş  bir kavram 
olup para ve sermaye piyasas ı  gibi kavramlar bundan doğmaktadır (Tuncer, 1985). Bu 
kavramlardan birincisi olan para piyasas ı , kısa vadeli fon arz ve talebinin karşı laş tığı  
piyasadır. Para piyasas ında vade genellikle bir y ı lı  aşmamaktad ır. Piyasanın araçları  
mevduata dayal ı  belgeler, k ısa vadeli ticari senetler ve hazine bonosu gibi değerlerdir. 
İkinci kavram olan sermaye piyasas ı  ise, uzun vadeli fon arı  ve talebinin karşı laştığı  
piyasadı r. Bu piyasadaki vade bir y ıldan fazlad ır. Sermaye piyasas ından sağlanan fonlar 
genellikle, iş letmelerin bina, makine ve teçhizat gibi duran varl ıklarının finansman ında 

* Araş tırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi İ .İ .B.F. İş letme Bölümü. 
** Araş tırma Görevlisi, Hitit Üniversitesi 	İş letme Bölümü. 
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kullanılır. Sermaye piyasas ındaki vadenin uzunluğu beraberinde riski art ı rdığı ndan bu 
piyasada para piyasas ına nazaran faiz oranlar ı  yüksektir. Sermaye piyasas ı  araçlar ı  çok 
çeş itli olmakla birlikte en yaygın olanları  hisse senetleri ve tahvillerdir. Organize sermaye 
piyasalan olan menkul kıymet borsalar', kote edilmi ş  sermaye piyasas ı  araçlarının 
alım ve satimm ın yap ıldığı  kapal ı  pazar yerleridir. Menkul k ıymet borsalar' pazarda 
devaml ı lık sağ larlar (Rodoplu, 1993). Menkul k ıymet borsalar' iş lem gören araç türlerine 
göre "Hisse Senedi Piyasalan" ve "Tahvil Bono Piyasalar'" olarak ikiye ayr ı lmaktachr. 

Gelişme Düzeylerine Göre Hisse Senedi Piyasalarm ın Snuflanchrılması  
Uluslararas ı  derecelendirme kurulu ş ları  olan Standart and Poors ve Morgan 

Stanley Capital International, ulusal hisse senedi piyasalar ını  "Gelişmiş  Piyasalar" 
(Developed Markets) ve "Geli şmekte Olan Piyasalar" (Emerging Markets) olarak ikiye 
ayırmaktad ır. 

Gelişmiş  Hisse Senedi Piyasaları  
Gelişmiş  Piyasalar, sanayile şmiş  ülkelerin uzun süredir kurulu olan hisse 

senedi borsaland ır. Gelişmiş  Piyasalar i ş lem hacmi, halka aç ık ş irketlerin sayısı , halkın 
piyasaya katılım oranı , arac ı  kuruluş lar ile finansal araçlar ın gelişmiş liğ i ve düzenleyici 
yasal çerçevenin geni ş liği bakımından diğer piyasalardan farkhd ı rlar (Ökte, 1994). 
Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Hong Kong, Irlanda, İ talya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, 
Portekiz, Singapur, İspanya, İsviçre, Isveç, İngiltere ve ABD ülke piyasalan, MSCI 
Gelişmiş  Piyasalar endeksine dahildir (Anonim, 2006a). S&P's geli şmiş  ülkeler endeksi 
ise yukarıdaki ülkelerden ve bunlara ek olarak Izlanda, Lüksemburg ve Slovenya'dan 
oluşmaktad ır. 

Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalar' 
Gelişmekte olan borsalar (Emerging Markets), giderek büyüyen etkinli ğ i ve 

gelişmiş lik seviyesi artan hisse senedi borsalann ı  ifade etmektedir (Anonim, 2000). 
Yabanc ı  fonlara smirlamalar getiren, hükümetin firmalara kapsaml ı  olarak 

müdahale ettiği piyasalar genelde geli şmekte olan piyasalara dahil edilmektedir. 
Gelişmiş  piyasada, yabanc ı  portföy yatırımlarına herhangi bir kis ıtlamanm olmamas ı  
gerekir. Yabanc ı  fonlara olan s ımrlamanın varlığı  o piyasanın henüz gelişmemiş  
olduğunun göstergesidir(Anonim, 2001). Bunlann yan ında, sermaye piyasas ı  mevzuatmın 
niteliğ i, gözetim denetim ve uygulanmas ı , ş irketlerin yönetim uygulamalar ı , az ınlık 
hakları , şeffafl ık ve muhasebe standartlar ını n düzeyi gibi özellikler geli şmekte olan hisse 
senedi piyasalar ına yatırım yapan yatırımc ı lar için göz önünde bulundurulmas ı  gereken 
hususlardır(Anonim, 2001). 

Arjantin, Brezilya, Ş ili, Çin, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, M ısır, Macaristan, 
Hindistan, Endonezya, İsrail, Ürdün, Kore, Malezya, Meksika, Fas, Pakistan, Peru, 
Filipinler, Sri Lanka, Polonya, Rusya, GüneyAfrika, Tayvan, Tayland, Venezuela, Türkiye 
piyasalan MSCI Geli şmekte olan piyasalar endeksine dahildir (Anonim, 2006a). 

Hisse Senedi Piyasalar ım Sınıflandırma Kriterleri 
Bir hisse senedi piyasas ını n gelişmiş  veya geli şmekte olan bir piyasa m ı  olduğu 

çoğu kere o piyasan ın geliş im seviyesini ölçen veya içinde bulunduğu ekonominin 
gelişmiş lik seviyesini ölçen kriterlerle tammlanmaktad ır (Anonim, 2001). Bu kriterler 
aşağı da açıklanmaktadı r. 
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Standart and Poor'sun S ınıflandırma Kriterleri 
S&P, bir hisse senedi piyasas ını  aşağı daki şartlardan en az birini ta şı makta ise 

gelişmekte olan piyasa (emerging market) olarak tan ımlamaktad ır: (Anonim, 2005) 
i.) Dünya Bankas ı  tarafından düşük ve orta düzey gelire sahip sm ıfland ırmaya tabi 
bir ülke piyasas ı  olması , 
ii.) Piyasa Kapitalizasyonunun Gayri Safi Yurtiçi Has ı laya oran ı  olarak finansal 
derinliğinin düşük olmas ı , 
iii.) Yabanc ı  yatırımc ılara karşı  ayırt edici kontrollerin bulunmas ı  ve 
iv.) Piyasada, yeterli şeffafl ık, derinlik, düzenleme ve faaliyet etkinli ğ inin olmaması . 

Yukarıdaki vas ıflar şu karakteristik özelliklere de vurgu yapmaktad ı r: 
i.) Piyasalarm şeffaflığı nın göstergeleri olan hissedar da ğı lımı , hisse senedi fiyatlar ı  
ve firmalar ın faaliyetlerine ilişkin doğ ru ve tam bilginin eksikliğ i, 
ii.) Hisse senedi piyasalar ında hisseclarlarm haklar ını  koruyacak güçlü kanuni 
düzenlemelerin eksikliğ i, 
iii.) Gelişmiş  vadeli iş lem ve opsiyon piyasalannm 
iv.) Hisse senedi ödünç alma ve verme ile aç ığ a satış  iş lemlerinin eksikliğ i, 
v.) Alım satım iş lemlerinin basit ve dü şük maliyetli olmaması , 
vi.) Yabanc ı  yatırı mc ıların piyasaya giriş lerinde ve i ş lem yapmaları  sı rasında bazı  
smırlamalann bulunmas ı . 

Yeni bir hisse senedi piyasas ının S&P Emerging Markets Data Base endeksine 
dahil olabilmesi için, son üç y ı lın en az birinde Dünya Bankas ı 'nın düşük veya orta 
düzeyde ki ş i başı na milli gelir s ınıfına dahil olması  gerekir. Bir diğer kantitatif ölçü 
olarak, gayrisafi yurtiçi has ı la ile hisse senedi piyasas ı  kapitilizasyonu aras ındaki oran ın 
düşük olmasına bakılı r (Anonim, 2001). Yani, Piyasa Kapitalizasyonu/Gayrisafı  Yurtiçi 
Hasıla oranı  gelişmiş  piyasalarda gelişmekte olan piyasalara oranla daha yüksektir. 

Gelişmekte olan bir hisse senedi piyasas ının gelişmiş  piyasa sımfma atlayabilmesi 
için, 
i. Dünya Bankas ı  tarafından belirlenen kiş i başı na milli gelirinin yüksek s ınıfta 
bulunduğu bir ekonomiye sahip olması , 
ii. Hisse senedi piyasas ının kapitalizasyonunun milli gelire oran ı  aç ı sından son 
üç yı l üst üste gelişmekte olan hisse senedi piyasalar ı  içinde en üst %25'lik dilimde 
bulunması  gerekir. Bu iki kriteri sa ğlayan gelişmekte olan bir borsa, s ınıf atlayarak 
gelişmiş  piyasalara dahil edilir (Anonim, 2001). 

Morgan Stanley Capital International'in S ınıflandırma Kriterleri 
Morgan Stanley Capital International (MSCI) geli şmiş  ve gelişmekte olan 

piyasalar olarak s ınıflandırma kriterlerini keskin bir şekilde yapmamakla birlikte, MSCI 
endeksine dahil olan geli şmekte olan piyasalarm, şu kriterlerin tamam ını  veya baz ılanm 
taşı dığı nı  belirtmektedir: (Anonim, 2003) 
i. 	Dünya Bankas ı  gelişmiş  ülkeler s ınıfında bulunan ülkelerin kiş i başı na milli 
gelirlerinin ortalamas ı= çok altında kiş i başı na milli geliri olan ülkeler, 
ü. 	Gelişmiş  ülkelerdeki uygulamaların aksine, ş irket ortakl ığı  açısından yabanc ılara 
smırlamalann olmas ı , 
iii. Sermaye piyasas ının kontrolünün bulunmamas ı , iş lem saatlerinin düzensiz 
olması , 
iv. İ lk yatırım harcamas ımn, temettü, faiz ve sermaye kazançlar ı= yurtdışı na 
çıkışı nın sınırlandınlması , 
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v. Yatırımc ı ların gelişmiş  ülkelere nazaran bu ülkelere yap ılan yatırımı  daha riskli 
görmesi, 
vi. Yatırımc ı lar tarafından ülkenin gelişmekte olan bir ülke olduğuna dair genel bir 
kanının bulunması . 

Kiş i başı na milli gelir ve piyasa kapitalizasyonu kriterinden ba şka, iş lem hacmi, 
piyasa dönüş  oranı , piyasaya kote ş irket sayısı , piyasa yoğunluğu gibi kriterler de 
piyasalarm s ımfland ırılmasmda kullan ılmaktad ır (Doğu, 1996). 

Kiş i Başı na Milli Gelir Kriteri 
Dünya Bankas ı , ülkeleri kiş i başı na milli gelirlerini esas alarak s ınıfland ı rma 

yapmaktadır. Dünya Bankas ı 'nın smıflandırmasına göre ülkeler, dü şük gelire sahip (low 
income), orta gelire sahip (middle income) ve yüksek gelire sahip (high income) ülkeler 
olarak üç ana gruba aynlm ış tır. Orta gelire sahip ülkeler de kendi içinde, dü şük orta 
gelire sahip (lower middle) ve yüksek orta gelire sahip (upper middle) ülkeler olarak ikili 
bir ayrıma tabi tutulmuş tur (Anonim, 2006b). 

2005 yı lı  kiş i başı na milli gelire göre, kiş i başı na milli geliri 875 $ ve aşağı s ı  geliri 
olan ülkeler dü şük gelire sahip ülkeler, 876$ ile 3465$ aras ında gelire sahip ülkeler dü şük 
orta gelire sahip ülkeler, 3466 $ ile 10725 $ aras ında milli gelire sahip ülkeler yüksek orta 
gelire sahip ülkeler, 10726 $ ve daha fazlas ı  kiş i başı na milli gelire sahip ülkeler de yüksek 
gelire sahip ülkeler olarak sm ıflandırı lmış tır (Anonim, 2006c). Bu tammlamalara göre 54 
tane düşük gelire sahip, 58 tane dü şük orta gelire sahip, 40 tane yüksek orta gelire sahip, 
56 tane yüksek gelire sahip ülke bulunmaktad ır. Türkiye bu gelir gruplar ı  içinde yüksek 
orta gelire sahip ülkeler içinde s ınıfland ırılmış tır. 

Tablo 1: Ki ş i Ba şı na Milli Gelire Göre Ülkelerin S ı n ıfland ırı lması  (2004) 

Yüksek Gelirli Ülkeler Orta Gelire Sahip Ülkeler Dü ş ük Gelirli Ülkeler 

Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
Hong Kong 
İ rlanda 
İ srail 
İ talya 
Japonya 
Hollanda 
Yeni Zelanda 
Norveç 
Portekiz 
Singapur 
İ spanya 
İ sveç 
İ sviçre 
Kore 
İ ngiltere 
ABD 

27070 
32280 
31280 
28310 
40750 
32280 
30370 
30690 
16730 
26660 
34310 
17360 
26280 
37050 

'32130 
19990 
51810 
14220 
24760 
21530 
35840 
49600 
14000 
33630 
41440 

Yüksek Orta Gelirli Ülkeler Hindistan 
Pakistan 

620 
600 Arjantin 	3580 

Rusya 	 3400 
Ş ili 	 5220 
Çek Cumhuriyeti 	9130 
Macaristan 	8370 
Malezya 	4520 
Meksika 	6790 
Polonya 	6100 
Güney Afrika 	3630 
Venezuela 	4030 
Türkiye 	3750 

Dü şük Orta Gelirli Ülkeler 

Brezilya 	3000 
Çin 	 1500 
Endoneya 	1140 
Kolombiya 	2020 
M ı s ı r 	 1250 
Ürdün 	2190 
Fas 	 1570 
Peru 	 2360 
Filipinler 	1170 
Sri Lanka 	1010 
Tayland 	2490 

Kaynak: World Development Indicators Database 
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MSCI Gelişmiş  Piyasalar endeksine dahil ülkelerin tamam ı  kiş i başı na milli gelirde, 
yüksek gelire sahip ülkeler olarak yer al ırken, İsrail ve Kore ki ş i başı na milli gelirde 
yüksek gelire sahip ülkeler aras ında yer almas ına rağmen MSCI Gelişmekte Olan 
Piyasalar endeksi içinde yer almaktad ırlar. Gelişmekte olan piyasalar içinde yer alan 
diğer ülkelerin tamam ı  kiş i başı na milli gelirde orta veya dü şük gelire sahip ülkeler 
içinde yer almaktad ırlar. 

Piyasa Kapitalizasyonunun Gayrisafi Yurtiçi Has ı laya Oranı  Kriteri 
Bir firman ın piyasa kapitilizasyonu (market capitilization), ilgili firman ın hisse 

senedi piyasa fiyat ı  ile toplam hisse senedi say ısının çarp ımıdı r. Piyasan ın toplam değeri 
ise, borsaya kote olan firmalar ın piyasa değerlerinin toplam ından oluşmaktadır. Piyasa 
kapitalizasyonu kavram ı  piyasalarm büyüklüğünü ölçmek için kullan ılmaktadır (Doğu, 
1996). 

Kaynak: Piyasa Kapitalizasyonlar ı  WFE (World Federation of Exchanges)'den 

Gayrisafi Milli Has ı la verileri World Development Ind ı cators Database'den derlenmi ştir 
*OMX Danimarka (Copenhagen), Finlandiya (Helsinki), Isveç (Stockholm), 
Estonya (Tallinn), Letonya (Riga) ve Litvanya (Vilnius) piyasalar ı n ı  içermektedir. 

Bir piyasanın gelişmiş  sayı labilmesi için sadece kapitalizasyon değerinin yüksek olmas ı  
yetmemekte, o piyasan ın kapitalizasyon değerinin gayri safi yurtiçi has ılasıya oranının 
yüksek olmas ı  da istenmektedir. 

Tablo 2'ye göre, Piyasa Kapitalizasyonu/Gayrisafi Yurtiçi Has ıla (PK/GSYİH) 
oranı  en yüksek olan ülke 5,28 ile Hong Kong olup, bu ülkeyi 2,31 ile İsviçre takip 
etmektedir. Gelişmekte olan piyasalarda ise Güney Afrika 2,08 ile ba şı  çekmekte, 
bu ülkeyi 1,54 ile Malezya, 1,24 ile Ş ili takip ederken, Türkiye'nin PK/GSYİH Oranı  
0,32 olarak belirlenmi ştir. Gelişmiş  ülke piyasalarının PK/GSYİH oranının yüksek, 
diğer yandan gelişmekte olan piyasalar ın düşük olması  beklenirken, baz ı  gelişmekte 
olan piyasa oranlarının çoğu gelişmiş  piyasa oramm geride b ıraktığı  görülmektedir. 
Gelişmiş  piyasalardan Irlanda, Yunanistan, Norveç, İtalya, Almanya, Yeni Zelanda ve 
Avusturya'mn PK/GSY İH oranının düşük olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 2: Piyasa Kapitalizasyonu/Gayrisafi Yurtiçi Has ı la Oran ı  (2004) 

Gelişmiş  

Ülkeler 

Piyasa Kap. 

Milyon $ 

GSYH 

Milyon $ 

Oran Geliş mekte 

Olan Ülkeler 

Piyasa Kap. 

Milyon $ 

GSYH 

Milyon $ 

Oran 

Hong Kong 861.463 163.005 5,28 G.Afrika 442.525 212.777 2,08 
İ sviçre 826.041 357.542 2,31 Malezya 181.624 118.318 1,54 
Singapur 217.618 106.818 2,04 Ş ili 116.924 94.105 1,24 

A.B.D. 16.323.509 11.711.834 1,39 Hindistan 749.597 691.163 1,08 
İ ngiltere 2.865.243 2.124.385 1,35 İ srail 90.158 116.879 0,77 

Japonya 5.844.722 4.622.771 1,26 Tayland 115.390 161.688 0,71 

Avusturalya 776.403 637.327 1,22 Kore 389.473 679.674 0,57 
Kanada 1.177.518 977.968 1,20 Brezilya 330.347 603.973 0,55 
Fransa 2.441.261 2.046.646 1,19 M ı s ı r 38.533 78.796 0,49 

İ spanya 940.673 1.039.927 0,90 Filipinler 28.602 84.567 0,34 

OMX* 728.769 807.273 0,90 Türkiye 98.299 302.786 0,32 

Irlanda 114.086 181.623 0,63 Polonya 71.547 242.293 0,30 

Yunanistan 121.921 205.215 0,59 Endonezya 73.251 257.642 0,28 
Norveç 141.624 250.052 0,57 Macaristan 28.630 100.685 0,28 
İ talya 789.563 1.677.834 0,47 Arjantin 40.594 153.014 0,27 

Almanya 1.194.517 2.740.551 0,44 Peru 17.975 68.637 0,26 
Yeni Zelanda 43.731 98.944 0,44 Kolombiya 25.223 97.718 0,26 
Avusturya 87.776 292.328 0,30 Meksika 171.940 676.497 0,25 

Çin 447.720 1.931.710 0,23 

97 

pe
cy

a



Tıı  
o 

8 
C O . 

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (3) : 93-103 

Grafik 1 : Ülkelerin Ki ş i Başı na Milli Geliri ile Piyasa Kapitalizasyonu/Gayri Safi 
Yurtiçi Has ı la Oran ı n ı n Karşı laş t ı r ı lmas ı , 2004* 

■ Norveç 
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• Geli şmekte olan Piyasalar 	■ Geli şmi ş  Piyasalar 

* Grafik, Piyasa kapitalizasyonu 2004 y ı l ı  verileri WFE (World Federation of Exchanges)'den, 
Gayrisafi Yurtiçi Has ı la ve Ki ş i Ba şı na Milli Gelir 2004 y ı l ı  verileri de World Development 
Indicators database'den al ınarak olu ş turulmu ş tur. 

Kiş i Başı na Düşen Milli Gelir ve PK/GSY İH oran ı  kriterlerini topluca gösteren 
bir Grafik 1. üzerinde ülkeler incelendiğ inde 10 726 dolardan fazla ki ş i başı na milli 
gelire sahip ülkelerin büyük bir ço ğunluğunun gelişmiş  ülke piyasas ı  statüsünde olduğu 
görülmektedir. Ancak, Kore ve İsrail'in 10 726 dolardan fazla ki ş i başı na milli gelire 
sahip olmalarına ve baz ı  gelişmiş  ülkelerin Piyasa Kapitalizasyonu/Gayri Safi Yurtiçi 
Has ı la oranından büyük orana sahip olmalar ına rağmen gelişmekte olan piyasa olarak 
sınıfiandınldıkları  göze çarpmaktad ır. 
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İş lem Hacmi Kriteri 
İş lem hacmi (value of share trading), piyasada belirli süre boyunca el de ğ iştiren 

hisse senetlerinin toplam de ğerinin bir para cinsinden veya adet olarak ifade edilmesidir. 
İş lem hacmi yüksek olan bir piyasa için, likiditesinin ve derinli ğ inin yüksek olduğu 
söylenebilir. Derinlik, piyasada de ğ iş ik fiyatlardan çok fazla al ıcı  ve satıc ının bulunması  
demektir (Doğu, 1996). 

Tablo 3: 2005 y ı lı  İş lem Hacimler' (Milyon $) 

Geliş miş  Piyasalar Geliş mekte Olan Piyasalar 
A.B.D. 24.820.123 Kore 1.210.662 
İngiltere 5.677.721 Tayvan 585.379 
Japonya 4.698.151 Hindistan 473.671 
Fransa 2.906.208 Çin 392.772 
Almanya 1.915.305 Güney Afrika 201.779 
İ spanya 1.566.107 Türkiye 200.858 
İ talya 1.293.682 Brezilya 165.276 
İ sviçre 973.509 Tayland 95.646 
OMX 951.421 Meksika 56.683 
Kanada 900.493 Malezya 	- 51.601 
Avusturalya 672.388 İ srail 48.970 
Hong Kong 464.273 Endonezya 41.633 
Norveç 234.390 Polonya 30.422 
Singapur 116.457 Mı s ı r 26.241 
Irlanda 67.423 Macaristan 24.151 
Yunanistan 65.131 Ş ili 18.961 
Avusturya 46.468 Kolombiya 9.419 
Yeni Zelanda 20.892 Filipinler 6.982 

Arjantin 6.853 
Peru 2.650 

Kaynak: WFE (World Federation of Exchanges)'den derlenmi ş tir 

Bu kriter tek ba şı na, piyasaların "gelişmiş" veya "gelişmekte olan" piyasalar şeklinde 
sınıflandırılması  için yeterli değ ildir. 

Tabloya bak ıldığı nda, Kore, Tayvan, Hindistan, Çin piyasalarm ın iş lem hacmi, 
çoğu gelişmiş  piyasan ın iş lem hacminden yüksektir. Türkiye'nin i ş lem hacmi 2005 
yı lında yaklaşı k 200 Milyar Dolar olmu ştur. 

Türkiye bu i ş lem hacmiyle 5 tane gelişmiş  piyasanın üzerinde bir i ş lem hacmi 
gerçekle ştirmiş tir. 

Piyasa Dönüş  Oranı  Kriteri 
Piyasa dönüş  oranı  (Market Turnover Velocity (Ratio)), belli bir dönemde piyasada 

oluşan toplam iş lem hacminin, ortalama piyasa kapitalizasyonuna bölünmesiyle 
hesaplanan bir orand ır. 

Bu kritere göre geli şmekte olan piyasaların piyasa dönü ş  oranının gelişmiş  piyasa 
oranlarına göre yüksek olmas ı  beklenmektedir. 
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Tablo 4: Ülkelerin Piyasa Dönü ş  Oranları  

Geliş miş  Piyasalı  2005 2004 Geliş mekte Olan Piy. 2005 2004 

A.B.D. (Nasdaq) 250,4% 249,5% Kore 206,9% 147,2% 
İ spanya 161,2% 187,1% Türkiye 169,9% 197,1% 
İ talya 160,0% 134,9% Tayvan 131,4% 177,3% 
Almanya 149,4% 133,7% Çin (Shenzhen) 128,9% 120,5% 
Norveç 118,8% 103,6% Çin (Shanghai) 82,1% 87,0% 
OMX 116,7% Tayland 80,7% 110,8% 
Japonya (Tokyo) 115,3% 97,1% M ı s ı r 73,8% 
İ sviçre 114,7% 100,5% Macaristan 73,7% 62,6% 
Fransa 112,8% 115,0% Hindistan (NSEI) 75,6% 101,5% 
İ ngiltere 110,1% 116,6% Endonezya 54,7% 44,9% 
ABD (NYSE) 99,1% 89,8% İ srail 46,1% 40,2% 
Avusturalya 84,0% 81,1% Güney Afrika 44,6% 47,2% 
Kanada 69,2% 66,2% Brezilya 42,8% 43,0% 
Irlanda 59,5% 48,1% Polonya 38,7% 34,1% 
Hong Kong 50,3% 57,7% Hindistan (Bombay) 35,4% 43,1% 
Yunanistan 48,8% 40,5% Malezya 28,3% 33,8% 
Singapur 48,4% 60,8% Meksika 27,2% 30,0% 
Yeni Zelanda 43,5% 42,8% Kolombiya 24,1% 10,2% 
Avusturya 41,6% 34,9% Filipinler 19,7% 14,3% 

Ş ili 14,8% 12,7% 
Arjantin 11,2% 12,5% 
Peru 10,1% 7,8% 

Kaynak: WFE (World Federation of Exchanges) den derlenmi ş tir 

Piyasa dönüş  oranının yüksek olmas ı , yatırımc ıların kısa vadeli kazançları  ön planda 
tutarak k ısa vadelerde i ş lem yaptığı m göstermektedir (Bal, 2002). 

Tablo 4 incelendiğ inde bazı  ilginç sonuçlar ç ıkmaktad ır. Kapitalizasyonu büyük 
olan gelişmiş  ülkelenien İngiltere ve Japonya haricindeki geli şmiş  piyasalarm piyasa 
dönüş  oranı , çoğu gelişmekte olan piyasan ın dönüş  oranından yüksek ç ıkmış tır. 1994 yılı  
verilerine göre piyasa dönüş  oranına göre sıralama yapıldığı nda ilk 10 piyasanın içinde 
gelişmiş  ülkelerden sadece iki piyasa bulunmaktad ı r ki bunlar 7. s ı rada %89.5 ile Singapur 
ve 9. sırada %73.6'l ık piyasa dönüş  oramyla Almanya'dır (Doğu, 1996). Aradan yakla şı k 
10 yı l geçtikten sonra geli şmiş  ülke piyasaları  ile gelişmekte olan piyasalarm piyasa 
dönüş  oranları  s ıralamas ında bir yer değiştirme söz konusudur. Gelişmiş  piyasalarda 
piyasa dönüş  oranlarının yükselmesi, son yıllarda gelişmiş  ülkelerdeki yatırımcılarmın 
davramşlarmda bir değiş iklik yaptıklarını  ve daha çok uzun vadeli kazançlar ı  değ il, kısa 
vadeli kazançlar ı  tercih etmeye ba ş ladıklarını  göstermektedir. 

Türkiye'nin piyasa dönüş  oranına bakı ldığı nda, çoğu gelişmiş  ve gelişmekte 
olan piyasanın dönüş  oranından yüksek olduğu görülmektedir. Bu da, Türkiye 
piyasasındaki yatınmc ıların da kısa vadeli kazançları  dikkate alarak i ş lem yaptıklarını  
göstermektedir. 

Piyasaya Kote Olmuş  Firma Sayısı  Kriteri 
Piyasaya kote ş irket sayıs ı , o ülkedeki tasarrufiarm ne kadar ının sermaye piyasas ı  

yoluyla kaç firma tarafindan özkaynak niteli ğinde kaynak kulland ırılmış  olduğunun bir 
göstergesidir. 

Tablo 5'den de görüldüğü gibi, gelişmiş  piyasalar içinde kapitalizasyonu 
büyük olan gelişmiş  piyasalarm piyasaya kote firma say ısı  yüksektir. Gelişmekte olan 
ülkelerden Hindistan firma say ısı  açısından gelişmekte olan piyasalar içinde birinci 

100 

pe
cy

a



Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2006, 41, (3) : 93 -103 

durumda olup gelişmiş  ülkelere göre de en yüksek say ıya sahiptir. Diğer yandan Kore, 
Çin ve Malezya piyasalann ın da firma sayısı  çoğu gelişmiş  piyasanın firma sayısından 
fazlad ır. Gelişmekte olan piyasaların piyasa kapitalizasyonunun gelişmiş  piyasalara 
göre daha düşük olduğu dikkate al ındığı nda gelişmekte olan piyasalarda, piyasaya kote 
firmalar ın küçük firmalar olduğu şeklinde bir sonuca ulaşı lmaktad ır. Türkiye'nin firma 
sayısı  aç ı sından 6 tane geli şmiş  ülkeyi geride bıraktığı  görülmektedir. 

Sonuç olarak, piyasalar ın s ınıfland ırılması  açısından, piyasaya kote firma 
sayısının tek başı na yeterli olmad ığı  gözlenmektedir. 

Tablo 5: Piyasaya Kote Ş irket Say ıs ı  (Haziran 2006) 

Geliş miş  Piyasalar Geli ş mekte Olan Piyasalar 

Kanada 3.775 Hindistan (Bombay) 4.793 
İngiltere 3.193 Kore 1.644 
ABD (Nasdaq) 3.161 Hindistan (NSEI) 1.097 
Japonya (Tokyo) 2.377 Malezya 1.024 
ABD (NYSE) 2.241 Çin (Shanghai) 832 
Avusturalya 1.764 Tayvan 694 
Fransa 1.224 M ı s ı r 656 
Hong Kong 1.148 İ srail  597 
Japonya (Osaka) 1.070 Çin (Shenzhen) 530 
Almanya 756 Tayland 507 
OMX 750 Güney Afrika 374 
Singapur 691 Brezilya 339 
İ sviçre 357 Endonezya 337 
Yunanistan 298 Meksika 321 
İ talya 287 Türkiye 316 
Norveç 225 Ş ili 247 
Yeni Zelanda 185 Polonya 242 
Avusturya 112 Filipinler  237 
Irlanda 67 Peru 221 

Arjantin 105 
Kolombiya 97 
Macaristan 42 

Kaynak: WFE (World Federation of Exchanges)'den derlenmi ş tir. 

Piyasa Yoğunluğu Kriteri 
Piyasa yoğunluğu (market concentration), en büyük ve aktif hisse senetlerinin, 

toplam piyasa kapitalizasyonu ve i ş lem hacmi içindeki paylar ının yüzde olarak 
ifadesidir(Ökte, 1994). Piyasa yo ğunluğu çeş itli şekillerde hesaplanabilmektedir. Bu 
yöntemlerden birincisinde, piyasadaki en büyük 10 firman ın piyasa içindeki yoğunluğu 
ölçülmekte, ikincisinde ise piyasadaki en büyük %5'lik dilime giren firmalar ın piyasa 
içindeki yoğunluğu ölçülmektedir. Piyasalar aras ında bir karşı laştırma yapabilmek için, 
%5'lik dilime giren firmalar ın piyasa içindeki yoğunluklarının incelenmesi daha faydal ı  
olacaktır.Tablo 6.'dan da görüleceğ i üzere, en büyükten aşağı ya doğru %5'lik dilime giren 
firmaların toplam piyasa içindeki değeri ve toplam iş lem hacmi içindeki iş lem hacim 
payları , hem gelişmiş  ülkelerde hem de geli şmekte olan ülkelerde oldukça yüksektir. Bu 
da tüm dünyada, piyasadaki aslan pay ını  az ınlığı n aldığı nı  göstermektedir. 1993 yı lında 
%5'lik dilime giren firmalar ın değeri toplam piyasalar içinde, NYSE'de %49.7, Tokyo'da 
%48.4, Toronto'da %55.9, Paris'te <451.5, Almanya'da %60.9, Hong Kong'da %63.7, 
Londra'da %76.3, İstanbul'da %41.2, Tayvan'da %41.4, Meksika'da %43.6, Tayland'da 
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%51.3, Güney Kore'de %52.8, Buenos Aires'de %68.5 (Doğu, 1996) iken, 2005 y ı lında bu 
oranlarm çok yüksek olmas ının küreselleşmeyle beraber son y ıllarda dünyada meydana 
gelen birleşmelerden kaynakland ığı  söylenebilir. Bu birleşmeler sonucunda, günümüzde 
gelişmiş  piyasalarda bile en büyük %5 firma, piyasan ın %80-85'lik pay ını  almaktadır. 
Artık piyasa yoğunluğu kriteri de, piyasalar ın sınıflandırılmas ında kullanılabilecek bir 
kriter olmaktan ç ıkmış tır. Çünkü hem gelişmiş  piyasalarda hem de geli şmekte olan 
piyasalarda birkaç büyük firma piyasan ın aslan pay ını  alabilmektedir. 

Tablo 6: Ilk %5 Dilime Giren Yerel Firmalar ın Piyasa İçmdeki Younlu ğ u 

Geliş miş  Piyasa' 
%5'in Piy. 

Değ eri 
%5'in i ş ] 

Hacmi Geliş mekte Olan Piyas, 
%5'in Piy. 

Değ eri 
./o5'in İŞ I 

Hacmi 

İ ngiltere 85,7% 85,9% Hindistan (Bombay 86,4% 72,8% 

Avusturalya 84,2% 90,9% Polonya 68,6% 71,7% 
Hong Kong 79,5% 74,7% Malezya 67,8% 49,8% 

İ sviçre 76,2% 72,4% Arjantin 67,1% 61,4% 
Almanya 73,3% 78,9% Endonezya 66,6% 68,5% 

Yunanistan 72,9% 76,9% Kore 65,1% 47,9% 

Norveç 69,5% 69,4% Brezilya 65,0% 61,3% 

Finlandiya 67,3% 78,8% Filipinler 64,7% 61,2% 

Fransa 68,0% 59,5% Hindistan (NSEI) 64,0% 48,5% 
Kanada 66,0% 64,5% İ srail 64,0% 68,1% 

İ talya 60,5% 66,2% Tayland 63,7% 47,4% 

Japonya (Tokyo) 56,4% 53,9% M ı s ı r 62,9% 61,7% 

Japonya (Osaka) 56,3% 65,6% Peru 62,2% 60,0% 

ABD (NYSE) 54,8% 38,2% Macaristan 62,0% 72,2% 

Avusturya 53,7% 63,1% Tayvan 60,8% 47,9% 

Yeni Zelanda 53,4% 72,7% Türkiye 60,6% 49,9% 

Singapur 48,3% 56,3% Meksika 58,9% 64,2% 

Irlanda 43,3% 43,7% Çin (Shanghai) 49,9% 31,7% 

Ş ili 49,0% 56,4% 

Kolombiya 39,5% 55,2% 

Güney Afrika 34,7% 65,7% 
Çin (Shenzhen) 32,1% 28,7% 

Kaynak: WFE (World Federation of Exchanges)' den derlenmi ş tir. 

Yabancı  Yabrımalara Acıkhk Kriteri 
Yabanc ı  yatırı mcıya aç ıklık, yabanc ı  yatırı mcıların bu piyasalara ulaşmalarını  

düzenleyen kanun ve kuralların, yabanc ı  yatırımcıya herhangi bir engel te şkil etmeyecek 
şekilde düzenlenmesidir. Yabanc ı  fonlara s ınırlama1ar getiren, ş irketlere kapsaml ı  
olarak müdahale eden ve özellikle yabanc ıların faaliyetlerinde s ınırlayı c ı  kanunları  
olan piyasalar genellikle geli şmekte olan piyasalara dahil edilmektedir. Geli şmiş  
piyasalarda, yabanc ı  portföy yatınmlannı  kapsayan bir smırlamarun olmamas ı  gerekir. 
Böyle bir smırlamanın varlığı , o piyasanın henüz gelişmemiş  olduğunun göstergesidir 
(Anonim, 2001).Bu kriter ele al ındığı nda, Türkiye gibi birçok geli şmekte olan piyasada 
yabanc ı  yatırımc ıya kısıtlamaların kaldırıldığı  görülmektedir. Bundan dolay ı  bu kriteri 
ele alarak, gelişmiş  ve gelişmekte olan piyasa ay ırımı  yapılması  zordur. 

SONUÇ 
Gelişme düzeylerine göre "geli şmiş  piyasa" ve "geli şmekte olan piyasa" şeklinde 

ikiye ayrı lan hisse senedi piyasalarm ın sınıfland ınlmasında kullanılan kriterlerden 
bazılarının günümüzde etkinliğ ini kaybettiğ i gözlenmektedir. Çal ış mada incelenen 
sınıfland ırma kriterlerinden "kiş i başı na milli gelir" kriteri en etkin kriter olarak tespit 
edilmiştir. Kişi başı na milli geliri "yüksek gelire sahip" ülkeler arasmda yer almas ına 
rağmen piyasası  "gelişmekte olan piyasalar" aras ında snufland ınlan sadece iki ülke 
yer almaktad ır. Ikinci kriter olan Piyasa Kapitalizasyonu/Gayrisafı  Yurtiçi Has ı la (PK/ 
GSYtH) oranına göre geli şmekte olan piyasalarm oranının düşük olması  beklenmektedir. 
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Bu kritere göre piyasalar incelendi ğ inde gelişmekte olan piyasalar içinde oran ı  yüksek 
olan piyasalar gözlenirken, baz ı  geliş miş  piyasaların oranının düşük olduğu da göze 
çarpmaktad ır. Üçüncü kriter olarak incelenen "i ş lem hacmi"nde gelişmiş  piyasalarda 
yüksek bir hacim beklenmektedir. Ancak baz ı  gelişmiş  piyasa i ş lem hacimlerinin çoğu 
gelişmekte olan piyasan ın işlem hacminden düşük olduğu gözlenmektedir. Dördüncü 
kriter olan "piyasa dönü ş  oram"na göre geli şmekte olan piyasalar ın oranının yüksek 
olmas ı  beklenmektedir. 1990'l ı  yıllarda gelişmekte olan piyasalarda oran daha yüksek 
iken, günümüzde çoğu gelişmiş  piyasan ın oranları  gelişmekte olan piyasalara göre 
daha yüksek çıkmaktad ır. Beş inci kriter olan "piyasaya kote olmu ş  firma sayısı"na göre 
gelişmekte olan piyasalarda firma say ısın az olmas ı  beklenmektedir. Baz ı  gelişmekte 
olan piyasalardaki firma say ısının son yıllarda h ızlı  bir artış  göstererek bu konuda çoğu 
gelişmiş  piyasayı  geride bıraktığı  gözlenmektedir. Alt ıncı  kriter olan piyasa yoğunluğu 
kriterine göre geli şmekte olan piyasalarda büyük firmalar ın toplam piyasa payı  içindeki 
oranının yüksek olmas ı , gelişmiş  piyasalarda ise dü şük olması  beklenmektedir. 1990'l ı  
yı llarda durum bu halde iken günümüzde ço ğu gelişmiş  piyasada ilk %5 firman ın 
toplam piyasa içindeki oran ının %80-%85'leri oluşturmaktad ır. Bu haliyle bu kriterin 
de sını flandırma yapmada bir etkinliğ inin kalmadığı  gözlenmektedir. Son kriter olarak 
ortaya ç ıkan yabanc ı  yatınmc ı lara aç ıklık kriterinde, küreselle şme olgusu ile birlikte 
çoğu ülkede bu konudaki smırlamalar kald ınlmış tır. Sonuç olarak küreselle şme olgusu 
ile birlikte günümüzde geli şmiş  ve gelişmekte olan çoğu piyasanın değ iş ik konularda 
birbirine yakmsamas ı  gözlenmektedir. Doğal olarak gelişmiş  ve gelişmekte olan 
piyasaların sınıflandırma kriterlerinde de baz ı  kriterlerin etkinliklerini yitirdikleri 
gözlenmektedir. 
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Muhasebe Denetiminde Analitik İ nceleme 
Prosedürlerinin Kullan ı m ı  Ve ISA No: 520 

Seyhan Ç İ L KOÇY İĞİ T* Emine ÇINA BAL** 

Özet: Denetçinin bir denetim görüş-line ulaşması  için yeterli say ıda ve güvenilir kanıt 
toplamaya gerekmektedir. Denetçilerin yeterli ve güvenilir denetim kan ıt,larmı  toplarken 
kullanabileceği tekniklerin en önemlilerden biri de analitik inceleme'dir. Ancak analitik 
incelemenin diğer denetim tekniklerinden farkl ı lık arz eden bir yanı  vardır. Analitik 
inceleme d ışı ndaki tüm denetim teknikleri do ğrudan kanıt olarak kullanılabilirken, 
analitik incelemeler tek baş larına kanıt toplama tekniğ i olarak kullanılamazlar. Analitik 
incelemeler, ek kanıt toplanması  gereken riskli alanlarının tespitine yönelik denetim 
tekniğ i olup, diğer denetim tekniklerini destekleyici nitelik ta şı rlar. Analitik inceleme 
prosedürlerinclen, denetimin planlanması, yürütülmesi ve tamamlanmas ı  aşamalarında 
geniş  ölçüde yararlanılmaktadır. Analitik inceleme prosedürlerinin uygulamalarında 
rehberlik etmek ve bu konudaki standard ı, oluş turmak amacıyla 520 no'lu Uluslararası  
Denetim Standardı  yayımlanmış tır. Bu çalışmanın amacı, muhasebe denetiminde analitik 
inceleme prosedürlerinin kullanımının ve genel olarak yapısının 520 no'lu uluslararası  
denetim standardı  esas alınarak incelenmelidir. 
Anahtar Kelimeler Uluslararası  denetim standartları, kanıt toplama teknikleri, analitik 
inceleme prosedürleri. 

Usage Of The Analitical Searching Procedures In Ac counting 
Auditing And ISA No: 520. 

Abstract In order to reach a healty audit opinicm, an auditor must collect suffıcient and 
trustable evidences. While collecting suff ıcient and trustable audit evidences, one of the most 
important techniques which auditors could use is analitical searching. One important point 
that makes analitical searching different from, other audit techniques. Although all other 
audit techniques can be used directly as an evidence, analitical searchings can not be used as 
an evidence collecting technique alone. Analitical searchings are the audit techniques which 
are used for identifying the risky ,f ıelcis which need extra evidence collecting and they have 
supportive charc~s for other audit techniques. analitical searching procedures are 
widely applied for planning, implementing and completing levels of the audit processes. In 
order to guide to the application of analitical searching procedures and so as to constitute a 
standartforthat procedure, international auditing standart nr. 520 has been issued. The main 
purpose of the study is, researching the generalforrnation and use of the analitical searching 
procedures in accounting auditing considering the international auditing standart nr. 520. 
Key Words: International standards on auditing, evidence collecting techniques, analytical 
procedures. 

* Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğ itim Fakültesi, Araş tırma Görevlisi. 
** Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi, Araş tırma Görevlisi. 
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GİRİŞ  
Denetim, "iktisadi faaliyet ve olaylara ili şkin iddiaların, önceden saptanm ış  

ölçütlere uygunluk derecesini ara ştırmak ve sonuçlarını  ilgi duyanlara bildirmek 
amac ıyla tarafs ı zca kanıt toplayan ve toplanan kan ıtları  değerleyen sistematik bir süreç" 
olarak tan ımlanabilir (Kaval, 2005: 3). Daha genel anlamda denetim; bir kan ıt toplama 
ve toplanan kan ıtların değerlendirilme sürecidir (Güredin, 1993: 97). Denetçiler denetim 
faaliyetleri s ıras ında finansal tablolardaki bilgilerin güvenilirli ği konusunda bir görü şe 
ulaşabilmek için kan ıt toplarlar. İş te bu kanıt toplama tekniklerinin en önemlilerinden 
bir tanesi de analitik inceleme prosedürleridir. 

Analitik inceleme prosedürleri di ğer denetim tekniklerinden farkl ı lık arzeder. 
Analitik inceleme d ışı ndaki tüm teknikler sonucu elde edilen bulgular do ğ rudan kan ıt 
olarak kullanılabilirken, analitik incelemeler sonucu elde edilen bulgular tek ba ş larına 
kanıt olarak kullamlamazlar. Analitik incelemeler, ek kan ıt toplanmas ı  gereken denetim 
alanlarının tespitine yöneliktir ve diğer denetim tekniklerini destekleyici nitelik 
taşı rlar. 

Analitik incelemeler denetimin planlanmas ı , yürütülmesi ve tamamlanmas ı  
aşamalarında yoğun olarak kullan ı lır. Analitik inceleme, denetimin planlanmas ı  
aşamasında; riskli alanlar ın görülmesi ve ona göre denetim plan ının oluşturulmas ında, 
denetimin yürütülmesi a şamasında; diğer denetim tekniklerinin uygulanmas ı  sonucu 
elde edilen kanıtlarla beraber değerlendirilmek üzere ek kan ıt toplanmas ında ve 
denetimin tamamlanmas ı  aşamas ında; denetlenmiş  mali tablolarda son bir gözden 
geçirilmesi gereken alanların olup olmad ığı na karar verilmesinde yoğun olarak 
kullanı lmaktad ır. 

Denetim Standartlar ı  Kurulu (Auditing Standarts Board) taraf ından 1999 yı lından 
itibaren uygulamaya konulan 520 no'lu Uluslararas ı  Denetim Standard ı , denetçilerin 
analitik inceleme prosedürlerine ba,svurmalan gere ğ ine dikkati çekmektedir. Sözkonusu 
standartta analitik inceleme türleri belirtilmeden, analitik inceleme prosedürlerinin 
uygulanmas ı  s ıras ında dikkate al ınmas ı  gereken ilkeler verilmi ş tir. 

Analitik inceleme'nin genel olarak yap ıs ının 520 no'lu uluslararas ı  denetim 
standard ı  ışığı nda incelenmesi bu çal ış manın konusunu oluşturmaktad ır. 

1. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Tan ımı  ve Türk Mevzuatmdaki Yeri 
Türkiye'deki denetimle ilgili mevzuatlara bak ı ldığı nda, analitik inceleme 

prosedürlerine ili şkin yeterli ve detayl ı  açıklamaların olmadığı  görülmektedir. Analitik 
inceleme Sermaye Piyasas ında Bağı ms ız Denetim Hakk ında Tebliğ 'de ve Bankac ı lık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ba ğı msız Denetim ilkelerine ili şkin Yönetmelikte 
denetim teknikleri aras ında sayı lmış  ve tanımlanmış tır. Bu tan ımlamalar aşağı daki 
gibidir. 

Sermaye Piyasas ında Bağı ms ız Denetim Hakkında Tebliğ  (Seri X, No: 16) m. 31'e 
göre analitik inceleme "i ş lem ve hesaplarda varsa önemli sapmalar ın tespit edilmesi 
amacıyla, cari yıl hesaplarının ayl ık veya yı llık olarak rand ıman, verimlilik, üretim, 
tüketim, kapasite kullan ımı  vb. bakımlardan, önceki yı l hesap ve iş lemleriyle, bütçe 
verileriyle veya sektör ortalamalar ıyla oran ve trend analizi gibi istatistik yöntemleri 
uygulanarak karşı laştınlması  ve değerlendirilmesi"dir. 

Bankac ı lık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ba ğı msız Denetim ilkelerine 
ilişkin Yönetmelik m. 18'de de analitik inceleme; "mali tablolarda yer alan verilerin 
karşı laştırılmas ı  ve aralarındaki ilişkilerin araştınlarak gözden geçirilmesi" olarak 
tanımlanmış tır. Buna göre bu denetim tekniğ inin amac ı , denetim görüşü için kanıt 
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toplamak, veriler aras ında anlaml ı  ilişkiler olduğunu doğrulamak ve bunlar aras ında 
doğal kabul edilmeyecek sapmalar ı  bulup ortaya çıkartinaktır. Analitik incelemelerde, 
finansal bilgiler ile finansal olmayan bilgiler aras ındaki ilişkiler ve cari döneme ait 
bilgiler ile önceki dönemlere ili şkin bilgiler karşı laştırmal ı  olarak incelenir (n ı . 18). 

Denetimle ilgili hükümlerin yer ald ığı  diğer düzenlemeler olan Serbest 
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mü şavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu'nda ve Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mü şavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çal ış ma Usul ve Esaslar ı  Hakkında Yönetmelikle ise analitik incelemeye 
ilişkin bir hüküm yer almamış tı r. 

520 no'lu Uluslararas ı  Denetim Standard ı  m. 3'te ise analitik prosedürler; 
"tahmin edilen tutarlardan sapan ve di ğer ilişkili bilgilerle tutars ız olan durumların ve 
dalgalanmalarm ara ştırı lması  sonuçlarını  içeren trendler ve önemli rasyolarm analizi" 
olarak tanımlanmış tır. 

Yukarıdaki tan ımlarda da görüldüğü gibi, analitik incelemeler, aralarında ilişki 
olmas ı  beklenen finansal verilerin, çe ş itli teknikler kullan ılarak., sektör verileriyle, 
geçmiş  dönem verileriyle, denetçinin kendi belirlemi ş  olduğu beklenen verilerle 
karşı laştırılmas ı  ve karşı laş tırılan veriler aras ında anlaml ı  ilişkilerin olup olmadığı nın 
incelenmesidir. Örne ğin satış larla; satış ların maliyeti, satış larla; satış  indirimleri 
arasındaki ilişkinin araştırı lması  veya dönemler itibariyle brüt kar marj ının incelenmesi 
gibi. Analitik inceleme ile aynı  zamanda finansal bilgilerle finansal olmayan bilgiler 
arasındaki ilişkilerde incelenir. Örneğ in; işçi sayısıyla işçilik ücretleri aras ındaki, satış  
hacmiyle satış lar aras ındaki, tüketilen enerji miktarıyla üretim miktar ı  aras ındaki, 
makine saatleriyle bak ım onarım giderleri ve elektrik giderleri aras ındaki ilişki gibi. 
Denetçi tarafından aralarında anlaml ı  ilişkiler bulunmayan verilerin nedenleri 
araştınlır. 
Analitik prosedürler, i ş letmenin tüm finansal bilgilerine uygulanabilece ğ i gibi, finansal 
tabloların belirli bölüm veya kalemleri için de uygulanabilir(Güredin, 1993: 76). 
Analitik inceleme prosedürlerinden özellikle s ını rlı  denetimde yararlan ı lır. Sermaye 
Piyasas ında Bağı msız Denetim Hakkında Tebliğ  (Seri X, No: 16), m. 31'e göre; s ını rl ı  
denetim çalış masında ağı rlıklı  olarak bilgi toplama ve analitik inceleme tekni ğinin 
kullanı lması  esastı r. 

2. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullan ımının Amaçları  
Analitik prosedürler bir kan ıt toplama tekniği olup, kullan ılmas ının asıl amac ı ; 

denetçinin fınansal tablolarla ilgili bir denetim görü şüne temel oluşturmak için gereken 
kanıtların toplanması  ve böylece kaliteli ve sağ l ıklı  bir denetimin sağ lanmasıd ır. 

520 no'lu uluslararas ı  denetim standard ı  analitik prosedürlerin hangi amaçlarla 
kullanı labileceğ ini m.7'de belirtmiştir. Buna göre, analitik prosedürler; 

a)Denetçiye, diğer denetim prosedürlerinin a şamaları , zamanlamas ı  ve yapıs ının 
planlanmas ında yard ı mc ı  olmak, 

b) Denetimin yürütülmesi a şamasında, analitik prosedürlerin uygulanmas ıyla 
elde edilen kan ıtların, esas denetim teknikleri uygulanmas ı  sonucu elde edilen 
kanıtlarla beraber değerlendirilerek, finansal tablo de ğerlendirilmelerine ilişkin ortaya 
çıkabilecek risklerin azalt ılması , 

c) Denetimin tamamlanmas ı  aş amas ında, fınansal tablolar ın bir bütün olarak 
gözden geçirilmesi, amac ıyla kullanı lır. 

Analitik inceleme prosedürlerinin kullan ımı  son yı llarda giderek artmaktad ır. 
Bunun nedenlerinden biri analitik incelemeler sonucu elde edilen kan ıtların diğer 
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kanıt türlerine göre daha güvenilir olmas ıdır. Analitik kanıtlar diğer kan ıt türlerine göre 
güvenilirliği en yüksek olan kamtlard ı r (Kardeş , 1996: 85). 

Analitik inceleme kullan ımının son yıllarda giderek artmas ının bir diğer nedeni 
de; analitik incelemelerin riskli alanlar ın teşhis arac ı  fonksiyonu görmeleri ve riskli 
denetim alanlar ına daha çabuk dikkati çekmekleridir (Kaval, 2005: 146). 

Analitik inceleme kullan ımının hızla artmas ının bir diğer nedeni de; bu tekni ğin 
diğer tekniklere göre maliyetinin daha dü şük olmas ıdır. Ancak bu her analitik inceleme 
tekniğ i için geçerli değildir. Baz ı  analitik inceleme prosedürleri pahal ı  ve karmaşı k 
istatistiki teknikler .  gerektirebilir. Ayn ı  zamanda analitik incelemenin, alan ında tecrübeli, 
zeki personeller gerektirdiğ i de unutulmamal ıd ır. 

Analitik inceleme d ışı ndaki tüm teknikler doğrudan kanıt olarakkullamlabilirken, 
analitik incelemeler tek baş lanna kanıt toplama tekniği değ illerdir. Analitik incelemeler, 
ek kanıt toplanmas ı  gereken denetim alanlar ının tespitine yönelik çal ış madır ve diğer 
denetim tekniklerini destekleyici nitelik ta şı rlar. Analitik inceleme uygulama sonuçlar ı  
kiş iden kiş iye farklı  çıkabilir. Dolayısıyla analitik inceleme sonucu saptanan bulgular, 
diğer denetim teknikleriyle birlikte değerlendirilmeli ve doğ rulandığı  sürece kanıt 
olarak kabul edilmelidir. 

3. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Uygulann ıa Aşamaları  
Analitik prosedürler denetimin planlama a şamasında, denetimin devam ı  

aşamasında ve denetimin tamamlanma a şamasında kullanılmaktad ır. Dolayıs ıyla 520 
no'lu standarttan da denetimin planlamas ı, yürütülmesi ve tamamlanmas ı  aşamasında 
yararlan ılacaktı r. 

3 1 Analitik İnceleme Prosedürlerinin Planlama A şamasında Uygulanmas ı  
Denetçi; planlama aşamas ında potansiyel riskli alanlar ın tanimlanmas ına ve 

iş letmenin anla şı lmasınayard ımcı  olmaküzere analitikprosedürü uygulayabilir. Analitik 
inceleme prosedürlerinin uygulanmas ı , iş letmede denetçinin habersiz olabilece ğ i gözden 
kaçan yönleri gösterebilir ve diğer denetim prosedürlerinin a ş amaları , zamanlamas ı  ve 
yapıs ının belirlenmesinde yard ımcı  olur (ISA 520, m. 8). 

Analitik inceleme prosedürlerinin denetimin planlanma a şamasında 
uygulanmasıyla, finansal tablo kalemleri hakk ında ön bilgi elde edilerek, riskli alanlar 
görülür ve finansal tablo kalemlerinin denetimi esnas ında ne kadar aynntıya girileceğ ine, 
hangi alanlara yoğunlaşı lacağı na karar verilerek, denetim plan ı  yapı lır. 

Denetimin planlamas ı  aş amas ında analitik inceleme prosedürlerini uygulaman ın 
baş lıca amaçlar ı  aşağı daki gibidir (Kepekçi, 1998: 35). 

Müşterinin iş i hakkında bilgi edinme, 
Müşterinin faaliyetinin sürekliliğ ini değerleme, 
Mali tablolarda olas ı  hataların varlığı nı  belirleme, 
Denetim testlerini azaltma. 

32. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Denetimin Yürütülmesi A şamasında 
Uygulanması  

Denetimin yürütülmesi aşamas ında analitik inceleme prosedürleri; di ğer 
denetim tekniklerinin uygulanmas ı  sonucu elde edilen kan ıtların değerlendirilmesi 
ve ek kanıtların toplanmas ı  için kullanır. Diğer denetim tekniklerinin elde edilmesiyle 
ulaşı lan bulgular, analitik inceleme prosedürlerinin uygulanmas ı  sonucu elde 
edilen bulgularla birlikte de ğerlendirilir. Analitik inceleme sonucu di ğer denetim 
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teknikleriyle doğrulanan bulgular kan ıt olarak kabul edilir. Böylece finansal tablolarm 
değerlendirilmesine ilişkin ortaya ç ıkabilecek risklerin azalt ı lması  sağlanmış  olacaktır. 

Denetimin yürütülmesi aşamasında analitik inceleme prosedürlerinin 
kullanılması  sonucu, hata ve hile olas ı lığı  olabilecek kalemler görülerek, ek kan ıt 
toplanmas ı  gerekip gerekmediğ ine karar verilecek ve ayr ıntı lı  inceleme baş latı lacaktır. 
Analitik inceleme sonucu önemli sapmalar görülmüyorsa, denetçi uygulamay ı  
düşündüğü diğer denetim tekniklerini iptal edebilecek veya kapsam ını  daraltabilecektir. 
Denetçi hesap kalan ı  testlerinden önce, ara denetim çal ış malarında analitik inceleme 
prosedürlerini kullanarak, hesap kalanlar ına ilişkin mantıklı  sonuçlara ulaşı rsa, dönem 
sonunda hesap kalanlarına ilişkin uygulamayı  düşündüğü testleri daraltabilir veya söz 
konusu testleri yapmaya gerek duymayabilir. 

Analitik inceleme prosedürleri denetimin yürütülmesi a şamasında esas 
prosedürler olarak ta kullan ı labilir. Analitik incelemenin esas prosedür olarak 
kullanı lması  düşünüldüğü zaman, denetçinin göz önüne almas ı  gereken faktörler 520 
no'lu uluslararas ı  denetim standard ında aş ağı daki gibi aç ıklanmaktad ır (m. 12). 

* Analitik prosedürlerin amaçlar ı  ve sonuçlarına ne derecede güvenilebileceğ i, 
* iş letmenin yap ısı  (örneğ in, iş letmenin yap ısı  gereğ i, analitik prosedürler, iş letmenin 
finansal tablolar ının belirli bölümlerine uygulanmas ı , iş letmenin bir bütün olarak 
finansal tablolar ının tamam ına uygulanmas ına nazaran daha etkin olabileceğ i), 
* Bütçeler ve tahminler gibi finansal bilgilerin ve üretilen ve sat ı lan birimlerin sayısı  gibi 
finansal olmayan bilgilerin elde edilebilme olana ğı , 
* Kullanılabilir bilgilerin güvenilirliği (örneğin, bütçelerin yeterli derecede özenle 
haz ırlanı p haz ırlanmad ığı  gibi), 
* Kullan ılabilir bilgilerin ispat olunacak konuyla ilgili olup olmamas ı  (örneğ in, bütçelerin 
beklenen sonuçlara göre mi yoksa ula şı lması  istenen amaçlara göre mi haz ırlandığı ), 
* Kullanı labilir bilgilerin kaynağı  (örneğin genellikle i ş letmeden bağı msız dış  kaynaklar, 
iç kaynaklara göre daha güvenilir oldu ğu), 
* Kullanı labilir bilgilerin karşı laştınlabilirliliğ i, 
* Önceki dönemlerde muhasebe düzeltmelerine yol açan çe ş itli problemlerin, iç kontrol 
sisteminin ve muhasebenin etkinliğ ini anlamak için, önceki denetçiden al ınan bilgiler 
de dikkate al ınmal ı  ve birlikte düşünülmelidir. 

3.3. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Denetimin Tamamlanmas ı  Aşamasında 
Uygulanmas ı  

Bu aşamada analitik inceleme, diğer kan ıt toplama teknikleri kullan ılarak 
ulaşı lan sonuçlara destek slamak üzere kullan ı lır. Denetçi denetimin tamamlanmas ı  
aş amas ında, denetim raporunu yazmadan önce, denetlediğ i finansal tablolara ili şkin 
son bir gözden geçirme ve değerlendirme yapmak ve finansal tablolann bir bütün olarak 
faaliyet sonuçlar ını  genel kabul görmüş  muhasebe ilkeleri doğ rultusunda dürüst olarak 
yans ıtıp yansıtmadığı  konusunda son karar ı  vermek amac ıyla analitik incelemeden 
faydalanır. Denetimin tamamlanmas ı  aşamasında analitik prosedürlerin uygulanmas ı  
sonucu gerekli görülen alanlar yeniden gözden geçirilir. Bu a şamada analitik inceleme 
prosedürlerinin kullanılmas ı , denetçi tarafından daha başka denetim tekniğinin 
uygulanmas ını  gerektiren alanların olup olmadığı na karar verilmesinde kullan ı lır (ISA 
520, m. 13). 

Denetimin tamamlanma a şamas ında özellikle Gelir Tablosu yatay analiz, dikey 
analiz, oran analizleri kullan ılarak analitik incelemeye tabi tutulur (Kaval, 2005: 159). 
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4. Analitik İnceleme Teknikleri 
Analitik inceleme prosedürlerini şekillendirmek için çe ş itli teknikler 

kullanı labilir. Bu teknikler, gelişmiş  istatistiki teknikler kullarnlarakkompleks analizlerle, 
basit analizler .  arasında değ iş ir. Bu tekniklerin hangisinin, hangi aşamada kullarnlacağma 
ilişkin kararı  denetçi verir (ISA 520, m. 6). Denetçi, finansal tablo de ğerlendirmelerinde 
ortaya ç ıkabilecek riskin azalt ılmasında en etkin ve verimli teknik hangisi oldu ğunu 
düşünüyorsa onu kullanacaktır (ISA 520, m. 10). 

Literatürde ve uygulamada denetçilerin kullanabilece ğ i analitik inceleme 
teknikleri şunlard ı r (Aksoy: 2002: 247): 

Trend analizleri, kar şı laştırmal ı  finansal tablolar analizi, dikey analiz, oran 
analizleri (likidite oranlar ı , mali oranlar, faaliyet oranlar ı  ve karlı lık oranları) ve ussall ık 
testleri. 

4.1. Trend Analizleri 
Trend analizleri ile, aralarında ilişki bulunan finansal tablo kalemlerinin belli 

bir dönemde gösterdikleri değ iş imler hesaplanarak, karşı laş tırı lır. Bu yöntemde bir y ı l 
baz kabul edilmekte ve o y ıla ait tutarlar 100 kabul edilerek, baz y ı lı  izleyen dönemlere 
ilişkin aynı  tür değerlerin baz yı lına göre % olarak değiş imi hesaplanmaktad ı r. Örneğ in, 
satış ların maliyetindeki artış  eğilimi, satış lardaki artış  eğilimiyle, dönem karındalti 
eğ ilim, olağan kardaki eğilimle karşı laştırı l ır. 

Planlama ve denetimin yürütülmesi aşamasında bu analiz tekniğinden 
yararlaml ır. Trend analizi sonucu önemli sapmalar görülürse bunlar ın nedenleri 
araştırı lır. 

4.2. Karşı laş tırmal ı  Finansal Tablolar Analizi (Yatay Analiz) 
Karşı laştırmal ı  finansal tablolar analizi; i ş letmenin finansal tablo kalemlerinin 

yıllar itibariyle kar şı laştırı lması  ve artış  veya azah ş lann tutar ve yüzde olarak 
hesaplanarak, görülen de ğiş ikliklerin değerlendirilmesi esas ına dayanmaktad ır. Bu 
analiz tekniğ iyle, iş letmenin finansal tablo kalemlerinde önemli derecede sapmalar ın 
görülmesi ve gerekirse detayl ı  incelemeye geçilmesi sağ lanmış  olur. 

4.3. Dikey Analiz (Yüzde Yöntemi ile Analiz) 
Bu analiz tekniğ inde, finansal tablo kalemleri bulunduklar ı  hesap gruplar ına veya 

genel toplama oranlanmakta ve bulunan yüzdelere göre de ğerlendirme yap ılmaktad ır. 
Bulunan yüzdeler geçmi ş  yıl verileriyle, ayn ı  sektörde bulunan benzer i ş letmelerle 
karşı laştırı larak, oranlarm yeterli olup olmad ığı na karar verilir. Bu analiz tekni ğ i 
sayesinde iş letmenin varlık ve kaynak yap ısı  görülmüş  olur. ~1 şekilde gelir tablosu bir 
bütün olarak değerlendirilerek, i ş letmenin satış larına, satış ların maliyetine ve karl ı lığ a 
bakı lır. Denetçi tarafından olağanüstü durumların olup olmadığı na karar verilir. 

4.4. Oran Analizi 
Oran analizleri için analitik inceleme prosedürleri uygulamrken en çok kullan ılan 

tekrıiktir denilebilir. 
Finansal tablo kalemlerinin birbirleri ile olan ili şkilerinin incelenmesi ve oransal 

olarak ortaya konulmas ıdır. Bulunan oranlar geçmi ş  yıl verileriyle, ayn ı  sektördeki diğer 
iş letmelerle ve sektör ortalamalar ıyla karşı laştırı lır. iş letmenin borç ödeme kapasitesi, 
varl ık ve kaynaklardan yararlanma derecesi, varl ıkların etkin bir biçimde kullanı lıp 
kullanılmadığı  ve iş letme karl ı lığı  geçmiş  yıllarla ve rakip iş letmelerle karşı laş tırı lır. 
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Olağanüstü bir durum olup olmad ığı na bakı lır. Dikkate değer sapmaların olduğu 
görülürse bunların nedenleri ara ş tırı lır. 

Oranları  genel olarak; likidite oranlar ı , mali oranlar, faaliyet oranlar ı  ve karl ı lık 
oranları  olmak üzere dört grupta toplamak mümkündür. 

4.5. Ussallık Testleri 
Denetçi tarafından ussallık testleri finansal ve finansal olmayan bilgilerden 

hareketle bir hesap kalemi tutar ının tahmininde kullanı lır. Ussall ık testlerinin diğer 
testlerden en büyük fark ı ; hesap kalemi tutar tahmini yap ı lırken finansal olmayan 
verilerden de yararlamlabilmesidir. 

Ussallık testleri sadece bir döneme ili şkin olarak yap ı lır. Ussall ık testlerinde 
regresyon analizinden yararlan ı lır. Denetçi tarafından bağı mlı  ve bağı mlı  olmayan 
değ işkenler aras ındaki ilişki incelenir. Bağı msız değişkenlerden hareket edilerek, 
bağı mlı  değ işkenler tahmin edilir. 

Bu ilişki incelenirken incelenecek kalem ba ğı mlı  değ işkendir, incelenecek 
kalemle aras ında ilişki kurulan kalem ise bağı msız değ işkendir. Örneğ in, işçi sayısıyla 
işçilik giderlerinin tahmininde, i şçi sayısı ; bağı ms ız değ işken iken, işçilik giderleri; 
bağı mlı  değ işkendir. 

Denetçi tarafından ussall ık testleri özellikle denetimin planlanmas ı  aşamas ında 
yoğun olarak kullan ılmaktad ır (Kardeş , 1996: 35). 

Yukarıdaki sımfland ırmaya mantıkl ı lık incelemesini de ilave edebiliriz. 
Mantıkl ı lık incelemesi; hesaplar ın veya doğrudan hesap olmamakla beraber muhasebe 
hesaplarına yansıyan iş lemlerin mantıklı  olup olmadığı nın incelenmesidir (Kaval, 2005: 
146). Mantıklı lık incelemesi miktar ve rand ıman incelemelerinden olu şur. Randıman 
incelemeleri daha çok üretim i ş letmelerinde kullanı lır. Denetçi tarafından yaklaşı k 
üretim miktarma ulaşmak için, üretime al ınan girdiler ile ç ıktı lar aras ında ilişki kurulur. 
İ lk madde ve malzeme ve mamul stoklar ı  değerlendirilir. üretimde kullanı lan belli bir 
miktardaki hammaddeden, hangi miktarda ç ı ktı  elde edileceğ i yani rand ıman oran ı  
belirlenir (örneğ in; 1 kg domatesten 0.250 kg salça elde ediliyorsa, 0.250 kg rand ıman 
oramd ır). Bulunan rand ıman oranı  ile üretimde kullan ı lan hammadde miktar ı  çarp ılarak 
ulaşı lması  beklenen üretim miktar ı  yani ambara al ınması  gereken üretim miktar ı  
hesaplamr. Böylelikle üretilen miktar ile kullan ı lan hammadde miktarı  denetlenir. 
Ambara al ınmas ı  gereken üretim miktanna dönem ba şı  mamul stokları  eklenip, dönem 
sonu mamul stokları  düşülerek, mamullerin olmas ı  gereken satış  miktanna ulaşı hr. 
Satış  faturalar ı  kontrol edilerek söz konusu mamuller için faturalardan tespit edilen 
satış  miktarları  ile olmas ı  gereken satış  miktarlan karşı laştırı lı r. Açıklanamayan mamul 
stokları  varsa bunlar ın nedenleri araştınl ır. Arada ortaya ç ıkan farklar için; kayda 
alınmayan satış lar olup olmadığı na bakı larak bir sonuca var ı hr. 

5. Sapmaların Araştırılması  
işletmenin finansal ve finansal olmayan verileri aras ındaki karşı laştırma sonucu 

beklenen değerlerden sapmalar görülmü şse bu sapmalarm derecesi ara ştınl ı r. Denetçi 
tarafından sapmalarm kabul edilebilecek düzeyde olup olmad ığı na karar verilir. 
Önemli derecede sapmalann görülmesi halinde denetçi taraf ından bunların nedenleri 
araş tırı lır. 

Denetçinin tahmin ettiği tutarlardan önemli derecede sapma gördü ğü 	bu 
sapmalan araştırmas ı  ve doğrulayıc ı  kanıtları  elde etmesi gereğ ine 520 no'lu uluslararas ı  
denetim standard ında da değ inilmiştir. Denetçi, bu araştırmaya yönetime dan ış arak 
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baş lamal ı  ve aşağı daki süreci izlemelidir (ISA 520, m. 17 ve m. 18): 
a)Yönetimin verdiği cevaplarbaşka telmiklere, denetim süresince sa ğ lanan başka 

kanıtlara da başvurularak doğrulanmalıdır (denetçinin i ş letme hakk ındaki bilgileriyle 
karşı laş tırı lı r). 

b) Yönetimin sapmalarm nedenlerini aç ıklayamamalan veya aç ıklamaların 
yeterli olmamas ı  durumunda, denetçi diğer denetim tekniklerinin uygulanmas ına 
ihtiyaç duyarak, denetim i ş lemlerinin kapsamını  ve sayısını  artırır. 

Bu sapmaların kabul edilebilirlik düzeyi genellikle yüzde ile ifade edilir ve bu 
yüzdeler istatistiki tekniklerle belirlenebilece ğ i gibi, denetçi tarafindan iradi olarak da 
belirlenebilmektedir (Bozkurt, 2000: 4). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
En önemli denetim tekniklerinden biri olan analitik inceleme prosedürlerinden, 

denetimin planlanmas ı , yürütülmesi ve tamamlanmas ı  aşamalarında geniş  ölçüde 
yararlanılmaktad ır. Analitik inceleme, denetimin planlanmas ı  aşamasında; riskli 
alanların görülmesi ve ona göre denetim plan ı  yapı lmas ında, denetimin yürütülmesi 
aşamasında; diğer denetim tekniklerinin uygulanmas ı  sonucu elde edilen 
kamtlarla beraber de ğerlendirilmek üzere ek kan ıt toplanmas ında ve denetimin 
tamamlanmas ı  aşamasında; denetlenmi ş  mali tablolarm son bir gözden geçirilmesinde 
kullanılmaktad ır. 

Analitik inceleme prosedürlerinin denetçiler tarafindan kullan ımı  son yıllarda 
giderek arh ınştır. Kullanımının bu kadar yaygın olmasına karşı n, analitik incelemeye 
ilişkin Türkiye'deki mevzuata bakı ldığı nda analitik inceleme prosedürlerinin 
kullanımına ilişkin detayl ı  açıklamaların olmadığı  görülmektedir. Sağ lıklı  bir denetim 
için; denetimin planlama, yürütülme ve tamamlanma aşamalarında, gerektiğ i yerde 
gerektiği gibi kullanı lması  son derece önem arı  eden analitik inceleme prosedürlerine 
ilişkin detaylı  açıklamaları  içeren mevzuatm yay ınlanmas ında ve bu konuda denetçilere 
rehberlik edilmesinde büyük yarar vard ır. 
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YAZIM KURALLAR' 

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, koo-
peratifçilik, tar ım, yönetim, ekonomi, i ş letme, 
sosyo-kültürel ve buna yakın alanlarda ulusal 
ve uluslar aras ı  seviyelerde makaleler yay ı nlar. 
Çeviri yaz ı lar yayına kabul edilmez. Dergiye ge-
len makaleler başka bir dergiye gönderilmemi ş  
ya da yayı nlanmamış  olmalı dı r. Sunulu bildiri 
ve posterler kabul edilir. Makale, Uçüncü Sek-
tör Kooperatifçilik Dergisi kapsam ına ve yaz ı m 
kurallarına uygun olarak haz ırlanmamıs ise ha-
kem görü şüne sunulmadan red edilebilir. Pa-
zarlara telif ücreti ödenmez. Makaleler sadece 
yazarların görüş lerini taşı r. Dergi için bağ layıc ı  
nitelik taşı maz. 

Metin, Word program ı  kullanılarak, sayfan ı n 
tek yüzüne, tek aral ıklı , üstte 45 cm, altta 5.8 cm, 
solda 5.0 cm ve sağda 45 cm boş luk bırakılarak, 
Times New Roman yaz ı  karakteri ile ve 10 
punto kullan ı larak yaz ılmalıdır. Dip not 1.25 
cm olmalıd ır. Makaleler 15 sayfay ı  geçmemeli, 
iki kopya ve bir disket ile birlikte sunulmal ı dı r. 
Yazarlar, makale ile birlikte "Telif Hakk ı " 
istenilmediğ ine ve Makalenin daha önce başka 
bir dergiye gönderilmediğ ine dair bir dilekçe 
sunmal ıd ırlar. 

Yayınlanmas ına karar verilen makaleler 
üzerine yazarlarca hiçbiryeni eklenti yap ı lamaz. 
Yayınlanmayan yaz ı lar yazarlara iade edilmez. 
Makale, Baş lık sayfas ı , Ozet, Abstract, Giri ş , 
Materyal ve Metot, Bulgular ve Tart ış ma, Sonuç 
ve Kaynakları  içermelidir. Bölümler metin 
içinde numaras ız verilmelidir. 

Baş lık sayfas ında, kı sa ve konu hakkında bilgi 
verici makale baş lığı , yazar ın (yazarlar ın) 
açık ad ı , unvark kurumu, aç ık adresi, iletiş im 
bilgileri bulunmalıdı r. 
Makale baş lığı nın altında yazarların adı  
unvans ız olarak verilmelidir. (*) ile ilk sayfan ın 
altında yazann (yazarlar ın) unvan ı  ve çal ış tığı  
kurum belirtilmelidir. 
Makalenin 100 kelimeyi geçmeyecek. şekilde 
Türkçe ve Ingilizce özeti olmal ıd ır. Ingilizce 
özetten önce Ingilizce baş lık verilmelidir. Ozet 
kısa, ne yap ıldığı nı , nas ı l yapı ldığı nı  ve bulguları  
vurgulamal ıdır. Ozet altında, Ingilizce ye Türkçe 
olarak maksimum 5 (be ş ) ANAHTAR sözcük 
(Key Words) verilmelidir. Ozet ve abstract italik 
olmalı dır 

Makalenin giri ş  bölümünde çal ış manı n 
önemi ile amac ı  belirtilmeli, ayrı ca bu konuda 
yapı lmış  çalış maların bir düzen içinde özetleri 
verilmelidir. Araştırma materyali ve metot 
tarif edilmeli, ancak yay ınlanmış  olanlar 
varsa kapsaml ı  aç ıklamalara girmeden at ıfta 
bulunulmandır. Bulgular bölümünde veriler 
kısa ve mantıklı  bir şekilde sunulmal ıdı r. 
Sonuçlar tartışı lmah, değerlendirilmeli 
ve yorumlanmalıdır. Tablo ve şekillerdeki 
rakamlar metin içinde ayn ı  şekilde ve geni ş  
yer almamal ıdır. Dipnotlardan olabildiğ ince 
kaç ını lmal ıd ır. 

Tablo numaras ı  ve ismi üstte, şekil numaras ı  
ve ismi altta yaz ılmal ıd ır. Kaynak var ise alta 
yaz ı lır. Tablo baş lıklan en soldan baş lamal ıdı r. 
Bütün tablo ve şekiller metin içinde ayrı  ayrı  
ardışı k olarak numaraland ırı lmalıdır. 

Metin içinde atıfta bulunulmayan kaynaklar 
kaynak bölümünde yer almamal ıdı r. Kaynaklar, 
metin içinde kaynağı' n atıf yap ı ldığı  yerde 
parantez içinde y ı lı  ile birlikte verilir. Bir yazar 
var ise (Arıc ı , 1998), iki yazar var ise (Peker 
ve Çelik; 2005) ve ikiden fazla yazar var ise 
(Tannvermiş  vd, 2005) şeklinde verilir. Kaynak 
cümle başı nda ise "Demirci (2005)' e göre" 
şeklinde verilir. Ayn ı  yazara ait ayn ı  yı lda birden 
fazla kaynak var ise, (Tosun, 1985a, b) şeklinde 
sıralanı r. Kaynaklar metin sonunda yazarlar ın 
soyadlarına göre alfabetik ve sola yasl ı  olarak 
numaraland ırı lmaks ızın s ıralan ır. Kaynaklar 
aşağı daki şekilde yaz ı lmal ıd ır. 

Makale: 
Peker, K ve Çelik, Y. 2005. Toplum Tar ım 
Desteği Modeli ve Türkiye'de Organik Tarım 
Üretiminde Uygulanabilirliğ i. Uçüncü Sektör 
Kooperatifçilik Say ı :149. Temmuz-Ağustos-
Eylül. 
Flings, A 2000. Estimation of Leaf Area in 
Tropical Maize. Agron. J. 92: 436-444. 

Kitap: 
Chick, V. 1983. Macroeconomics After Keynes: 
A Reconsideration of the General Theory. The 
MIT Pres, Cambridge. 

Kitaptan bir bölüm: 
Koo, W. ve Bayaner, A 1998. World Durum 
Wheat Trade: Competitiveness and Outlook In 
TYı ldınm, A Schmitz and 

W.H.Furtan (ed) World Agricultural 
Trade. Westview Pres. pp. 187-207. 

Adres: 
Makaleler 	aşağı da 	verilen 	adrese 
gönderilmelidir. 
Türk Kooperatifcilik Kurumu 
Mithatpaşa Cad. No:38/A K ızılay, Ankara; 
Turkiye 
e-posta: adminkoopkur.org.tr  

YAZARLAR İÇİN SON KONTROL LISTESI 
•"Telif Hakkı  Devri Formu" imzaland ı . 
•Makale iki kopya ve bir disket olarak 
hazırland ı . 
•Yazım kurallarına uyuldu. 
•Yazar isimleri aç ık olarak yaz ı ld ı  (kısalhna 
yok). 
*Yazar adres(leri) verildi. 
•Türkçe ba ş l ık ve özet yaz ı ldı . 
•Türkçe anahtar kelimeler verildi. 
•Ingilizce baş lık ve özet (abstract) yaz ı ldı . 
•Ingilizce anahtar kelimeler verildi. 
•Metin içinde tablolar ve şekiller ard ışı k 
numaraları& 
•Kaynaldar yaz ı m kurallarına uygun yaz ıld ı . 
•Sayfalar numaraland ı . 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

The Journal of Third Sector Cooperatives 
accepts articles in the fields of cooperatives, 
agriculture, management, economics, 
business and socio-culture on the national and 
international levels. Translated articles are 
not accepted. Manuscripts must be based on 
original research and contain novel findings of 
general significance. Manuscripts submitted 
to the Journal of Third Sector Cooperatives 
must not have been published or be ender 
consideration for publication elsewhere, 
other than as an abstract of an oral or poster 
presentation. Manuscripts may be rejected 
without peer review if they do not comply with 
the instructions to authors or are beyond the 
scope of the journal. Authors are not paid and 
are responsible for the views in the articles. 
Manuscripts should be prepared in Word, typed 
using Times new roman on one side of the 
paper, 10 punto and double-spaced. Margins 
are as follows; Top: 4.5 cm, bottom: 5.8 cm, left: 
5 cm, right: 4.5 cm and footnote: 1.25 cm. Total 
numbers of manuscripts must not exceed 15 
pages. Two clear copies of the manuscript and 
a diskette should be submitted. 
After referee-recommended revisions are 
completed and the manuscript has been 
accepted for publication, the author will not 
be permitted to make any new additions to the 
manuscript Manuscripts not published are not 
returned to the authors. 
Manuscript should follow this order: Title Page, 
Abstract with title of manuscript, Özet (Turkish 
Abstract), Introduction, Materials and Methods, 
Results and Discussion, Conclusions and 
References. Section and sub-section headings 
should not be numbered. 
The first page should contain a concise, short 
and informative title, the names and addresses 
of the authors and contact details of the 
corresponding author (postal address, e-mail, 
and fax and telephone numbers). 
The abstract must be in both Engjish and 
Turkish, and should not exceed 100 words. The 
abstract should be informative as to why and 
how the study was conducted, and what the 
results and conclusions are. A maximum of 5 key 
words must be giyen at the end of the abstract 
Introduction should define the baclçground 
and significance of the problem. A summary 
of th relevant literature should be ğı ven. 
Materials and methods should be concise with 
complete information about the analitical and 
statistical prosedures. Finding should be giyen 
and evaluated in results and discussed section 
with reference to the tables and fıgures and by 
considering information from the literature. 
The data/information giyen in a table and fıgure 
must not be repeated extensively in the text 
Footnote must be avoided as much as possible. 
The number and the title of the Tables must 
be giyen above the tables and the number and 
the title of the Figures must be giyen below the 
fıgures. Titles must start from the left margin 
AH tables and fıgures must be numbered 

consecutively throughout the paper. 
References should be cited in the text by the last 
name(s) of the author(s) and year of publication, 
for example, (Ar ıcı, 1998), (Peker and Çelik 
2005) (Tanrwermis et al, 2005) If the citation is 
the subject of the sentence, then only the date 
should be giyen in parentheses, for axample, 
According to Demirci (2005). If there is more 
than one reference in the same year for the 
same author(s), then please add the letters "o" , 
"b" , etc. to the year, for example, (Tosun, 1985a, 
b). References should be listed alphabetically 
at the end of the text by the last name of the 
author, starting form the left margin and without 
numbering. References should be listed as giyen 
bellow: 

Journal article: 
Peker, K ve Çelik Y. 2005. Toplum Tar ım 
Desteğ i Modeli ve Türkiye'de Organik Tarım 
Üretiminde Uygulanabilirliğ i. Üçüncü Sektör 
Kooperatifçilik Say ı :149. Temmuz-Ağustos-
Eylül. 

Flings, A. 2000. Estimation of Leaf area in 
Tropical Maize. Agron J. 92: 436-444. 

Book: 
Chick, V. 1983. Macroeconomics After Keynes: 
A Reconsideration of the General Theory. The 
MIT Pres, Cambridge. 

Chapter in Books: 
Koo, W. ve Bayaner, A 1998. World Durum 
Wheat Trade: Competitiveness and Outlook. 
In T.Yı ldırım, A Schmitz and W.H.Furtan (ed) 
World Agricultural Trade. Westview Pres. pp. 
187-207. 

Address: 
Manuscript should be submitted to: 
Final Checklist 

•Copyright Release letter is enclosed. 
•Two copies and one diskette of the manuscript 
are submitted. 
•Entire paper is inconformity with the 
instructions to authors. 
•Names of authors are written in full (not 
abbreviated). 
•Address of authors is giyen. 
•Turkish title and abstract are giyen. 
•Turkish key words are giyen 
•English title and abstract are giyen. 
•English key words are giyen 
•Tables and fıgures are numbered in the text 
consecutively. 
•References are cited and listed according to 
instructions and not numbered. 
•All pages are numbered. 
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