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THE IMPACT OF EXPORT DIVERSIFICATION ON ECONOMIC GROWTH: A CASE 

STUDY OF SELECTED DEVELOPING COUNTRIES 

 Amber Imtiaz* 

ABSTRACT  

This study is an attempt to test the hypothesis “Whether Export Diversification affects the 

economic growth of selected Asian countries”. To test the hypothesis empirically, a theoretical model 

of augmented neo classical model was adopted which explained that along with capital, labor, initial 

income and human capital exports and particularly export diversification also affect the economic 

growth of selected countries. The empirical analysis was carried out by dynamic panel growth equations 

by using a data-set of seven Asian countries, over the period 1972–2015. Our results revealed the fact 

that both horizontal and vertical export diversification have positive and significant impact on real GDP 

per capita growth. The study also revealed the fact that export diversification followed U- shaped 

pattern with countries diversifying at the early stages of development and then moving towards re- 

concentration. 

 Keywords: Export Diversification, Economic Growth, Human Capital, Physical Capital, Panel Data. 

JEL Codes: F1, F11, F14. 
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1.INTRODUCTION 

From the last three decades due to liberalize and dynamic global trading system, the scope of 

international trade has been enriched in the process of long run economic growth. Owing to dynamic 

global trading system the traditional specialization (comparative advantage) policies (i.e. Smith, 1776; 

Ricardo 1817; Hecksher 1919, and Ohlin 1933 waned its scope especially in developing countries case. 

The optimistic classical view that trading countries always reap benefits from trade in traditional 

(specialization) setup was challenged by Singer (1950) followed by Prebish (1950). They argue that 

international trade results in winner and losers, as classical theories of international trade encouraged 

developing countries to export in the commodities of primary products, which in turn deteriorate their 

terms of trade (TOT) and exports competitiveness. The authors proposed a solution through which 

developing countries can extract in the dynamic global trading system is to adopt an import substitution 

policy that is to protect and encourage domestic manufacturing sector. During the 1960s, many 

developing countries put heavy reliance on imports substitution.1 However, with the advent of World 

Trade Organizations (WTO) in 1990s, most of the developing countries embarked on the path of trade 

liberalization with emphasis on exports promotion and exports diversification led growth2. Literature 

highlights a number of channels through which exports diversification (both horizontal and vertical) 

enhance output growth of developing countries. For instance, horizontal diversification stabilizes 

exports revenues by reducing the dependence on single or few commodities, thus making countries less 

vulnerable to price swings and TOT balance (Ghosh and Ostry, 1994).  Fahim Al Marhubi (2000) argued 

that exports instability leads to macroeconomic uncertainty that discourage investment in the tradable 

goods by the risk averse firms, thus sinking economic growth (Fahim Al Marhubi, 2000). A large 

segment of empirical literature support this hypothesis (Aditya and Acharrya, 2012; Gutiérrez-de-

Piñeres and Ferrantino, 2000; Herzer and Nowak-Lehman, 2006). With the advent and spread of these 

arguments in most of the developing countries exports diversification has been endorsed as a long-term 

policy measure for TOT stabilization, and hence pacing economic growth. The traditional models of 

development also advocate the shift from the primary to manufacturing sector (vertical diversification) 

for persistent economic growth (Chenery 1979; Syrquin 1989).  

Along with trade theories, different models of growth also waxed the scope of exports 

diversification to boost the process economic growth in the long run. For instance, Romer (1986) 

 
1The import substitution policies were criticized mainly with two grounds first, it creates in efficiency and second consumers 
pay the price for these policies through higher prices, and forgoing of quality goods. 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

3 
 
 

 

adopted Arrow (1962) idea and attributed a crucial role to the process of learning by doing. Romer 

(1986) model suggests that international trade results in the expansion of the total market size, raises the 

output level and increase learning by doing and hence accumulation of human capital (Haq and Luqman, 

2014). The idea was further expanded by Lucas (1993) who defined that learning by doing process 

finally exhausts and exhibits diminishing returns to scale. Trade overcomes this problem as it opens new 

avenues and activities to which workers can shift and hence avoid diminishing returns of learning by 

doing (Grossman and Helpman, 1990; Agohin and Howitt, 1992). 

  The most dynamic benefit of export diversification is the knowledge spillover effect from 

exporters, as stated by Herzer and Nowak (2006) competing in the international market requires 

knowledge about product demand of international buyers, specification, and product quality. Therefore, 

exports diversification helps in the acquisition of new production knowledge, management skills, 

information about foreign demand, entrepreneurial skills, and quality specification, which leads to better 

production and inducements for capital formation. The modern trade theory also provides an avenue to 

analyze the link between exports diversification and process of long run economic growth. For instance, 

Krugman and Obstfeld (2003) argued that countries could avoid diminishing returns in production by 

mobilizing the production factors from one sector to another. In the literature of product cycle per capita 

growth, growth of exports and diversification of exports are interlinked as argued by Pieneres and 

Ferrantino (1997). 

Keeping in view the importance of exports diversification led growth hypothesis, the paper aspires 

to empirically investigate the hypothesis in two emerging regional groups of Asia that South Asia3 and 

East Asia4. In the last three decades a pace economic growth has observed in South Asia, however still 

lag behind to its East Asian counterparts. In 1960s, both regions of Asia hold comparable economic 

fundamentals that have almost the same levels of GDP per capita and human capital. East Asia opened 

up their economies in early 1970s. As a result, within one generation, countries like Singapore, Hong 

Kong, and the Republic of Korea joined the lines of developed countries, and Malaysia is on the verge 

of advancing to this status, whereas South Asia showed a moderate growth rate till 1980s as South Asia 

followed an import substitution strategy of development.  In most of the South Asian economies trade 

liberalization started in the late 1990s.  

 
2Exports diversification refers as the variation in the composition of the export basket of a country (Ali and Siegal, 1991). It is 
also defined as  the expanding the production to  different sectors (Ali and Siegal, 1991). 
3 South Asia in this study includes countries namely Pakistan, India, Bangladesh, and Srilanka. 
4 East Asia in this study includes second tier of East Asian economies namely Indonesia, Thailand and Malaysia 
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Against that backdrop, the main objective of the study is to investigate the the impact of export 

diversification in the growth process of selected Asian countries. A good number of the studies 

investigated the factors, which explain the economic growth differences of South and East Asia regions. 

These include security concerns, low absorption capacity, difference in the degree of integration with 

the world economy as specified by (Mayer and Wood, 1991). However, a handful of empirical studies 

have tried to empirically investigate the role of export diversification in explaining the growth difference 

of two regions. In this perspective, the objective of the study is to investigate the role of exports 

diversification in the growth process of two regions.  To achieve the objective, a Neo-classical 

theoretical framework is developed to empirically test the hypothesis by using a panel data-set of seven 

Asian countries over 40 years (i.e. 1972–2015)\. 

The rest of the paper is ordered as follows. Section 2 provides the theoretical framework regarding 

the impact of export diversification on growth. The next section discusses the empirical model in detail. 

In Section 4, definition and construction of variables under consideration is given. Section 5 discusses 

in detail the econometric methodology for our empirical analysis. The section 6 presents empirical 

findings and its interpretation. The final section of the study concludes the study and proposes some 

policy implications. 

2.A BRIEF LITERATURE REVIEW 

As one objective of the study is to review the overtime, development of both theoretical and 

empirical literature that has analyzed the knot between exports diversification and economic growth. 

The chapter of the study is devoted to meet this objective. The following section is divided in to 

discussion of theoretical and empirical literature. 

The link between international trade and economic growth goes back to the late eighteenth century 

with Adam Smith’s enlightenment of the theory of Absolute Advantage. Adam Smith (1776), 

emphasized on the role of international trade in the process of long run economic growth. He argued 

that escalating specialization in the commodity in which country has absolute advantage and exchanging 

the parts of the commodity in which it has absolute disadvantage with other country would enhance 

nation’s growth and welfare.5 It was left for David Ricardo to explain the basis and gains from trade.  

 
5 This theory explained only a small portion of today’s world trade. 
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The comparative advantage doctrine of Ricardo (1817) explained gains from international trade 

in terms of resource allocation. The comparative advantage define that country get benefits from 

international trade if it specialize and exports those commodities in which it has comparative advantage 

and imports the commodity in which it has comparative disadvantage. The classical economists were 

optimistic about gains from trade and argued that international trade always improves overall welfare. 

It can be deduced that according to classical economists difference in labor productivity was the basis 

of comparative advantage. 

Instead of differences in labor productivity the neo classical economists of Hecksher (1919) and 

Olin (1933) hence the H-O model explains comparative advantage in terms of differences in resources 

across trading partners and argued that relative differences in resource endowment across countries 

determine comparative advantage. Unlike Smith (1776) and Ricardo (1817) H-O model have shown that 

there can be winners and losers from international trade, therefore it may improve the overall welfare. 

In general, the key stone of these models was that gains from international trade stem to specialization 

in production. With the current dispersal of resources among developing and advanced economies, 

classical and Neo classical theories of trade hence suggest that developing nations ought to continue 

their specialization in the production of primary commodities such a food, raw material etc. in exchange 

of manufacturing goods from the developed countries. With continuation of such pattern of trade 

explained by comparative advantage, developing countries cannot harvest the dynamic benefits of 

trade6. Prebish (1950) and Singer (1950) findings have strengthen this idea further. Singer (1950) 

followed by Prebish (1950) have challenged the optimistic classical and neo classical view that trading 

partners always get benefits of international trade in traditional (specialization) framework. They argued 

that there will be winner and losers, as classical setup encourage developing countries for the exports of 

primary commodities, which in turn deteriorate their terms of trade (TOT) and exports competitiveness. 

They highlighted the fact that poor countries of Latin America are poor and underdeveloped because of 

their dependence on few primary commodities, which leads to the terms of trade deterioration. In similar 

lines, Saloman (2010) argued that traditional theory of comparative advantage is static for the countries 

dependent on agriculture products and natural resources, but is dynamic for the countries dependent on 

secondary and tertiary sectors. The pitfall in traditional theories of international trade creates avenue for 

economists to think for the substitutes. Additionally these models were based on strong axioms of perfect 

 
6 The dynamic benefits of trade include higher innovations; less volatility in exports earnings hence higher income. 
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competition, constant returns to scale and same technology. Therefore, these theories left a considerable 

part of today’s world trade unexplained.  

To fill this gap, a new theory based on the trade of differentiated products under monopolistic 

competition and economies of scale was developed. Krugman (1979), the pioneer of the new trade 

theory proposed trade as a beneficial process even if the countries are same in the technology, taste, and 

factor endowment. According to Krugman (1979) trade is a beneficial process as it increases product 

variety by taking advantage of the economies of scale and surges consumer’s choice of products. 

Pieneres and Ferrantino (1997) argued that within the new trade theory, large number of trade between 

the industrialized countries having similar taste, technology and factor endowment has been largely 

driven by product differentiation in manufacturing. Other models of trade implying the link between 

exports diversification and economic growth include model of Grossman and Helpman (1991). 

According to this model productivity and growth is enhancing by increasing the number of products 

traded.  

The empirical research probing the relationship between export diversification and economic 

growth is relatively small in the economic literature. The existing research work on the subject has tried 

to counter two vital research questions: (i) Does long run economic growth is affected by export 

diversification? (ii) Can export of different goods help in improving country’s economic performance? 

Broadly, empirical studies on the impact of exports diversification on economic growth can be divided 

in to two groups. 

(i) Country specific studies that have mainly used time series data and 

(ii) Cross country analysis that used panel data 

The one and only empirical work done in case of Pakistan is the study conducted by Akbar and 

Zareen (2000). The study analyzed the export-led growth hypothesis coupled with the role of 

diversification in exports and output growth in case of Pakistan. The study used a disaggregated UN 

Comtrade data set covering time period (1972-73 to 1997-98). Export led growth hypothesis was tested 

by using Granger Causality test and results confirmed the causal relationship of growth led exports rather 

than exports led growth. The impact of diversification was measured by using Herfindhal Hirschman’s 

index (HHI). Results showed that diversification positively affect the growth of exports and output. 

Diversification led growth hypothesis was inspected by Herzer and Nowak (2006) using annual 

time series data of the Chilean economy for the period 1962-2001. The study tested the hypothesis that 
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export diversification is linked to economic growth via externalities of learning by doing and learning 

by exporting. Co integration estimation technique was used for testing the long run relationship between 

real GDP and export diversification. According to their findings, export diversification played a 

significant role in determining the Chilean GDP growth.  

Unlike to Herzer and Nowak (2006), which showed the positive impact of exports diversification 

on economic growth, a time series analysis of Amin Gutiérrez de Piñeres and Ferrantino (2000) showed 

no support for diversification led growth in case of Chile. Conversely, the study found a negative impact 

of exports diversification on economic growth, in Chile. Commodity Concentration index (CCI) was 

used for capturing the effect of exports diversification on economic growth of Chile. The coefficient of 

CCI turned out to be positive indicating a negative relationship between diversity of exports and growth. 

Herzer and Nowak (2006) on several grounds criticized this study. First, they pointed out that the study 

did not take into consideration the co integration technique, which is important for predicting the long 

run relationship between variables. Second, the study did not take in to consideration the possible 

structural breaks while testing for unit root, which may leads to erroneous results. Third, the standard 

residuals tests were not conducted by the study. These observations cast serious doubts on the validity 

of the results concluded by the study of Amin Gutiérrez de Piñeres and Ferrantino (2000). 

Marianne and Naude (2008) investigated the link between diversification of exports and economic 

growth in case of South Africa. The study used the data of 354 districts from 19 sectors of South Africa. 

Various measures such as Herfindhal CCI, Absolute Deviation of the Share of Commodities from the 

world structure were used for analyzing the sub national diversification of exports. The results of the 

study showed that regions with diversified exports structure contributed more in the total exports of the 

country, while regions having concentrated exports basket have smaller share in total exports of South 

Africa 

Arip et.al (2010) investigated the long run relationship between exports diversification and 

economic growth in case of Chile. The study used the UN Comtrade data set over the period of 1980-

2007. Long run relationship between the variables was estimated by using estimation technique of co 

integration. Findings of the study showed that diversity of exports affects economic growth by 

confirming the presence of co integrating vector between the variables.  

Marhubi (2000) empirically tested link between export diversification and economic growth, 

using UN Comtrade data of 91 countries for the period 1961-88. They used three different indexes for 
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the measuring of export diversification along with other control variables of growth. The study captured 

the Horizontal diversification by constructing the index of total number of products countries exported. 

It includes only those products whose share was greater than 0.3 percent of country’s total exports. 

Herfindhal CCI and index capturing the absolute deviation of country’s share of commodities from 

world’s structure was also included for checking the robustness. Separate estimation is carried out for 

all three models using OLS estimation technique. Export diversification enters in all three models 

significantly and with positive sign. Based these findings study carefully concluded that selected 

countries can sustain long run economic growth with concentration on exports diversification. 

Gutiérrez-de-Piñeres and Ferrantino, (2000) empirically tested the association between exports 

diversification and economic growth for the Latin American countries. According to study findings 

countries that have diversified significantly its exports showed strong growth performance over the last 

35 years. Among Latin American countries Chile, Colombia, Uruguay, and Cost Rica are the successful 

stories having enjoy faster growth, as they have their exports. Controlling, for other common 

determinants of growth the study concluded that exports concentration is negatively linked with 

economic growth. 

Imbs and Wacizarg (2003) first time empirically revealed the path which exports diversification 

follows at different income levels. The study used two different data set that International Labor Office 

(ILO) data set covered 1969-1997 periods and United Nations Industrial Development Organization 

covered period 1963-1996. In addition, the study also used the data of Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) of fourteen industrial countries. The stages of diversification 

were empirically analyzed using three different measures for different data sets. The results of the study 

showed that different trade theories played their part at different point of time. The different measures 

of sectoral concentration showed a U shaped pattern between per capita income and sectoral 

concentration i.e. countries diversify at early stages and then again move towards specialization or re 

concentrate at higher stages of development. The threshold level of per capita income at which countries 

move towards specialization is around $9000. The results were robust to different measures of sectoral 

concentration on wider range of data sets. This result of the study was supported by numerous studies, 

for example (Anwesha Aditya and Rajat Acharrya, 2011; Hesse, 2009; Klinger and Lederman, 2006). 

The findings of Imbs and Wacziarg (2003) about the U- shaped pattern of diversification was also 

examined by Bebczuk and Berrettoni (2006). This study used data over 56 countries for the time period 
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1970-2002. The regression results confirmed the hypothesis that poor countries need to diversify until 

reaching to relatively higher level of per capita income, while rich, developed and stable countries. 

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2004) 

explored the tie between exports diversification and economic growth for selected South East Asian 

countries (i.e. Bangladesh, Malaysia, Myanmar, and Nepal). The study used the data over the period 

1972-2001. The results of the study showed that Malaysia has diversified its exports both horizontally 

and vertically over the said period. In case of Bangladesh and Nepal, results showed the significant 

impact of vertical diversification on exports growth only, while horizontal diversification did not play a 

significant role in the total exports of these two countries. Results showed that no dimension of the 

diversification played its part in the growth of exports in Myanmar. The study suggested that for the 

countries to flourish on the path of growth and development both types of diversification is of utmost 

important. 

Klinger and Lederman (2004) empirically investigated the link between economic discovery 

(export of a new product) and development using the disaggregated exports data of three regions (i.e. 

Central Asia, Eastern Europe, and Sub-Saharan Africa) selected countries. Economic discovery was 

captured by considering the number of products exported at more than 1000, 00 USD. Findings of the 

study showed that economic discovery is not confined only to secondary sector, rather it occur in the 

primary sector for example agriculture as well. The findings of the study are in lines with the findings 

of Imbs and Wacizarg; (2003), who argued that exporting new products or diversifying follow a U 

shaped pattern. Countries diversify at the stage of lower income level and then moves towards 

specialization with increase in the level of income. Study also found that a country can reap the potential 

gain of exports’ diversification merely in the presence of absorption capacity along with liberalize trade 

policies. Yet, lack of these two factors preventing the advent of new export products in developing 

nations. 

Agosin (2007) empirically tested the hypothesis that countries having a narrow range of export 

basket consisting of low-technology goods develop gradually than others. The study analyzed the above 

hypothesis with reference to the deviating growth performance of the two regions East Asia and Latin 

American countries over the time period 1980- 2003. The study used data set of UNCTAD’s Handbook 

of Trade and Development Statistics. The diversification of exports was measured by using Hirschman’s 

Herfindhal Index (HHI) and diversification index that the absolute share of country’s exports in the 

world market. The results of the study confirmed that exports diversification single-handedly and 
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interacted with growth of exports is important variable in determining the GDP per capita of the selected 

countries. Furthermore, study also emphasized that the process of diversification does not confined only 

in production of manufactured goods only but actually countries can also diversify in the industries of 

their comparative advantage or resource based industries.  

To analyze the impact of exports diversification on economic growth Hausmann etal (2007) 

developed an index of productivity level. The indicator designated the higher and lower productivity 

levels associated with traded goods. According to the index, exports basket having services and 

manufactured goods lead to higher productivity level while traded goods such as primary commodities 

are associated with lower productivity level. The results of the study showed that a country whose 

exports basket consists of diversified and higher productivity goods experienced faster growth than 

others did. 

Kenji and Mengistu (2009) empirically investigated the impact of exports diversification by 

disentangling the diversification in to its horizontal and vertical components. The study used panel data 

of 41 countries of Sub Saharan Africa (SSA) and East Asia for the period of 1975-2004. The study 

highlighted the fact that despite of the quite similar conditions of the two regions in sixty’s, East Asia 

grows rapidly over the period, while SSA failed to follow the same path. Results of the study concluded 

that diversifying of the exports basket was one of the reasons of East Asia miracle exports. East Asia 

has diversified both horizontally and vertically over the passage of time, whereas SSA attempt to do so 

was so minimal that it could not significantly contribute to the growth of SSA. Vertical diversification 

was measured by the share of manufacturing exports in total exports. Results confirmed that 

diversification of exports is an important determinant of economic growth. 

Hesse (2009) carried out dynamic panel estimation and tests the relationship between export 

diversification and Economic growth using data set of 99 countries spanning from 1960 to 2000. The 

data was averaged over five years in order to overcome the effects of business cycles. The impact of 

diversification was captured by using Herfindhal CCI. The diversification led growth hypothesis was 

tested by using Augmented Solow growth model of Mankiw et al (1992). The results of the dynamic 

panel estimation technique favored the diversification led growth hypothesis. The relationship was 

robust to different econometrics techniques. In addition, the relationship between the two variables is 

nonlinear indicating the fact that developing countries need to diversify their exports whereas developed 

countries can harvest benefits from specialization. 
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Aditya and Acharrya (2011) examined the impact of both exports’ diversification and 

composition on economic growth using data set over 65 countries for the period 1965-2005. The data 

were taken from World Integrated Trade Solution (WITS). The relationship was analyzed at 

disaggregated level; that disaggregation at both country and exports levels. Exports diversification was 

measured by using Hirschman Herfindhal concentration index. The results obtained by applying the 

dynamic panel estimation showed that both composition and diversification of exports matters for 

growth, and the relationship is robust to different model specifications. Furthermore, results highlighted 

that the impact of export diversification is stronger for the countries having larger share of 

manufacturing exports in total exports. Moreover, study found that countries having more technological 

intensive exports have high output growth.  

Dogruel and Tekce (2011) empirically investigated the impact of diversification of exports, and 

trade liberalization policy on growth, for selected Middle Eastern and African (MENA) countries. 

MENA countries have abundance of natural resources and diversifying of exports basket from naturally 

abundant fossils fuels to other related products remained the primary policy objective since 1980s. The 

study used the UN com trade data set at three-digit SITC level for the period 1991 -2009. The export 

diversification led growth hypothesis was tested using two indexes. First index is the number of products 

exported at three digit SITC- level and excludes the product having value less than 100,000 USD. 

Second index is the Hirschman’s Herfindhal (HHI) commodity concentration index. The result showed 

that HHI index is negatively correlated to GDP per capita as expected. Countries that were not dependent 

on exports of fuels only succeeded in diversity of exports, while in case of countries having natural 

abundance of oil results were dual. For example, Saudi Arabia and Algeria exports basket is more 

concentrated, while other oil rich countries Kuwait and Oman have diversified over the time by 

significantly reducing the dependence on oil exports only. 

Vera Songwe and Deborah Winkler (2012) empirically tested the impact of both exports and 

exports diversification on growth and employment using data set of thirty selected Sub Saharan African 

(SSA) countries over the time span of 1995- 2008. Herfindhal commodity and market concentration 

index were used for empirical analysis. According to study findings exports diversification affect 

positively economic growth in seven out of thirty selected countries 

In this chapter of the study, an extensive review has been carried out about the role of trade, 

exports, and exports diversification in the process of long-run economic growth. More specifically a 

wide range of empirical studies on the link between exports diversification and economic growth has 
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been reviewed. These empirical studies have analyzed different types of diversification that horizontal 

diversification, vertical diversification and geographical diversification. The present study is an attempt 

to explore the knot between these two variables in perspective of selected South and East Asian countries 

over the period 1972-2015. The study explored horizontal and vertical diversification for the selected 

countries. For the robustness check, present study included two different measures of diversification. 

One is Herfindhal Commodity Concentration Index (HCCI) and the other is diversification index. The 

study uses the data set of Feenersta etal (2000) for calculating the variable of index. This data set is 

comprehensive in scope without much missing values like in usual UN Comtrade data set. It is based on 

SITC revision 2, digit four classifications. This data set was also used by Hesse (2008) which explored 

the relationship for the 99 countries over the time period 1961-2000. However, the study did not 

disentangle the diversification into its horizontal and vertical components. The present study extended 

the data set up to 2012, and instead of single dimension export diversification have been measured with 

multiple dimensions captured the different dimensions of diversification.  

3.DATA, MODEL AND METHODOLOGY 

Export diversification affects economic growth is the key hypothesis as earlier discussed in the 

first section. To provide empirical evidence of the hypothesis, this section presents a model, which is 

mainly based on neo-classical Solow (1956) growth model. The study starts with a simple aggregate 

production function where, output 𝑌!"  in country ′𝑖′at time ‘t' is a function of the production technology 

𝐴!" the common inputs factors Labor L#$ and Capital 𝐾!" which is presented in the following equation 1. 

𝑌!" = 𝐴!"		𝐹(𝐾!"	, 𝐿!")																																																																									(1)								 

The following equation gives the Cobb- Douglas specification; 

𝑌!" = 𝐴!"𝐹(𝐾!")&(𝐿!")' 																																																											(2) 

The time driven Production technology is given by  𝐴!" = 𝐹(𝑡)  

The new growth theory also known as endogenous growth model pioneered by Romer (1986) and 

Lucas (1988) argued that instead of physical capital, it is human capital that explain long-run economic 

growth. In this framework technological progress (knowledge) in not time driven (exogenous) but 

explain by the endogenous factor of human capital. Hence, technological progress becomes the function 

of both t and h, and specified as follows;𝐴!" = 𝐹(𝑡	, ℎ)                                                                                                 
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Similarly, it is argued that along with stock of human capital ‘h’ production technology also 

depends on domestic Research and Development (R& D) capital stock (Romer 1990; Grossman and 

Helpman 1991; and Aghion and Howitt 1992). Therefore, equation (3) becomes  

𝑌!" = 𝐴!"(𝑡, ℎ, 𝑟)	𝐹(𝐾!")&(𝐿!")' 																																																												(3) 

Where, r is the domestic R&D capital stock                                                                                           

The role of international trade to increase Ait was explained by Grossman and Helpman (1995) 

and Coe and Helpman (1995). The knowledge and technology diffusion that diffuse via international 

trade leads to increase
 
𝐴!". Hence, in this regard, production function takes the following form: 

𝑌!" = 𝐴!"(𝑡, ℎ, 𝑟,𝑚)	𝐹(𝐾!")&(𝐿!")' 																																																						(4) 

Similarly, Keller, W. 1998; Westphal, L 2002; and Blalock and P.Gertter 2004) argued that not 

only imports but exports also leads to increase 𝐴!" through knowledge spillovers. By incorporating 

exports our production function is extended as  

𝑌!" = 𝐴!"(𝑡, ℎ, 𝑟,𝑚, 𝑥)	𝐹(𝐾!")&(𝐿!")' 																																																	(5) 

The present study claims that not only volume of exports, but also exports diversification plays a 

critical role for the long run economic growth.7 Krugman & Obstfeld, (2003) argued that countries could 

avoid diminishing returns in production process through mobilizing the production factors from one 

sector to another. Equation (6) postulates that along with conventional factors, exports level and 

diversification affect aggregate output.  

On the basis of the above theoretical model, the following model is estimated by using the panel 

data of the selected Asian countries spanning between 1972 and 2015. 

Y#$ =	γ( + γ)X#$ + γ*Z#$ + e#$																																																														(6)	 

Where, 

𝑌!" = Rate	of	real	GDP	per	capita	growth	for	country		′i′	in	time	period	′t′ 

 𝑋!" = Vector of control variable(s) for cross-country growth equation for country ‘i’ in time 

period‘t’. This includes variables recognized as important control variables for cross-country growth 

 
7  Fahim Al Marhubi; 2000; Agosin 2007; Hesse (2008), Aditya and Acharraya 2012 analyzed the impact of exports 
diversification on economic growth.			 
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equation specified by Levine and Renelt (1992). These include lag of real GDP per capita as an initial 

income, human capital, physical capital, and population growth.  

𝑍!" =Vector of the standard variables of interest for measuring export diversification for country 

‘i’  in time ‘t’. This Vector consists of three different indicators that captured exports diversification, 

namely HCCI Commodity Concentration Index, Total Products Index, and the percentage of the share 

of Manufacturing Exports to total Exports. 

𝑒!" =  error term. 

Table 1. Definition of The Variables 

Variable Symbol Definition Source 

growth of per capita real GDP   RGDPG The difference of real PPP adjusted GDP per 

capita. 

Penn World 

Table 

(PWT) 

Physical capital  PC Investment share of PPP converted GDP per 

capita at 2005 constant prices. 

PWT 

Human capital HC Secondary school enrollment ratio is used as 

proxy of human capital. 

WDI 

Population growth  POPG The study assumes constant rate of 

depreciation and technological progress 

across countries, which sum is 0.05. 

WDI 

 Herfindhal Commodity 

Concentration Index  

HCCI Sum of ratio of share of commodity in total 

exports  

UN 

Comtrade  

Total Products Index  TP Number of total products exported UN 

Comtrade 

Vertical diversification (Manuf 

X /Total 

X) 

Share of manufacturing to total exports WDI 

The analysis is confined to seven Asian countries due to following motives. First, Heterogeneity 

of initial technology can be avoided with regional grouping as cited by Haq and Luqman (2014). Second, 
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the trade policies of these countries are more or less similar in both structure and period dimension. For 

example, in 1950s and 1960s, both regions of Asia followed an import substitution strategy of 

development, while lot of attention was paid to export led growth in 1970s. Moreover, in late 1980s, 

these countries have made ample trade liberalization and structural transformation to reap the dynamic 

benefits of trade Haq and Luqman ( 2014). 

 Econometric Methodology 

As our analysis is based on annual time series data of selected Asian countries. Keeping in view 

the nature of the study, one way is to carry out a cross-country regression, however cross-country 

regression suffers from severe drawbacks. First, the cross section estimators do not take in to account 

the endogenity problem of the explanatory variables, as indicated by Caselli et al (1996), that in cross-

country regression most macro-economic variables are interdependent, which might leads to spurious 

results due to miss- specification of model. Second, cross-country regression often suffers from problem 

of omitted variable bias. The dynamic framework captures the unobserved country specific factors, 

thereby solving the omitted variable bias problem in a cross-country growth regression. As in our base 

line model some variables are endogenously determined.8 Hence, to avoid these inadequacies of simple 

cross-section regression, dynamic panel growth model is estimated using Generalized Methods of 

Moments (GMM), developed by Arellano and Bond (1991) and Arellano and Bover (1995). 

4.EMPIRICAL FINDINGS 

As early discussed in chapter that the key objective of the study is to investigate the link between 

exports diversification on economic growth for selected Asian countries. Hence, the estimation mainly 

focuses on using the different proxies of exports diversification. Table 1 presents estimated results of 

our base line model. The results of the study indicate that most of the variables have predicted signs and 

statistically significant relationship with real GDP per capita growth. It is also important to highlight 

that initial income, physical capital (PhyC)it, human capital (HC)it and population growth (PoPG)it are 

control (common) variables in all of our growth regressions. The coefficient estimates given in column 

2 (Model-1) of table 2, shows that population growth adjusted for depreciation and technological 

 
8 In our model physical capital (investment to Gdp ratio) and export diversification index are endogenous, while initial income 
and our schooling variables are predetermined. Hoffeler (2002) and Hesse (2009) also assume human capital measured by 
secondary school enrollment ratio and initial income predetermined. Hesse (2009) also assumed Export diversification indices 
endogenous. It is quite reasonable to assume that export concentration is endogenously determined as export is main component 
of GDP per capita. 
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progress enters the model with expected negative sign which is statistically significant. This finding is 

comparable to the standard: 

Table 2. Dependent Variable is Growth of Real GDP Per Capita (RGDPG)it 
Variables Model_1 Model_ 2 Model_3 Model_4 

Initial real GDP 
-0.006 

(0.353) 

-0.011 

(0.139) 

-0.004 

(0.545) 

-0.005 

(0.354) 

(POPG)it 
-0.015* 

 (0.089) 

-0.017*   

(0.069) 

-0.017*   

(0.060)     

-0.017* 

(0.068) 

(HC)it 
0.041* 

(0.087) 

0.043* 

(0.088)      

0.044* 

(0.070)     

0.054** 

(0.019) 

(PhYC)it 
0.228*** 

(0.000) 

0.227*** 

(0.000) 

0.209*** 

(0.000) 

0.233*** 

(0.000) 

 

(HCCI)it 
-0.044* 

(0.082) 

………. 

………. 

………. 

………. 

-0.161** 

(0.014) 

 

(TP)it 
………. 

………. 

0.001* 

(0.060) 

………. 

………. 

………. 

………. 

(Manuf X /Total X)it ………. ……… 
0.001** 

(0.035) 
……….. 

(HCCI)it2 ………. ………. ………… 0.312 

(0.165)  ……….. ………. ………… 
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Constant 
-0.048 

(0.231) 

-0.043 

(0.039) 

-1.54** 

(0.027) 

-0.044 

(0.219) 

     

No. of Observations 238 238 238 238 

No. of Countries 07 07 07 07 

Sargan Test 0.58 0.61 0.66 0.79 

AR(2) 0.27 0.19 0.33 0.21 

Notes: ***, ** and * shows the significance level at 1% , 5 and 10 percent respectively. 

Values in parentheses are P-Value for Z-test 

 

the growth models of Solow (1956) and augmented Neo-classical growth model of Mankiw et al. 

(1992) that a higher population growth rate leads to lower per capita income growth by lowering the 

steady-state value of capital per worker. Human capital which is measure with secondary school 

enrollment ratio has expected positive sign which is statistically significant. This indicates that human 

capital (HC)it acquired by school education play a vital role in growth process of selected Asian 

countries. The result is comparable with previous findings of Fahim Al Marhubi (2000), Hesse (2008), 

and Aditya and Acharrya (2012).  Similarly, physical capital enters the model with expected positive, 

which is statistically significant. It has the stronger coefficient (0.228) among explanatory variables, 

which indicates that physical capital is the one important indicator of long run economic growth in 

selected Asian countries. The result maintains standard Neo-classical growth model of Solow (1956) 

which argues that increase in physical capital leads to increase GDP Per capita growth.  

The lagged dependent variable and subsequent real GDP Per capita growth has the expected 

negative sign that is; a country with a lower level of initial per capita GDP is in a more promising 

position for future growth but this variable is not significant in our case. The result is in relevance with 

the Neo-Classical growth model that income per capita growth rate tends to be negatively related to its 

initial level of per capita income. This finding suggests that there is a tendency for poor Asian countries 

to grow faster than their rich counterparts.  
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As mentioned earlier, that the study analysis mainly focus exports diversification. Empirical 

findings presented in column 2 (Model_1) of table 5.1 shows that the first proxy of exports 

diversification that Export Concentration Index which is measured with (Herfindhal Commodity 

Concentration index) enters the model with expected negative sign which is statistically significant. This 

designates that export concentration is detrimental to growth, define it alternatively countries having 

diversified exports basket enjoys faster growth. The result resemble with previous findings of Fahim Al 

Marhubi (2000), Agosin (2007), Hesse (2008), Aditya and Acharrya (2012).  

Column three (Model_2) presents the impact of horizontal exports diversification on economic 

growth. Like Model_1, control variables have expected signs, which are statistically significant. In 

Model_2 over variable of interest Horizontal exports Diversification (TP)it which measure through the 

Number of Products Exported has an expected positive sign which is statistically significant. The 

positive and significant coefficient of (TP)it indicate that countries holds more exported products getting 

pace of economic growth. This result is in line with the study of Fahim Al Marhubi (2000) who finds 

that increase in total number of products exported give pace to growth rate of per capita income.  

Model_3 (Column 4) analyze  the impact of vertical exports diversification (Manuf X/Total X)it 

(Share of Manufacturing Exports to Total Exports) on our dependent variable (GDP per capita growth), 

Like Model_1 and Model_2 in Model_3 all control variables have same expected signs. Population 

growth is negatively and significantly influencing the income per capita growth, the results are in line 

with the existing theoretical and empirical literature. The results supported by previous findings of 

Fahim Al Marhubi (2000), Agosin (2007), Hesse (2008), Aditya and Acharrya (2012) whose finds that 

population growth affects economic growth negatively. 

In this model our variable of interest that vertical exports diversification (Share of Manufacturing 

Exports to Total Exports) has a positive sign, which is statistically significant. This result shows that 

countries can achieve pace economic growth if it holds higher share of manufacturing exports in their 

exports basket. Similar findings have been found by Fahim Al Marhubi (2000), Hesse (2008) and Aditya 

and Acharrya (2012).  

The last column of Table 1 displays the result of the square term of our first proxy of export 

diversification (Exports Concentration Index) (HCCI)it2 that enters in the model positively which is not 

statistically significant. This specification is investigated to analyze the non-linearity of diversification 

proxy (Exports Concentration Index) by including the square term of exports concentration index along 
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with linear term of exports concentration. The result indicates that export concentration follows U 

shaped pattern that developing countries benefiting from diversifying, while rich countries perform 

better with specialization. The result is in line with the previous findings of Cabellero and Cowan (2006), 

Klinger and Lederman (2006), Imbs and Wacziarg (2003), Bebczuk and Berrettoni (2006) and Hesse 

(2008) who argue that countries diversify at the early stages of development while move towards 

specialization after passing the threshold level of income. 

5. DIAGNOSTIC TESTS 

In all of the above model values of Sargan test shows that instrumental variables are valid as the 

null hypothesis (restrictions are valid) is not rejected in any case. Values of AR (2) also show that there 

is no problem of serial correlation in all of the above models. 

6. CONCLUSION 

The key objective of the study was to investigate the impact of exports diversification on 

economic growth in selected Asian countries. In order to meet the objective we test the hypothesis that 

“Whether Exports Diversification Contributes to Economic Growth.” For an empirical investigation of 

our hypothesis we develop a model that incorporate standard growth variables that investment to GDP 

ratio, secondary school enrollment ratio, Population growth, initial income and the indices of export 

diversification. The consequent model enables us to assess the contribution of export diversification to 

economic growth in sample countries. The empirical analysis estimates dynamic growth equations using 

panel data set of seven selected Asian countries spanning from 1972-2015. GMM estimation technique 

was used for the estimations of our dynamic growth equations. 

In this context, the major findings of the study can be briefly summarized as follows. The overall 

empirical evidence substantiates the fact that export diversification contributes positively to the 

economic growth in selected countries. For instance in Model_1 the first indicator of exports 

diversification (i.e. exports concentration index) which measure through HCCI index bears expected 

negative sign which is statistically significant. Our second indicator of exports diversification that 

measure through exported products (horizontal exports diversification) bears an expected positive sign 

and has a significant impact on dependent variable (growth of real GDP per capita). Similarly, our third 

indicator of exports diversification, which measure through share of manufacturing exports to total 

exports (vertical exports diversification), bears an exceptive positive sign, with a significant impact 

dependent variable. The other core results support the positive implications of physical capital and 
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human capital on overall growth. Physical capital surely receipts pride of place which has the strongest 

coefficient. Correspondingly, population growth has an expected negative sign and significant in all four 

models. The initial level of GDP per capita has an expected negative sign while it is insignificant in all 

four cases. The result indicates that the tendency towards convergence in selected countries; however, 

it is not significant.  

 The overall impression that one can draw from these findings is that in deed exports 

diversification paces economic growth in sample countries through both horizontal and vertical 

diversification. Based on the findings of this study presented in chapter five, following are some of the 

facts that can direct policies about export diversification and economic growth of sample countries. As 

our findings lends support to the hypothesis that exports diversification positively affect economic 

growth. Accordingly, sample countries need to design and implement policies of exports diversification 

in order to enhance economic growth. Another important finding of the study is that export 

diversification follow U shaped pattern. It means that country diversify at the early stages of 

development and then move towards re-concentration after passing threshold level of income. In 

developing countries, policies should be directed to diversify rather than specialization, while developed 

countries can perform better with specialization.  
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A COMPARISON OF ENERGY EFFICIENCY IN THE BRICS COUNTRIES 

İbrahim Murat BİCİL* 

ABSTRACT 

Increases in energy efficiency positively affect sustainability in the use of natural resources. In 

addition, increases in energy efficiency provide benefits in terms of lower carbon emissions, less 

greenhouse gas emissions and reduction of air pollution. In this context, the threat of environmental 

degradation and sustainability concerns, which have come to the fore due to the increasing energy 

consumption in many economies, have made energy efficiency a priority. In this study, energy efficiency 

is discussed in the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) that provide rapid 

economic development and have an important role in the global economy. Malmquist total factor 

productivity index calculations are used in the measurement and comparison of energy efficiency for 

the period 1995-2021. In factor productivity calculations, gross capital formation, total workforce and 

total energy consumption used as input variables, and GDP used as output variable. According to the 

findings, the total factor productivity of the BRICS countries increased by 0.9% on average in the 

relevant period. While total factor productivity increased in BRICS countries in Russia, China, Brazil 

and South Africa, it was observed that total factor productivity decreased in India. Average overall 

factor productivity growth is 2.9% in Russia, 2.1% in China, 0.5% in Brazil and 0.4% in South Africa. 

In India, on the other hand, total factor productivity decreased by an average of 1.1%. 

Keywords: Energy Consumption, Energy Efficiency, Malmquist Index, Total Factor Productivity, 

BRICS Countries.  
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1.INTRODUCTION 

BRICS countries consisting of Brazil, Russia, India, China and South Africa are considered as 

emerging economies that have a significant share in global economic activity. In the past few decades, 

the BRICS countries have recorded high rates of both economic growth and industrial sector growth. 

According the world bank data while BRICS countries recorded an average economic growth rate of 

4.43% in the 1995-2021 period, they reached an average growth rate of 4.06% in the industrial sector in 

the same period. The high economic growth rates and industrial sector growth achieved in this period 

also increased the demand for energy in the BRICS countries. As in many economies, it is possible to 

encounter various problems due to the increasing energy demand in BRICS countries. Some of these 

problems can be listed as being affected by fluctuations in energy prices, climate change concerns related 

to energy use and energy supply security risks. A well-designed energy strategy is needed to deal with 

the problems that arise due to the increasing energy demand. Increasing energy efficiency is one of the 

key factors in achieving the goals set by the energy strategy. The efficient use of energy can ensure that 

the problems related to energy use are eliminated without compromising high economic growth rates. 

Therefore, energy efficiency indicators developed by researchers are monitored by policy makers. In 

addition, energy efficiency performances are measured and compared across countries and regions. One 

of the purposes of monitoring, measuring and comparing energy efficiency is to reveal the performance 

differences between countries and regions. Another purpose of measuring energy efficiency and 

revealing efficiency differences between countries is to determine the reason for the differences between 

countries with high performance and countries with low performance. Measuring the energy efficiency 

performance of the countries and determining the steps to be taken to increase the efficiency are also 

important in terms of giving an idea about the measures that can be taken on a global scale against the 

climate crisis. 

High energy efficiency means more output production with less energy input. In the 

measurement of energy efficiency, data envelopment analysis method based on mathematical 

programming is used in many studies. Data envelopment analysis is a non-parametric approach used to 

measure the relative efficiency of decision-making units with multiple inputs and outputs (Song, Zhang, 

Liu and Fisher, 2013). In this context, energy efficiency in BRICS countries is measured with the 

Malmquist total factor productivity index based on data envelopment analysis in this study. The changes 

in total factor energy efficiency in the BRICS countries during the 1995-2021 period are evaluated by 

taking into account the Malmquist total factor productivity results. 
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2.LITERATURE REVIEW 

There are many studies that measure energy efficiency in order to make energy efficiency 

comparisons between countries and regions. A significant part of these studies use data envelopment 

analysis method based on mathematical programming, which is used to measure the relative efficiency 

of decision-making units with multiple inputs and outputs. Table-1 presents the findings of studies 

comparing energy efficiency between countries and regions. 

Table 1. Energy Efficiency Measurement and Comparison Studies 

Author(s) Country/Regio

n and Time 

Period 

Methodology Variables Findings 

Zhou and 
Ang 
(2008) 

21 OECD 
countries 
1997-2001 

Data 
Envelopment 
Analysis 

Input Variables: “Capital 
stock, labour force, Energy 
Consumption (Coal, Oil, 
Gas, Other energy)” 
Output Variables: 
“Desirable output is gross 
domestic product (GDP). 
Undesirable output is CO2 

emissions”. 

Three alternative energy 
efficiency performance 
indexes were calculated 
for OECD countries.  

Zhang, 
Cheng, 
Yuan and 
Gao 
(2011) 

Argentina, 
Bolivia, 
Botswana, 
Chile , China, 
Dominican, 
Ecuador, 
Guatemala, 
Honduras, 
India, Iran, 
Kenya, Mexico, 
Morocco, 
Panama, 
Paraguay, Peru, 
Philippines, Sri 
Lanka, Syria, 
Thailand, 
Venezuela, 
Zambia 
1980-2005 

Data 
Envelopment 
Analysis 
Tobit Model 

 
Input Variables: “Capital 
stock, labour force, Energy 
Consumption” 
Output Variable: “Gross 
Domestic Product (GDP)”. 

The countries with the 
best energy efficiency 
performance in the 1980-
2005 period are 
Botswana, Mexico and 
Panama. In addition, the 
countries with the lowest 
energy performance are 
Kenya, Sri Lanka, Syria 
and the Philippines. 
Among the countries that 
increased energy 
efficiency, the country 
with the rapid rise was 
China. According to the 
tobit analysis results, a u-
shaped relationship was 
found between per capita 
income and energy 
efficiency. 

Song, 
Zhang, 
Liu and 
Fisher 
(2013) 

BRICS (Brazil, 
Russia, India, 
China and 
South Africa) 
2009-2010 

Bootstrap- Data 
Envelopment 
Analysis 

“Energy Consumption,  
Number of economically 
active population, Capital 
formation rate, Gross 
Domestic Product” 

The energy efficiencies of 
the BRICS countries 
increased significantly in 
2010 compared to the 
previous year. It has been 
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observed that the country 
with the lowest energy 
efficiency value among 
the five countries is India. 
 
 

Camioto, 
Moralles, 
Mariano 
and 
Rebelatto 
(2016) 
 
 

BRICS  (Brazil, 
Russia, India, 
China and 
South Africa) 
G7  (Canada, 
France, 
Germany, 
Italy, Japan, 
United 
Kingdom and 
United States) 
1993-2010 

Data 
Envelopment 
Analysis 

Input Variables: “Gross 
Fixed Capital formation, 
workforce, Energy 
Consumption”  
Output Variables: 
“Desirable output is gross 
domestic product (GDP). 
Undesirable output is CO2 

emissions.” 

Energy efficiency in 
BRICS countries varies 
between 23.54% and 
99.95%. In addition, it has 
been found that the energy 
efficiency is over 95% in 
each of the G7 countries. 

Camioto, 
Rebelatto 
and 
Rocha 
(2015) 

BRICS  (Brazil, 
Russia, India, 
China and 
South Africa) 
1993-2010 

Data 
Envelopment 
Analysis 

Input Variables: “Gross 
Fixed Capital formation, 
labor, Energy 
Consumption”  
Output Variables: 
“Desirable output is gross 
domestic product (GDP). 
Undesirable output is CO2 

emissions”. 

The findings showed that 
Brazil had the highest 
ratio in terms of total 
factor energy efficiency. 
In terms of energy 
efficiency, Brazil is 
followed by South Africa, 
China, India and Russia. 

Zheng 
(2021) 

23 cities in 
China 
2012-2018 

Data 
Envelopment 
Analysis (Slack 
based 
measurement 

Input Variables: “Number 
of employed workers 
Person, Capital stock, 
Annual total electricity 
consumption” 
Desirable output: “gross 
domestic product”. 
Undeseirable outputs: 
“Sulfur dioxide emissions, 
Industrial smoke emission, 
Wasted-water discharge, 
PM2.5, Industrial energy 
terminal consumption” 

It was determined that the 
total factor energy 
efficiency of Harbin and 
Shanghai showed an 
upward trend. The overall 
TFEE shows a steady 
upward trend. It has been 
found that the general 
total factor energy 
efficiency of 23 selected 
cities has a decreasing 
trend. 

3. DATA AND METHODOLOGY 

3.1. Data 

In the index value calculations, energy use, gross capital formation and labor force variables are 

selected as inputs, and gross domestic product variable is selected as output. Explanations on input and 

output variables are presented in Table-2. 
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Table 2. Definition of Variables 

Variable Definition Periodicity Source 

OUTPUT GDP: Gross Domestic Product. US$ at constant 2015 prices. Annual (WB, WDI)* 

INPUT GCF: Gross Capital Formation. US$ at constant 2015 prices. Annual (WB, WDI)* 

INPUT LF: Labor Force, total.  Annual (WB, WDI)* 

INPUT EUSE: Total Energy Consumption (Mtoe) Annual (Enerdata)** 

 

*(WB, WDI): World Bank, World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/source/world-development-
indicators  
**(Enerdata): World Energy & Climate Statistics – Yearbook, https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-
statistics.html  
 

3.2. Malmquist Total Factor Productivity Index Metodology 

With the Malmquist total factor productivity index, input or output-oriented productivity changes 

can be measured by linear programming. The productivity index can be calculated as input and output 

oriented. When calculating the output-oriented productivity index, the distance between a certain input 

and the maximum output is taken into account. In the calculation of the input-oriented productivity 

index, the distance to the minimum input at a certain output level is taken into account (Caves et al., 

1982, Coelli,1996). 

                                     (1) 

In equation (1),  shows the inputs in the period t,  shows the inputs in the period t+1,  

shows the outputs in the period t, and  shows the outputs in the period t+1. The output-oriented MTFP 

index expresses the geometric mean of two output-oriented MTFP indices. These indices use t period 

and t+1 period technologies, respectively. The index defines the productivity of the ( , ) production 

point relative to the ( , ) production point. 
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The MTFP index can also be expressed to show technical efficiency and technological change 

(Fare and Grosskopf, 1992 and Fare et al. 1997). In this case, MTFP can be written as in equation (2). 

                (2) 

The first part of Equation (2) shows the change in technical efficiency between periods t and t+1. 

The second part of equation (2) shows the technological change between the periods t and t+1. 

In the calculation of the Malmquist total factor productivity index, the required distance functions 

are calculated for each decision unit by using linear programming models. By solving linear 

programming models, pure efficiency change (PECH) and scale efficiency change (SECH), technical 

efficiency change (EFFCH), technological change (TECHCH) indices are obtained for each decision 

unit. The Malmquist total factor productivity index, as expressed in equation (2), is equal to the product 

of the index of technological change and the index of change in technical efficiency (Fare et al., 1994). 

The fact that the total factor productivity index and its components are greater than one indicates an 

increase in total factor productivity, while a lower than one indicates a decrease in factor productivity 

(Deliktaş, 2002). 

4. EMPIRICAL RESULTS AND DISCUSSION 

In this section, group and country-based energy efficiency results in BRICS countries are 

evaluated. Findings related to Malmquist total factor productivity index and its components for energy 

efficiency are given in table-3 and table-4. 

Table 3. For BRICS Countries, the MTFP Index and Its Components between the Period 1996-
2021 

 
effch pcyA techch pcyA pech pcyA sech pcyA tfpch pcyA 

1996 1.007 0.7% 1.006 0.6% 1.032 3.2% 0.976 -2.4% 1.013 1.3% 

1997 1.017 1.7% 0.983 -1.7% 1.014 1.4% 1.003 0.3% 0.999 -0.1% 

1998 1.082 8.2% 0.986 -1.4% 1.013 1.3% 1.068 6.8% 1.067 6.7% 

1999 0.968 -3.2% 1.068 6.8% 0.97 -3.0% 0.999 -0.1% 1.034 3.4% 

2000 0.972 -2.8% 0.993 -0.7% 1.046 4.6% 0.93 -7.0% 0.966 -3.4% 

1
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2001 0.981 -1.9% 1.018 1.8% 0.973 -2.7% 1.008 0.8% 0.998 -0.2% 

2002 0.977 -2.3% 1.028 2.8% 0.972 -2.8% 1.005 0.5% 1.004 0.4% 

2003 0.984 -1.6% 0.987 -1.3% 0.98 -2.0% 1.004 0.4% 0.971 -2.9% 

2004 0.982 -1.8% 0.969 -3.1% 0.979 -2.1% 1.003 0.3% 0.952 -4.8% 

2005 0.982 -1.8% 1.023 2.3% 0.984 -1.6% 0.997 -0.3% 1.005 0.5% 

2006 1.015 1.5% 0.976 -2.4% 1.009 0.9% 1.006 0.6% 0.99 -1.0% 

2007 1.011 1.1% 0.971 -2.9% 1.003 0.3% 1.008 0.8% 0.982 -1.8% 

2008 1.041 4.1% 0.967 -3.3% 1.036 3.6% 1.005 0.5% 1.006 0.6% 

2009 0.939 -6.1% 1.069 6.9% 0.943 -5.7% 0.996 -0.4% 1.003 0.3% 

2010 1.014 1.4% 0.99 -1.0% 1.02 2.0% 0.994 -0.6% 1.004 0.4% 

2011 1.016 1.6% 1.002 0.2% 1.006 0.6% 1.009 0.9% 1.018 1.8% 

2012 1.014 1.4% 1.019 1.9% 1 0.0% 1.013 1.3% 1.033 3.3% 

2013 1.035 3.5% 0.998 -0.2% 1.028 2.8% 1.007 0.7% 1.032 3.2% 

2014 1.009 0.9% 1.015 1.5% 1.002 0.2% 1.007 0.7% 1.024 2.4% 

2015 0.996 -0.4% 1.027 2.7% 1.01 1.0% 0.986 -1.4% 1.023 2.3% 

2016 1.003 0.3% 1.036 3.6% 1.021 2.1% 0.982 -1.8% 1.039 3.9% 

2017 1.006 0.6% 0.997 -0.3% 1.003 0.3% 1.003 0.3% 1.004 0.4% 

2018 1.013 1.3% 1.003 0.3% 1.001 0.1% 1.013 1.3% 1.016 1.6% 

2019 1.024 2.4% 1.005 0.5% 1.013 1.3% 1.011 1.1% 1.029 2.9% 

2020 1.018 1.8% 1.03 3.0% 1.007 0.7% 1.01 1.0% 1.048 4.8% 

2021 1.003 0.3% 0.989 -1.1% 0.992 -0.8% 1.012 1.2% 0.992 -0.8% 

mean 1.004 0.4% 1.006 0.6% 1.002 0.2% 1.002 0.2% 1.009 0.9% 

 

Table-3 represents the calculated MTFP index and its components between the period 1995-2021. 

According to factor productivity findings, decreases were recorded in factor productivity in 
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approximately one third of the period covered. In the remaining part of the period, it was observed that 

factor productivity increased. In the related period, the highest productivity increase was recorded in 

1998 with 6.7 percent. The highest productivity decrease was recorded in 2004 with 4.8 percent. 

Table 4. Country Specific MTFP Index Results 

 
BRAZİL CHINA INDIA RUSSIA 

SOUTH 

AFRICA 

 
TFPCH % TFPCH % TFPCH % TFPCH % TFPCH % 

1996 0.9940 *-0.6% 0.9970 *-0.3% 1.0570 **5.7% 0.9950 *-0.5% 1.0260 **2.6% 

1997 0.9710 *-2.9% 1.0550 **5.5% 0.9370 *-6.3% 1.0410 **4.1% 0.9990 *-0.1% 

1998 0.9930 *-0.7% 1.0160 **1.6% 1.0280 **2.8% 1.3640 **36.4% 0.9760 *-2.4% 

1999 1.0360 **3.6% 1.0230 **2.3% 0.9560 *-4.4% 1.1240 **12.4% 1.0360 **3.6% 

2000 1.0010 **0.1% 1.0220 **2.2% 1.0720 **7.2% 0.7570 *-24.3% 1.0140 **1.4% 

2001 1.0010 **0.1% 0.9310 *-6.9% 1.0130 **1.3% 1.0250 **2.5% 1.0260 **2.6% 

2002 1.0420 **4.2% 0.9780 *-2.2% 0.9790 *-2.1% 1.0450 **4.5% 0.9810 *-1.9% 

2003 1.0130 1.3% 0.8990 *-10.1% 0.9570 *-4.3% 1.0390 **3.9% 0.9540 *-4.6% 

2004 0.9930 *-0.7% 0.9270 *-7.3% 0.8510 *-14.9% 1.0600 **6.0% 0.9400 *-6.0% 

2005 1.0290 **2.9% 1.0070 **0.7% 0.9340 *-6.6% 1.0560 **5.6% 1.0010 **0.1% 

2006 0.9920 *-0.8% 0.9780 *-2.2% 0.9550 *-4.5% 1.0780 **7.8% 0.9550 *-4.5% 

2007 0.9810 *-1.9% 0.9750 *-2.5% 0.9150 *-8.5% 1.0700 **7.0% 0.9760 *-2.4% 

2008 0.9780 *-2.2% 0.9680 *-3.2% 1.0790 **7.9% 1.0450 **4.5% 0.9660 *-3.4% 

2009 1.0660 **6.6% 1.0080 **0.8% 0.9230 *-7.7% 0.9610 *-3.9% 1.0660 **6.6% 

2010 0.9560 *-4.4% 1.0790 **7.9% 0.9580 *-4.2% 1.0080 **0.8% 1.0250 **2.5% 

2011 1.0140 **1.4% 1.0860 **8.6% 1.0120 **1.2% 1.0250 **2.5% 0.9570 *-4.3% 

2012 1.0110 **1.1% 1.0730 **7.3% 1.0100 **1.0% 1.0430 **4.3% 1.0260 2.6% 

2013 0.9950 *-0.5% 1.0720 **7.2% 1.0950 **9.5% 1.0230 **2.3% 0.9820 *-1.8% 
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2014 1.0120 **1.2% 1.0680 **6.8% 0.9990 *-0.1% 1.0100 **1.0% 1.0330 **3.3% 

2015 1.0560 **5.6% 1.0650 **6.5% 1.0330 **3.3% 0.9830 *-1.7% 0.9840 *-1.6% 

2016 1.0380 **3.8% 1.0650 **6.5% 1.0440 **4.4% 1.0020 **0.2% 1.0480 **4.8% 

2017 0.9920 *-0.8% 1.0660 **6.6% 0.9640 *-3.6% 1.0160 **1.6% 0.9830 *-1.7% 

2018 1.0080 **0.8% 1.0650 **6.5% 0.9590 *-4.1% 1.0280 **2.8% 1.0220 **2.2% 

2019 0.9970 *-0.3% 1.0560 **5.6% 1.0610 **6.1% 1.0300 **3.0% 1.0050 **0.5% 

2020 1.0080 **0.8% 1.0300 **3.0% 1.0500 **5.0% 0.9880 *-1.2% 1.1730 **17.3% 

2021 0.9530 *-4.7% 1.0740 **7.4% 0.9200 *-8.0% 1.0440 **4.4% 0.9770 *-2.3% 

MEAN 1.005 **0.5% 1.021 **2.1% 0.989 *-1.1% 1.029 **2.9% 1.004 **0.4% 

 

Table-4 represents the calculated country specific total factor productivity index results. The cells 

marked in (*) in Table-4 show the decreases in the total factor productivity in the relevant country in 

the relevant period. In Table-4, the periods with an increase in factor productivity are marked in (**). 

According the table-4 average overall factor productivity growth is 2.9% in Russia, 2.1% in China, 0.5% 

in Brazil and 0.4% in South Africa between the period 1995-2021. In India, on the other hand, total 

factor productivity decreased by an average of 1.1% in the same period. 
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Figure 1. Periodical Mean of Total Factor Productivity Percentage Changes of BRICS Countries 

 

Figure-1 represents Periodical mean of total factor productivity percentage changes in BRICS 

countries. The mean increase in total factor productivity of BRICS countries between the period 1995-

2003 are 0,6 percent. The mean decrease in total factor productivity of BRICS countries between the 

period 2004-2012 are 0,1 percent. The mean increase in total factor productivity of BRICS countries 

between the period 2013-2021 are 2,29 percent. The mean increase in total factor productivity of BRICS 

countries between the period 1995-2021 (the overall period) are 0,94 percent. 
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Figure 2. Country Specific Periodical Mean of Total Factor Productivity Percentage Changes 

 

 

In Brazil, factor productivity is low between 0.1 and 0.6 percent for all periods and sub-periods 

examined. Factor productivity, which had a decreasing trend in the 1995-2003 period in China, reached 

a significant increase trend with an average of 6.23 percent in the 2013-2021 period. India is the country 

with the lowest average factor productivity among the BRICS countries. The most serious decrease in 

factor productivity in India occurred in the period of 2004-2012 with 4.24 percent. Even though the 

average factor productivity in Russia tended to decrease in the 2013-2021 period, Russia was the country 

with the highest factor productivity average of 2.9 percent among the BRICS countries. Factor 

productivity in South Africa tends to decline in the 2004-2012 period. Similar to China, factor 

productivity showed an increasing trend in South Africa in the period of 2013-2021. 

5. CONCLUSION 

Energy demand is following an increasing trend in developing countries due to high growth rates. 

Economic and ecological problems arise in meeting the increasing energy demand. Economic problems 

related to energy demand are effective on import dependency and production costs. However, the risk 

of environmental degradation due to increased energy use is associated with ecological problems. In this 

context, energy efficiency plays a key role in the struggle of developing countries with the ecological 

and economic problems that arise due to the increasing use of energy. 
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In this study, total factor energy efficiency in BRICS countries with high growth rates was 

analysed by data envelopment analysis method based on mathematical programming. According to the 

findings, Russia is the BRICS country with the highest factor productivity increase in the 1995-2021 

period. In the increase in factor productivity, Russia is followed by China, Brazil and South Africa, 

respectively. It was determined that factor productivity of India decreased in the related period. 

However, a remarkable finding obtained in the study is the average increase of 6.23% in total factor 

energy efficiency in China in the period of 2013-2021. Behind the increase in this period are the reforms 

in China's energy policy. 

The findings show that although energy efficiency increases have been recorded in the vast 

majority of BRICS countries, there are still steps to be taken in this regard. In order to meet the increasing 

energy demand due to high growth rates in BRICS countries by considering the ecological balance, 

creating new strategies for energy efficiency and setting targets for future periods will contribute to the 

increase of energy efficiency performance. 
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THE INTERACTION BETWEEN GDP PER CAPITA AND POPULATION GROWTH 

 

Ahmed Salem Khattarou* 

ABSTRACT 

The relation between GDP and population growth has been under the focus of researchers for 

many years, debating which variable has affected the other ceteris paribus. In this paper, we have 

examined 59 samples has collected from (World bank, 2022). Depending on that secondary data: it has 

been analyzed and the Time Series method has been applied to test the causality between the variable. 

We’ve reached that in the 10th period 99.95% of GDP per Capita can be explained by itself and only 

0.041% can be explained by P. Growth, while the 10th period of P. Growth has been indicated that 

98.38% of it can be explained by itself, therefore 1.61% can be explained by GDP per Capita. The 

ganger Causality Tests have shown that neither variables granger causes the other. 

Keywords: GDP, GDP Per Capita, Gowth, Population Growth, Economic Growth.  
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1. INTRODUCTION 

The problem of population growth and economic growth has been debated for decades and, It is 

ongoing! 

(Malthus, 1798) earlier in the 18th century has claimed that the population is growing faster than 

the supply of food. He has said: “Population, when unchecked, increases in a geometrical ratio. 

Subsistence increases only in an arithmetical ratio. A slight acquaintance with numbers will show 

the immensity of the first power in comparison of the second.”.   while the past collected facts have 

shown different results. 

According to (Peterson, 2017) from 1960 to 2015 about an average of 1.61% annual population 

growth and 1.85% annual per capita growth worldwide combined, which obviously does not support the 

previous argument. 

So, believers are divided into two main approaches: 

A. Approach A: where one or each variable is affected by the other negatively or positively, where 

the population growth affects per capita and vice versa. 

B. Approach B: where neither variables affect the other. 

(Peterson, 2017) has stated that the increase in population during the period 1913 to 2010 has led to 

the economy’s constant yearly growth of 3%. 

While many other factors depend on the population or at least interact with it positively or negatively 

where  (Chang, Chu, Deale, Gupta, & Miller, 2016) have found different results from different countries: 

where standard-of-living growth has affected population growth positively in Canada, Norway, and 

Switzerland. 

So, the relationship between per capita GDP has been discussed a lot, especially in the last 2 decades 

where the revolution of data. 

In general, many studies reached that per capita GDP affects the population growth in developing 

economies while per capita GDP is affected by population growth in high-income economies. 

2. LITERATURE REVIEW 

The per capita GDP has been found negatively affected by population growth per capita GDP 

since (Malthus, 1798) claimed that the population is growing faster than the supply of food, which is 
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reported by (Chang, Chu, Deale, Gupta, & Miller, 2016) where the standard of living was affected by 

the population growth in the following countries: Finland, France, Portugal, and Sweden, and (Hassan, 

ACMA, & Islam, 2016) also indicated that an increase in the per capita GDP may decrease the 

population growth in a state. While (Peterson, 2017)) has stated that the increase in population during 

the period 1913 to 2010 has led to the economy’s constant yearly growth of 3%. the examination of 

(Dao, 2012) has found that per capita GDP linearly depends on the growth of the population. (SAVAS, 

2008) stated that there was evidence of causality in the long run from population growth to per capita 

GDP. 

3. ANALYSIS 

In this section we analyze the interaction between per capita GDP and population growth in an 

empirical way; here is the period that is covered: 1961 to 2020. 

3.1. Data Set and Variables 

We use the ratio of the population annual growth in the United States and the amount of annual 

per capita GDP also in the united states during the period 1961 to 2020. The data was taken from (World 

bank, 2022). 

3.2. Empirical Results 

Time Series Analysis is included in this empirical part. The following elements were performed 

in this study: Unit Root Tests, Granger Causality Test, Impulse-Response Analysis, and Variance 

Decomposition Analysis. 

Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 

(KPSS), and Ng-Perron these Unit Root tests are presented in the Unit Root test in table 1. 

Table 1. Unit Root Test 

Variable
s ADF PP KPSS 

NG perron test Rem
ark MZa MZt MSB MPT 

GDP per 
Capita 

 -5.054857(1)*b 

(-3.490662) 

 

-3.366036*a 

(-2.912631) 

 

0.128883*b 

(0.146000) 

-14.8977*a 

(-8.10000) 

-2.51955*a 

(-
1.980000) 

0.16912
*a 

(0.2330
0) 

2.41840*a 

(3.17000) 
|(1) 
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P. 
Growth 

-4.899578*b 

(-3.489228) 

-2.131881*C 

(-1.946447) 

0.139797*b 

(0.146000) 

-22.8349*b 

(-17.3000) 

-3.33735*b 

(-2.91000) 

0.14615
*b 

(0.1680
0) 

4.24189*b 

(5.48000) 
|(1) 

Note: *: 5% level, a: contains an intercept, b: contains trend and intercept, c: contains neither trend nor intercept. 

 Unit Root Tests show that GDP per Capita and P. Growth are stationary in the first level. 

To choose the lag length, we use the information criteria. 

As a result, the results are shown in Table 2. 

Table 2. Lag Selection Criteria 

 
Note: indicates lag order selected by the criterion. LR: Sequential Modified LR Test Statistic, FPE: Final Prediction Error, 
AIC: Akaike Information Criteria, SC: Schwarz Information Criteria, HQ: Hannan-Quinn Information Criteria. 

The optimal lag length, according to Table 2, is 1. With a 1-lag length, we look for autocorrelation 

and heteroskedasticity. In addition, we look to see if inverse roots exist within the unit circle. 

Table 3 provides the results of the LM autocorrelation test, Table 4 shows the White 

Heteroskedasticity test, and Figure 1 and table 5 provides the inverse roots within circle. 

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DGDPP DGROWTH 
Exogenous variables: C 
Date: 06/04/22   Time: 14:28
Sample: 1961 2020
Included observations: 55

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -382.6565 NA  4071.489  13.98751  14.06050  14.01574
1 -372.9725   18.31167*  3311.908  13.78082   13.99980*   13.86550*
2 -368.1127  8.835959   3212.501*   13.74955*  14.11452  13.89069
3 -365.5732  4.432583  3393.725  13.80266  14.31362  14.00025
4 -364.7407  1.392465  3820.089  13.91785  14.57479  14.17189

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Table 3. LM Tests 

 

So, as you see the null hypothesis is: “No serial correlation” which can not be rejected at lag 1 

because of the prob. Value which is greater than 0.05%. 

Table 4. White Heteroskedasticity Test 

 

Figure 1. Inverse Roots of AR 

 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Date: 06/04/22   Time: 15:02
Sample: 1961 2020
Included observations: 58
Null hypothesis: No serial correlation at lag h

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob.
1  8.845355  4  0.0651  2.285181 (4, 104.0)  0.0651
2  10.15868  4  0.0378  2.641188 (4, 104.0)  0.0379

Chi-sq df Prob.
 12.81723 12  0.3825
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Table 5. AR Root Table 

 

According to table 3 and 4, there is nor autocorrelation neither heteroskedasticity at a 05% 

significance level in 1 lag length. In reference to figure 1 and table 5, At this lag length, the model's 

inverse unit roots remain within the unit circle. As a result, 1 is chosen to be the optimal lag length. 

After we've met the VAR model's requirements, we run the Granger Causality test. Table 6 shows the 

findings of this test. 

Table 6. Granger Causality Test 

 

According to the Granger causality test, there is no causality relationship from either variable to 

the other which means neither per capita GDP Granger causes Population Growth nor Population 

Growth Granger causes per capita GDP. Following this, the impulse-response analysis was carried out, 

and the findings are shown in Figure 2. 

 

VAR Stability Condition Check

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: DGDPP DGROWTH 
Exogenous variables: C 
Lag specification: 1 1
Date: 06/04/22   Time: 14:31
     Root Modulus
 0.507116  0.507116
 0.396993  0.396993
 No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/04/22   Time: 19:47
Sample: 1961 2020
Lags: 1
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 
 DGROWTH does not Granger Cause DGDPP  58  0.01551 0.9014
 DGDPP does not Granger Cause DGROWTH  0.07205 0.7894
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Figure 2. The Impulse-Response 

 
 

Finally, in the empirical section of the study, we look into Variance Decomposition Analysis. The 

findings of the Variance Decomposition for the HDI variable are shown in Tables 7 and 8. 

Table 7. Variance Decomposition of per capita GDP 
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Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations 
– 2 analytic asymptotic S.E.s

Variance Decomposition using Cholesky (d.f. adjusted) Factors

 Variance Decomposition of DGDPP:
 Period S.E. DGDPP DGROWTH

 1  722.2874  100.0000  0.000000
 2  810.9862  99.98141  0.018589
 3  832.5194  99.96794  0.032059
 4  838.0218  99.96175  0.038248
 5  839.4426  99.95944  0.040558
 6  839.8100  99.95868  0.041324
 7  839.9050  99.95844  0.041560
 8  839.9295  99.95837  0.041629
 9  839.9358  99.95835  0.041648

 10  839.9375  99.95835  0.041654
 Variance Decomposition of DGROWTH:
 Period S.E. DGDPP DGROWTH

 1  0.074029  1.012835  98.98717
 2  0.079661  1.362295  98.63770
 3  0.080534  1.524951  98.47505
 4  0.080680  1.585316  98.41468
 5  0.080707  1.605011  98.39499
 6  0.080712  1.610969  98.38903
 7  0.080713  1.612688  98.38731
 8  0.080713  1.613169  98.38683
 9  0.080713  1.613300  98.38670

 10  0.080713  1.613336  98.38666
Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) 
Cholesky ordering:  DGDPP DGROWTH
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Table 8. Variance Decomposition of Population Growth 

 
 

4. FINDING 

We have found in our study that there is Granger Causality between our variables which are 

population growth and per capita GDP in the United State (1961 to 2020).  

5. CONCLUSIONS 

In conclusion, the studies on this topic have reached different results where the variables are 

changing from every economy to another. Even in (Chang, Chu, Deale, Gupta, & Miller, 2016) study, 

they have found different results depending on the country. So the relationship between p. growth and 

per capita depends on many other factors that are not always included in the studies or the presence of 

factors that should not be examined. 
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KAZDAĞI MİLLİ PARKINDA BİYO-KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAK: YENİ BİR 

PARADİGMAYA DOĞRU 

Yılmaz ARI*      

ÖZET 

Dünyada resmi doğa koruma tarihinin ilk 100 yılı boyunca doğal alanlardaki biyolojik çeşitliliğin 

korunmasına ağırlık verilmiştir. Ancak son 50 yıldaki gelişmeler korunan doğal alanlarda aynı zamanda 

önemli geleneksel kültür unsurlarının da yer aldığını göstermiştir. Buna bağlı olarak doğa koruma 

anlayışı sadece biyolojik çeşitliliği korumadan, son 20-30 yıldan beri biyokültürel çeşitliliği korumaya 

evrilmiştir. Bu çalışma bu teorik çerçeve ile Kazdağı Milli Parkı’nda (KDMP) doğa koruma pratiğini 

analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmayla ilgili veriler arazi çalışmalarıyla elde edilmiştir. Çalışma 

sonuçları bu paradigma değişiminin KDMP’deki yönetim anlayışına henüz yansımadığını 

göstermektedir. Kültürel ve kutsal alanların ihmal edilmesinin ise biyolojik çeşitliliği belli ölçüde 

koruduğu ancak bütüncül bir koruma sağlamadığı tespit edilmiştir. Sürdürülebilir bir milli park 

yönetimi için parkın kültürel kaynak değerlerinin de resmi olarak tanınması, yönetim planlamalarına 

dahil edilmesi hatta bunlarla ilgili özel yönetim planlamalarının yapılması gerekmektedir. Böylece 

doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin daha bütüncül olarak korunması ve ekosistem hizmetlerinin 

daha sağlıklı ve sürdürülebilir olması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kazdağı Milli Parkı, Biyokültürel Çeşitlilik, Coğrafya. 

JEL Kodları: Q57, Q01, Q26. 
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PROTECTING BIOCULTURAL DIVERSITY AT KAZDAĞI NATIONAL PARK, 

BALIKESİR: TOWARDS A NEW PARADIGM 

ABSTRACT 

During the first 100 years of official nature conservation history in the world, only the protection 

of biological diversity in natural areas was emphasized. However, developments in the last 50 years 

have shown that traditional cultures also live in protected natural areas. Accordingly, the understanding 

of nature conservation has evolved from protecting only biological diversity to protecting biocultural 

diversity in the last 20-30 years. This study aims to analyze the nature conservation practice in Kazdağı 

National Park (KDNP) with this theoretical framework. The data related to the study were obtained 

through fieldwork. The results of the study show that this paradigm shift has not yet been reflected in 

the management approach in KMNP. It has been determined that neglecting cultural and sacred areas 

protects biological diversity to a certain extent, but does not provide a holistic protection. For a 

sustainable national park management, the cultural resource values of the park should be officially 

recognized, included in management plans, and even special management plans should be made. Thus, 

natural resources and biological diversity will be protected more holistically and ecosystem services 

will be healthier and more sustainable. 

Keywords: Kazdağı National Park, Biocultural Diversity, Geography. 

JEL Codes: Q57, Q01, Q26. 

1. GİRİŞ 

İnsan faaliyetlerinin doğal alanlara zarar vermeye başladığı daha ilk çağlarda erozyon ile ilgili 

gözlem yapan düşünürler tarafından dile getirilmiştir. Ancak sanayi devrimi sonrasına kadar insan 

faaliyetlerinin doğa üzerinde ve yıkıcı bir etkisi olacağı öngörülmüyordu. Sanayi devrimi ile birlikte 

doğal kaynakların yüksek miktarlarda tüketilmeye başlanması, fosil yakıtların çıkarılması ve 

kullanılması, üretim tesislerinin neden olduğu çevresel bozulmalar, mamul maddelerin pazarlara 

ulaştırılması için yapılan ulaşım faaliyetleri gibi büyük ölçekli faaliyetler doğal alanların daralmasına 

ve zarar görmesine neden olmuştur (Arı, 2017). Bunun üzerine dikkatli gözlemciler doğanın sonsuz 

kaynaklar içermediğini ve insanların bu agresif faaliyetlerinin yakın zamanda dünyanın bütün doğal 

alanlarını etkileyebileceğini öne sürdüler. Alternatif olarak da doğallığı henüz bozulmamış alanların 
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çeşitli doğa koruma kategorileri altında korunmasını önermişlerdir. Bunun üzerine ilk kez 1972 yılında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Yellowstone Milli Parkı adı altında bir alanın ayrılarak milli park 

olarak koruma altına alınması ile dünyada ilk resmi doğa koruma programı başlatılmış oldu. O tarihten 

beri dünyanın çeşitli ülkelerinde milli park, doğa koruma alanı, doğal park, kara ve deniz peyzajları, 

biyosfer rezervi, doğal anıt, doğa parkı, jeopark gibi çok çeşitli isimler ve kategoriler altında koruma 

alanları oluşturulmuş ve bunlar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bugün dünyanın yaklaşık % 15’i çeşitli 

kategorilerle koruma altına alınmıştır. “Doğallığı nispeten bozulmamış alanları, spesifik hedefler 

doğrultusunda biyolojik ve kültürel çeşitliliği koruyarak bizden sonraki nesillere aktarabilmek için 

alınması gerekli olan hukuki, idari, teknik ve sosyal düzenlemelerin hepsine birden doğa koruma adı 

verilir” (Arı, 2019). 

Başlangıçta doğa korumada asıl amaç herhangi bir alandaki biyolojik çeşitliliği korumaktı. Bunun 

nedeni insan faaliyetlerinden en fazla bitki ve hayvan türlerinin zarar görmesiydi. Böylece koruma 

alanları dünyanın hızla azalan biyoçeşitliliğini koruyacaktı. Ancak sadece biyoçeşitliliğe odaklanan bir 

doğa koruma anlayışının hedeflenen amacı gerçekleştirmede yetersiz kaldığı ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Korunan alanlarda yaşayan insanların geleneksel kaynak kullanımını dikkate alamayan bir 

korumanın biyoçeşitliliği arttırmak yerine ona zarar verdiği zamanla anlaşılmıştır. Bunun üzerine 

korunan alanların yerel toplumlarla birlikte yönetimini öngören toplum-temelli koruma anlayışları 

gelişmeye başladı. Bu anlayışta korunan alanlar toplumun katılımı ile onlar için ve onlarla beraber 

yönetilecekti. Ancak zamanla geleneksel toplumların küreselleşme karşısında gittikçe gerilemesi, 

geleneksel yaşam biçimlerinin yok olmaya başlaması onların sahip olduğu Geleneksel Ekolojik 

Bilgi’nin (GEB) de yok olmasına neden olmaya başlamıştır. O nedenle koruma alanlarında bitoçeşitlilik 

yanında oralarda yaşayan insan topluluklarının yaşam tarzları, kültürleri ve geleneksel ekonomik 

sistemlerinin de korunması yönünde bir anlayış gelişmiştir ki buna da biyokültürel koruma adı 

verilmektedir (Maffi, 2012). 

Bu çalışma doğa koruma çalışmalarındaki bu paradigma değişimlerinin Balıkesir’deki KDMP’de 

nasıl uygulandığını konu edinmektedir. Bu kapsamda öncelikle kısaca geleneksel doğa korumanın 

ortaya çıkışı ve temel özellikleri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra doğa korumada bir paradigma 

değişimi gerektiren gelişmelere değinilerek biyokültürel koruma kavramından ne anlaşılması 

gerektiğine değinilmektedir. Devam eden bölümde bu değişen doğa koruma anlayışı perspektifinden 

KDMP’deki koruma faaliyetlerinin değerlendirilmesine yer verilmektedir. Çalışma bu yeni anlayışı 

hakim kılmak için yapılması gerekenler konusundaki önerilerle son bulmaktadır. 
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2. GELENEKSEL DOĞA KORUMA 

İnsanların özellikle kutsal saydıkları doğal alanları çeşitli şekillerde korumaya başlamasının tarihi 

çok eski olmakla birlikte devletler tarafından başlatılan resmi doğa korumanın 1872 yılında A.B.D’de 

Yellowstone Milli Parkı’nın ilan edilmesiyle başladığı varsayılır. A.B.D’nin kuzeybatı bölgesinde 

Montana, Idaho ve Wyoming eyaletlerinin kesiştiği yerde bulunan bu milli park, doğal kaynakların insan 

erişimden uzak olarak korunmasını amaçlamıştır. Park alanında herhangi bir insan faaliyetine izin 

verilmediği gibi orada yaşayan yerel kabileler de zamanla milli parkın dışına taşınmış böylece milli park 

alanı insan varlığından arındırılmıştır. Bu koruma anlayışı kısa zamanda diğer ülkeler tarafından 

benimsenmiş ve milli parlar diğer ülkelerde de ilan edilerek doğa koruma fikri yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Yellowstone örnek alındığı için dünyanın ilk milli parklarında burada olduğu gibi “insansız 

doğa koruma” fikri benimsenmiş ve adına da “Yellowstone topi koruma” denmiştir. İnsan faaliyetleri 

tamamen yasaklanınca ve insan toplulukları park dışına çıkartılınca doğa koruma tamamen yaban 

hayvanlarının ve bitkilerin korunması üzerine odaklanmıştır. 

Bu tür koruma anlayışında doğal alanlar belirlenerek buradaki türlerin nasıl korunacağı biyolojik 

prensiplerle belirlenir. Alandaki bütün düzenlemeler bu türlerin sağlıklı yaşayabilmesi için yapılır. Nesli 

tehdit ya da tehlike altında olan türlerin yaşatılmasına özel bir önem verilir. Alanda düzenlemeler de 

buna göre yapılır. Bu tür korunan alanlar merkezi bir anlayışla ve tepeden inme bir planlamayla, doğa 

koruma uzmanlarınca yapılır. Doğa koruma ancak bu konuda görevli devlet görevlileri tarafından 

planlanır ve yürütülür. Planlamalarda yerel halkların ya da diğer paydaşların herhangi bir etkisi ya da 

katkısına izin verilmez. Doğal alanlar, bitkiler ve hayvanların korunması dışındaki tüm amaçlar göz ardı 

edilir. Yerleşme, avcılık, toplayıcılık, madencilik gibi bütün insan faaliyetleri yasaklanır. Yönetimle 

ilgili kararlar merkezi bir otorite tarafından yaban hayatı ihtiyaçlarına göre verilir. Dünyada doğa 

korumanın ilk 100 yılı, yani yaklaşık 1970’lere kadar koruma paradigması “insansız koruma” idi.   

3. DOĞA KORUMADA YENİ BİR PARADİGMAYA DOĞRU: BİYOKÜLTÜREL KORUMA 

1970’lere gelindiğinde doğa koruma fikri yaygınlaşmış, koruma alanlarının da sayısı oldukça 

artmıştı. Özellikle Eski Dünya’da korunan alan ilan edilen yerler A.B.D’deki gibi insan etkisinden uzak 

değildi. Aksine buralarda insan etkisinin uzun bir tarihi izlenebiliyordu. Hatta birçok korunan alanda 

insan toplulukları ile yaban hayatı bir arada yaşıyordu. İnsan toplulukları da bu doğal alanların bir 

parçası olmuştu ve onları buralardan çıkararak bu alanları korumaya çalışmanın iyi sonuçlar vermediği 

görülmüştür. İnsan topluluklarının geleneksel olarak bağımlı olduğu kaynaklar ile ilişkilerinin kesilmesi 
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onların geleneksel yaşam tarzlarını da ortadan kaldırıyordu. Böylece yerel kültürlerle beraber o 

kültürlerin doğaya dair bilgi ve gelenekleri de yok oluyordu. Üstelik geleneksel kullanımları yasaklanan 

yerel toplulukların yasadığı yollarla kaynakları kullanmaya hatta bu sefer onları tahrip etmeye başladığı 

da bir çok çalışma ile ortaya konulmuştur. 

Bütün bunlar doğa korumaya daha bütüncül bakılması gerektiğini göstermiştir. Yeni paradigma 

da ekosistem içerisinde yaşayan flora ve fauna unsurları yanında diğer tüm ekosistem bileşenleri de 

dikkate alınmaya başlanmıştır (Hirschnitzg ve Stoll, 2011). Bu yeni anlayışta korunan alan içerisinde 

yaşayan geleneksel toplumlar da korunan alanların kaynak değerlerinden birisi olarak kabul edildi. 

Biyolojik çeşitlilik kavramı yanında, zonlama, tampon bölgeler, geleneksel yaşam tarzı, yerel kültürler, 

fayda paylaşımı, toplum-temelli yönetişim gibi kavramlar önem kazanmaya başladı. Böylece bir yandan 

yeni ilan edilen koruma alanları bütün bu kavramlar düşünülerek planlanırken, diğer yandan eski koruma 

alanlarının yönetiminde de anlayış değişikliğine gidilmiş ve yeni düzenlemeler yapılmıştır (Phillips, 

2003).  

Son 20-30 yıldan beridir sosyal teorideki gelişmeler ışığında demokratikleşme, insan hakları, 

sosyal adalet, çevre hakkı gibi kavramların doğa koruma diline hakim olması ile koruma anlayışı 

başlangıçtaki “insansız” halinden “kültürel” hale dönüşmeye başlamıştır. Böylece koruma çalışmaları 

yaban hayatını olduğu kadar yerel kültürleri de konu edinmeye başlamıştır (Berkes ve Ross, 2013). Bu 

anlayışta geleneksel kültürler ve bunların doğa ile olan kutsal ilişkileri önemsenir ve korunması gereken 

kaynak değerlerinden kabul edilir (Berkes, 2017). Bu yeni anlayışın öncekinden en önemli farkı belki 

de yerel toplulukları artık koruma alanı için bir düşman ya da tehlike olarak görmemesiydi. Aksine onlar 

korunan alanların yönetiminde en önemli paydaşlardan birisi olarak kabul edildi. Böylece yönetim 

planlarında onların da korunan alanın yönetiminde söz sahibi olması, geleneksel haklarına, istek ve 

ihtiyaçlarına yer verilmesinin önü açılmıştır (Jeanrenaud, 2002). Bu yeni paradigmanın esasını kuşkusuz 

kültür oluşturuyordu ve bu duyarlılıkla geriye bakıldığında korunan alanlar içerisinde yaşayan 

toplumların çok çeşitli kültürel uygulamaları olduğu görülmüştür. Bütün bu kültürel ritüeller de koruma 

kapsamına alınmalıydı. Ayrıca yerel toplulukların kutsallık atfettikleri çok sayıda yer vardı ve bu 

yerlerin bazıları korunan alanlar içerisinde bulunuyordu. Buralardaki kültürel uygulamaların tespit 

edilerek geleneksel toplumlar için önemli olanları için yönetim planları yapılması da korunan alan 

yöneticileri için kayda değer bir faaliyet olarak ortaya çıkmıştır (Arı, 2020). Böylece doğa korumada 

biyoçeşitliliği korumadan biyokültürel çeşitliliği koruma konusunda güçlü bir değişim ortaya çıkmıştır.       
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Şimdi bütün bu yaklaşımlar ışığında KDMP’de uygulandığı şekli ile doğa koruma pratiğine göz 

atalım. Acaba KDMP’de doğa koruma hangi paradigma ile yapılmaktadır? KDMP’da uygulanmakta 

olan doğa koruma pratiği hangi bakımdan geliştirilebilir?   

4. KAZDAĞI MİLLİ PARKINI KORUMAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK 

KDMP, Balıkesir ili sınırları içinde yer almaktadır. Park, köknar ağacı da (Abies nordmanniana 

ssp. equi-trojani), dahil olmak üzere 32'den fazla endemik bitki türü, jeomorfolojik özellikler, su 

kaynakları ve yabani hayvan türlerini korumak için 1993 yılında ilan edilmiştir (Uysal, 2010). Park, 

21.000 hektardan daha büyük bir alanı kaplamaktadır. Park, 800 takson bitki (Satıl, 2009), ayı ve yaban 

domuzu dahil olmak üzere bazı hayvanları içeren yüksek bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Parkın güzel 

bir doğal manzarası vardır ve turistler, dağda bulunan çeşitli seyir alanlarından Edremit Körfezi'nin, 

Çanakkale Boğazı'nın ve Ege adalarının izleyebilmektedir (Arı ve Hurley, 2010). Milli parkın yönetim 

sistemi 2000 yılında kurulmuş ve park alanının yerel halk tarafından kullanımı kısıtlanmıştır. Bu tarihten 

sonra sadece yerel rehberler eşliğinde girişler yapılmaya başlandı. Bölgeyi turizm destinasyonu olarak 

gören resmi politikalar sonucunda buraya gelen turist sayısında önemli artışlar olmuştur. Yöre halkının 

özellikle ağustos ayındaki Sarıkız anmaları sırasında alanı kullanması, turist akışının yoğun olduğu 

döneme denk gelmekte ve parkta ziyaretçi yönetimi açısından önemli sorunlar oluşturmaktadır (Dereli 

ve Arı, 2012). 

Türkiye genelindeki diğer bazı korunan alanlarda olduğu gibi, KDMP'de de doğa korumanın 

sosyal boyutu eksik görünmektedir. Edremit körfezi çevresinde yaşayan yerel halk, dağın geçim kaynağı 

olması ve bölgeyi yüzyıllardır ekonomik, dini ve manevi amaçlarla kullanması nedeniyle Kazdağları ile 

yakın ilişki içindedir. Milli parkın ilanı ile bu yerel kaynak kullanıcılarının dağla olan ilişkisi büyük 

ölçüde kesilmiştir. Ağustos ayında dağın zirvesinde bir ay boyunca gerçekleştirilen Sarıkız etkinlikleri 

önce yasaklanmış, ancak yerel halk ve park yöneticileri arasında uzun bir mücadelenin ardından daha 

süresi kısıtlanarak izin verilmiştir (Arı, 2004). Aynı şekilde yakacak ve inşaat için odun toplanması, 

odun dışı orman ürünleri ve otlayan hayvanların yasaklanması, dağ kaynaklarına bağımlı olan yerel 

halkın ekonomik durumunu önemli ölçüde etkilemiştir (Arı ve Köse, 2009). Tüm bu düzenlemelerin 

ardından yöre halkının milli parkla geleneksel ilişkisi sınırlanmış ve park dışarıdan gelen turistler için 

bir alan olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla parkın belirli bölümlerinde günübirlik rekreasyon alanları 

yapılmıştır (Köse, 1997). 
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KDNP'nin resmi internet sitesinde parkın temel kaynak değerleri olarak su kaynakları, şelaleler, 

bitki toplulukları, endemik türler ve vahşi hayvanlar vurgulanmıştır. Milli parkı ifade etmek için 

kullanılan kavram "doğa cenneti"dir ve insanlar bu cenneti ziyaret etmeye davet edilmektedir. Bu 

yaklaşım bölgenin önemli bir doğa koruma alanı olmaktan çok önemli bir turizm destinasyonu olarak 

değerlendirildiğini ve turizm için planlandığını göstermektedir. Bölgenin kültürel kaynakları 

sıralanırken KDMP yakınında bulunan antik kentlerden bahsedilmiş, ancak parkı kullanan ve farklı 

kültürel gruplardan ve onların geleneksel kullanımlarından bahsedilmemiştir.  

Şaşırtıcı olan, milli park içerisindeki kutsal alanlar ile bunlarla ilgili inanç ve uygulamalardan 

milli park tanıtım sayfalarında neredeyse hiç bahsedilmiyor olmasıdır (KDMP, 2020). Ancak uzun süreli 

saha çalışmalarımız sırasında milli park yöneticilerinin günlük işleri arasında en önemli konuların 

planlama, izinler, bu alanların düzenlenmesi ve ziyaretçi yönetimi olduğu gözlemlenmiştir. Bu anlamda, 

parkın teorik planlaması ile sahadaki günlük uygulamalar arasında açık bir tutarsızlık olduğu 

görülmektedir.  

5. SONUÇ 

KDNP sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da belki de en zengin milli parklarından biridir. Milli 

parkta ve çevreleyen alanda endemik bitkiler, fauna, dağlar, ormanlar, su kaynakları, çeşitli peyzajlar 

gibi doğal unsurlar vardır ve milli park çoğunlukla bunlarla bilinir. Ancak yine park içerisinde ve yakın 

çevresinde farklı kültürel gruplara ait yerleşmeler, yatırlar, efsaneler, mezarlıklar ve kutsal yerler gibi 

kültürel unsurlar vardır. Alandaki doğa koruma pratiği büyük ölçüde biyoçeşirliliği korumaya 

odaklanmıştır ve bu yaklaşım kültürel çeşitliliği daha geri plana itmiştir. Parkın turistler tarafından aşırı 

kullanımı hem doğal kaynaklara hem de kültürel kaynaklara zarar vermektedir. KDMP'deki kültürel 

alanlar biyoçeşitliliğin yüksek olduğu bölgelerde yer almaktadır, bu nedenle özellikle milli parkın ilan 

edilmesi ve sürekli artan ziyaretçiler ve ego-turistler (Arı, 2008) ile sadece parkın kaynakları genel 

olarak değil, aynı zamanda kültürel ve kutsal alanlar da tehdit altındadır. Alan resmi koruma altına 

alınmadan önce, yerel topluluklar parkın kaynaklarını korumak için tam sorumluluk alıyorlardı.  Milli 

parkın ilanından sonra, yerel topluluklar ve park yönetimi arasında anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. 

Çatışmanın nedeni, resmi politika yoluyla park içinde kitle turizminin gelişmesine izin verirken, yerel 

topluluklar tarafından alanın kullanımına getirilen kısıtlamalardır. Kanaatimizce alanda doğa koruma 

faaliyetleri, doğa koruma teorisindeki değişimi takip ederek sadece biyoçeşitliliği korumadan 

biyokültürel çeşitliliği korumaya doğru evrilmelidir. Park kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve 
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gelecek nesillere tahrip olmadan aktarılması ancak böylesine daha bütüncül bir doğa koruma pratiği ile 

mümkün olacaktır. 
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TEKNOLOJİK GELİŞİMİN BANKALARA ETKİSİ VE YAŞANAN GELİŞİMLER 

 
Ayşe Nur BUYRUK AKBABA* 

ÖZET 

Teknoloji, toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan yöntemler, uygulamalardır. 

Teknoloji hayatın her anında karşımıza çıkmakta ve sürekligelişim süreci içindedir. Geçmişten 

günümüze kadar teknolojinin gelişmesi ile birçok alanda olduğu gibi bankacılık alanında da bazı 

gelişimler olmuştur. Yaşanan bu gelişimler ile bankacılık alanında, finansal alanda birçok işlemlerin 

yapılmasında kolaylıklar sağlamış, işlem süresi ve hata oranı açısından bualana katkı sağlamıştır.  

Teknolojik gelişmeler ile hem banka çalışanları hem de müşteriler açısından işlemler daha kolay hale 

gelmiştir. Yaşanan gelişimlerin hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilmektedir. Teknolojik gelişimin 

tarihsel gelişim sürecine bakıldığında dünya’da kurulan geniş ağlar ile bilgi paylaşımı ile başlamış, 

bankacılık alanında özellike 1950’li yılların bankalar için altın çağ olduğu söylenebilir. Elektronik çağ 

olarak tanımlanmış olan bu dönemin başlaması ile en çok bankacılık alanını etkilemiştir. Günümüzde 

de bu gelişim süreci hala devam etmektedir. Birçok alanda olduğu gibi bankacılık alanında da 

dünya’nın bir ucundaki bilgiye ulaşılması, işlemleri daha rahat yapabilme, bilginin kısa sürede daha 

geniş kitlelere ulaştırılabilmesi gibi bazı avantajlar sağlamıştır. Bu avantajların yanısıra teknolojik 

gelişimlerin üstünlüksağlayacağı için rekabete neden olması, teknolojik araçlara fazla bağımlılığın 

olması ile sağlık açısından olumsuz etkilerinin olması, iletişimde kopmaların olması, çevre sorunlarının 

olması, tüketim kültürünün yükselmesi gibi bazı dezavantajları da vardır. Bankacılık alanında teknolojik 

gelişmeler yaşanmadan öncesinde uygulananmanuel sistem varken teknolojik gelişmeler sonrasında 

bazı farklılıklar yaşanmıştır.  Bankalarda teknolojik gelişmelere göre yeni uygulanan uygulamalara; 

otomatik vezne makinesi, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, insansız bankacılık, kredi kartı, 

televizyon bankacılığı, banka içi otomasyon ve banka otomasyonugibi örnekler verilebilir. Birçok 

alanda olduğu gibi bankacılık alanında da gelişim süreci günümüze kadar devam etmiştir. Bu çalışmada 

da yaşanan bu gelişim sürecinin geçmiş on yıl ve gelecek on yılda ne gibi gelişmeler olduğu, olması 

beklendiğine dair nitel bir araştırma yapılarak, ulaşılan sonuca göre öneriler sunulması amaçlanmıştır. 

 
* Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü Muhasebe Finansman ABD, Bitlis/Türkiye, abuyruk@beu.edu.tr, 
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Bu amaçla çalışmada; kavramsal bilgilere, literatür araştırmasına yer verilmiş, bankacılık alanında 

çalışanlara yönelik teknolojik gelişim ve etkileri ile ilgili sorular yöneltilerek, nitel araştırma tekniği 

uygulanarak içerik analizi yapılmıştır. Yapılan araştırma ile teknolojik gelişimlerin verimliliğe olumlu 

etkisi olduğu, gelecekte çok daha gelişmiş tekniklerin uygulanabileceği, bu tekniklerin zaman ve maliyet 

tasarrufu sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuca göre gelişim süreci ile ilgili neler 

yapılabileceğine dair öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Teknolojik Gelişimler, Banka, Bankalara Etkisi. 

JEL Kodları: M4, M40, M41. 

 

THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ON BANKS AND RECENT 

DEVELOPMENTS 

ABSTRACT 

Technology is the methods and practices used to meet the needs of society. Technology appears 

in every moment of our life and is in a continuous development process. From the past to the present, 

with the development of technology, there have been some developments in the field of banking, as in 

many areas. With these developments, it has facilitated many transactions in the field of banking and 

finance and has contributed to this field in terms of transaction time and error rate. With technological 

developments, transactions have become easier for both bank employees and customers. Developments 

can have both positive and negative effects. When we look at the historical development process of 

technological development, it can be said that the 1950s were the golden age for banks, especially in 

the field of banking which started with information sharing with wide networks established in the world. 

The beginning of this period which is defined as the electronic age, has affected the banking field the 

most. Today, this development process still continues. In the field of banking, as in many areas, it has 

provided some advantages such as accessing information at one end of the world, making transactions 

more easily, and reaching wider masses in a short time. In addition to these advantages, there are also 

some disadvantages such as technological developments causing competition because it will provide 

superiority, excessive dependence on technological tools and negative effects in terms of health, 

disconnections in communication, environmental problems and the rise of consumption culture. While 

there was a manual system applied before technological developments in the field of banking, some 
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differences were experienced after technological developments. According to the technological 

developments in banks, the newly implemented applications; examples include automatic teller machine, 

internet banking, telephone banking, unmanned banking, credit card, television banking, in-bank 

automation and bank automation. As in many areas, the development process in the field of banking has 

continued until today. In this study, it is aimed to present suggestions according to the result by 

conducting a qualitative research on what developments have been and expected to happen in the past 

ten years and the next ten years. For this purpose in the studyconceptual information, literature research 

has included, questions have asked about technological development and its effects on banking 

professionals and content analysis has carried out by applying qualitative research technique. With the 

research, it has concluded that technological developments have a positive effect on productivity, that 

much more advanced techniques can be applied in the future and that these techniques will save time 

and cost. According to the result reached, suggestions have been tried to be presented about what can 

be done about the development process. 

Keywords: Technology, Technological Developments, Bank, Its Effect on Banks. 

JEL Codes: M4, M40, M41. 

1. GİRİŞ 

Banka, bankacılık işlemlerinin yapıldığı kuruluştur. Para ve kredi gibi ticari işlemler yapılır. 

Bankalar ilk faaliyete geçmelerinden günümüze kadar bir çok gelişim ve değişim göstermiştir. 

Teknolojik gelişmeler olmadan önce geleneksel sistemde manuel bir çok işlem yapılmaktayken, 

teknolojik gelişimler sonrasında bir çok alanda olduğu gibi bankacılık alanında da gelişimler 

yaşanmıştır. Teknolojik gelişmelerden ilk ve en çok etkilenen sektör olarak bankacılık alanı örnek 

verilebilir. Özellikle günümüzde Covid-19 pandemisinin etkisi ile oldukça fazla dijital dönüşüm 

açısından çalışmalar yapılmış ve uyum sağlanmıştır.  

Bankacılık alanında teknolojik gelişmelere birçok örnekler verilebilir. Ancak en bilinen 

teknolojik gelişimler arasında atm, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, insansız bankacılık, kredi 

kartı, televizyon bankacılığı yer almaktadır. Bu gelişimlerin yanı sıra geleneksel bankaların 

dijitalleşmesi, şubesiz bankacılığın olması, yapay zekâ, robotlar, sesli asistanlar, sürtünmesiz müşteri 

deneyimi, nesnelerin interneti, anlık ödeme teknolojileri gibi yeni uygulanan teknolojik gelişmeler de 

söz konusudur. 
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Bu çalışmada; bir çok alanda olduğu gibi bankacılık alanında da yaşanan teknolojik gelişmelerin 

neler olduğu, bankada çalışanların yaşanan gelişimlere yönelik görüşlerinin ve beklentilerinin neler 

olduğuna dair bilgiler sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma da, kavramsal bilgilere, literatür 

araştırmasına yer verilmiş, çalışanlara yönelik nitel araştırma yapılmıştır. Nitel araştırmada ulaşılan 

sonuca göre öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde; teknoloji kavramına, bankalarda teknolojik gelişmelere ve teknolojik gelişimin 

tarihsel sürecine yer verilmiştir. 

2.1. Teknoloji Kavramı 

Teknoloji, geçmişte kağıt, alfabetik semboller gibi daha farklı uygulamalar için kullanılırken 

günümüzde sistem, teknikler, uygulanan yöntemler gibi uygulamalar için kullanılmaktadır (Taş, 

2022:88). Teknolojiyi farklı şekillerde tanımlayabilmek mümkündür. Ancak genel olarak tanımlayacak 

olursak; bilginin hayatın her alanında ister sanayi ister işletmecilik alanında olsun bir çok alanda işlemler 

yapılırken sistematik olarak uygulanmasıdır (Özel ve Öztemel, 2018:410). Bu uygulamalar yapılırken 

teknolojinin hem fiziksel donanım hem de kuramsal boyutu ele alınmalıdır. Fiziksel boyutta teknolojik 

aletler, kuramsal boyutta ise iş koluna göre öğrenme teknikleri ya da yönetim biçimleri yer almaktadır 

(Karadal ve Türk, 2008:60). Finansal alanda teknoloji ise tekonoloji ve tekonolojiye uygun uygulamalar 

kullanılarak, analiz edilmesi, öngörü sağlanarak finansal hizmetler sunulması, sektörel açıdan 

iyileştirilmesidir (Wilson, 2017:4). 

2.2. Bankalarda Teknoloji Kavramı 

Bankalarda teknoloji kavramı, bankalarda yapılan işlemlerin teknoloji tabanlı araçların (internet, 

bilgisayar, mobil uygulamalar vb) kullanılarak hizmet sağlanmasıdır (Özyurt Kaya ve Aksoy, 

2019:1240).  

Bankalarda teknolojik gelişime bağlı olarak uygulanan yeni uygulamalara örnek olarak; otomatik 

vezne makinesi, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, insansız bankacılık, kredi kartı, televizyon 

bankacılığı gibi verilebilir (Ceylan, 2010:31-35). Bu gelişimlerin yanı sıra bir başka gelişim örneği de; 

kabin bankacılığı, satış noktasında elektronik fon transferi de verilebilir (Varıcı, 2015:76-77). Finansal 

teknolojiler açısından; uygulama program arayüzü, yapay zekâ, makinelerin öğrenimi, nesnelerin 

interneti, büyük veri analizi, dağıtık defter teknolojisi, akıllı kontratlar, bulut bilişim, kriptografi, 
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biometri gibi örnekler yer almaktadır (Demirdöğen, 2019:316-317). En yaygın kullanılan uygulamalara 

aşağıda yer verilmiştir. 

Otomatik vezne makinesi (ATM); müşterilerin otomatik para çekme, yatırma, para transferlerinin 

yapılabildiği makinelerdir. Bu makineler aracılığı ile müşteriler bankacılık işlemlerinin bir çoğunu 

yapabilmektedirler (Koca, 2018:175). 

İnternet bankacılığı; bankacılık hizmetlerinin uzaktan yapıldığı, “self-servis” anlayışına göre 

uyarlanmış bir uygulamadır. Müşteriler işlemleri istedikleri zaman aralığında yapabilmektedir (Keskin, 

2018:198). 

Telefon bankacılığı; müşterilerin bankacılık işlemlerini telefon aracılığı ile gerçekleştirilen 

uygulamadır. İşlemler sesli yanıt sistemi ile olabildiği gibi müşteri hizmetleri şeklinde 

yapılabilmektedir. 

İnsansız bankacılık; çağrı merkezinde müşteri temsilcisine canlı olarak bağlanarak yapılan 

görüntülü bankacılık sistemidir. Memursuz bankacılık sistemi olarak da tanımlanmaktadır (Ceylan, 

2010:33). 

Kredi/banka kartları; müşterinin bankada hesabı bulunması ya da bulunmadan da kullanıcısına 

belirli bir zaman aralığı ve limite göre verilmiş olan kartlardır. Kredi kartı kullanıcısının belirli bir limit 

dahilinde alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Banka kartı ise bankadaki hesapta 

bulunan nakit ya da kredili hesap dahilinde verilmiş olan karttır (Varıcı, 2015:78). 

Televizyon bankacılığı; müşterinin uydu ya da kablolu tv ile müşteri numarası ve şifresini 

kullanarak televizyondan kredi kartı, fatura ödemesini yapması, para transferini gerçekleştirebilmesi, 

banka kampanyaları hakkında bilgi alabilmesidir (Ceylan, 2010:35). 

Kabin bankacılığı; banka lokallerinin köşesinde, alışveriş merkezlerinde, müşterilerin bilgisayar 

ve ATM şeklinde hizmet sunulmasıdır. 

Satış noktasında elektronik fon transferi; POS terminali aracılığı ile plastic kartlarla yapılan 

yapılan elektronik ödemelerdir (Varıcı, 2015:76). 

2.3. Tarihsel Gelişim Süreci 

Teknolojik gelişim sürecinde iki yaklaşımdan söz edebilmek mümkündür. Bunlar; teknoloji itme 

yaklaşımı ve Pazar çekme yaklaşımıdır. Teknoloji itme yaklaşımı teknolojinin uygulamalı şeklidir. 

Pazarı çekme yaklaşımında ise müşterilerin istekleri, ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir. Bu iki 
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yaklaşımın yetersiz kalması ile teknolojik gelişim alanında farklı modeller ortaya çıkmıştır (Karadal ve 

Türk, 2008:60). 

Bankacılık açısından tarihsel gelişim süreci incelendiğinde 1950’li yılların bankalar için altın 

çağın başladığı yıllar olarak tanımlanabilir. Elektronik olarak gelişimin sağlandığı bu dönemde en çok 

bankacılık sektöründe gelişim yaşanmıştır. 1980 sonrasında ekonomik liberalleşme ile iletişim 

teknolojileri alanındaki yatırımlar, yabancı bankaların ağırlığında yaşanan artış ile Türk bankacılık 

sistemi uluslararası finansal piyasalarda önemli bir yere gelmiştir (Ceylan, 2010:11-12). Finansal alanda 

teknolojik gelişmelerin bankacılık sektörüne de etkisi olmuştur. Finansal teknolojinin ortaya çıkmasında 

2008 krizi ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilecek teknolojilerin varlığı etkilemiştir. Bu 

süreçte bankacılık sektöründe yapılan fazlaca yasal düzenlemeler ve bankaların bu düzenlemelere uyum 

sağlaması ile teknolojik gelişmelere gereken önemi verememişler, bu süreçte finansal teknoloji alanında 

gelişimler daha fazla olmuştur. Daha sonrasında bankacılık alanında da çalışmalar yapılmış ve 

günümüzde mobil uygulamaların yaygın kullanılması ile bankacılık sektöründe de gelişimler yaşanmış 

ve finansal teknoloji sektörünü de etkilemiştir (Karaçayır ve Afşar, 2021:173-174).  

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Teknolojik gelişimin bankalara etkisi ve yaşanan gelişimler konusuna yönelik literatür araştırması 

yapıldığında konuya ilişkin birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Yapılmış olan bazı çalışmalar 

aşağıda belirtilmiştir: 

Bedjeti Baftijari ve Nakov (2021) çalışmalarında; dijital dönüşümün tüm iş kollarında özellikle 

de finansal alanda finansal teknolojinin etkilerinin neler olduğu, teknolojik çağın getirdiği zorluklar ve 

fırsatların bankalar açısından etkileri hakkında bilgilere yer vermişlerdir. 

Walker ve Morris (2021) çalışmalarında; bankalarda yaşanan teknolojik gelişmelerden, internet 

bankacılığı, mobil bankacılık, ödemeler, düzenlemeler, yasal çalışmalar ve bankacılık sektörünün 

geleceği ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Sezal (2020) çalışmasında; finansal teknoloji hizmetlerinin (fintek) finans sektörüne ne gibi etkisi 

olduğu, sağlanan devlet teşviği gibi konuları ele almış, Türkiye’de finansal teknoloji uygulama 

alanlarının neler olduğuna dair bilgi sunmuştur. 
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Özbek ve Karaarslan (2020) çalışmalarında; dijital yerli ve dijital göçmen kavramlarına yer 

vermiş, bu kavramlarda belirtilen bireylerin mobil bankacılık uygulamalarını kullanma motivasyonlarını 

incelemişlerdir. 

Torun Nalbant ve Tunca (2019) çalışmalarında; teknolojik gelişmelerden biri olan internet 

bankacılığı hakkında bilgilere yer vermiş, teknolojik kabullenme modeli ile incelenmesine yönelik 

çalışma yapmışlardır. 

Demirdöğen (2019) çalışmasında; finansal teknolojiler, teknolojik zorluklar, finansal 

regülasyonlar, teknolojik yapılan düzenlemeler gibi bilgilere yer vermiştir. Yaşanan zorluklar ve yapılan 

düzenlemelere göre finansal teknoloji açısından önerilerde bulunmuştur. 

Taaffe (2019) Londra Banka ve Finans Enstitüsü tarafından editörlüğü yapılan çalışmada; 

bankalarda yaşanan gelişim ve gelecekteki finansal hizmetlerdeki değişimler üzerine bölümler bazında 

yazarların hazırlamış oldukları bilgilere yer verilmiştir. Bölüm 14-17 arasında bankalarda teknolojik 

gelişmeler, gelecekte ödemelerin nasıl olacağına, teknolojik gelişmelerin neler olacağına dair bilgiler 

verilmiştir.  

Tunç, Çetinkaya Bozkurt ve Gürbüz (2018) çalışmalarında; banka çalışanlarının bilgi teknoloji 

kullanımını teknoloji kabul modeli ile incelemişler, konuya ilişkin kavramsal bilgilere yer vererek 

araştırma sonucuna göre öneriler sunmuşlardır. 

Yetiz ve Ergin Ünal (2018) çalışmalarında; elektronik fon transferi (Eft), otomatik para çekme 

makineleri (Atm), kredi kartları, internet bankacılığı, swap, repo, opsiyon gibi finansal yenilikler 

hakkında bilgilere yer vermişler, Türk bankacılık sektörüne etkileri yönelik araştırma yapmışlardır. 

Mooney (2017) çalışmasında, finansal teknolojide bilgisayarın kullanımı, finansal teknoloji 

kavramı, ödeme sistemlerinin oluşturulması, uygulanması için yapılması gerekenler, finansal 

teknolojinin gelecekteki durumu hakkında bilgilere yer vermiştir. 

4. ARAŞTIRMA 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın bu bölümünde; araştırmanın amacına, kapsamına, kullanılan yönteme, araştırma 

sonucunda elde edilen bulgulara ve değerlendirmesine yer verilmiştir. 
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Çalışmada; teknolojik gelişmelerin bankacılık alanında etkisi, yaşanan gelişimlerin neler 

olduğuna ve gelecekte ne gibi gelişimlerin olabileceğine dair bankada çalışanların görüşlerinin 

değerlendirilmesi ve elde edilen sonuca göre önerilerin sunulması amaçlanmıştır. 

Katılımcılara araştırmanın amacına ilişkin açık uçlu sorular sorulmuş, bu sorulara yanıt vermeleri 

istenmiştir. Çalışmada kullanılan sorular ise şu şekildedir: 

1) Cinsiyet  

2) Çalışma Hayatınızdaki Tecrübe Süreniz 

3) Çalıştığınız Birim 

4) Çalıştığınız Banka Kamu/Özel/Karma 

5) Bankacılık alanında son 10 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler nelerdir? 

6) Bankacılık alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin etkileri nelerdir? 

7) Bankacılık alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin verimliliğe etkisi nelerdir? 

8) Bankacılık alanında gelecek 10 yılda yaşanabilecek teknolojik gelişmeler neler Olabilir? 

(Geleceği ilgilendiren günümüzde yapılan çalışmalar var mı? Varsa nelerdir?) 

9) Eklemek istediğiniz diğer görüşleriniz? 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Teknolojik gelişmelerin bankacılık alanına etkisi, yaşanan gelişimlerin neler olduğuna ve 

gelecekte ne gibi gelişimlerin olabileceğine dair bankada çalışanların görüşlerinin değerlendirilmesi için 

içerik analizi yapılmıştır. Bu amaçla çalışmanın verileri bankada çalışanlardan dokümanlar aracılığıyla 

elde edilmiştir. Çalışmadaki sorular bankada çalışanlara uygulanmıştır. Örneklem seçimi tesadüfü 

olarak yapılmış, 14 adet gönüllü bankada çalışan katılmıştır. Katılımcıların yanıtlarına göre benzer 

veriler bazı kavramlar şeklinde toplanarak kodlanmıştır. 

Nitel araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik oranı önemlidir. Araştırmanın güvenilirliği ve 

geçerliliği için Miles ve Huberman’ın önerdiği güvenirlilik formülü kullanılarak kodlayıcılar arasında 

güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bu formül; [Güvenilirlik= Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş 

Ayrılığı)] şeklindedir (Akyol, 2019:80). Hesaplanan Güvenilirlik katsayısı teknolojik gelişmelerin 

bankalara etkisine göre %85 olarak hesaplanmıştır. Güvenilirlik katsayısı %70’in üzerinde olması 

durumunda araştırmanın güvenilir olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir (Duban, 2010:166). 
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Güvenilirlik katsayısı incelendiğinde %85’in üzerinde olduğu için yapılan analizin güvenilir olduğu 

söylenebilir. 

4.3. Araştırma Bulguları ve Değerlendirme 

Katılımcıların demografik bilgileri aşağıda tabloda yer aldığı gibidir. 

Tablo 1. Katılımcılara Yönelik Bazı Bilgiler 

Katılımcı Cinsiyet Tecrübe Çalışılan Birim Banka Türü 

K1 Kadın 5 yıldan az Gişe Özel    

K2 Erkek 11-15 yıl Pazarlama Kamu 

K3 Kadın 5 yıldan az Operasyon Kamu 

K4 Erkek 5 yıldan az Gişe Kamu 

K5 Erkek 11-15 yıl Kobi Kamu 

K6 Kadın 6-10 yıl Operasyon Kamu 

K7 Kadın 5 yıldan az Operasyon Kamu 

K8 Erkek 5 yıldan az Operasyon Kamu 

K9 Erkek 16 yıl ve üzeri    Pazarlama Kamu 

K10 Kadın 5 yıldan az Gişe Özel 

K11 Erkek 16 yıl ve üzeri    Bireysel Bankacılık Özel 

K12 Erkek 16 yıl ve üzeri    Ticari Müşteri Temsilcisi Özel 

K13 Erkek 5 yıldan az Bireysel Bankacılık Özel 

K14 Erkek 11-15 yıl Satış Birimi Özel 

 

Katılımcıların çoğunluğu kamu alanında faaliyet gösteren bankalarda çalışmakta, kamu alanında 

çalışanların yanı sıra özel bankalarda görevlerini icra eden çalışanlar yer almaktadır. Çoğunluk 

operasyon biriminde çalışırken, gişe, Kobi, pazarlama, bireysel bankacılık, ticari müşteri temsilcisi ve 

satış biriminde çalışanlarda katılımcılar arasındadır. Katılımcıların 5’i kadın 9’u erkek, tecrübe süresi 5 

ile 16 yıl arasında değişmektedir. Katılımcıların bilgileri genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların 

kamu ya da özel bankalarda çalışmaları teknolojik gelişimin banka türüne göre etkisinin olup olmadığı 

konusunda fikir verebileceği söylenebilir. 
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Tablo 2. Bankacılık Alanında Son 10 Yılda Yaşanan Teknolojik Gelişmeler 
Kategori Kodlama 

 

 

Son 10 yıldaki teknolojik gelişmeler (14)  

ATM (0) 

Telefon Bankacılığı (0) 

Mobil Bankacılık (1) 

İnternet Bankacılığı (1) 

Dijital Uygulamalar (Asistanlar, Robotlar) (6) 

 Hepsi (Atm, Telefon/Mobil/İnternet Bankacılığı, Dijital 

Uygulamalar) (6) 

Katılımcıların çoğunluğu, bankacılık alanında son 10 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler ATM, 

Telefon/Mobil/İnternet Bankacılığı ve dijital uygulamalar şeklinde olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcılardan bir kişi mobil bankacılık, diğer bir kişi se internet bankacılığı konusunda yanıtlar 

vermişlerdir. Bankacılık alanında da birçok alanda olduğu gibi dijitalleşme ile yapılacak işlemlerde 

gelişimler olduğu, evrakların onaylanması, başvurular, yatırımların yapılması, farklı kurumlarla sistem 

entegrasyonları, yeni ödeme araçlarının kullanılması, dijital arşivleme, e-tabanlı işlemlerin yapılması, 

dijital uygulamaların robotlar/asistanların kullanılması gibi teknolojik anlamda gelişimler sağladığı 

söylenebilir.  

Tablo 3. Bankacılık Alanında Yaşanan Teknolojik Gelişmelerin Etkileri 
Kategori Kodlama 

Teknolojik gelişmelerin etkileri (14) Olumlu etkiler (12) 

Olumsuz etkiler (1) 

Hem olumlu hem olumsuz etkiler (1) 

Etkilemez (0) 

 

Katılımcıların çoğunluğu, olumlu etkilerinin olacağını belirtmişlerdir. Katılımcılardan bir kişi 

olumsuz etkisinin olacağını, bir diğer katılımcı ise hem olumlu hem de olumsuz etkisinin olabileceğini 

belirtmiştir. Olumsuz etkinin daha çok mobil uygulamaların ve yapay zekâ uygulamalarının tercih 

edilmesi ile insan gücünün/iş gücünün sektörde öneminin kaybolmasına neden olacağı yönündedir. 

Katılımcıların beyan ettikleri genel olarak olumlu etkiler incelendiğinde; zaman tasarrufu sağlayacağı, 

işlemlerin yapılmasını kolaylaştıracağı, işlemlerin hızlanması, müşteri portföyünün genişlemesi, iş 

yoğunluğunun azalması, pandemi gibi durumlarda hastalık bulaşımının azalmasına katkı sağlaması, 
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kağıtsız işlemlerin yapılabilmesi, daha akılcı çözümlerin üretilerek müşteri ihtiyacına yönelik analizler 

yapılarak müşteri talebine daha kolay yanıt verebilmesi, müşteri memnuniyetinin artması, hızlı erişimin 

sağlanması, daha az maliyetler ile maliyetlerde tasarruf sağlanması, müşteriye ulaşmada kolaylık, 

işlemlerin güvenli ve hızlı yapılabilmesi şeklindedir. Katılımcıların çoğunluğu olumlu görüş sunmuş 

olsalar da, yaşanan teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin olduğu gibi olumsuz etkileri de vardır. 

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda hem bankaların hem de kullanıcıların/müşterilerin uyum 

sağlayabilmesi, teknik destek sağlanabilmesi, çalışanların yaşanan gelişimlere göre eğitimlerinin 

sağlanması, alt yapının yeterliliğinin sağlanmasında yaşanabilecek zorluklarda olumsuz 

etkileyebileceğini söyleyebiliriz. 

Tablo 4. Bankacılık Alanında Yaşanan Teknolojik Gelişmelerin Verimliliğe Etkisi 
Kategori Kodlama 

Teknolojik gelişmelerin verimliliğe etkisi (14) Olumlu etkiler (14) 

Olumsuz etkiler (0) 

Hem olumlu hem olumsuz etkiler (0) 

Etkilemez (0) 

 

Katılımcıların hepsi bankacılık alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin verimliliğe olumlu 

etkisinin olacağı görüşündedirler. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda verimliliğe etkiler; çalışanların 

işlerini yaparken daha verimli daha istekli olmaları, çalışanların başarılı bir zaman yönetimi ile farklı 

alanlara yönelme imkânın olması, ekran maliyetlerinin düşmesi, alternatif dağıtım kanallarının kolay 

olması, müşteri kârlılığı/verimliliğinin sağlanmış olması, kârlılığın sağlanması, iş yükünün azalması ile 

verimliliğin artış göstermesi, çalışanların/müşterilerin daha hızlı işlemleri gerçekleştirmesi ile güven 

sağlanarak verimliliğin arttırılması, maliyetlerde tasarruf sağlanması, ürün kullanımında satışlarında 

artış olmasının olumlu etkisinin olabileceği, teknolojik gelişmeleri hem çalışanların hem de müşterilerin 

yakından takip etmesi ile bankalarda oluşan yoğunluğun azalmış olması, geleneksel uygulamalarda 

ortaya çıkan masraflardan (şube, personel, sarf malzemesi vb. diğer giderler) kurtarıp kâra geçiş 

sağlaması, personel maliyetlerinin azalması, daha az kırtasiye malzemesinin kullanılması (kağıtsız 

bankacılık) ile kârlılığa olumlu etkisinin olması, maliyetlerde tasarruf sağlanması ile yüksek verim elde 

edilmesi, çevreye duyarlı olunması ile verimliliği olumlu etkilemesi şeklinde sıralanabilir. 

 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

67 
 
 

 

Tablo 5. Bankacılık Alanında Gelecek 10 Yılda Yaşanabilecek Teknolojik Gelişmelere İlişkin 
Bulgular 

Kategori Kodlama 

Gelecek 10 yıldaki teknolojik gelişmeler (14) Dijital gelişmeler (5) 

Sanal (şubesiz) bankalar (2) 

Dijitalleşme ve işgücü kaybı/azaltılması (2) 

Yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması (2) 

META teknolojisi/dijital para kullanılması (2) 

Görüş belirtmeyen (1) 

 

Katılımcıların çoğunluğu, gelecek 10 yılda yaşanabilecek teknolojik gelişmelere dijital gelişmeler 

olduğu şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. Dijital gelişmelerin yanı sıra sanal (şubesiz) bankaların 

yaygınlaşabileceği, yaşanan teknolojik gelişmeler ile iş gücüne ihtiyacın azalacağı ve iş gücünde 

kayıpların olabileceği, yapay zekâ uygulamalarının/robotların yaygınlaşacağı, teknolojik gelişmeler ile 

bazı departmanlarda yoğunlukların olabileceği, META teknolojinin dijital para kullanılmasının 

yaygınlaşacağı şeklinde görüşlerde mevcuttur. Katılımcıların görüşleri genel olarak incelendiğinde 

çoğunlukta teknolojik gelişmelerin faydasının olabileceği yönünde olsa da, gelecekte işgücünü olumsuz 

etkileyeceği söylenebilir. 

4.4. Teknolojik Gelişmelerin Bankalara Diğer Etkilerine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların diğer etkilere ilişkin görüşleri; yaşanan bu gelişmelerin insan emeğinin değil de, 

teknolojinin ön plana çıkacağının olumsuz etkilerinin olabileceği, insan gücünün en çok etkilenecek 

sektörün bankacılık sektörünün olacağı, kamu bankalarının özel bankalara göre teknolojik açıdan geri 

kaldıkları bunun da olumsuz etkisinin olabileceği şeklindedir. 

Teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen ve gelişimin sağlandığı alan olarak, teknolojik 

gelişmelere uyum sağlama açısından bankacılık sektöründe daha çok çalışmaların yapılması gerektiği 

bir diğer görüşler arasındadır. Genel olarak incelendiğinde bankada çalışanların temel kaygısı ilerleyen 

süreçte işgücüne olan ihtiyacın ve önemin azalması ile işgücünde büyük oranda kayıpların yaşanması, 

yaşanan bu kayıp ile işsizliğin artabileceği yönündedir. 
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5. SONUÇ 

Teknolojik gelişmeler hayatın bir çok alanını etkilemiş, bankacılık sektörü de en çok etkilenen ve 

gelişimlerin en çok yaşandığı bir alandır. Son zamanlarda tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 

pandemisinin de dijital uygulamaların yaygınlaşmasına, bankacılık alanında teknolojik uygulamaların 

daha yaygın kullanılmasına katkı sağlamıştır. Çalışmada, bankacılık alanında yaşanan teknolojik 

gelişmelerin neler olduğuna yer verilmiş, bankada çalışanlara yönelik nitel bir araştırma içerik analizi 

yapılmıştır. 

Çalışma sonucuna göre; katılımcıların çoğunluğu, bankacılık alanında son 10 yılda yaşanan 

teknolojik gelişmeler ATM, Telefon/Mobil/İnternet Bankacılığı ve dijital uygulamalar şeklinde 

olduğunu belirtmişlerdir. Bankacılık alanında da birçok alanda olduğu gibi dijitalleşme ile yapılacak 

işlemlerde gelişimler olduğu, evrakların onaylanması, başvurular, yatırımların yapılması, farklı 

kurumlarla sistem entegrasyonları, yeni ödeme araçlarının kullanılması, dijital arşivleme, e-tabanlı 

işlemlerin yapılması, mobil cüzdan/dijital cüzdan gibi dijital uygulamaların robotlar/asistanların 

kullanılması teknolojik anlamda gelişimler sağladığını göstermektedir. 

Teknolojik gelişimlerin etkilerinin neler olabileceği, verimliliğe nasıl bir etkisinin olabileceğine 

yönelik incelenmiş ve katılımcıların çoğunluğu, olumlu etkilerinin olacağını belirtmişlerdir. Olumlu 

etkinin yanı sıra olumsuz etkisinin olabileceğine dair görüşlerde belirtilmiştir. Olumsuz etkinin daha 

çok mobil uygulamaların ve yapay zekâ uygulamalarının tercih edilmesi ile insan gücünün/iş gücünün 

sektörde kaybolmasına neden olacağı yönündedir. Olumlu etkiler incelendiğinde; zaman tasarrufu 

sağlayacağı, işlemlerin yapılmasını kolaylaştıracağı, işlemlerin hızlanması, müşteri portföyünün 

genişlemesi, iş yoğunluğunun azalması, pandemi gibi durumlarda hastalık bulaşımının azalmasına katkı 

sağlaması, kağıtsız işlemlerin yapılabilmesi, daha akılcı çözümlerin üretilerek müşteri ihtiyacına yönelik 

analizler yapılarak müşteri talebine daha kolay yanıt verebilmesi, müşteri memnuniyetinin artması, hızlı 

erişimin sağlanması, daha az maliyetler ile maliyetlerde tasarruf sağlanması, kârlılığın sağlanması ile 

verimlilik sağlanması, çevreye duyarlı olunması, müşteriye ulaşmada kolaylık, işlemlerin güvenli ve 

hızlı yapılabilmesi şeklindedir. Katılımcıların çoğunluğu olumlu görüş sunmuş olsalar da, yaşanan 

teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin olduğu gibi olumsuz etkileri de vardır. Teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda hem bankaların hem de kullanıcıların/müşterilerin uyum sağlayabilmesi, teknik destek 

sağlanabilmesi, çalışanların yaşanan gelişimlere göre eğitimlerinin sağlanması, alt yapının yeterliliğinin 

sağlanmasında yaşanabilecek zorluklarda olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. 
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Katılımcıların çoğunluğu, gelecek 10 yılda yaşanabilecek teknolojik gelişmelere dijital gelişmeler 

olduğu şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. Dijital gelişmelerin yanı sıra sanal (şubesiz) bankaların 

yaygınlaşabileceği, yaşanan teknolojik gelişmeler ile iş gücüne ihtiyacın azalacağı ve iş gücünde 

kayıpların olabileceği, yapay zekâ uygulamalarının/robotların yaygınlaşacağı, teknolojik gelişmeler ile 

bazı birimlerde yoğunlukların olabileceği, META teknolojinin dijital para/dijital cüzdan 

uygulamalarının kullanılmasının yaygınlaşacağını belirtmişlerdir.  

Katılımcıların görüşleri genel olarak incelendiğinde çoğunlukta teknolojik gelişmelerin 

faydasının olabileceği yönünde olsa da gelecekte işgücünü olumsuz etkileyeceği kaygısı hâkimdir. 

Yaşanan bu gelişmelerin insan emeğinin değil de, teknolojinin ön plana çıkacağının olumsuz etkilerinin 

olabileceği, insan gücünün en çok etkilenecek sektörün bankacılık sektörünün olacağı, kamu 

bankalarının özel bankalara göre teknolojik açıdan geri kaldıkları bunun da olumsuz etkisinin 

olabileceği şeklindedir.  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının görüşleri de esas alınarak günümüzde büyük bir değişim 

ve gelişim içerisinde olmanın sonucu olarak bankaların yaşanan gelişimlere kamu, özel ya da karma 

banka farkı olmadan uyum sağlayabilmesi, çalışanların ve müşterilerin gerekli eğitimler ile 

desteklenmelidir. Çalışanların en büyük kaygısı olan işgücüne ihtiyacın kalmayacağı düşüncesinin 

gelecekte olası bir risk olarak ele alınarak nasıl çözüm yolu üretilebileceği yönünde çalışmalar 

yapılmalıdır. Durum tespiti yapılarak sorunlara çözüm önerileri sunulması ile gelecek on yıl için 

bankalar ve müşterilerin beklentilerine olumlu etkisinin olabileceği söylenebilir. 
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EXPLORING THE IMPORTANCE OF CROSS-MODAL CORRESPONDENCE AMONG 

TASTE, SHAPE AND SOUND IN DESIGNING A NEW PRODUCT: AN EXPERIMENTAL 

STUDY 

İlkin YARAN ÖGEL* 

ABSTRACT 

In an overcrowded marketplace, it is extremely important to design a distinctive brand name for 

a new product. Since the existing words in dictionaries are increasingly extinct due to a staggering 

number of new products launched into marketplace every day, marketers have to invent new brand 

names by playing with the sounds that can trigger specific associations. While the sounds in an invented 

brand name enable consumers form expectations regarding a new product, other sensory attributes such 

as shape and taste of a new product can also influence consumer responses. Herein, this study explores 

cross-modal correspondence among taste (bitter vs. sweet/milky), shape (angular vs. rounded) and 

sounds (high frequency sounds vs. low frequency sounds) in a brand name while taking a new product-

related decisions and its role in product evaluation and purchase intention of customers. Two 

experimental studies were performed to test the hypotheses of the research. The findings of the Study 1 

indicated that brand names including high (low) frequency sounds are more preferred for the product 

having bitter (sweet) taste and angular (rounded) shape than brand names including low (high) 

frequency sounds. The findings of Study 2 revealed that both product shape and taste significantly 

influenced product evaluation and intention to purchase of consumers individually but sounds in a brand 

name alone did not influence consumer responses. On the other hand, the results indicated that the 

congruent combination of sound and taste, sound and shape, and taste and shape also significantly 

influenced consumer responses than incongruent combinations. The findings of the study contribute to 

the relevant literature, and provide applicable insights to the marketers who give product-related 

decisions regarding shape, taste and brand name of the product. 

Keywords: Cross-Modal Correspondence, Taste, Sound, Shape, Brand Name. 
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YENİ BİR ÜRÜN TASARLARKEN TAT, ŞEKİL VE SES ARASINDAKİ MODALİTELER 

ARASI UYUŞMANIN ÖNEMİNİ KEŞFETMEK: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 

ÖZET 

Rakiplerin yoğun olduğu bir pazarda, yeni bir ürün için ayırt edici bir marka ismi tasarlamak son 

derece önemlidir. Her gün piyasaya sürülen şaşırtıcı sayıda yeni ürün nedeniyle sözlüklerdeki mevcut 

kelimeler giderek tükendiğinden, pazarlamacılar belirli çağrışımları tetikleyebilecek seslerle oynayarak 

yeni marka isimleri icat etmek zorunda kalmıştır. İcat edilmiş bir marka isminin içindeki sesler 

tüketicilerin yeni bir ürüne yönelik beklentilerinin oluşmasını sağlarken, yeni ürünün şekli ve tadı gibi 

diğer duyusal nitelikler de tüketici tepkilerini etkileyebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışma, yeni bir 

ürünle ilgili kararlar alınırken tat (acı – tatlı/sütlü), şekil (köşeli-yuvarlak) ve marka isimlerinin içindeki 

sesler (yüksek frekanslı-düşük frekanslı) arasındaki modaliteler arası uyuşmayı ve bu uyuşmanın 

müşterilerin ürün değerlendirme ve satın alma niyeti üzerindeki rolünü incelemeye çalışmaktadır. 

Çalışmanın hipotezlerini test etmek için iki deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk çalışmanın 

bulguları, yüksek (düşük) frekanslı sesleri içeren marka isimlerinin, düşük (yüksek) frekanslı sesleri 

içeren marka isimlerine kıyasla acı (tatlı) bir tada ve köşeli (yuvarlak) bir şekle sahip bir ürün için daha 

fazla tercih edildiğini göstermiştir. İkinci çalışmanın bulguları, ürün şeklinin ve tadının ayrı ayrı 

tüketicilerin ürün değerlendirmelerini ve ürünü satın alma isteklerini önemli ölçüde etkilediğini 

gösterirken marka isimlerindeki seslerin tek başına tüketicilerin tepkilerini etkilemediğini göstermiştir. 

Diğer taraftan, çalışmanın sonuçları ses ve tat, ses ve şekil ve tat ve şekil arasında bir uyum olduğu 

zaman tüketicilerin ürün değerlendirme ve ürünü satın alma isteklerinin bu modaliteler arasında uyum 

olmadığı zamanla kıyaslandığında istatistiksel olarak daha fazla etkilendiğini göstermiştir. Çalışmanın 

bulguları ilgili literatüre katkı sağlarken bir ürünün şekli, tadı ve marka ismi gibi ürünle ilgili kararlar 

alan pazarlamacılara da önemli katkılar sağlamaktadır.  

Anahtar kelimeler: Modaliteler Arası Uyuşma, Tat, Ses, Şekil, Marka İsmi. 

Jel kodları: M30, M31, M39. 

1. INTRODUCTION 

Consumers often use brand names as a cue to derive meaning about a new product (Zinkhan and 

Martin, 1987). Thence, for consumers, experience with the product frequently begins with a name of the 
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product. Notwithstanding, selecting a distinctive and meaningful brand name for a new product is a big 

challenge for marketing practitioners today more than ever. A staggering number of new products 

launched into the marketplace every day force marketers to look for inventive brand names outside the 

existing and real words. Though, these inventive brand names seem unfamiliar to consumers at first 

sight, indeed their sounds can shape their expectations towards the products (Velasco, Salgado-Montejo, 

Marmolejo-Ramos and Spence, 2014). 

Additionally, consumers’ expectations about the products can be also formed depending upon 

several product-related elements such as shape of the product (Fenko, Lotterman and Galetzka, 2016). 

When there is a congruency among sensory modalities of a product, it can create more efficient 

synergistic effects on brand communication and customer responses (Lindstrom, 2005). Accordingly, 

marketers have increasingly concentrated on using sensory systems of their target consumers to 

differentiate their products among the similar offerings in the marketplace recent years (Keller, 2013). 

In doing so, they use sensory elements including sight, scent, touch, taste and sound to evoke feelings 

of the customers and manipulate their perceptions. While playing with the sensory elements, marketers 

have frequently adopted cross-modal correspondence (CmC), which is based on multisensory perception 

(Spence, 2012).  

Herein, to apply CmC in giving decisions about shape, taste and brand name of a new product, it 

is crucial to test whether CmC between different sensory elements has intended effects in relevant 

context. Nevertheless, with respect to marketing discipline, CmC between sound and sight and between 

sound and taste have been well-documented in major European languages such as English (e.g., Klink, 

2000). Though there is a tiny effort to understand sounds’ effects on attribute perception and brand name 

preference with respect to product size and width dimensions in Turkish (Ögel, 2019), still little has 

been known about CmC between sound and taste and between sound and shape in Turkish and its effects 

on consumer responses. So, to address these gaps in relevant literature, this study attempts to examine 

CmC among taste, shape and sound in Turkish and in marketing context with respect to its role in product 

evaluation and purchase intention of customers. Herein, if it is proved that CmC among taste, sound and 

shape trigger the perception of Turkish customers, marketers will have a powerful set of tools to be used 

in taking product related decisions to better differentiate their products in the competitive marketplace.  
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2. CROSS-MODAL CORRESPONDENCE AMONG TASTE, SHAPE AND SOUND 

CmC, which has been researched by cognitive scientists for more than a century, is delineated as 

the tendency for an attribute in one sensory modality to be related to a sensory attribute in another 

sensory modality (Spence, 2012). CmC notably occurs when stimulation of a sensory modality 

automatically triggers the perception for a second modality without any direct stimulation to the second 

modality (Harrison and Baron-Cohen, 1997). For instance, a considerable number of pioneering 

psychological and psycholinguistic studies have revealed that humans spontaneously associate specific 

speech sounds with specific shapes (e.g., Köhler, 1947) and specific tastes (e.g., Spence, 2012). More 

specifically, sound as a sensory modality could trigger the perception towards sight and taste 

automatically (Klink, 2000). The findings of the previous research have documented that notably high 

frequency sounds are more associated with angular shapes (e.g., Ramachandran and Hubbard, 2001; 

Velasco et al., 2014) and bitter tastes (e.g., Ngo, Misra, and Spence, 2011; Ngo and Spence, 2011) than 

low frequency sounds. However, the interaction between sound and shape and the interaction between 

sound and taste have been only explored in major European language such as English (e.g., Klink, 2000). 

To validate the universal phonetic symbolism effect (Ultan, 1978), it is crucial to prove the intended 

effects of sounds in more language. Herein, though, the CmC effect between sound and taste and 

between sound and shape have not been previously tested in Turkish with respect to marketing 

discipline, drawing upon the findings of previous research, this study hypothesized that; 

H1: brand names including high (low) frequency sounds are more preferred for products having 

bitter (sweet) tastes as opposed to brand names including low (high) frequency sounds. 

H2: brand names including high (low) frequency sounds are more preferred for products having 

angular (rounded) shapes as opposed to brand names including low (high) frequency sounds. 

Besides, in relevant literature, bitter tastes are more matched with angular shapes (e.g., Ngo et al., 

2013; Li, Jin, Zhang and Liu, 2022); while angular shapes are more matched with bitter taste (e.g., 

Velasco, Woods, Deroy and Spence, 2015). On the other hand, sweet and milky tastes are more matched 

with rounded shapes (e.g., Li et al., 2022; Ngo et al, 2011); while rounded shapes are more matched 

with sweet and milky tastes (e.g., Velasco et al., 2015; Wang, Reinoso Carvalho, Persoone, and Spence, 

2017). Also, high frequency sounds are more matched with bitter taste (e.g., Simner, Cuskley and Kirby, 

2010) and angular shapes (e.g., Ramachandran and Hubbard, 2001) than low frequency sounds. Herein, 

one of the most important things is that when messages given by brand names are consistent with the 

message given by other product-related cues, consumers can perceive brand meaning in a more 
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synergistic way (Park and Zaltman, 1987). Previous research has also revealed that if there is a 

congruence among brand name sounds, shape and taste of the product, this leads to more positive 

product evaluations and enhance purchase intention of customers (e.g., Fenko et al., 2016). Thence, this 

study also hypothesized that; 

H3: A product with an angular (rounded) shape, bitter (milky) taste and brand name including 

high (low) frequency sounds are more positively evaluated than a product with an angular (rounded) 

shape, bitter (milky) taste and brand name including low (high) frequency sounds. 

H4: Consumer have a higher intention to buy products with an angular (rounded) shape, bitter 

(milky) taste and brand name including high (low) frequency sounds compared to products with an 

angular (rounded) shape, bitter (milky) taste and brand name including low (high) frequency sounds. 

3. STUDY 1 

3.1. Research Issue 

Study 1 addressed the first two hypotheses which attempt to test whether brand names including 

high (low) frequency sounds are more preferred for products with bitter (sweet) tastes (H1), and angular 

(rounded) shapes (H2) as opposed to brand names including low (high) frequency sounds.  

3.2. Research Design 

To test the H1, the research design was set as 2 (sound) x 2 (taste) factorial design, with sound 

(high frequency sound vs. low frequency sound) as a within-subjects factor and taste (bitter vs. sweet) 

as a between-subjects factor. To test the H2, the research was designed as 2(sound) x 2(shape) factorial 

design, with sound (high frequency sound vs. low frequency sound) as a within-subjects factor and shape 

(angular vs. rounded) as a between-subjects factor. 

3.3. Product category 

To test the CmC between both sound and taste (H1) and sound and shape (H2), chocolate was 

selected as the product category because it may potentially have bitter vs. sweet taste; angular vs. 

rounded shape; and brand names including high frequency sound vs. low frequency sound. 

3.4. Stimuli 

To test H1 and H2, the stimuli were the fictitious brand name pairs which are never associated 

with any existing brand names or real words. As in previous research, fictitious words in a given pair 
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were formed to be identical except the sounds being contrasted (e.g., Sapir, 1929).  Drawing upon the 

prior research, high frequency sounds are determined as “e” and “i”; whereas low frequency sounds are 

set as “o” and “u” (e.g., Hinton et al., 1994). Thence, the letters “e” and “i” were contrasted with “u” 

and “o” to form a total of four contrasts including, “e vs. o”, “e vs. u”, “i vs. o”, and “i vs. u” (Klink, 

2000). Herein, to test the interplay between sound and taste and the interaction between sound and shape, 

eight brand name pairs were required. 

All fictitious brand names were created in two-syllables, and contrasting letters were embedded 

in the first syllable of all fictitious brand names. To eliminate any bias arising from previous knowledge 

of participants regarding existing words and brand names, the fictitious brand names were pre-tested 

with 30 participants to check whether they might potentially remind participants any real words or 

existing brand names. After the pre-test, it was ensured that eight fictitious brand name pairs without 

any semantic meaning were reliable to be employed in Study 1.  

Table 1. Invented Brand Name Pairs 

H: Attribute Product Word Pair 1 Word Pair 2 Word Pair 3 Word Pair 4 

H1 Bitter/sweet taste Chocolate Vivis-Vovis Livus-Luvus Regiv-Rogiv Pevit-Puvit 

H2 Angular/rounded 

shape 

Chocolate Nidus-Nodus Bivos-Buvos Rebus-Robus Vegos-Vugos 

 

3.5. Scenario Development 

Since 2x2 factorial design was used, 2 treatment groups were required to test each hypothesis in 

Study 1. Herein, to test the H1, two scenarios regarding bitter vs. sweet taste chocolate were developed; 

while developing two scenarios regarding angular vs. rounded chocolate to test H2. In all 4 scenarios, 

the general information about the chocolate company and the chocolate were kept identical but only 

contrasting attributes (i.e., bitter vs. sweet, angular vs. rounded) were changed between-subjects.  

3.6. Procedure 

Participants were 99 undergraduate students from Afyon Kocatepe University (51 male and 48 

female, age range: 18 – 24 years old, M = 21.50, SD = 1.48). Details about the participants demographics 

were reported in Table 2. Participants were derived from undergraduate students who are native Turkish 

speakers; are freshmen or sophomore; cannot speak any other language fluently; and have never been 
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in abroad before to reduce any bilingual effect on perception. Thence, participants were reached at using 

purposive sampling method in return for partial course credit. The data were gathered from 07.04.2022 

to 22.04.2022. All of the participants stated that they have consent to participate in Study 1 and normal 

sense of vision. 

Each participant was received a 3-pages survey booklet in which the first page informed 

participants about the tasks they are going to follow but they were not informed about the real purpose 

of the study. In the second page, the scenario was given to participants and, they were asked to initially 

read it. Then, they were asked to indicate their choice circling one brand name, which they more 

associate with the chocolate given in the scenario, in each brand name pair.  Each participant was 

randomly assigned to one of the 4 scenarios. Herein, in line with pioneering previous research (e.g., 

Sapir, 1929), fictitious brand name pairs manipulated for contrasting sounds were visually given to 

consumers. The third page of the booklet was designed for manipulation check.  

After responding to each question, participants were asked to fulfil demographic data, and then 

they were debriefed. Each session was designed to be lasted approximately for 10 minutes.  

Table 2. Participants Demographics 

Experimental Condition Gender (N) Mean age 

(years) 

Class (N) Total 

(N) 

Female Male  Freshmen Sophomore  

Bitter chocolate 11 13 21.20 11 13 24 

Sweet chocolate 13 11 20.32 13 11 24 

Angular chocolate 12 13 20.84 10 14 25 

Rounded chocolate 12 14 23.62 12 13 26 

 

3.7. Manipulation Check 

To ensure whether a manipulation in an experimental design is efficient, it is required to use 

manipulation checks (Hoewe, 2017). Accordingly, in an attempt to understand whether the participants 

perceive and respond to manipulated stimuli effectively, manipulation check data was collected, as well. 

To gather manipulation check data, participants were asked to rate fictitious brand names on five-point 
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semantic differential scales anchored from “(1) very bitter to (5) very sweet” or from “(1) very angular 

to (5) very rounded” in given scenario. Then, the collected data was tested with paired samples t-test.  

The manipulation check results presented that manipulation had the intended effects on consumers’ 

perception. That is brand names with high frequency sounds [(Mhigh frequency sound = 2.3542, SDhigh frequwncy 

sound = 1.00773), t (47) = -4.775, p=.000] were significantly more related to bitter taste than brand names 

including low frequency sounds (Mlow frequency sound = 3.5573, SDlow frequency sound = 0.90835). Also, brand 

names with high frequency sounds [(Mhigh frequency sound = 2.0539, SDhigh frequwncy sound = .80361), t (50) = -

12.252, p=.000] were significantly more related to angular shapes than brand names including low 

frequency sounds (Mlow frequency sound = 4.0637, SDlow frequency sound = .66679). Overall, manipulation check 

results indicated that participants correctly responded to the stimuli. 

3.8. Results 

To test H1 and H2, initially crosstab analysis was employed (See Table 3). With respect to 

crosstabs results, brand names including high frequency sounds (i.e., Vivis, Livus, Regiv, Pevit) are 

more preferred for chocolate having bitter tastes as opposed to brand names including low frequency 

sounds (i.e., Vovis, Luvus, Rogiv, Puvit). Besides, the results revealed that brand names including high 

frequency sounds (i.e., Nidus, Bivos, Rebus, Vegos) are more preferred for chocolate having angular 

shapes as opposed to brand names including low frequency sounds (i.e., Nodus, Buvos, Robus, Vugos). 

To check whether brand names including high frequency sounds and low frequency sounds have 

significant differences between chocolate with bitter taste and sweet taste, and chocolate with angular 

shape and rounded shape, chi-square test was employed, as well. Chi-square results indicated that brand 

names including high frequency sounds are significantly more preferred for bitter and angular chocolate; 

whereas brand names including low frequency sounds are significantly more preferred for milky and 

rounded chocolate. Thence, H1 and H2 were substantiated.  
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Table 3. Crosstabs and Pearson Chi Square Test Results 
 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Scenario for Chocolate (n) 

 Bitter Milky 

Vivis vs. Vovis * Bitter vs. Milky Chocolate 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

18.783a 

48 

 

1 

 

.000 

Vivis 19 5 

Vovis 4 20 

Livus vs. Luvus * Bitter vs. Milky Chocolate 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

22.080a 

48 

 

1 

 

.000 

Livus 23 9 

Luvus 0 16 

Regiv vs. Rogiv * Bitter vs. Milky Chocolate 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

14.389a 

48 

 

1 

 

.000 

Regiv 19 7 

Rogiv 4 18 

Pevit vs. Puvit * Bitter vs. Milky Chocolate 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

14.380a 

48 

 

1 

 

.000 

Pevit 18 8 

Puvit 5 17 

     Angular Rounded 

Nidus vs. Nodus*Angular vs. Rounded 

Chocolate 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

39.755a 

51 

 

1 

 

.000 

Nidus 23 1 

Nodus 2 25 

Bivos vs. Buvos*Angular vs. Rounded 

Chocolate 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

36.250a 

51 

 

1 

 

.000 

Bivos 23 2 

Buvos 2 24 

Rebus vs. Robus*Angular vs. Rounded 

Chocolate 

 

30.516a 

 

1 

 

.000 

Rebus 20 1 

Robus 5 25 
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Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

51 

Vegos vs. Vugos*Angular vs. Rounded 

Chocolate 

Pearson Chi-Square 

N of Valid Cases 

 

35.240a 

51 

 

1 

 

.000 

Vegos 21 4 

Vugos 2 24 

a0 cells (0,0%) have expected count less than 5.  

4. STUDY 2 

4.1. Research Issue 

Study 2 attempts to examine how CmC among taste, shape and sound influence consumers’ 

purchase intention and their evaluations regarding the product. Thence, Study 2 addressed the last two 

hypotheses, H3 and H4.  

4.2. Stimuli 

To test the H3 and H4, initially two fictitious brand names, Bogobup and Visives, were created as 

stimuli. Herein, Bogobup was formed using only low frequency sounds including stops (i.e., “b”, “g”, 

“p”) and back vowels (“o”, “u”); whereas Visives was formed using only high frequency sounds 

including fricatives (“v”, “s”) and front vowels (“i”, “e”).  These two fictitious brand names were pre-

tested with 45 participants to control whether they might potentially remind participants any real words 

and existing brand names. Then an image of chocolate seeming bitter taste and sweet taste and having 

angular shape and rounded shape were created in Adobe Photoshop by adjusting the images of existing 

chocolate in the internet. The stimuli were displayed in Figure 1. 
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Figure 1. Stimuli of Study 2 

 

 

 

 

 

4.3. Design 

Study 2 employed 2 x 2 x 2 between-subjects ANOVA: shape (angular shape vs. rounded shape), 

taste (bitter vs. sweet taste) and brand name (high frequency sounds vs. low frequency sounds). 

4.4. Measure 

The dependent variables, product evaluation and purchase intention, were measured with multi-

item scales borrowed from extant literature but adapted for the research. Herein, product evaluation was 

measured with six items, and purchase intention was measured with three items used in the study of 
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Fenko et al. (2016). To measure the items, a five-point Likert type scale anchored from 1 = fully disagree 

to 5 = fully agree was employed. All items and reliability coefficients (Cronbach’s α) were reported in 

Table 4.  

Table 4. Scale Items and Reliability 
Scale Items Cronbach’s α 

 

 

Product 

evaluation 

1.This chocolate looks good.  

 

 

α = 0.926 

2.This chocolate will probably be of good quality. 

3.This chocolate looks attractive. 

4.I would probably notice this chocolate among other similar chocolates. 

5. The name, taste and shape of the chocolate sounds attractive to me. 

6. This product has a congruence among brand name, shape and taste. 

Purchase 

intention 

1. Once I look its name, shape and taste, I would like to try this chocolate.  

 α = 0.872 2.Once I look its name, shape and taste, I would seriously consider buying 

this chocolate. 

3. Once I look its name, shape and taste, I would buy this chocolate. 

 

4.5. Procedure 

In terms of unit of analysis, sampling procedure and data collection methods, Study 2 followed 

the similar processes followed in Study 1. Herein, a total of 207 undergraduate students from Afyon 

Kocatepe University, who did not attend the Study 1, volunteered to participate in Study 2. However, 6 

of the questionnaires were excluded from the data set because of missing parts. Overall, a total of 201 

undergraduate students’ responses (101 male and 100 female, age range: 18 – 23 years old, M = 20.74, 

SD = 3.1275) were used in data analysis. The details of demographic profile of participants per 

experimental condition is given in Table 5. 
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Table 5. Demographic Profile of Participants Per Experimental Condition 
Experimental Condition Gender (N) Mean age 

(years) 

Class (N) Total 

(N) 

Female Male  Freshmen Sophomore  

Bogobup bitter angular chocolate 12 14 20.12 15 11 26 

Bogobup bitter rounded chocolate 14 12 21.32 10 16 26 

Bogobup milky angular chocolate 12 14 21.35 11 15 26 

Bogobup milky rounded 

chocolate 

11 13 20.72 12 12 24 

Visives bitter angular chocolate 12 12 20.36 14 10 24 

Visives bitter rounded chocolate 12 13 20.43 13 12 25 

Visives miky angular chocolate 13 11 20.63 13 11 24 

Visives milky rounded chocolate 14 12 21.02 12 14 26 

 

The data were gathered from 10.05.2022 to 01.06.2022. All of the participants stated that they 

have consent to participate in Study 2 and normal sense of vision. Similar to the Study 1, each participant 

was received a 3-pages survey booklet in which the first page informed participants about the tasks they 

are going to follow but they were not informed about the real purpose of the study. In the second page, 

the scenario was given to participants, and they were asked to initially read it. Then, they were asked to 

indicate their responses to product evaluation and purchase intention items on a five-point Likert type 

scale anchored from 1 = fully disagree to 5 = fully agree with respect to relevant stimuli given in the 

scenario.  

Each participant was randomly assigned to one of the 8 scenarios. After responding to each 

question, participants were asked to fulfil demographic data, and then they were debriefed. Each session 

was designed to be lasted approximately for 10 minutes.  

4.6. Results 

To test H3 and H4, three-way (2x2x2) between-subjects ANOVA in SPSS was utilized (See Table 

6). Referring to the results, there was a significant main effect of taste (F (1, 193) = 4.22, p < .05) and 
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shape (F (1, 193) =   17.43, p < .05) on product evaluation; whereas the main effect of sound in a brand 

name on product evaluation was non-significant (F (1, 193) < 1, p > .05). Herein, bitter chocolate (M = 

3.56, SD = 0.75) was evaluated higher than milky chocolate (M = 3.38,   SD = 0.69), and angular 

chocolate (M = 3.66,    SD = 0.60) was evaluated higher than rounded chocolate (M = 3.38, SD = 0.79). 

The results also revealed a significant interaction effect of sound and taste (F (1, 193) = 6.34, p < .05), 

sound and shape (F (1, 193) = 46.71, p < .05) and taste and shape (F (1, 193) = 4.75, p < .05) on product 

evaluation, while the interaction effect of sound, taste and shape (F (1, 193) < 1, p > .05) was non-

significant. So, bitter chocolate was evaluated higher with the name including high frequency sounds, 

Visives, (M = 3.64, SD = 0.91) compared to bitter chocolate with the name including low frequency 

sounds, Bogobup, (M = 3.49, SD = 0.54) (p <0.05), and milky chocolate was evaluated higher with the 

name including low frequency sounds, Bogobup, (M =3.53, SD = 0.55) compared to milky chocolate 

with the name including high frequency sounds, Visives, (M = 3.23, SD = 0.78) (p <0.05). Additionally, 

angular chocolate was evaluated higher with the name including high frequency sounds, Visives, (M = 

3.92,   SD = 0.57) compared to angular chocolate with the name including low frequency sounds, 

Bogobup, (M = 3.40, SD = 0.52) (p < 0.05), and rounded chocolate was evaluated higher with the name 

including low frequency sounds, Bogobup, (M = 3.63, SD = 0.56) compared to rounded chocolate with 

the name Visives (M = 2.95, SD = 0.85) (p <0.05). Finally, bitter chocolate was evaluated higher with 

the angular shape (M= 3.84, SD=0.62) compared to bitter chocolate with rounded shape (M= 3.27, SD 

=0.78) (p < 0.05), and milky chocolate was evaluated higher with rounded shape (M= 3.47, SD = 0.53) 

compared to milky chocolate with angular shape (M = 3.30, SD=0.82) (p < 0.05).  

For purchase intention, the results indicated a significant main effect of taste (F (1, 193) = 4.25, 

p < .05) and shape (F (1, 193) = 13.39, p < .05). However, no significant main effect of sound (F (1, 

193) < 1, p > .05) on purchase intention was revealed. In this regard, bitter chocolate (M= 3.46,   SD = 

0.70) was more likely to be purchased than milky chocolate (M = 3.27, SD = 0.76), and angular 

chocolate (M = 3.52, SD = 0.65) was more likely to be purchased than rounded chocolate (M= 3.21   SD 

= 0.78). Beyond, the results presented a significant interaction effect of sound and taste (F (1, 193) = 

7.15, p < .05), sound and shape (F (1, 193) = 61.43, p < .05) and taste and shape (F (1, 193) = 8.83, p < 

.05) on purchase intention, while there was no statistically significant three-way interaction between 

sound, taste and shape (F (1, 193) <1, p > .05). Herein, bitter chocolate with the name including high 

frequency sounds, Visives (M = 3.59, SD = 0.84) was more likely to be purchased compared to bitter 

chocolate with the name including low frequency sounds, Bogobup (M = 3.33, SD = 0.51) (p < 0.05), 
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and milky chocolate with the name including low frequency sounds, Bogobup (M = 3.37, SD = 0.64) 

was more likely to be purchased than milky chocolate with the name including high frequency sounds, 

Visives (M = 3.18, SD = 0.85) (p < 0.05). Angular chocolate with the name including high frequency 

sounds, Visives (M = 3.90, SD = 0.58) was more likely to be purchased compared to angular chocolate 

with the name including low frequency sounds, Bogobup (M = 3.17, SD = 0.51) (p < 0.05), and rounded 

chocolate with the name including low frequency sounds, Bogobup (M = 3.53, SD = 0.60) was more 

likely to be purchased than rounded chocolate with the name including high frequency sounds, Visives 

(M = 2.90, SD = 0.81). Finally, bitter chocolate with angular shape (M = 3.73, SD = 0.64) was more 

likely to be purchased than bitter chocolate with rounded shape (M = 3.18, SD = 0.65) (p < 0.05), and 

milky chocolate with rounded shape (M= 3.31, SD = 0.69) was more likely to be purchased than milky 

chocolate with angular shape (M = 3.24, SD = 0.90) (p < 0.05). Thence, H3 and H4 were partially 

substantiated. 

Table 6. Three-way (2x2x2) between-subjects ANOVA Results 
Dependent Variable Independent Factor F-Value Sig. 

 

 

Product Evaluation 

Sound 

Taste 

Shape 

Sound x Taste 

Sound x Shape 

Taste x Shape 

Sound x Taste x Shape 

0.82 

4.22 

17.43 

6.34 

46.71 

4.75 

0.30 

0.37 

0.04* 

0.00* 

0.01* 

0.00* 

0.03* 

0.59 

 

 

Purchase Intention 

Sound 

Taste 

Shape 

Sound x Taste 

Sound x Shape 

Taste x Shape 

Sound x Taste x Shape 

0.29 

4.25 

13.39 

7.15 

61.43 

8.83 

0.22 

0.59 

0.04* 

0.00* 

0.00* 

0.00* 

0.00* 

0.64 
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5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

This study examines CmC among taste, shape and sound in Turkish and its role in product 

evaluation and purchase intention of customers. Similar to the findings of several research in major 

European languages, the findings of the Study 1 revealed that non-sense brand names including high 

(low) frequency sounds are more preferred for product having angular (rounded) shape (e.g., Klink, 

2000; Ramachandran and Hubbard, 2001; Velasco et al., 2014) and bitter (sweet/milky) taste (e.g., 

Klink, 2000; Ngo et al., 2011; Ngo and Spence, 2011; Simner et al., 2010) than non-sense brand names 

including low (high) frequency sounds in Turkish. Beyond, as well as the findings of previous research, 

the findings of the Study 2 indicated that consumers have positive responses to the products, when there 

is a congruence between its sensory modalities (e.g., Fenko et al., 2016; Li et al., 2022). However, while 

the previous studies notably concentrate on interaction between two sensory modalities such as taste and 

shape (e.g., Ngo et al., 2013; Li et al., 2022; Velasco et al., 2015; Wang et al., 2017) or sound and shape 

(e.g., Klink, 2000; Ramachandran and Hubbard, 2001), this study examines CmC among three sensory 

elements; taste, shape and sound.  

Overall, the results of the study revealed that there is a systematic and significant CmC between 

sound and shape, between sound and taste, and between taste and shape but not among sound, taste and 

shape in Turkish context. Besides, the results revealed that these significant interactions have a 

significant influence on product evaluation and purchase intention of customers. Herein, the results of 

these studies would also provide fruitful contributions to professionals of marketing in several aspects. 

First, these findings would also enable professionals of marketing to adopt sensory stimuli to manipulate 

the perception of their customers in Turkey because systematic link between sound and shape, between 

sound and taste, and between taste and shape is also validated in Turkish. Second, CmC could be used 

as a novel approach by marketing practitioners to create distinctive brand names for new products having 

specific shape and taste. Thence, CmC notably guides marketing practitioners, while they are giving 

decisions about shape, taste and brand name of a new product. Third, by providing congruence among 

taste, sound and shape, marketing practitioners enhance the positive customer responses towards a new 

product. For instance, when there is a product with angular shape or bitter taste, brand names including 

high frequency sounds (i.e., Visives) may lead to more positive product evaluations and intention to buy 

the product. In this regard, CmC could also enhance the effectiveness of marketing communication. 

Finally, to form desired brand image and to apply better positioning strategy for a new product having 
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prominent shape and/or taste attributes, CmC could also be utilized as a new strategy by marketing 

practitioners.  

On the other hand, this study has some drawbacks in several aspects. First, to generalize the 

results, it is crucial to use probability sampling method. However, this study adopted purposive sampling 

method as one of the non-probabilistic sampling methods. Second, it is important to work with different 

unit of samples like millennials and larger sample size to comprehend the CmC effect in marketing 

context. Third, in both Study 1 and Study 2, chocolates with different taste and shape were merely 

visually presented on questionnaire form. For further research, real chocolate with different shape and 

taste could be used, and participants would be asked to respond to stimuli after tasting the real chocolate. 

Fourth, this study only employs product evaluation and purchase intention to see the effects of CmC. 

Further studies would employ other dependent variables such as satisfaction, expectation and so on. 

Finally, further study would examine CmC with respect to different sensory systems such as touch and 

scent. 
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THE IMPACT OF SUSTAINABILITY REGULATIONS ON BANK CREDIT PROCESS AND 

CORPORATE LOANS 

Giovanni DI GREZIA* 

 

ABSTRACT 

Something changed in 2015 when the members of the United Nations approved the Agenda 2030, 

based on 17 Sustainable Development Goals. From that moment several countries started to approve 

new regulations in different fields, but all related to the new “green era”, or with the name used by 

European Union, the “Green Deal”. Since 2019, in Europe, we have had, and especially we will have, 

a huge revolution in the banking sector, financial market and corporate, made by SFDR, Taxonomy, 

NFRD/CSRD, MiFID II, and new rules of national and international Authorities. In this paper, we 

analyse how this new deal will impact corporate loans and what will change in the banking credit 

process, especially comparing the past situation “financial statement” based on the new focus on a 

“holistic” approach. Our method is built by examining some regulations, like EBA guidelines on loan 

origination and monitoring, just to demonstrate the impact on banks and SMEs/Lange companies, both 

of them have to change their approach: the banks in the credit process and the companies need to have 

a new approach about financial management and the way to present and apply for a loan. Using the 

results of this research we have drafted a possible scenario with a few bullet points of conclusions and 

solutions for all actors involved. Moreover, this research aims to open a discussion about the 

relationship between banks and companies, and how it can evolve in the next few years.    

Keywords:  Sustainability, Corporate Loans, Bank Credit, Finance. 
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1. INTRODUCTION 

Since 2019, in Europe, we have had, and especially we will have, a huge revolution in the banking 

sector, financial market and corporate, made by SFDR, Taxonomy, NFRD/CSRD, MiFID II, and new 

rules of national and international Authorities.  

This study, therefore, is to set out the possible impacts of “green” regulation and guidelines on 

access to finance.  First of all, it is important to start having a picture of the access to finance of 

Enterprises in the euro area, then we quickly see how the credit granting works now.  In the forth 

paragraph we analyse the European Banking Authority loan origination & monitoring guidelines, to 

understand what it provides and advises to banks. The last parts of this research focuses on the possible 

impacts on banks, enterprises and credit system, trying to identify the challenges for the next few years. 

2. AN EUROPEAN VIEW ON ACCESS TO FINANCE 

To have a view of EU market, is possible to read the last two “Survey on the Access to Finance 

of Enterprises in the euro area”, develop by European Central Bank in 2021 and 2022.  The first 

information is a clear preference of SMEs for bank loan compared to other instruments (figure 1), it 

means that the majority part of fund is raised from the bank, so the credit granting is a core process on 

we focus our analysis. 

Figure 1. Types of External Financing Prefered to Realise Growth Ambitions for SMEs in the 
EU27 (2014-2021) 
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The enterprises identify some important problems to challenge for growth, and maybe continue 

to existing, the most important is to hire skilled staff or experienced managers.  How we can see in the 

figure 2, during the pandemic situation, the most important problem was to raise fund.  In our opinion 

there are two problem connected: access to finance and regulation, because the SMEs have to be 

compliant on regulation, so when a new rule enter into force (especially if it impact on the access to 

credit), companies need to make an effort and it could be an “information asymmetry” in the credit 

granting process, how we will see next paragraphs.   

Figure 2. The Most Important Problems Faced by Euro Area Enterprises 

 

 

Access to finance is perceived like a problem, for a lot of different factors: the enterprises have 

to present the a lot documents (financial statements, company information, business plan, guarantees 

and more), the credit instrument could not cover the entire amount of need, the interest rate or other 

economic condition could be expensive and the process could be need so much time.  In the figure 3 we 

have a list of countries and the percentage of the most important factors that limiting the access to credit: 

we have significant differences between countries, anyway the critical issues are related to the 

paperwork to involve, the interest rates to high and the insufficient collateral.  There are the salient 

factors that we will analyse later, because they are strictly connected with the new guidelines: a company 
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that is not compliant with rules will have a high interest rate, will need more guarantee and more detailed 

documents and dossier to apply the granting.   

Figure 3. Three most cited perceived Factors Limiting The Access to Future Financing for SMEs 
in the EU27 

 

 

Look the figure 4, it gives us an image of the results obtained by SMEs that apply for bank loan, 

and it is impressive to note that the amount of reject reach up to 30% in some countries, with an EU27 

average of 7%.  What can this number depend on? There are many factors that can influence the 

"rejection" of the credit request: problems that emerge during the investigation phase, prejudicial to the 

shareholders, or perhaps a wrong approach used by the company to present its documents.  Could it also 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

95 
 
 

 

be a question relating to the relationship between bank and company? It means that there is a problem 

of communication, so the financial management of company doesn’t understand what the banks need to 

making decisions, and on the other hand, the bank doesn’t explain well which information they analyse.   

Figure 4. Obtinated Results of SMEs in the EU27 

 

Obstacles to obtaining a bank loan is visible in the figure 5, where the voice “discouraged” is 

predominant: the company make decision not to apply for a loan for fear of rejection (discouraged 

borrowers).  Behind this decision there are some different reasons: the company understand that need to 

modify some value (e.g. financial ratios), looking for more collaterals, improve the business plan, and 

more.  Anyway, the first think is that the bank have to accompany the company in the credit application 

process (social and economical function of the banks in the system) and the company have to upgrade 

the expertise and knowledge on financial and credit education. 
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Figure 5. Euro Area Enterprises 

 

Now we have a view of the context of access to finance, it's time to move on to credit granting 

process, at least as it still is.    

3. THE BANK CREDIT GRANTING PROCESS 

The process of credit granting is made up of several phases: 

1. Acquisition/collection of documents from company (usually do in bank branch); 

2. Information review, risk analysis, credit rating, qualitative and financial analysis, internal data;  

3. approval, partial approval or reject. 

It is a macro area phases, anyway each bank could have specific process, anyway the bank analyse: 

• Company information: financial statement, business plan, management, type of company,  

• financial information: level of banking exposure, value of collateral, credit history and rating, 

probability of default, type of loan required 

Now the process is “financial statement” based, it means that the decision of bank is focused on 

“numbers” as Ratios, compared two different years, and read the KPI.  Moreover, another important 

factor is the credit score of the company, therefore a dossier (made by Cibil, Cerved, Cribis, and more), 

with the history from a number of sources, including banks, credit card companies, collection agencies, 

and governments.  Anyway, a little revolution is happened with the EBA guidelines, that advice the 

bank to put attention to ESG factors of the companies to evaluate the credit decision. The point 126 is 
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clear: “Institutions [banks] should assess the borrower’s exposure to ESG factors…”, so in the new 

process, an important consideration will be reserved to how the company manage the ESG factors. 

4. AN ANALYSIS ON THE EUROPEAN BANKING AUTHORITY LOAN ORIGINATION & 

MONITORING GUIDELINES  

European Banking Authority (EBA) Loan Origination & Monitoring Guidelines is the guidelines 

set out extensive, detailed standards and principles for reinforcing banks’ governance, processes and 

mechanisms in relation to credit granting and credit risk taking as well as management and monitoring.  

Published in May 2020, it will have the deadline for implementarion of the monitoring framework for 

loans issued before June 2021.  Guidelines is made by different sections, for  this analysis we focus on: 

Internal governance for credit granting and monitoring (section 4) and Loan origination procedures 

(section 5).  It is time to evidence the most important points of the guidelines: 

• Credit risk culture 

27. The credit risk culture should include an adequate ‘tone from the top’ and ensure that credit 

is granted to borrowers who, to the institution’s best knowledge at the time of granting the credit, will 

be able to fulfil the terms and conditions of the credit agreement, and is secured, when relevant, by 

sufficient and appropriate collateral, where relevant, and considering the impact on the institution’s 

capital position and profitability, and sustainability, and related environmental, social and governance 

(ESG) factors. 

The title of point 27 is really significant, already from this we see how programmatic these 

guidelines are, the authority imagines a new one credit risk culture for the future. The text defines a new 

approach, oriented to borrowers, which must also be assessed with reference to sustainability and ESG 

factors. 

•  Environmental, social and governance factors 

56. Institutions should incorporate ESG factors and associated risks in their credit risk appetite 

and risk management policies, credit risk policies and procedures, adopting a holistic approach. 

57. Institutions should take into account the risks associated with ESG factors on the financial 

conditions of borrowers, and in particular the potential impact of environmental factors and climate 

change, in their credit risk appetite, policies and procedures. The risks of climate change for the 

financial performance of borrowers can primarily materialise as physical risks, such as risks to the 
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borrower that arise from the physical effects of climate change, including liability risks for contributing 

to climate change, or transition risks, e.g. risks to the borrower that arise from the transition to a low-

carbon and climate-resilient economy. In addition, other risks can occur, such as changes in market 

and consumer preferences and legal risks that may affect the performance of underlying assets. 

This section is dedicated to banks, defining a new risk management approach based not only on 

financial conditions of borrowers but most of all on the impact of environmental factors and climate 

change.  The EBA identifies different types of risks for companies: physical, transitional, market and 

legal. If we focus on one of these, the transition one, we can see how these guidelines focus attention on 

the phase of change that companies go through to adapt to the "green" regulation, at this point we 

understand well that the bank during the evaluation of the transaction risk can not only analyze the 

general contexts of the market but must go into the details of the individual company, analyzing the 

management of the transition. 

• Lending to micro and small enterprises 

126. Institutions should assess the borrower’s exposure to ESG factors, in particular 

environmental factors and the impact on climate change, and the appropriateness of the mitigating 

strategies, as set out by the borrower. This analysis should be performed on a borrower basis; however, 

when relevant, institutions may also consider performing this analysis on a portfolio basis.  

127. In order to identify borrowers that are exposed, directly or indirectly, to increased risk 

associated with ESG factors, institutions should consider using heat maps that highlight, for example, 

climate-related and environmental risks of individual economic (sub-)sectors in a chart or on a scaling 

system. For loans or borrowers associated with a higher ESG risk, a more intensive analysis of the 

actual business model of the borrower is required, including a review of current and projected 

greenhouse gas emissions, the market environment, supervisory ESG requirements for the companies 

under consideration and the likely impacts of ESG regulation on the borrower’s financial position.  

In the point 126, the "analysis should be performed on a borrower basis" step is significant, 

because with this approach the evaluation phase becomes synergistic between bank and company, 

leading these two parties to dialogue together: the bank during the evaluation of ESG metrics will have 

to deal with the customer and the company will have to explain and document how the factors developed 

and what peculiarities distinguish them. 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

99 
 
 

 

In paragraph 127, the authority advises banks to use "heat maps" (the follow figure 6 gives us 

idea about how to use heat maps in CRA), when assessing the granting of credit. This is very important 

because when the bank communicates the decision to the borrower, it will have to document and explain 

which factors it has taken into consideration and which are the evaluation choices. Regardless of whether 

the loan is granted or not, this step is essential for the company, which thus acquires greater awareness 

of its adherence to ESG, and can undertake an internal process of reflection. Furthermore, it is important 

for the company to understand what the bank looks at and what are the parameters it uses to decide on 

the disbursement of a loan. 

Figure 6. How to Use ESG Heat Maps in Credit Risk Analiysis 

 

 

• Lending to medium-sized and large enterprises 

146. Institutions should assess the borrower’s exposure to ESG factors, in particular 

environmental factors and the impact on climate change, and the appropriateness of the mitigating 

strategies, as set out by the borrower. 

149. In order to identify borrowers that are exposed, directly or indirectly, to increased risks 

associated with ESG factors, institutions should consider using heat maps that highlight, for example, 

climate-related and environmental risks of individual economic (sub-)sectors in a chart or on a scaling 

system. For loans or borrowers associated with a higher ESG risk, a more intensive analysis of the 
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actual business model of the borrower is required, including a review of current and projected 

greenhouse gas emissions, the market environment, supervisory ESG requirements for the companies 

under consideration and the likely impacts of ESG regulation on the borrower’s financial position. 

• Credit decision and loan agreement 

196. The credit decision should be clear and well documented and include all the conditions and 

pre-conditions, including those to mitigate the risks identified in the creditworthiness assessment, such 

as risks associated with ESG factors, for the loan agreement and disbursement. 

Go back to the figure 5, two voice are predominant: discouraged and rejected.  In our opinion, it 

means that there is a bad communication between banks and companies, because with a better relation 

the number of discouraged and rejected could decrease.  So, this point 196 outlines a scenario in which 

the bank must play an important role in informing the customer, both in the  

 a) pre-contractual phase: looking at figure 5 we see the item "cost too high", it makes us assume 

that the companies did not understand or are not been informed precisely of the costs or the costs have 

increased because they are related to a high risk;  

 b) final phase, in which “the credit decision should be clear and well documented” 

This new approach sets the principles of loyal and transparent collaboration between bank and 

business, and creates a virtuous circle for the general good of the economy.     

5. POSSIBLE IMPACTS AND CHALLENGES 

In this research we may suppose different impacts and challenge for companies and banks.  We 

have had a difficult situation due to the Covid 19, it has changed the sentiments of compamies, and now 

“Firms expect a deterioration in their access to most forms of external financing in the near future” 

(ECB, Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area 2022, page 28).  The fact that 

companies are aware that access to credit will be more selective is already an important starting point, 

but now they need to understand the importance of ESG factors. As we have seen, the existing model of 

access to credit will have to be overcome, so companies will have to continue to develop their strategies 

and budgets by implementing them in a sustainable way. The credit investigation will revolve around 

non-financial documents and sustainability dossiers, which will acquire a central role. “We find that 

firms with higher (lower) scope-1 emission levels previously borrowing from banks making 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

101 
 
 

 

commitments subsequently receive less (more) total bank credit.” (Kacperczyk, M.T. and Peydro, J-L., 

2021). 

Companies will have to present themselves to the bank in the best possible way, making the most 

of their "sustainable" strengths, only in this way will they be able to have access to credit and better 

economic conditions. “Therefore, divergences in loan interest rates across countries, coupled with 

difficulties in accessing bank products, can ultimately hinder economic growth.” (Calabrese, Girardone 

and Sclip, 2020).  This divergence can be partially overcome through the standardization of ESG 

metrics, in this sense the European institutions and authorities have a fundamental role. Companies must 

prepare for this "big change", improving the knowledge of managers (especially financial ones, to 

overcome the approach only aimed at financial ratios) and planning strategies that can be sustainable 

and oriented towards improving the relationship with banks (who are also stakeholders). Companies 

have to looking for a new “key” to access bank credit and change from “numerical” approach to a 

“holistic approach” (financial and non financial). 

About the challenge for banks, first of all, a potential need to overhaul the existing credit policies, 

processes and procedures in order to comply with the guidelines, they will have a significant effort to 

implement the requirements around the loan granting procedure, and a substantial challenge is also 

anticipated with the implementation of the required metrics and sensitivity analysis of the borrowers 

projected debt service capacity.  Some researches identify a problem on how to implement the metrics 

in ESG factors, “some of these studies suggest that credit rating agencies and financial market 

participants account to some extent for environmental performance as proxied by environmental scores, 

important caveats exist regarding the use of scores. Such metrics are often inconsistent over time, 

incomparable across firms and sectors, and display a very low correlation when compared across 

different providers, which may reflect large discretion in methodologies” (ECB, The low-carbon 

transition, climate commitments and firm credit risk, 2021).   

It is important to highlight that the ECB presents action plan to include climate change 

considerations in its monetary policy strategy, and in the detailed roadmap 2021-2024 at point 7 

“Climate change risks in credit ratings for collateral and asset purchases” it suggest to develop minimum 

standards for internal credit ratings, then assess rating agencies’ disclosures and understand how they 

incorporate climate change risk in ratings, and also, introduce requirements into the Eurosystem Credit 

Assessment Framework (ECAF) targeted to climate change risk, if warranted.     
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6. CONCLUSION 

 This paper examines how “green” transition is reflected in firm access to finance, and these 

findings of the paper, they give some insights to how to handle the impacts. Our results show that the 

credit markets is in a crucial point: each player have to do his part to strengthen the stability of the 

economy and credit system.  Green regulations will impact companies around the world, so in our 

scenario, governments, regulators, authorities, all bank/financial operators have to promote a financial 

education, help and accompany SMEs and large enterprises in this transition phase. 
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DİJİTAL VE NFT VARLIKLARIN MALİYETLENDİRİLMESİ, DEĞERLEMESİ VE 

VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR İNCELEME 

Metin UYAR*  

ÖZET 

Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası düzeyde giderek daha fazla ilgi toplayan dijital ve NFT 

varlıkların maliyetlendirilmesi, değerlemesi ve vergilendirilmesi üzerine açımlayıcı bir inceleme 

yapılması amaçlanmaktadır. Dijital ve NFT varlıklar, bireysel ve firma düzeyinde yatırım enstrümanı 

veya ticari ürün olarak ekonomik faaliyetin bir bileşeni olmaya başlamıştır. İşletmelerin bilanço 

üzerinde dijital varlıkları nasıl takip edecekleri, maliyetlendirmede nasıl bir yol izleyecekleri ve 

vergilendirilmesi bu çalışma ile irdelenmiştir. Ayrıca bireysel yatırımcının dijital veya NFT varlıklara 

yönelik mülkiyet ve devir süreçlerinde ortaya çıkan vergisel sonuçlarda bu çalışmada incelenerek 

öneriler geliştirilmiştir. Dijitalleşmenin çok yönlü ve çok katmanlı gelişimi firmaların, geleneksel ticari 

faaliyetlerine yeni bir boyut katmakta ve beraberinde bir takım maliyet ve değerleme sorunlarını da 

beraberinde getirmektedir. Maliyetlemenin somut ürün temelli geleneksel analizden, soyut ve dijital 

ürün eksenli yeni bir düzleme geçmesi muhasebe ve vergi uygulamalarını da etkilemektedir. 

Uygulamada, dijital varlıkların maliyetlendirilmesinde kullanılacak muhasebe standartları, değerleme 

usulleri ve vergisel yükümlüklerin tespiti zaman zaman gündeme gelmektedir. Dijital ve NFT varlıklar, 

yapıları gereği matematiksel hesaplamayla birlikte soyut kıymetlerin ve telif haklarının da içermektedir. 

Çalışmada dijital ve NFT varlıkların, muhasebe ve vergi uygulamaları üzerindeki etkisi örneklerle 

irdelenmiş ve uygulayıcılara maliyetlendirme, değerleme ve vergilendirme konularında öneriler 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Maliyet Muhasebesi, Dijital Varlık, NFT, Vergi Değeri, Değerleme 

JEL Kodları: M41, M49, H29. 
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A REVIEW OF COSTING, VALUATION, AND TAXATION OF DIGITAL AND NFT 

ASSETS 

ABSTRACT 

This study is aimed to make an explanatory review on the costing, valuation, and taxation of 

digital and NFT assets, which are attracting more and more attention at the national and international 

levels. Digital and NFTs are becoming a component of economic activity as investment instruments or 

commercial products at the individual and firm-level. This study explains how businesses will display 

digital assets on the balance sheet, and how they will follow costing and taxation. In addition, the tax 

consequences of the individual investor's ownership and transfer processes for digital or NFT assets 

were examined in this study, and suggestions were made. The multi-faceted and multi-layered 

development of digitalization adds a new dimension to the traditional commercial activities of firms and 

brings with it a number of cost and valuation problems. The transition of cost from the traditional 

analysis based on tangible products to a new level based on intangible and digital products also affects 

accounting and tax applications. In practice, accounting standards, valuation methods, and tax 

liabilities to be used in costing digital assets come to the fore from time to time. Digital and NFT assets, 

by their nature, include mathematical computation as well as intangible assets and copyrights. In the 

study, the effects of digital and NFT assets on accounting and tax applications were examined with 

examples, and suggestions were presented to practitioners on costing, valuation, and taxation. 

Keywords: Cost Accounting, Digital Asset, NFT, Tax Value, Valuation. 

JEL Classifications: M41, M49, H29. 

1.GİRİŞ 

Dijital dönüşüm, ticari yaşamda fırsatlarla birlikte birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir. 

Yirminci yüzyılın başlarında “bilgi toplumu” olgusunun yaygınlaşması, ağır sanayiinin gelişmesini ve 

dünya ekonomisinin maliyet-imalat odaklı bir niteliğe sahip olmasına öncülük etmiştir. Ancak 1950’li 

yıllardan itibaren imalat odaklı ağır sanayii yerini tahmin edilebilir bir biçimde yüksek teknolojiye, 

elektroniğe ve bilişimin gelişimine bırakmıştır. Bilişim alındaki ilerleme önceleri daha küçük hacimli 

ancak daha etkin bilgisayarların ticarileşmesine, sonrasında ise internet ekosisteminin yaygınlaşmasına 

ve dijitalleşmeye yol açmıştır. Günümüzde internet-tabanlı dijital ticaret ve bilişim yapısı, işletmecilik 
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olgusunu temelinden değiştirmiş ve yeni bir forma sokmuştur. Geleneksel ticaretin maddi-emtia odaklı 

alış-veriş döngüsü yerini, yukarıda belirtilen dönüşümün etkisiyle gayri maddi-varlık unsurların 

ticaretini daha fazla öne çıkaran sanal pazarlara ve ticarete bırakmaya başlamıştır. Sanal pazaryeri ve 

ticaret beraberinde yeni ürünlerin ve varlıkların popülerleşmesine sebep olmuştur. Dijital ve NFT (Non-

Fungible Token) varlıklar, belirtilen dönüşümün güncel yansımaları olarak değerlendirilebilir. Ancak 

her değişim ve dönüşüm olgusunda olduğu gibi ticari varlıkların dönüşen yeni formları beraberinde 

hukuki ve mali tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Dijital varlıkların edinimi, 

maliyetlendirilmesi, değerlemesi ve vergilendirilmesi bu açıdan ilgiyi ve analizi gerektiren bir husus 

olarak incelenmelidir. Dijital varlıkların genel itibarıyla kripto varlıklar ve kripto olmayan olmak üzere 

iki ana gruba ayrıldığını belirtmek gerekir. Kripto varlıklar ise kripto paralar ve tokenler olarak iki alt 

grupta değerlendirilebilir. Bu çalışmanın bir limitasyonu olarak yalnızca kripto olmayan dijital varlıklar 

ile kripto varlıkların bir alt türü olan NFT değerlerin muhasebesel yönü incelenmiştir.  

Dijital varlıklarda muhasebeleştirme süreci ve uygulamalarını incelemek, işletmelerin ve 

uygulamacıların daha az sorunla karşılaşmalarına ve toplumun vergi noktasında daha bilinçli 

davranmasına yardımcı olacaktır. Bir değerin muhasebe sistemince varlık olarak değerlendirilmesi için 

işletmenin, varlık üzerinde hakkının olması,  kontrolünün altında olması ve söz konusu varlığın 

ekonomik fayda sağlaması gerekmektedir (Çokmutlu ve Kılıç, 2022:20). Bu bağlamda dijital ve NFT 

varlıklar incelendiğinde, ekonomik fayda sağlayabilen, işletmelerce kontrol edilebilen ve devredilen 

değerlerdir. Bir başka ifadeyle dijital varlıklar, muhasebe sistemi için varlık hükmündedir ve kayıt altına 

alınmalıdır. Dijital ve NFT varlıkların yaygınlaşmasında etkin olan unsur blok zinciridir (Günay ve 

Kargı, 2018:62). Blok zinciri, dijital nesneye benzersiz bir kimlik kazandıran ve böylece güvenirliğini 

sağlayan temel etkendir. Zincir, dijital varlığın içerisindeki unsurların kriptografik bir yapıyla birbirine 

bağlı olduğu bir mimariye sahiptir. Bu kriptografik yapı, varlıkların ticarileşmesine ve alış-veriş metası 

haline gelmesine yardımcı olmaktadır. Ancak varlığın güvenlikli olması ve ticari emtia olarak kabul 

edilmesi, muhasebe ve vergi uygulamaları açısından bir sınıflandırma sorununu da beraberinde 

getirmektedir. Muhasebe ve vergi sistemi açısından dijital ve NFT varlıkların nasıl maliyetlendirileceği, 

değerlemesinin yapılacağı ve vergilendirileceği önemli bir sorudur. Bu bağlamda çalışmada, dijital 

varlıkların muhasebe ve vergi uygulamaları açısından analizi gerçekleştirilmiş ve kayıt önerilerine yer 

verilmiştir.  

Çalışmanın geri kalanı aşağıdaki şu kısımlardan oluşmaktadır: İkinci kısımda kavramsal çerçeve 

oluşturulmuştur.  Dijital varlık ve NFT kavramları tartışılmış ve muhasebe sistemi içerisindeki yerlerine 
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dair literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. Üçüncü kısımda, dijital ve NFT varlıkların 

maliyetlendirilmesi, değerlemesi ve vergilendirilmesine dair öneri uygulamaları yapılmıştır. Son 

kısımda ise tartışmalara ve önerilere yer verilmiştir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR İNCELEMESİ  

İnternet tabanlı sanal pazaryeri, alış-verişi işletme ve birey düzeyinde hızlı, kolay ve güvenilir 

hale getirmektedir. Hız ve güven olgusu, alıcı ve satıcı taraflar arasındaki fon ve meta transferinin 

gerçekleşmesinin öncelikli kriterleridir. Dijital varlıklar, blok zincirinin sağladığı benzersiz kripto 

mimari sayesinde hız ve güvenlik kriterlerine uyum sağlamakta ve ticarileştirilebilmektedir. Blok zinciri 

teknolojisi yardımıyla, akıllı sözleşmeler adı verilen dijital varlıkları önceden belirlenmiş kurallara göre 

otomatik olarak harekete geçiren sözleşmelerin de programlanması mümkün olmaktadır (Buterin, 

2014:1). Birçok çalışmada, finansal muhasebe açısından kripto varlık tanımı sorunlu olduğu 

görülmektedir. Özellikle de dijital varlıkların tamamı yerine kripto paralar üzerine odaklanılması bu 

sorunu derinleştirmektedir (Yatsyk ve Shvets, 2020:107).  Smith (2019), kripto ve dijital varlıkların, 

finansal alış-veriş, değer depolama, girişim sermayesini ilerletme potansiyeline sahip olduğunu, ancak 

şekil, yönetişim ve şeffaflık yönünden yoksunluk taşıdığını ifade etmektedir. Bu bağlamda dijital 

varlıkların şekil ve yönetişim yoksunluğu muhasebe uygulamalarında ve raporlamasa sorunları 

beraberinde getirmektedir. 

 Esas itibarıyla bir dijital varlık olan NFT, blok zinciri sayesinde sahiplik devri ve 

kaydedilebilmek için gerekli olan özellikleri taşımaktadır (Xia vd., 2022:2). Dijital varlıklara dair 

yapılan işlemler tek bir merkez tarafından değil, birçok bilgisayar tarafından kaydedilmektedir (Singh 

ve Singh, 2021). Bu durum yapılan işlemlerin kaydolmasını, yanlışlık yapılmasını veya manipüle 

edilmesini zorlaştırmaktadır. NFT ve kripto olmayan dijital varlıklar, pazarlama konusundaki etkinliği 

ve sunduğu kar marjları itibarıyla bir alternatif varlık olarak yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 

Entelektüel hakların ve teliflerinde dijital bir formda transferini ve devrini mümkün kıldığı için dijital 

ve NFT varlıkların işletme-birey düzeyinde daha da fazla ilgiyi toplayacağı öngörülmektedir. Kugler 

(2021), NFT varlıkların sanal olarak üretilmiş olan resim, tasarım, ifade, slogan, görüntü, müzik, video, 

oyun, animasyon gibi ögelere benzersiz bir kripto kod verilerek üretildiğini ve bir nevi tapu özelliği 

kattığını belirtmektedir. Tapu, dijital varlığın sahipliğini teyit etmekte ve ticaretini mümkün kılmaktadır.  

Dijital varlıkların muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi yerel ve küresel düzeyde üzerinde 

tam bir mutabakatın sağlanmadığı bir durumdadır. Uzlaşmanın olmamasındaki temel neden ise dijital 
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varlıkların emtia olarak mı yoksa para yerine geçen bir ödeme aracı olarak kullanılacağına tam olarak 

karar verilememesidir. Ülkeler bazında, dijital varlıkların para yerine geçen bir ödeme aracı olarak 

kullanımını kabul edenler olduğu gibi, bu varlıkların para yerine geçen bir araç olarak 

kullanılamayacağını karara bağlayanlarda bulunmaktadır. Nitekim TCMB tarafından hazırlanan ve 16 

Nisan 2021 tarih ve 31456 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların 

Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” gereğince kripto türevi olan NFT varlıkların da ödemelerde 

kullanılamayacağı karara bağlanmıştır. Bu durumda dijital varlıkların raporlanması ve vergilendirilmesi 

nakit veya nakit benzeri bir unsur olmaktan ziyade gayri-maddi veya finansal araç statüsüne dahil 

edilebilmektedir. Literatürde, dijital varlıkların nakit benzeri (Kızıl, 2019; Yalçın, 2019); emtia/mal 

hükmünde (Yüksel, 2020); menkul kıymet niteliğinde (Serçemeli, 2018) olarak değerlendirilebileceği 

ifade edilmiştir.  

Çokmutlu ve Kılıç (2022), token türündeki varlıkların muhasebeleştirilmesinde 118 Diğer 

Menkul Kıymetler Hesabı; 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabını ve 261Haklar Hesabının 

kullanımını önermiştir. Bir başka ifade ile işletme tarafından satın alınan dijital varlıklar komisyon ve 

diğer masraflar kesildikten sonra menkul kıymet, gayri maddi-hak ve mali duran varlık niteliğinde 

değerlendirilmiştir. Dijital varlığın satışında ortaya çıkan kar/zarar bu durumda “Menkul Kıymet Satış 

Karı/Zararı” özelliğinde olmaktadır. Utku ve Kaya (2022), NFT varlıkların muhasebeleştirilmesinde 

stoklar, maddi duran varlık ve satış amaçlı duran varlık gruplarının yer alabileceğini belirtmektedir. 

Çalışmada, dijital varlık stok kalemi olarak değerlendirildiğinde 153 Ticari Hesabına bağlı bir alt hesap 

olarak değerlendirilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. Gayri maddi hak olarak değerlendirildiğinde ise 261 

Haklar hesabı üzerinde bir muhasebeleştirme gerçekleştirilmiştir. Varlığın satışı gerçekleştirildiğinde 

ise öncelikle 261 Haklar hesabından 196 Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar hesabına aktarım 

yapılmış ve sonrasında elden çıkarılabileceği belirtilmiştir. Ateş (2016), dijital değerlerin transfer 

kolaylığı dikkate alındığında hazır değerler içerisinde Kasa hesabının bir alt bileşeni olarak kaydının 

yapılabileceğini ifade etmektedir.  

Alıcı ve Yanık (2022), ABD, Kanada ve Avusturalya uygulamalarına dair incelemelerinde 

işletmelerin raporlama davranışları üzerinde durmuştur. Raporlama davranışında dijital varlıkların farklı 

terimlerle dönen varlık/duran varlık içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca işletmelerin muhasebe 

politikaları yönünden dijital varlıkların ölçümlemesi ve değerlemesinin farklılık gösterebileceğini 

belirtilmektedir. Xia vd. (2022), dijital ve NFT varlıkların yer alması gereken varlık sınıfına dair 

yaptıkları değerlendirmede, özellikle pandemi gibi ekstrem durumlarda sınıflandırma yapmanın çok 
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mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Bu sonucun ortaya çıkmasında NFT varlıkların belirgin ve 

denetlenebilir bir pazarının olmamasının etkili olduğu ifade edilmektedir. Gross vd. (2017), dijital varlık 

türevlerinde vergilendirmenin sorunlu olduğunu belirtmektedir. Bu sorunun arkasında uygulamada ve 

teoride bulunan birtakım eksikliklerin yer aldığını vurgulamaktadır.  

Procházka (2018), işletmelerin eksponansiyel biçimde dijital varlıkları günlük faaliyetlerinde 

kullanmaya başladıklarına değinmektedir. Dijital varlıkların gündelik kullanım,  değer tespiti, kar/zarar 

analizi ve finansal planlama boyutlarında muhasebeyi etkilemektedir. Kripto varlıkların 

muhasebeleştirilmesinde bir diğer husus ise volatilitedir. Yeni bir yatırım aracı olarak kripto para ve 

dijital varlıkların değerinde ani iniş ve çıkışlar gerçekleşebilmektedir (Güdelci, 2020: 240). Denetim ve 

vergi noktasındaki noksanlıklar marketin giderek artan şekilde değişkenlik kazanmasına neden olmakta 

ve değer tespitini zorlaştırmaktadır. Trklja vd. (2021)’de de vurgulandığı üzere artan volatilite diğer 

varlıklarda olduğu üzere dijital değerlerinde raporlanmasını ve muhasebeleştirilmesini 

zorlaştırmaktadır. Aynı çalışmada dijital varlıkların muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir. Buna göre 

dijital varlıklar için namına has bir hesap oluşturulmuş ve kayıt altına alınmıştır.  

Tan ve Low (2017), dijital varlıkların ticari işlemlerinde karlılık niteliğini dikkate alındığında 

stoklar grubu içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak kripto nitelikli bir varlık 

olan NFT’nin fiyat dalgalanmasına maruz kalabileceği dikkate alındığında stoklar içerisinde sürekli 

olarak bir değerleme yapılması çok mümkün olmayacaktır. Araştırmada, dijital varlıkların finansal araç 

olarak değerlendirilmesinin ise doğru olmayacağı görüşü ifade edilmektedir. Şahin (2018) ise dijital 

değerlerin maddi olmayan duran varlıklar içerisinde konumlanabileceğini ifade etmektedir.  

Gazioğlu ve Özen (2022), NFT varlıkların vergilendirilmesine dair analizlerinde, kural 

koyucuların NFT olgusunu tam olarak kavrayamadıklarını, bu durumunda vergi yükümlülüğünün 

tespitinde sorunlara yol açabileceğini söylemektedir. Bu sorunların aşılmasında kural koyucuların 

vergilendirmeye iki açıdan ilgi göstermesinin zorunluluk arz ettiğini vurgulamaktadır: (1) Kazanç ve 

iratlardan vergi alabilmek, (2) Dijital varlık piyasası üzerinde makul bir kontrol sağlayabilmek. Dijital 

varlıklara ilişkin detayların finansal tabloların ek ve açıklamalarında da yer alması gerekmektedir. Ek 

açıklamalar ve dipnotlar bilgi kullanıcılara açısından raporların anlaşılabilirliğini ve denetlenebilirliğini 

artırmaktadır. Dolayısıyla bilginin simetrik hale gelmesi kolaylaşır (Raibom ve Sivitanides, 

2015:32).Ancak dijital değerlere dair açıklamaların güncelliği çok kısa süreli olmaktadır.  
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Temelli (2019), dijital varlık olarak kripto paraların muhasebeleştirilmesine dair analizinde elde 

edilen miktarın 108 diğer hazır değerler hesabında takibini önermiştir. Kripto paranın satışında ortaya 

çıkacak olan kar/zararı ise Kambiyo Karı/Zararı olarak değerlendirmiştir. Varlığın menkul kıymet 

olarak değerlendirilmesi durumunda ise alımda 118 diğer menkul kıymetler hesabını kullanmaktadır. 

Satış ve değerlemede kullanılacak kar/zarar için ise menkul kıymet karları/zararları önerilmiştir. 

Dizkırıcı ve Gökgöz (2018) ise muhasebeleştirme aşamasında kripto varlıklar için hesap planında yer 

alan hesaplarla birlikte 104 Kripto Paralar Hesabı gibi bir hesabında kullanılabileceğini ifade etmektedir. 

Muhasebeleştirme aşamasında kripto paraların ulusal para birimine dönüşümü ve buna bağlı olarak 

ortaya çıkan finansal sonucun Kambiyo Karı/Zararı olarak değerlendirilmesi düşünülmüştür.  

Benzer doğrultuda, Doğan vd. (2018), dijital varlıkların menkul kıymet şeklinde 

değerlendirilmesi durumunda diğer menkul kıymetler hesabının altında takibini önermektedir. Eğer 

varlığın emtia olarak değerlemesi yapılacaksa bu durumda stoklar grubunun uygun olacağı belirtilmiştir. 

Sanal varlıkların vergisel etkisinde kayıt dışı ihtimali dikkate alınmalıdır. Yapıları gereği takibi ve 

denetimi zor olan dijital varlıklar mevzuattaki eksiklerden yararlanılarak kayıt dışında tutulabilmektedir 

(Bozdoğanoğlu, 2014:9). Benzer bir bakış açısıyla Salawu ve Moloi (2018), dijital varlıkların 

muhasebeleştirilmesinde en önemli hususun takibin ve denetiminin zor olduğunu belirtmektedir.  

3. MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ VE VERGİSEL DURUM  

Dijital ve NFT varlıkların muhasebe döngüsü içerisindeki yeri yukarıda belirtilen çalışmalardan 

da görüleceği üzere iki ana eksende değerlendirilmiştir. Birinci olarak dönen varlıklar içerisinde yapılan 

ve alım-satım amacıyla elde tutulan varlıklar olarak kabul edilmiştir. İkinci olarak duran varlıklar 

içerisinde yatırım amaçlı varlıklar olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu çalışmada, önceki 

araştırmalardan farklı olarak dijital varlıkların veya NFT’lerin işletme tarafından üretilmesi durumunda 

ortaya çıkacak sonuçlarda muhasebe ve vergi yönünden incelenmiştir. Muhasebe sistemi içerisinde 

kaydedilen her varlığın raporlama ve vergilendirme süreçlerine direkt/endirekt etkisi bulunmaktadır. Bu 

bağlamda dijital varlıkların maliyetlendirilmesi, değerlemesi ve vergilendirilmesini bir bütün olarak 

incelemek daha doğru olacaktır.   

3.1. Maliyetlendirme  

Dijital varlıkların maliyetlendirme sürecini, işletmenin madencilik yoluyla üretim yapması, bir 

başka işletmeden dijital varlığı satın alması ve bir başka işletmeyle birleşme durumunda elde etmesi 

açısından ayrı ayrı incelemek gerekir. Şekil 1, dijital ve NFT varlıklara dair maliyet modelini 
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göstermektedir.  

Şekil 1. Dijital ve NFT Varlıkların Edinim Durumuna Göre Maliyetlendirme 

 

 

Maliyetlendirme sürecinde, işletmenin bilgisayarlar üzerinden madencilik (mining) yapıp 

yapmadığı önem kazanmaktadır. Özellikle kripto varlıkların madencilik usulü ile edinimi önem yaygın 

olarak görülmektedir. Bu durumda kripto paralar haricinde elde edilen varlığın menkul kıymet veya 

nakit varlık olarak değerlemesi muhasebe yönünden çok doğru olmayacaktır. Dolayısıyla dijital varlığın 

stoklar grubu içerisinde 152 Mamuller hesabının bir alt hesabı olarak “152.01 Dijital Varlıklar” olarak 

kaydı mümkün olabilmektedir. Üretim sürecindeki direkt ve endirekt giderlerin tamamı varlığın birim 

ve toplam maliyetini oluşturacaktır. İşletmenin dijital varlık üretimi gerçekleştirdiğini de 

faaliyet/çalışma alanı içerisinde belirtmesi ve ticaret unvanında da yer vermesi gerekmektedir.  

İşletme tarafından üretilen NFT türündeki varlıklarda ise görsel, ses, video, resim, oyun… gibi 

telif hakkı niteliğinde değerlendirilebilecek nitelikler bulunabilmektedir. Dolayısıyla ilgili varlığın gayri 

maddi haklar içerisinde değerlendirilmesi ve maliyetinin bu bağlamda duran varlıklar arasında 

muhasebeleştirilmesi yapılabilir. Varlığın üretiminde katlanılan giderler toplam ve birim maliyetin 

hesaplanması kullanılacaktır. Ancak NFT varlığın üretimi ve ticareti, işletme açısından süreklilik arz 

ediyorsa stoklar içerisinde maliyetlendirilmesi yapılabilir.  
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Varlıkların ediniminde ikinci olarak satın alma usulü benimsenmiş olabilir. Satın alma şekline ve 

alınan varlığın özelliklerine bağlı olarak menkul kıymetler, stoklar, nakit varlıklar veya gayri maddi 

duran varlıklar gruplarından birisinde kaydedilebilir. Maliyet hesabında, varlığın satın alma öncesi, satış 

anı ve satış sonrası bütün maliyetleri dahil edilerek sonuca ulaşılır.  Ancak satın alma usulüyle dijital 

varlık ve NFT ediniminde 152 Mamuller hesabının kullanımı yanlış olacaktır.  

İlgili dijital değerin, işletmelerin birleşmesi üzerinden edinimi halinde ise birleşme sonrası ortaya 

çıkan bilanço değeriyle maliyet değeri birbirinden farklı olabilir. Bu durumda maliyet değeri ile bilanço 

değeri arasındaki farkın da raporlamada ve kar/zarar tespitindeki etkisi dikkate alınmalıdır. Dijital ve 

NFT varlığın maliyeti açısından ifade edilen durum Şekil 2’de özetlenmektedir.  

Şekil 2. Dijital ve NFT Varlıkların Maliyetlendirilmesinde Kullanılabilecek Hesaplar 

 

3.2. Değerleme  

Varlıkların değerlemesinde, işletmenin halka açık olup olmadığı ve bağımsız denetime tabi 

nitelikle bir özelliğinin bulunması önem kazanır. Stoklar içerisinde muhasebeleştirilmiş bir dijital 

varlığın değerlemesinde maliyet değeri belirleyici olmuştur. Vergi Usul Kanunu’nun 274. Maddesi’nde 

satın alma yoluyla elde edilen stokların maliyet değeri üzerinden değerlemesi gerektiği belirtilmektedir. 

Aynı kanunun 275. Maddesi’nde ise üretim yoluyla elde edilen emtianın maliyetlendirilmesinde, üretim 

sürecinde gerçekleşen bütün giderlerin yer alacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla dijital varlığın 

madencilik usulüyle üretimi esasen emtianın üretimine benzer süreçlere haizdir. Değer düşüklüğü veya 

değer artışı ise bir borsasının olmasına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.  
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Dijital değerin menkul kıymetler içerisinde takibinde borsa değeri önem kazanır. Vergi Usul 

Kanunu’nun 279. Maddesi’nde menkul kıymetlerin değerlemesinde hisse senedi ve fon gibi bazı 

kıymetler haricindeki değerlemesinde borsa rayicinin kullanılacağı belirtilmektedir. Ancak dijital ve 

NFT varlıkların ulusal sınırlar içerisinde organize bir borsasının bulunmadığı düşünüldüğünde borsa 

rayicini belirlemek zor olmaktadır. Bu durumda varlığın alış bedeli üzerinden değerleme yapmak daha 

doğru olabilir. Haklar hesabı içeresinde kaydedilmiş olan varlıkların ise amortismana tabi olma durumu 

vardır. Değerlemede amortisman indirgendikten sonra ortaya çıkan net değer dikkate alınarak işlemler 

gerçekleştirebilir.  

3.3. Vergilendirme  

Bir iktisadi faaliyete ilişkin vergilendirmeyi çoklu pencereden değerlendirmek gerekmektedir. 

İlgili dijital değerin aktifleştirilmesinden itibaren vergiyle ilgili tanımlamalar ve hesaplamalar ortaya 

çıkmaktadır. Dijital varlıkların stoklar içerisinde takibinde, elde etme maliyetiyle birlikte KDV ve varsa 

gümrük vergisi dikkate alınmalıdır (istisnalar hariç). Varlığın satışında ise yine KDV hesabının dikkate 

alınarak muhasebeleştirilmesi yapılmalıdır. Varlık menkul kıymetler içeresinde takip ediliyorsa bu 

durumda alış ilgili varsa diğer vergiler dikkate alınır ve dijital varlık bir değer artışı sağladığında 

vergilendirilebilir. Ayrıca alış işleminde kesilen stopaj ve komisyonda vergilendirmeyi etkiler. Ancak 

kripto orjinli dijital varlıkların 6382 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun tarafından tanımlanmış olan 

varlıklardan birisi olmaması nedeniyle menkul kıymet olarak değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır.  

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. Maddesi’nde belirtilen ve vergilendirilen varlıklar arasında 

da dijital nitelikli kripto varlıklar yer almamaktadır. Bu durum vergilendirme sorunu oluşturmaktadır. 

Varlıkların nakit benzeri olarak değerlendirilmesinde ise edinim aşamasında aksi belirtilmedikçe bir 

vergi olmayacaktır. Ancak alış ve satış değerlerine bağlı olarak döviz niteliğinde kabul edilmesi halinde 

kurum kazancının bir parçası olarak kurumlar vergisine etki edecektir. Dijital nitelikli varlığın gayri 

maddi hak olarak gelir vergisinin konusu olması mümkündür. Dijital ve NFT varlık emtia olarak 

muhasebeleştirildiğinde ise ticari kazanç oluşabileceğinden vergiyi doğurmaktadır. Dijital varlıkların 

madencilik (mining) usulü ile elde edilmesinde ise ticari kazanç olarak değerlendirilmesi daha doğru 

olacaktır.  Vergilendirme noktasında dijital ve NFT varlıkların ilişkili olabileceği muhtemel vergiler 

Şekil 3 ile gösterilmektedir.  
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Şekil 3.  Hesap Türüne Bağlı Muhtemel Vergiler 

 

4. SONUÇ  

Dijitalleşme ve internet ekosistemi, sosyal ve ekonomik etkilerini giderek artırmaktadır. İş yaşamı 

ve işletmecilik olgusu da dijitalleşmeden ve sanal dünyadan etkilenmektedir. Bütün iş süreçlerinde 

olduğu üzere muhasebe sistemi de dijitalleşmenin getirdiği yeni ürünleri süreçlerine ve raporlama 

döngüsüne dahil etmektedir. NFT ve dijital varlıklar, tanınırlık kazandıkça işletmeler için yatırım ve 
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ticaret fırsatları sunmaktadır. Yatırım ve ticari alternatif olarak dijital değerlerin nasıl 

maliyetlendirileceği ve aktifleştirileceği süre gelen tartışmalara neden olmaktadır. Bu türden kıymetlerin 

blok zincirinden üretilebilmesi denetimini ve takibini çoğu zaman zorlaştırmakta ve kayıt dışına yol 

açabilmektedir. Ticari sistemi oluşturan ögeler arasında rekabetin adil ve süreklilik gösterebilmesi için 

kayıt dışı işlemlerin azalması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, dijital varlıkların muhasebe ve vergi 

uygulamaları karşısındaki durumunun netleşmesi işletmelerin daha adil bir rekabet düzeyine 

ulaşmalarına ve kayıt dışı mali işlemlerin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki 

işlemlerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

• Dijital ve NFT varlıkların, niteliklerine bağlı olarak muhasebe sistemi içerisinde hangi grup 

içerisinde aktifleştirileceğinin kararlaştırılması önemlidir. Bu bağlamda tek düzen hesap sistemi 

içerisinde gerekli düzenlemeler yapılabilir.  

• Maliyet muhasebesi sisteminde, dijital değerlerin maliyetlendirilmesi ve birim maliyetin 

hesaplanması kolay olmamaktadır. Bu sorunun aşılabilmesi için maliyet muhasebesinde dijital 

varlıkların ve NFT’lerin hesaplanmasına dair özelgeler hazırlanabilir. 

• Bir varlığın değerlemesinde çeşitli maliyet esasları kullanılmaktadır (maliyet değeri, vergi 

değeri, borsa değeri…vb.). Ancak dijital ve kripto varlıklara ilişkin organize ulusal borsaların olmayışı 

borsa rayicinin belirlenmesini zorlaştırmakta ve muhasebe değerinin yanlış hesaplanmasına neden 

olabilmektedir. Bu sorunun önüne geçirilebilmesi için dijital varlıkların hangi değerler üzerinden 

maliyetlendirileceğinin ve değerlemesinin yapılacağının yasal düzenlemelerle belirlenmesi faydalı 

olacaktır.  

• Dijital ve NFT varlıklar, nitelikleri itibarıyla ani fiyat artışlarına ve düşüşlerine hızlı şekilde 

maruz kalabilen volatilitesi yüksek değerlerdir. Bu durumda ortaya çıkacak değer artışları ve değer 

kayıplarının vergisel etkisinin vergi kanunlarında sübut olarak yer alması önemlidir. 

• NFT ve türevleri, bireysel girişimciler ve sanatçılar için alternatif gelir kaynağı niteliğindedir. 

Vergisel düzenlemelerde, bireysel genç girişimciler ve sanatçılar için destekleyici hükümlere yer 

verilebilir.  

• Muhasebe sistemi, UFRS ve UMS bağlamında yeknesak bir yapıya doğru gitmektedir. UFRS 

ve UMS uygulamalarında NFT ve dijital varlıklara dair hükümlerinde açıkça yer alması yararlı olacaktır. 

Dijitalleşmenin getirdiği olumlu ve olumsuz etkileri kısmen yapısında içeren NFT ve dijital 
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varlıklar birer ekonomik unsur olarak ticarette yer almaya devam edecektir. Muhasebe sistemi de gerek 

maliyet gerekse vergi yönüyle bu varlıkların raporlama süreçlerine entegrasyonunda rol oynayacak ve 

bilginin simetrik hale gelmesine katkı sağlayacaktır.  Bu doğrultuda muhasebe ve vergi 

düzenlemelerinde dijital değerlerin de yer alacağı bir düzleme ihtiyaç vardır. Gelecek araştırmalarda 

vergi ve muhasebe düzenlemelerinin dijitalleşmeyle olan etkileşimi ve entegrasyonu incelenebilir ve bu 

incelemeler uygulamacılar için kılavuz niteliği taşıyabilir. 
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YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE MODERN POLİTİKA ÖNERİLERİ 
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ÖZET  

Yolsuzluk sorunu tarihin en eski yıllarından beri var olan ve çözümüne yönelik birçok farklı 

politika denenmiş olmasına rağmen bir türlü çözüme kavuşturulamayan önemli bir sorundur. 

Yolsuzluğun tanımını tam olarak yapmak oldukça zor olduğu için bu konuda birçok farklı görüş 

mevcuttur. Yolsuzluk problemi hem doğrudan hem de dolaylı yollardan topluma, devlete ve ekonomiye 

oldukça yüksek zararlara neden olan bir problemdir. Yolsuzluk sorununun çözümünde geçmişten 

günümüze birçok politika denenmiştir. Günümüzde yolsuzluk gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin neredeyse tamamında görülen bir sorun olmasına karşın özellikle az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler için çok daha öncelikli bir sorundur. Ne yazık ki yolsuzluğun tespiti oldukça zor ve bazı ön 

şartlara bağlı (Kurumsal güçlülük, yeterli demokrasi, Bağımsız yargı, vb.) olduğu için yolsuzlukla 

mücadele etmek de oldukça zor bir süreçtir. Web 3.0 ile hayatımıza Blockchain, Açık veri, Yapay zeka 

ve Akıllı sözleşme gibi yeni teknolojik araçlar sağladıkları şeffaflık, denetlenebilirlik, merkeziyetsizlik 

ve güvenlik gibi avantajları sayesinde yolsuzlukla mücadeleyi daha kolay ve etkili hale getirmiştir. 

Nitekim Dijital araçların ve E- Devlet uygulamalarının hem doğrudan hem dolaylı olarak yolsuzluğu 

azaltıcı etkisi olduğu birçok çalışmada gözlemlenmiştir. Bu gerçekten hareketle bu çalışmanın amacı 

Dijital araçların potansiyelleri ve sağladıkları avantajlar incelenerek yolsuzlukla mücadelede yeni 

çözüm önerileri vermektir. Bu çalışmada Devletlere, yolsuzlukla mücadele konusunda geleneksel 

araçların dışında Dijital araçların kullanımına yönelik politikalar önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Yolsuzlukla Mücadele, Yolsuzluğun Ölçülmesi, Dijital Araçlar, Web 

3.0. 
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MODERN POLICY RECOMMENDATIONS ON ANTI-CORRUPTION 

ABSTRACT 

Corruption is an issue that has existed since the earliest years of history, so although many 

different policies have been endeavored, it hasn't been able to come to a solution. There are many 

points of view about this problem because it is hard to define corruption truly. The corruption issue is 

a problem that has caused, both directly and indirectly, a lot of damage to the state, society, and 

economy. Many past-to-present solutions to the corruption problems have endeavored. Today, in 

contrast to the fact that corruption is a problem that can be seen almost in all developed countries, 

undeveloped countries, and developing countries, it is a priority issue for the underdeveloped and 

developing countries. Unfortunately, the determination of corruption is quite a force because it 

depends on some prerequisites (institutional strength, adequate democracy, independent judgment, 

etc.), fighting corruption is a sticky process. With 3.0, new technology tools such as smart contracts, 

blockchain, open data, and artificial intelligence have come into our lives, and which benefits of these 

tools (transparency, controllability, decentralization, and security) have made the fight more effective 

and uncomplicated. It has been observed in many studies that digital devices and e-government 

applications have an impression of decreasing corruption. Considering these facts, the aim of this 

study is to offer some new solutions for combating corruption by analyzing the potentials and benefits 

of digital devices. In this study, policies for fighting the corruption towards using the digital tools 

besides traditional means have been proposed. 

Keywords: Corruption, Anti-Corruption, Measuring Corruption, Digital Tools, Web 3.0  

JEL Codes: B22, D73,J48. 

1. GİRİŞ 

      Yolsuzluk, insanlık tarihinin ilk zamanlarından beri var olan ve çözümüne ilişkin onlarca 

yöntem denenmesine rağmen bir türlü tam olarak engellenemeyen önemli bir sorundur. Yolsuzluğun 

tespit edilmesi ve tam olarak ölçülmesi oldukça zor olduğu için ne yazık ki yolsuzlukla mücadele etmek 

de zordur. Yolsuzlukla başarılı şekilde mücadele edilebilmesi için öncelik olarak yolsuzluk nedenlerinin 

iyi analiz edilmesi gerekmektedir. (Uğur, 2012: 305). Kamu yönetiminde doğru planlamalar ve 

çalışmalar yolsuzlukla mücadelede önemli araçlardır. Fakat tek başlarına yeterli değildir. Çünkü 
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yolsuzlukla mücadelede daha geniş çaba gerektiren ve sürece yayılan bir politika izlenmelidir (Emek ve 

Acar, 2008: 65). Web 3.0 ile hayatımıza giren Dijital Araçlar sağladıkları avantajlar ve potansiyelleri 

sayesinde insanlık tarihinin en eski sorunlarından biri olan yolsuzluk sorunu ile mücadelede bizlere çok 

daha etkili ve potansiyeli yüksek çözüm önerileri sunmaktadır. Dijital araçların denetlenebilirlik, 

şeffaflık ve değiştirilememezlik gibi özellikleri yolsuzluğu daha ortaya çıkmadan veya ortaya çıktıktan 

kısa süre sonra tespit edilebilir hale getirmiştir. Özellikle kamu politikalarında Dijital araçların yolsuzluk 

ile mücadelede kullanılması hem kamu harcamalarını azaltarak dolaylı olarak hem de kamu süreçlerini 

şeffaf hale getirerek doğrudan yolsuzlukla mücadelede çözüm olabilecek araçlardır (Santiso, 2021). Bu 

çalışmada yolsuzluk kavramını detaylandırarak yolsuzlukla mücadelede dijital araçların kullanımına 

yönelik akademik araştırmaları ve yolsuzlukla mücadele de dijital araçların kullanıldığı örnek vakaları 

inceleyerek, Dijital araçların yolsuzlukla mücadelede nasıl etkili kullanılabileceği tartışılmıştır. 

2. YOLSUZLUĞUN TANIMLANMASI VE YOLSUZLUK TÜRLERİ 

Yolsuzluk İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri hayatımızda olan ve sürekli olarak 

çözmeye çalıştığımız ama bir türlü tam anlamıyla çözüme kavuşturamadığımız önemli bir sorundur. 

Yolsuzluk yeni bir olgu değildir. İki bin yıl öncesi Hindistan’ından, 700 yıl öncesinin ortaçağına kadar 

giden bir geçmişe sahiptir (Tanzi, 1998: 559).  

Yolsuzluk kavramı ile ilgili tanınan ve en yaygın kullanılan tanımlama Dünya Bankasının yapmış 

olduğu tanımlamadır. Dünya bankası tanımına göre yolsuzluk kavramı, kamu gücünün özel menfaatler 

için kötüye kullanılması olarak tanımlanmıştır. Yapılan bu tanımında yolsuzluğun kaynağı kamu gücü 

olarak görülmüştür (WB, 2016). Başka bir uluslararası örgüt olan Uluslararası Saydamlık Örgütü ise 

yolsuzluğu; kişi veya kurumlara verilen geçici gücün şahsi çıkarları doğrultusunda kullanılması olarak 

tanımlamıştır. ( WB, 2 Aralık 2016) Başka bir çalışmaya göre ise yolsuzluk; Kamu çalışanlarının 

görevlerinden dolayı getirildikleri makamları şahsi çıkarları doğrultusunda kullandıklarında gerçekleşen 

etik, ahlaki başarısızlık durumudur. (Martinez-Vazquez ve diğ., 2006: 3)  

Yolsuzluk kavramı ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmasından dolayı literatürde birçok farklı 

sınıflandırma ortaya çıkmıştır. Bu sınıflandırma türleri iç- dış yolsuzluk, küçük büyük yolsuzluk, 

siyasal- ekonomik yolsuzluk, suç sayılan- suç sayılmayan yolsuzluk, olgusal- kurumsal yolsuzluk ve 

işlevsel- işlevsel olmayan yolsuzluk şeklinde sıralanabilir (Yurdakul, 2013). Bu sınıflandırmalar 

içerisinde konumuzla alakası en yüksek olan ve en çok üzerine araştırılma yapılan sınıflandırma suç 

sayılan ve suç sayılmayan yolsuzluk türleridir. Suç sayılan yolsuzluklar; rüşvet, hile, zimmet olarak 
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tanımlanırken suç sayılamayan yolsuzluklar; Rant, Lobicilik, Oy ticareti, Patronaj ve kayırmacılık 

olarak tanımlanmaktadır (Karagöz, 2021).  

Suç sayılan yolsuzluk türlerinin tespiti daha kolaydır ve yaptırımı vardır örneğin bir kişi rüşvet 

alarak iş yapar ve bu ispatlanır ise her iki tarafa da yaptırım uygulanır (Para cezası, hapis vb.). Her ne 

kadar suç sayılan yolsuzlukların tespiti daha kolay olsa da ne yazık ki yaptırımlar aşamasında yine 

yolsuzluk yapılarak cezai yaptırımlar engellenebilmektedir. Özellikle demokratik gelişimini 

tamamlayamamış ve kurumsal gelişimi tam anlamı ile oturtamamış ülkelerde yolsuzluklar tespit edilse 

bile adalet kurumu tam bağımsız çalışamayacağı için cezai sonuçlar ortaya çıkmayacaktır. Bu durumdan 

kaynaklı olarak toplum yolsuzluk kavramına alışacak ve yolsuzluk bir suç gibi görünmekten çıkıp meşru 

bir davranışmış gibi görülecektir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Delia Matilde Ferreira Rubio ‘’ 

İnsanların kayıtsızlığı, yolsuzluğun büyümesi için en iyi üreme alanıdır. Yolsuzluk ve yolsuzluğun 

cezasız kalmasına ancak birlikte çalışarak son vermeyi umabiliriz ‘’ sözleri ile bu duruma dikkat 

çekmiştir.  

Suç sayılmayan yolsuzluk türleri ise hem tespit edilmesi oldukça zor hem de suç olarak 

görülmediği için engellenmesi de oldukça zordur. Fakat suç sayılmayan yolsuzluklar da en az suç 

sayılanlar kadar toplum refahına zarar vererek, negatif bir dışsallık oluştururlar. Suç sayılmayan 

yolsuzluk türleri tespit açısından oldukça zor tespit edilirler. Bu tür yolsuzlukların engellenmesinin en 

temel yolu tam şeffaflık sağlanmasıdır. Örneğin patronaj sorununun ortaya çıkmasını engellemek için 

kamu alımları tamamen şeffaf olmalıdır ki hükümetler kendi çıkarları olan kişileri bu kadrolara 

yerleştiremesin. Böylece yolsuzluk daha ortaya çıkmadan engellenmiş olacaktır. Her iki yolsuzluk 

türünün de topluma oldukça yüksek maliyetleri bulunmaktadır. 

3. YOLSUZLUĞUN MALİYETİ VE ETKİSİ 

Yolsuzluk toplumun sadece çok küçük bir kısmının lehine pozitif etki gerçekleştirir iken geri 

kalan ve toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan insanların aleyhine sonuçlar doğurur. Yolsuzluk 

sadece yapıldığı dönemde değil gelecek döneme de önemli zararlar vermektedir. Özellikle kamu 

kurumlarının yapmış olduğu yolsuzluklar direkt olarak hem bugün yaşayan bireylerin hem de gelecek 

nesillerin zarar etmesine neden olacaktır çünkü Kamunun yapmış olduğu yolsuzluklar tüm toplumu 

olumsuz etkilenmesine doğrudan sebep olur. Yolsuzluk, ekonomik, bireysel ve toplumsal olarak yüksek 

düzeyde negatif dışsallık yayan bir problem olduğu için toplumun refah seviyesini düşürücü etkisi 

oldukça yüksektir (Kayrak, 2006). Yolsuzluğun yukarıda bahsettiğimiz alanlara etkisini ölçmek için 
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birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin Yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerine etkisini ölçmek için 

araştırmalarda bulunan Uğur ve Dasgupta’a göre (2011), ekonomik büyüme yolsuzluklardan olumsuz 

etkileniyor. Yapılan çalışmada yolsuzluğun 1 puanlık azalışı kişi başına düşen GSYH’yi %0,86 

arttırdığı; düşük gelirli ülkelerde etkinin %0.59 olduğu belirlenmiştir. Başka bir akademik çalışmada 

tüm ülkeler itibariyle yolsuzluk endeksindeki bir puan artışın (yolsuzlukların azalmasının) ekonomik 

büyümeyi %1.7 arttıracağını, Avrupa ülkelerinde ise %2.4'lük bir artış olacağını belirtmiştir. (Podobnik, 

vd. (2008). Yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerine etkisini, ülkelerin gelirleri ile ilişkilendiren Köse 

(2019) 93 farklı ülke üzerinde 2002-2016 yıllarına ait veriler kullanarak ülkeleri 3 farklı gruba 

ayırmıştır, çalışma sonucuna göre yolsuzlukta gerçekleşen artışlar alt-orta ve yüksek gelirli ülkelerde 

ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak üst-orta gelirli ülkelerde yolsuzlukta 

gerçekleşen artışlar büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Bu araştırmaya göre yolsuzluğun alt – orta 

ve yüksek gelir grubundaki ülkeler için çok daha kötü olduğu tespit edilmiştir. Yozluğun büyümeye olan 

etkisini araştıran bir diğer çalışmada ise yolsuzluk oranında gerçekleşen %1 lik bir artışın ekonomik 

büyümeyi %0,72 oranında azaltacağı sonucuna varılmıştır ( Mo, 2001). Yolsuzluğun yatırımlar üzerine 

etkisini ölçen bir çalışmada yolsuzluk oranındaki %1 lik bir azalmanın yatırımları arttırarak ekonomik 

büyümeyi % 2,9 oranında arttıracağı tespit edilmiştir (Mauro, 1995). Başka bir çalışmada ise 

Baliamoune-Lutz ve Ndikumana (2008) 33 Afrika ülkesinin 1982-2001 verilerini kullanarak, panel veri 

analizi yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışma ekonomik büyüme ve yolsuzluk arasında güçlü bir ilişki 

bulunduğunu ayrıca yolsuzlukların özel yatırımların düşmesine neden olarak ekonomik büyümeyi 

negatif yönde etkilediğini saptamıştır. Çalışmaya göre özel yatırımların yolsuzluktan negatif 

etkilenmesinin nedenleri yolsuzluğun özel yatırımlara ek bir işlem maliyeti getirmesi ve yolsuzluğun 

yol açtığı belirsizlikler olmasıdır.  

Yolsuzluğun sadece ekonomik büyümeyi değil verimliliği de azaltıcı etkisi vardır. Yapılan 

çalışmaya göre yolsuzluk düzeyinde gerçekleşen %1 lik bir artış yatırımların verimliliğini %1 den fazla 

azaltmaktadır, bu durum ekonomik büyümeye olumsuz etkilemektedir (Sarkar ve Hassan, 2001) 

Gyimah-Brempong (2006) tarafından yapılan çalışmada ise bölgesel farklılıkları dikkate alarak 

yolsuzluğun ekonomik büyüme ve gelir dağılımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Afrika, Asya, Latin 

Amerika ve OECD ülkelerinden toplam 61 ülkeye ait 1980-1998 dönemine ait verileri kullanılarak 

yapılan çalışmada yolsuzluğun gelir dağılımı adaletsizliğinde artışa neden olduğu ancak bu etkinin 

bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği saptanmıştır. Elde edilen ampirik bulgulara göre yolsuzluktaki bir 

standart sapma artış gelir eşitsizliğini OECD ülkelerinde yaklaşık 0,05 puan, Asya ülkelerinde 0,14 
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puan, Afrika ülkelerinde 0,25 puan ve Latin Amerika ülkelerinde 0,33 puan artırmaktadır. Bu sonuçlar 

yolsuzluğun ekonomik büyüme ve gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya en çok 

dünyanın en yoksul ve en yavaş büyüyen bölgelerinin ihtiyaç duyduklarını göstermektedir (Gyimah-

Brempong, 2006). 

Yolsuzluk vergi gelirlerinin düşmesine yol açarken, kamu yatırımlarının etkinliğini azaltarak 

kamu giderlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yolsuzluk devletlerin kamu mali 

dengesini bozucu yönde etki yaparak kamu borçlarında yükselmeye neden olmaktadır(Şahbaz, Koç ve 

Ata, 2013). Bu alanda yapılan bir çalışmaya göre yolsuzluk oranında gerçekleşen %1 lik bir azalma 

kamu borçlarında %2,7 lik bir azalma sağlayacaktır. (Topal ve Keyifli, 2016) 

Dijıtal araçların yolsuzluk üzerıne etkileri hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin yapılan 

bir çalışmada Tanzanya devleti Milli parklara giriş ücretlerinin dijitalleştirilmesi ile kaçak girişleri %40 

azaltarak gelirlerini 7 milyon dolar arttırmıştır.(GAO, 2015) 

Yapılan başka bir çalışmada Kigali'de otobüsler için nakit yerine dokun ve git temalı akıllı kartlara 

geçiş yapılmasının sadece bir ayda gelirleri %140 artmasını sağlayarak otobüs ücretlerinin 

ödenmemesini engellemiştir (Iqbal, 2016) 

Yukarıdaki araştırmaların sonuçları gösteriyor ki yolsuzluk Ekonomik büyümeden, Dış ticarete 

kadar neredeyse her alanda olumsuz etkilere sebep olan ve varlığını halen sürdüren önemli bir sorundur. 

Eğer daha modern ve gelişmiş bir dünya istiyor isek bu büyük sorunla hem yerel hem küresel ölçekte iş 

birliği kurarak mücadele etmeliyiz.  

4. YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE MODERN POLİTİKA ARAÇLARI 

En genel hali ile Yolsuzlukla mücadele etmenin 2 temel yolu vardır bunlar: 

1. Yolsuzluğu tespit edip cezalandırmak: Yolsuzluğun ortaya çıktığı ve sonucunun oluştuğu 

durumdur, denetleme mekanizmaları yolsuzluğu tespit ederek cezai yaptırımda bulunur.  

2. Yolsuzluğun ortaya çıkmasını engellemek: Bu durumda ise yolsuzluk daha oluşmamıştır, 

devletler gerekli önlemleri alarak yolsuzluğun oluşmasının önüne geçebilir. 

İlk durumda yolsuzlukla mücadele etmek için bir kurumsal özerklik, güçlü yargı mekanizmaları 

gereklidir çünkü eğer güçlü, bağımsız kurumlarınız yoksa özellikle Yargı bazı kesimler tarafından baskı 

altında ise ya da ülke anti demokratik bir yapıda ise yolsuzluk tespit edilse dahi cezai yaptırımlar düşük 

seviyede kalacaktır. Bu durum da yolsuzlukla mücadele etmeyi zorlaştırır çünkü yolsuzluk yapılınca 
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herhangi bir ceza ile karşılaşmayacağını bilen kesimler yolsuzluk yapmasa bile yolsuzluk yapabilir. 

Bununla birlikte yolsuzluk kavramı ne yazık ki halk tarafından suç olarak algılanmak yerine 

normalleşmiş olur ki yolsuzlukla mücadeledeki en büyük engel yolsuzluğun toplum tarafından 

benimsenmesidir. Ayrıca yolsuzluk tespiti oldukça zor bir suçtur özellikle suç sayılmayan 

yolsuzlukların ortaya çıkarılması oldukça zor ve uzun bir süreçtir. Bu nedenle yolsuzlukla mücadelede 

tespit et – cezalandır politikası yerine bu çalışmada ortaya çıkmasını engelle politikasını öneriyoruz.  

4.1. Dijital Araçlar Nelerdir? 

Web 3.0 ile hayatımıza giren birçok yeni kavram sadece kullanım şekilleri ile değil, 

barındırdıkları potansiyelleri sayesinde de oldukça önemlidir. Bu araçlar doğru şekillerde kullanıldıkları 

zaman geçmişten günümüze devam eden ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan birçok sorunu çözmekte 

oldukça başarılı olabilirler ki bu sorunlardan biri de yolsuzluk sorunudur. Yolsuzluk insanlık tarihinin 

ilk zamanlarından beri var olan ve toplumun tamamına maliyetler yükleyen büyük bir sorundur. Bu 

sorunun çözümünde yolsuzluğun tespit edilmesi ve cezalandırma şeklinde uygulanan politikalar 

istenilen düzeyde başarı sağlayamamıştır. Yeni bir unsur olarak dijital araçların kullanımının, yolsuzluk 

sorununu çözebilme potansiyeli oldukça yüksek olduğu belirtilmektedir (Santiso, 2021). Doğru 

politikalar ve yatırımlar sayesinde dijital araçların kullanımı ile yolsuzluk ortaya çıkmadan engelleme 

politikaları uygulanabilir. Ayrıca bu araçlar yolsuzluğun tespitini de kolaylaştırdıkları için sadece 

yolsuzluğun ortaya çıkmasına yönelik değil, ortaya çıkan yolsuzlukları tespit etmekte de kullanılabilir. 

4.1.1. Açık Veri 

Kullanılması konusunda herhangi bir kısıtlayıcı faktör bulunmayan, kamuya açık şekilde 

paylaşılan verilere açık veri denir(Damar ve Karaman, 2021: 2-3).  

Tanımdan da anlaşılacağı üzere Açık veri bir şeffaflık sağlayıcıdır. Özellikle kamu tarafından 

yayınlanan bilgilerin amacı kamuda şeffaflık ilkesinin uygulanması içindir. Şeffaflık kavramı sadece 

verilere erişilebilmesi anlamında değil bununla birlikte erişilen bu verilerin tekrar kullanılabilmesi 

anlamındadır (Attard vd., 2016: 2605). Açık verinin birçok amacı bulunmasına karşın en istenilen amacı 

birey veya kurumların açık şekilde paylaşılan bu verileri kullanmasını ve paylaşmasını sağlamaktır.  

Günümüzde birçok hükümet Devlete ait verileri halka açık şekilde sunmaktadır. Açık verinin 

kamuya faydaları şu şekilde sıralanabilir (BCTR,2019)  

● Kamu  Politikalarında performans ölçümlerinin basitleştirilmesi 
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● Kamu  Kurumlarınca sağlanan hizmetlerlr ilgili bir denetim sistemi oluşturulması 

● Yenilikçi girişimlere teknik altyapı sunması 

● Şeffaf ve demokratik bir ortamın oluşmasını sağlaması 

● Veri toplama maliyetlerini düşürerek kamuda tasarruf sağlaması 

● Hizmeti kullananların geri bildirimlerini iletebilmesini sağlayarak verilen hizmetin etkinliğinin 

kalitesinin ve verimliliğin artması (BCTR,2019). 

Açık veri sayesinde toplumun kamu üzerindeki denetim imkanları artarken aynı zamanda kamu 

daha şeffaf bir hal almaktadır. Yolsuzlukla mücadelede en önemli silah şeffaflıktır yani bir işlem ne 

kadar şeffaf ne kadar denetlenebilir olur ise o işlemde yolsuzluk yapılması o kadar zorlaşır. Açık veri 

sağladığı avantajlar sayesinde hem yolsuzluğun ortaya çıkmasını engelleyebilir hem de oluşan 

yolsuzlukların tespit edilmesi için kullanılabilir bir araçtır. (WEF, 2022) 

4.1.2. Yapay Zeka 

Yapay zeka, yolsuzluğu tamamen ortadan kaldırabilecek bir araçtır. Yolsuzluğun kamu 

sektöründe ortaya çıkmasının nedenlerinden biride kamu hizmetlerinin bilimsel analizlere dayalı değil 

siyasi süreçle belirlenmesidir. Siyasi süreçler, baskı ve çıkar gruplarının dışarıdan müdahalesine açık bir 

süreçtir. Çıkar ve baskı gruplarının yaptığı bu müdahaleler, siyasal karar alma organlarının ülke için en 

uygun kararları almasını engeller ve siyasal parti veya bürokratlar çıkar ve baskı gruplarının menfaatleri 

doğrultusunda yönlendirilmiş olur (Gedizv eOral, 2009). Yapay zeka teknolojisi insan etkisini minimize 

ederek kamu hizmetlerinde siyasi süreç ile karar alınmasını ortadan kaldırabilecek önemli bir araç olarak 

görülebilir. Eğer doğru yatırımlar gerçekleşir ise kamu hizmetlerinin kime, nereye, nasıl verileceği 

sorusu artık siyasi süreç yerine, yapay zeka teknolojisi kullanarak cevaplandırılacaktır.  

Yapay zeka teknoloji potansiyeli itibariyle dijital araçlar içerisinde en yüksek potansiyele sahip 

araçtır. Fakat yapay zeka teknolojisinde uzmanlaşmak diğer araçlara göre daha zor ve maliyetlidir. Bu 

duruma rağmen günümüzde birçok alanda yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı görülmektedir (Pirim, 

2006). İngiltere dijital dönüşümü ve veri toplama yetkileri genişleterek, vergi kaçırabilecek potansiyel 

kişileri tahmine dayalı bir algoritma sayesinde bu kişilerin vergi kaçakçılığı yapmadan belirleyebilmeyi 

sağlayan Connect sistemini kullanmıştır. Connect sistemi 2008 ile 2014 yılları arasında 3 milyar 

sterlinlik ek vergi geliri sağlamanın yanı sıra ilk 5 yıl içerisinde de 37,5’e 1 yatırım getirisi sağlamıştır 

(Houlder, (2017). 
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4.1.3 Blockchain Nedir? 

Blockchain en basit hali ile bir dağınık defter teknolojisidir. Blockchain teknolojileri vergi 

toplama, yardım sağlama gibi kamu hizmetlerinin bütünlüğünü sağlama potansiyeline sahiptir. (Dinh et 

al., 2018). Blockchain yapısı gereği dışardan müdahaleye oldukça dayanıklı bir sistemdir. Çünkü bir 

bloğu birden fazla kaynakta depoladığı için bloklar üzerindeki bilgilerin üzerinde oynama yapılması 

imkansızdır. (Zhang ve Jacobsen, 2018). 

Sağladığı avantajlar ve potansiyeli nedeni ile yakın gelecekte daha da çok duyacağımız 

Blockchain kavramı, devletlerin oldukça ilgisini çekmiş ve yolsuzlukla mücadelede kullanılan bir araç 

haline gelmiştir. Blockchain teknolojisinin: değişmezlik, potansiyel, saydamlık ve mahremiyet, 

güvenlik, zamandan tasarruf gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Değişmezlik ve denetlenebilirlik 

sağlaması sayesinde Blockchain teknoloji ile yapılan tüm işlemleri tamamen şeffaf hale getirmektedir.  

5. YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE DİJİTAL ARAÇ KULLANIMINA YÖNELİK 

ÖRNEKLER VE ÖNERİLER 

Teknolojik gelişim ile birlikte önceki bölümlerde belirtilen yeni teknolojik araçlar gündelik 

hayatta kullanım yeri bulmaktadır. Bu bölümde, bu araçların yolsuzluğun önlenmesinde nasıl etkin 

kullanılabileceği, geleneksel çözüm önerilerine ilave olarak alternatif teknolojik yenilikler ile dünya 

genelinde uygulanan dijital çözümler ve sonuçları örneklendirilmektedir. 

5.1. Kamu Kadrolarına Liyakat Dışı Alımlar Yapılması 

Kamu kadrolarına alımlarda 2 önemli yolsuzluk çeşidi ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 

Patronaj İkincisi ise Kayırmacılık sorunudur.  

Patronaj, seçimi kazanan parti hükümete geldikten sonra kamu kurumlarında bulunan çalışanları 

görevden alıp, boşalan kadrolara kendi siyasi görüşüne uygun olan çalışanları yerleştirmesi şeklinde 

gerçekleşmektedir.  

Kayırmacılık, yöneticilerin kendine yakın hissettiği kişilere ayrıcalık tanıyarak haksız rekabete 

sebep olması durumudur. (Erdem ve Meriç, 2012: 142) 

       Siyasi kayırmacılık iktidara gelen partilerin kendisine oy veren ve destekleyen kişilere haksız 

bir şekilde menfaat sağlamasıdır (Barut, 2015:243; TEPAV, 2006:30). 
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Kamu kadrolarına liyakat dışı alımların yapılmasının sosyolojik ve ekonomik sorunları (Çatışma 

ortamı oluşturma, kurumsal Güçsüzlük oluşması, yolsuzluk algısı, kamu etkinliğinin azalması, kamu 

hizmetinin verimliliğinin düşmesi ve kamu harcamalarında gereksiz artış olması) beraberinde 

getirebilmektedir (Çetinkaya ve Tanış, 2017). Bu yolsuzlukların oluşmasını engellemenin iki yolu 

olduğu vurgulanmaktadır. Bunlardan birincisi, işe alım sürecini insan faktörünün minimize edilmesi 

yoluyla, tamamen yapay zeka teknolojilerinin gerçekleştirdiği bir mülakat sisteminin oluşturulmasıdır. 

İkinci yolun ise, kamu alımlarının tamamen şeffaflaştırılmasıdır. Kamu alımlarının denetime açık ve 

herkesin görebileceği şeffaf şekilde gerçekleşmesi durumunda, kamu kadrolarında kayırmacılık veya 

patronaj yapmanın zorlaşacağı ifade edilmektedir (Santiso, 2021). Zira bir olay veya durum ne kadar 

şeffaf ise yolsuzluktan o kadar uzak kalacaktır. Bazı kurum ve kuruluşlarda işe alım sürecinde yolsuzluk 

algılarının ortadan kaldırılması için süreçler canlı yayın ile kamuya açık hale getirilmektedir. 

5.2 Kamu Yatırımlarında Oluşan Yolsuzluklar 

Devlet geçmişten günümüze oranı değişmiş olsa da ekonomide çoğu zaman yatırımcı konumunda 

bulunmuştur. Günümüzde devletler daha çok sosyal devlet anlayışına sahip oldukları için genellikle 

iktisadi yatırımlar değil altyapı, sağlık gibi özel sektörün yapamayacağı maliyetteki yatırımları 

gerçekleştirirler. Devletler bu yatırımlarını gerçekleştirirken nereye hangi hizmetin yapılacağını siyasi 

süreç ile belirlerler. İşte bu siyasi karar alma sürecinde yapılan dış müdahaleler birer yolsuzluk türüdür. 

Bu yolsuzluk türünün en bilinen ismi Rant kollama faaliyetleridir.  

Rant kollama, çıkar ve baskı gruplarının devlet tarafından oluşturulan suni rantı elde etmek amacı 

ile yaptıkları harcamalar ve lobicilik faaliyetleridir. Kişi veya Kurumlar devletin yarattığı kıt bir 

kaynaktan (Kota,Teşvik , Lisans vb.) faydalanmak için devletle olan yakın ilişkisini kullanır böylece 

devletin ortaya çıkardığı kıt kaynağı ekonomik bir rekabet sonucu değil bireysel ilişkileri sayesinde yani 

yolsuzluk yaparak elde eder. Rant kollama faaliyetlerinin zararlarının tespiti oldukça zordur bu nedenle 

bu yolsuzluk türü ortaya çıkmadan engellenmelidir aksi halde geriye dönük düzeltme yapılması çok 

zordur. Kamu yatırımında verimli olan ülkeler, yatırım yapmayanlara göre, yatırılan dolar başına iki kat 

daha fazla büyüme elde edebilir. Kamu yatırımlarında oluşan yolsuzlukların diğer bir ifade ile rant 

kollama faaliyetleri sonucu oluşan bazı sorunlar: Kamu harcamalarının gereksiz artması, piyasa 

yapısının bozulması, girişimciliğin azalması, vergi gelirinin azalması ve kamu hizmetinin verimliliğinin 

düşmesi şeklinde sıralanabilir  
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Kamu yatırımlarında yolsuzluğun ortaya çıkmasının temel nedeni önceki sorunda da olduğu gibi 

gerekli şeffaflığın sağlanamamasıdır. Kaynaklar kolayca yönlendirilebildiği için şeffaflığın olmayışı 

yatırımlar üzerinden yolsuzluk yapılmasına imkân tanımaktadır. Kamu yatırımları ile ilgili olan 

kaynakların kullanımının izlenmesini, denetlenmesini sağlayan ve bu kaynakların şeffaflığını arttırmaya 

yarayacak araçlar örneğin açık veri araçları önemli rol oynar. Kamu yatırımlarında yolsuzluğun 

minimize edilmesinin yolu şeffaflıktan ve denetlenebilirlikten geçmektedir. Kamu yatırımlarında 

yolsuzluğun düşürülmesi için Latin Amerika ve Karayipler’de InvestmentMap girişimi kullanılmıştır bu 

girişim kamu yatırımlarında verimliliği ve şeffaflığı arttırmak için bilgi yönetim platformlarını 

kullanarak, kullanıcıların kamu yatırım sürecine dahil olmalarını sağlamıştır. InvestmentMap platformu 

bir özelliği, her proje için, her bir projenin finansal ve fiziksel ilerleyişi de dahil olmak üzere, bilgileri 

basit ve sezgisel bir şekilde görüntüleyen bir web sayfasının bulunmasıdır. Platforma katılım 

mekanizmaları da dahil edilmiştir, böylece kullanıcılar taleplerini ve katkılarını politika yapıcılara 

gönderebilir ve örneğin ilerlemelerini belgelemek için fotoğraflar yükleyerek projeleri izleyebilir (WEF, 

2022l).  

InvestmentMap tarafından sunulan bu çözüm bize dijital araçlardan biri olan Açık verinin, kamu 

yatırımlarında şeffaflığın ve verimliliğin arttırmasına yönelik önemli bir bakış açısı ve çözüm olanağı 

sunmuştur.  

Başka bir çözüm yolu ise kamu yatırımlarında yapay zeka teknolojisinin kullanılması olarak 

önerilebilir. Örneğin bir ilçeye bir hastane yapılacağını düşünelim. Hükümet ile ilişkisi yüksek olanlar 

hastanenin kendi arazilerine veya yakınlarına yapılması için rant kollamada bulunurlar. Eğer hükümet 

bu faaliyetlere uyar ise yolsuzluk yapmış olur. Oysa yapılacak hastanenin yerine siyasi süreç değil de 

açık veri yardımı ile yapay zeka karar vermiş olsaydı rant kollama faaliyetleri ortaya çıkmayacaktı. Bu 

sayede yolsuzluk daha oluşmadan engellenmiş olacaktı. Yapay zeka teknolojisinin özellikle kamu 

yatırımlarında kullanılması hem yatırımların verimliliğini arttırabilecek hem de siyasi karar almak 

süreçlerinin manipüle edilmesini engelleyecektir.  

5.3. Devlet Yardımlarında Yolsuzluk Yapılması 

Özellikle 2. Dünya savaşı sonrası artan Sosyal devlet anlayışı bugün devletin olmazsa olmaz 

tanımlarından biridir. Sosyal devlet tanımı üzerine net bir görüş yoktur (Orosz, 2017:177; Huber ve 

Ansay, 1970:33). Sosyal devlet anlayışında devlet vatandaşlara birçok yardımda bulunur. Bunlar geçim 

yardımı, yiyecek yardımı, nakdi yardımlar vb. olabilir. Devletlerin karşılıksız yaptığı bu yardımlara 
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transfer harcamaları denir. Transfer harcamaları karşılıksız ve genellikle verimsiz (İktisadi getirisi 

olmayan, Milli geliri arttırmayan) harcamalardır bu nedenle hazine üzerinde bir gider kalemi olarak 

görülür. Transfer harcamaları genellikle devlet memurları tarafından ihtiyaç sahibine sunulan 

hizmetlerdir. Bu hizmetlerde oldukça büyük yolsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Örneğin İngiltere Çalışma 

ve Emeklilik Müsteşarlığı (DWP) yapmış olduğu bir çalışmada toplanan vergilerin içerisinden her sene 

166 milyar £ sosyal yardım ödendiğini belirtmiştir. Bu ödemelerin 3,5 milyar £’luk miktarı yolsuzluğa 

gitmektedir. Hatta buna ek olarak vergi sistemindeki hata ve yolsuzluklar da ilave edildiğinde 5 milyar 

£’un üzerinde fazladan yardım ödemesi yapıldığı belirtilmiştir (Walport, 2016: 67). Bu yardımlar 

karşılıksız olduğu için herkes bu yardımlardan faydalanmak ister. Oysa bu yardımların sadece belirli 

standartları sağlayan kişilere verilmesi gerekir fakat kişiler yolsuzluk yaparak aslında ihtiyaçları olmasa 

da yolsuzluk yolu ile (Rüşvet, Hemşericilik, Particilik) devlet yardımlarından faydalanırlar. İşte bu 

durum hem makro ekonomik alanı hem de toplumsal alanı olumsuz etkileyen sorunlar ortaya 

çıkaracaktır. Bu sorunları kamu harcamalarının gereksiz artması, devletin hedeflerine ulaşamaması, 

gelir adaletsizliği, toplumsal huzurun bozulması, toplumda düalite yaratması, kamu hizmetinin 

verimliliğinin azalması şeklinde sıralamak mümkündür.  

Devlet yardımlarında ortaya çıkan yolsuzluğun tespit edilmesi oldukça zordur. Bu nedenle bu 

yolsuzluk daha ortaya çıkmadan engellenmelidir. Devlet yardımlarında blokzincir temelli dijital 

kimliklerin kullanılması hem maliyet açısından hem de yolsuzlukların engellenmesi yönünde avantaj 

sağkayacaktır (Walport, 2016: 67). 

 Örnek vaka olarak Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) 2017 yılında Ürdün’de 

mülteci kampında yaşayan Suriyeli mültecilere harcama belgeleri dağıtması verilebilir. WFP tarafından 

blokzincir teknolojisi de kullanılarak mültecilerin biyometrik bilgileri kaydedilmiş ve süpermarketlerde 

yerleşik retina tarayıcısı aracılığı ile bu mültecilere dağıtılmış olan ödeme belgelerinin kullanılması 

sağlanmıştır. Bu sistem ile bankalara ödenen komisyonların ortadan kalkması ile WFP sadece Ürdün’de 

her ay 150.000 $ tutarında tasarruf etmektedir (Hempel, 2018).  

Kamu yardımlarında yolsuzluğu engellemenin bir başka yolu da yardım alacak kişilerin tamamen 

yapay zeka tarafından seçilmesi ile mümkün olacaktır. Çünkü hükümetler tekrar seçim kazanmak için 

devlet yardımlarını bir araç olarak kullanmaktadırlar nitekim bu durum kamu mali dengesinin 

bozulmasına neden olan önemli bir sorundur. Kamu yardımlarında oluşan yolsuzluk bizzat siyasiler 

tarafından kullanıldığı için bu yolsuzluklarla mücadele etmek zordur. Özellikle demokratik kurumların 

(Bağımsız yargı vb.) oluşmadığı ülkelerde bu yolsuzlukların önüne geçmek daha da zor bir hal almıştır. 
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Bu nedenle kamu yardımlarının siyasi süreç ile belirlenmesini değil de belirli 13 kriterleri sağlayan 

kişileri otomatik belirleyen bir yapay zeka teknolojisi ile belirlemek oluşacak yolsuzlukların daha ortaya 

çıkmadan engellenmesini sağlayabilir.  

Ayrıca yukarıdaki örnek vakada da görüldüğü üzere yardımların Blockchain teknoloji kullanarak 

yapılması hem yardım toplama sürecinde oluşacak sorun ve yolsuzlukların hem de yardımların 

dağıtılması noktasında oluşacak yolsuzlukların engellenmesinde önemli bir araç olarak karşımıza 

çıkıyor.  

5.4. Kamu İhalelerinde Yolsuzluk Yapılması 

Kamu alımlarında yolsuzluk, yetkililerin veya sorumlu politikacıların en iyi fiyat-kalite 

kombinasyonunu seçmek yerine en iyi rüşvetten mal veya hizmet satın almasına neden olur (Søreide, 

2002). Örneğin İtalyan ekonomistler, doksanların başlarındaki yolsuzlukla mücadele 

soruşturmalarından sonra birkaç büyük kamu inşaat projesinin maliyetinin önemli ölçüde düştüğünü 

buldular, yapılan çalışmaya göre Milano metrosunun inşaat maliyeti 1991'de kilometre başına 227 

milyon dolardan 1995'te 97 milyon dolara, bir demiryolu bağlantısının maliyetinin kilometre başına 54 

milyon dolardan 26 milyon dolara düştü ve yeni bir havalimanının maliyetinin 3,2 milyar dolar yerine 

1,3 milyar dolara mal olduğu tahmin edilmektedir (Rose-Ackerman, 1999:29).  

Kamu ihalelerinde oluşan yolsuzluklar kamuya ve topluma yüksek maliyetler yüklemekle beraber 

daha büyük sorunların oluşmasına neden olabilmektedir. Kamu ihalelerinde oluşan yolsuzlukların 

etkileri yukarıdaki sorunlar (kamu gelirlerinin azalması, gelir adaletsizliği, toplum yapısında ikililik, 

piyasa yapısını bozar, girişimciliğin azalması, yolsuzluk algısının artması, vb.) ile benzerlik 

göstermektedir (Işık, 2021: 9). 

Kamu ihalelerinde yolsuzluğu engellemenin yolu yolsuzluğun açığa çıkmasını engellemekten 

geçmektedir. Bu nedenle ihalelerin şeffaf olmasını sağlayacak çözümler gerçekleştirerek bu 

yolsuzlukların önüne geçilebilir (Berksoy ve Yıldırım, 2017). Örneğin, Ukrayna 2016 yılında 4500 

kamu ihale teklifini incelemek için ProZorro ile anlaşmıştır. ProZorro sayesinde kamu ihaleleri tamamen 

halka açık şekilde kayıtlı olarak gerçekleşmektedir ve bu durum kamu ihalelerinde şeffaflığı sağlayarak 

yolsuzluk riskini minimize ettiği ifade edilmektedir. Faaliyete geçtiği ilk iki yılda 1,9 milyar tasarruf 

sağladığı belirtilmektedir (Santiso, 2021). Aynı zamanda ProZorro tarafından açıklanan verilerde 

Ukrayna’da yılda yaklaşık 20 milyar Euro değerinde ki mal ve hizmetler ihaleye çıkarılmaktadır, 

ProZorro sağladığı şeffaf ve herkese açık yapısı sayesinde rekabeti arttırıcı ve yolsuzlukları engelleyici 
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bir katkısı vardır. ProZorro platformunun genel kamu harcamalarında %10 tasarruf sağladığı tahmin 

edilmektedir (https://prozorro.gov.ua/en). Özellikle gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde kamu 

ihaleleri çok yaygın görülebilir, bu ülkelerdeki kurumlar tam olarak oturmadığı için bu ülkeler genel 

olarak yolsuzluğa açık ülkelerdir. Bu nedenle özellikle gelişmekte veya az gelişmiş ülkelerin kamu ihale 

sistemlerini dijital şekilde ProZorro benzeri uygulamalarla gerçekleştirmelerinin hem yolsuzluk 

sorununu engelleyebileceği hem de devlet gelirlerini olumlu yönde arttırabileceği ifade edilebilir. 

5.5. Vergilendirme Sürecinde Yaşanan Yolsuzluklar 

Vergi, kamu hizmetleri için yapılacak, kamu giderlerini karşılamak üzere devletin, kişilerden 

cebren ve karşılıksız olarak aldığı paralardır (Karaosmanoğlu, 2009). Vergiler devletlerin en önemli 

gelir kaynaklarını oluştururlar. Shangim Wei’ye göre yolsuzluğun artması vergi gelirlerini düşürür. 

Yolsuzluk azaldığında ise vergi gelirlerinde artış olur. Yolsuzluğun azalması ise kredi faizlerini düşürür 

(Francisso Ciocchini, 2003). Örneğin Mekedonya’ da yolsuzluğun 1 puan azalması ile borçlanma 

faizleri Nisan 2012’de %5,5 dan %4,84’e düşmüştür. 

Vergilendirme sürecinde veya vergilerin toplanmasında oluşabilecek yolsuzlukların 

engellenmesinin yolu vergi süreçlerinin tamamen kayıt altına alınıp şeffaf şekilde yayınlanması ile 

mümkün olduğu ifade edilmektedir. Tersi durumda vergi kaçaklarını tespit etmek oldukça güç hale 

gelecektir (Aktuğ, Öz, 2021). Vergilendirme süreçlerini şeffaf hale getirmek ve kayıt altına almak için 

Blockchain teknolojisi kullanımının sağladığı şeffaflık ve kayıtlılık özelikleri sayesinde oluşabilecek 

yolsuzlukları engellemede önemine dikkat çekilmektedir (Sert, 2019: 12 ).  Blokzincir teknolojisini 

özellikle vergi ve transfer fiyatlandırması gibi alanlarda kullanabileceğimize yönelik kanıtlar her geçen 

gün artmaktadır (PwC, 2017:2-5).  

Blockchain teknolojisi sayesinde defter tutma geleneksel yöntemden çıkarak dijital alana kayıt 

edilmektedir. Bu kolaylık ile bu defterler üzerine oynama yapılamayacağı için vergi kaçırmayı 

zorlaştırıp, önemli bir engel oluşturacaktır. Özellikle teknoloji ilerledikçe ödeme araçlarının 

çeşitlenmesinin ileri tarihlerde, yeni bir vergi ödeme metodu olarak VATCoins’ lerin çoğalmasına neden 

olacağı düşünülmektedir (Deloitte, 2017: 17).  

İngiltere vergi kurumu vergi açığını azaltmak için dijital çözümleri kullanmaktadır. Gelir 

kurumunca kullanılan Connect sistemi, potansiyel vergi kaçakçılarını belirlemek için vergi mükellefi 

verilerini ve sosyal ağları analiz etmektedir. Tahmine dayalı algoritması, büyük olasılıkla vergi 

kaçakçılığı yapan kişileri tanımlamakta ve davranışsal dürtüler yoluyla önleyici eylemlerin 
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tasarlanmasına yardımcı olmaktadır. 2008 ile 2014 arasında, Connect sisteminin 80 milyon sterlinlik 

başlangıç maliyetlerinden 3 milyar sterlinlik ek vergi geliri sağladığı ve ilk 5 yılında 37,5'e 1 yatırım 

getirisi oluşturduğu belirtilmektedir (Santiso, 2021). 

6. SONUÇ  

Yolsuzluk insanlık tarihinin geçmişten günümüze kadar gelen en büyük sorunlarından biridir. 

Ancak günümüzde hala devam eden ve tam olarak engellenemeyen önemli bir problem olarak yer 

almaktadır.  Yolsuzluğun tespit edilmesi oldukça zor olması ve tespit edilmesi durumunda bile gerekli 

mekanizmaların oluşamaması nedeni ile cezasız kalma olasılığı bu sorunun çözümünde başarıya 

ulaşmamızı engelleyen ana nedenlerdir.  Mevcut uygulanan politikalar yolsuzluğun tespit edilmesi ve 

sonrasında cezai yaptırımların uygulanması şeklindedir.  Bu politikalar belirli bir başarı düzeyini 

yakalasalar bile, yolsuzluklar ile tam anlamıyla mücadele açısından yeterli olmamaktadır. Zira birçok 

faktörün etkili olduğu bu politikalarda, insan faktörünün çok fazla ön planda tutulması nedeniyle 

süreçler yolsuzluğa açık hale gelmektedir. Dolayısıyla geleneksel politikalar yolsuzluğu çözmede tam 

olarak başarılı olamamakta ve ilgili kurumsal yapı oluşan durumdan zarar görmektedir. Dijital araçlar 

insan faktörünü minimize ederek, tüm süreci kayıt altına almakla birlikte şeffaf ve denetlenebilir hale 

getirmektedir. Dijital araçların sağladığı faydalar ve potansiyeller doğru şekilde kullanılabildiği 

takdirde, yolsuzlukla mücadelede daha etkin sonuçların elde edilebilmesi imkanı ortaya çıkmaktadır. 

Gerek konuya ilişkin akademik çalışmalar, gerekse kullanım örnekleri incelendiğinde dijital araçların 

yolsuzlukla mücadelede, hem geleneksel politikaların daha iyi işleyebilmesini sağlanabileceği, hem de 

modern politikalar adı verilen yolsuzluğun ortaya çıkmadan engellenmesi konusunda yeni uygulama 

alanları açılmasına neden olabileceği ifade edilebilir. Yolsuzlukla mücadelede modern politikaları 

hedefleyen devletler, yolsuzluk sorununun maliyetleri ortaya çıkmadan engelleyebilecekleri için toplum 

refahında bir kayıp yaşanmamış olacaktır. Bu nedenle özellikle kurumsal yapısı güçsüz olan ülkelerde, 

dijital araçların kullanımının yaygınlaştırılması ve yolsuzluk oluşabilecek alanlarda kullanılmasının 

uygulama alanı bulması ve yaygınlaşmasının önemine dikkat çekilebilir.  

KAYNAKÇA 

Akçay, S. (2000) ‘‘Yolsuzluk, Ekonomik Özgürlükler ve Demokrasi’’, Muğla Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1): 1-15. 

Aliyu, S. U. R., and Elijah, A. O. (2008) ‘‘Corruption and Economic Growth in Nigeria: 1986-2007’’. 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

134 
 
 

 

Attard, J., Orlandi, F., and Auer, S. (2016, January) ‘‘Value Creation on Open Government Data’’, 49th 

Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS): 2605-2614, IEEE. 

Babaoğlu, C., ve Karasoy, H. (2022) ‘‘Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları ve Örnek 

Uygulamalar’’, Sosyoekonomi, 30(52): 283-297. 

Baliamoune-Lutz, M., and Ndikumana, L. (2008) ‘‘Corruption and Growth: Exploring the Investment 

Channel’’, Economics Department Working Paper Series, 33. 

Barut, B. (2015) ‘‘Vekâlet Kuramı Perspektifinden Kayırmacılık’’, Türk ve İslam Dünyası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 2(5): 240-250. 

BCTR. Blockchain Türkiye. Açık Veri Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu Raporu, 

İstanbul, 2019, https://bctr.org/dokumanlar/Acik_Veri.pdf 

Blockchin Türkiye (2018) ‘’Dünya Gıda Programı’nın Blockchain Projesine Belçika da Katıldı’’, 

https://bctr.org/dunya-gida-programinin-blockchain-projesine-belcika-da-katildi-3118/, 

(23.04.2018) 

Blockchin Türkiye (2020) “Blokzinciri Sosyal Fayda İçin Nasıl Kullanılabilir?”  

https://bctr.org/blokzinciri-sosyal-fayda-icin-nasil-kullanilabilir-14116/ , (19.02.2020) 

Carlos Santiso (2021) “ Digitalisation as an Anti-Corruption Strategy: What are the Integrity Dividends 

of Going Digital?”, https://oecd-development-matters.org/2021/08/04/digitalisation-as-an-anti-

corruption-strategy-what-are-the-integrity-dividends-of-going-digital/ , (04.08.2021)  

Cho, Y. H., and Choi, B. D. (2004) ‘‘E-government to Combat Corruption: The Case of Seoul 

Metropolitan Government’’, International Journal of Public Administration, 27(10): 719-735.  

Ciocchini, F., Durbin, E., and Ng, D. T. (2003) ‘‘Does Corruption Increase Emerging Market Bond 

Spreads?’’, Journal of Economics And Business, 55(5-6): 503-528. 

Erdem, M. ve Meriç, E. (2012) ‘‘Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması’’. 

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2): 141-149 

GAO (2015) “Revenues from Fees and Donations Increased, but Some Enhancements Are Needed to 

Continue This Trend” https://www.gao.gov/assets/gao-16-166.pdf , (15.12.2015) 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

135 
 
 

 

Ghersinich Eckers, J. (2020, November 12) ‘‘Estados ágiles en América Latina: la transformación digital 

y la simplificación de trámites del sector público de Argentina’’, Caracas: CAF. Retrieved from 

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1658 

Gyimah-Brempong, K. (2002) ‘‘Corruption, Economic Growth, and Income Inequality in Africa’’, 

Economics of Governance, 3(3): 183-209. 

Gyimah-Brempong, K. (2006) ‘‘Corruption, Growth, and Income Distributi on: Are There Regional 

Differences?’’, Economics of Governance, 7(3): 245-269. 

Haafst, R. (2017) ‘‘The Effects of Digitalisation on Corruption’’, University of Leuven, Leuven, 

Belgium. 

Halai, A., Halai, V., Hrechaniuk, R., and Datsko, K. (2021) ‘‘Digital Anti-Corruption Tools and Their 

Implementation in Various Legal Systems Around the World’’, In SHS Web of Conferences, 100: 

03005, EDP Sciences. 

Helping Countries Combat Corruption: The Role of The World Bank. 

http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm (1 Aralık 2016).  

Houlder, V. (2017) ‘‘Ten Ways HMRC Can Tell if You’re a Tax Cheat’’, The Financial Times,19, 

https://www.ft.com/content/0640f6ac-5ce9-11e7-9bc8-8055f264aa8b 

How Do You Define Corruption?. https://www.transparency.org/what-is-corruption/#define (2 Aralık 

2016).  

Iliman, T., ve Tekeli, R. (2016) ‘‘Dünya’da ve Türkiye’de Yolsuzluk Algısı’’, Adnan Menderes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,3(2): 62-84. 

Johnson, S., Kaufmann, D., and Zoido-Lobaton, P. (1998) ‘‘Regulatory Discretion and the Unofficial 

Economy’’, The American Economic Review, 88(2): 387-392. 

Karagöz, A. (2021) ‘‘Yolsuzluk ve İktisadi Büyüme Üzerine Ekonometrik Bir Analiz’’, Yüksek Lisans 

Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu. 

Karagöz, K., ve Karagöz, M. (2010) ‘‘Yolsuzluk, Ekonomik Büyüme ve Kamu Harcamaları: Türkiye 

İçin Ampirik Bir Analiz’’, Sayıştay Dergisi, (76): 5-22. 

Karahan, Ç., ve Tüfekci, A. (2019) ‘‘Blokzincir Teknolojisi ve Kamu Kurumlarınca Verilen 

Hizmetlerde Blokzincirin Kullanım Durumu’’,Verimlilik Dergisi, (4): 157-193. 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

136 
 
 

 

Keyifli, N. (2020) ‘‘E-Devletin Yolsuzluğu Azaltıcı Etkisi: Ampirik Bir Analiz’’, Global Journal of 

Economics and Business Studies, 8 (16): 196-206, Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusgjebs/issue/51662/650951 

Kim, S., Kim, H. J., and Lee, H. (2009) ‘‘An Institutional Analysis of an E-Government System for 

Anti-Corruption: The Case of OPEN’’, Government İnformation Quarterly, 26(1): 42-50.  

Köse, E (2019) ‘‘Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin 

Bir Uygulama’’, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi. Trabzon  

Kumar, R., and Best, M. L. (2006) ‘‘Impact and Sustainability of e-Government Services in Developing 

Countries: Lessons Learned from Tamil Nadu’’, India. The Information Society, 22(1): 1-12.  

Martınez-Vazquez, J., Arze, F. Javier and Boex, J. (2006) ‘‘Corruption, Fiscal Policy and Fiscal 

Management’’, USAID Press, June 2006.  

Merhi, M. I., and Ahluwalia, P. (2018) ‘‘Digital Economy and Corruption Perceptions: A Cross-Country 

Analysis’’, International Journal of Digital Accounting Research, 18. 

Mo, P. H. (2001) ‘‘Corruption and Economic Growth’’, Journal of Comparative Economics, 29(1): 66-

79. 

Ouedraogo, R., and Sy, M. A. N. (2020 ‘‘Can Digitalization Help Deter Corruption in Africa?’’, 

International Monetary Fund. 

Özaltın, O., ve Ersoy, M. (2020) ‘‘Kamu Yönetiminde Blokzincir Kullanımı: D5 Örneği’’, Nevşehir 

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(2): 746-763. 

Rose-Ackerman, S. (1999) ‘‘Corrupción Y Economía Global. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía 

del Derecho, (10): 51-82. 

Sarkar, H., and Hasan, M. A. (2001 ‘‘Impact of Corruption on The Efficiency of Investment: Evidence 

From A Cross-Country Analysis’’, Asia-Pacific Development Journal, 8(2): 111-116. 

Şahbaz, A., Aylin, K., ve Ata, A, (2013) ‘‘Yolsuzluk ve Kamu Borcu İlişkisi: AB Ülkeleri Üzerine 

Ampirik Bir İnceleme’’, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(26): 

205-219. 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

137 
 
 

 

Tanzi, V. (1998) ‘‘Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures’’, Staff 

Papers, 45(4): 559-594. 

Tekelioğlu, N. (y.y.) ‘‘Dijital Tapu Sicili: Blokzinciri Teknolojisinin Tapu Sicilinde Kullanılmasına 

Dair Karşılaştırmalı Bir İnceleme’’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 80(1): 1-39. 

Tolbert, C. J. and Mossberger, K. (2006) “The Effects of e-Government on Trust and Confidence in 

Government”, Public Administration Review, 66(3): 354–369.  

Topal, M. H. ve Keyifli N. (2016) ‘‘Yolsuzluk ve Kamu Borçları: OECD Ülkeleri İçin Ampirik Bir 

Kanıt’’, 2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim, Bilecik-Türkiye. 

Ugur, M.,  and Dasgupta, N. (2011) ‘‘Evidence on The Economic Growth Impacts of Corruption in 

Low-Income Countries and Beyond: A Systematic Review’’, EPPI-Centre Social Science 

Research Unit, Institute of Education, University of London. 

Uzun, M. (2018) ‘‘Kamu Ekonomisi Açısından Yolsuzluklar ve Yolsuzlukla Mücadele’’, (Doctoral 

dissertation, Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

WFO, World Economic Forum, Agenda for Business Integrity: Collective Action, AUGUST 2020, 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Agenda_for_Business_Integrity.pdf 

WFO, World Economic Forum,Hacking Corruption in the Digital Era: How Tech is Shaping The Future 

of integrity in times of crisis, MAY2020, 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_on_Transparency_and_AC_Agenda_for_Business

_Integrity_pillar_3_2020.pdf 

Yaşa, A. A. (y.y.) ‘‘Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum 

Analizi’’, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 17(66): 615-633. 

Yurdakul, M. O. (2013) ‘‘Bir Kamusal Başarısızlık Ürünü Olarak Yolsuzluk ve Doğrudan Yabancı 

Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileri’’, Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  

Zhang, K., and Jacobsen, H. A. (2018) ‘‘Towards Dependable, Scalable, and Pervasive Distributed 

Ledgers with Blockchains’’, Technical Report. 

Zhao, X., and Xu, H. D. (2015) ‘‘E-Government and Corruption: A Longitudinal Analysis of 

Countries’’. International Journal of Public Administration, 38(6): 410-421.  



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

138 
 
 

 

 

EVALUATION STUDY OR PUBLIC POLICY ANALYSIS? AN INTRODUCTION TO 

DEBATE 

 

Abner BAJARI* 

Jackson YUMAME**   

M. Zaenul MUTTAQIN***  

ABSTRACT 

Evaluation is at the end of the public policy cycle, highlighting gaps in objectives and outcomes. 

In addition, evaluation helps examine weaknesses in all policy components. However, policy evaluation 

and analysis are often practiced together. This article aims to highlight the fundamentals of evaluation 

and analysis studies debates, including theoretical and methodological levels that are useful for the 

construction of evaluation and policy analysis in the future. Some experts believe that policy analysis 

and evaluation studies have essential differences. It points out that in practice, research and evaluation 

are not interchangeable.   
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1.INTRODUCTION 

Experts have put forward many definitions of policy. Broadly speaking, experts' thoughts have 

their perspectives on the term public policy, but they complement each other. Some interpret the policy 

as a processual framework or knowledge production about the policy chain (Dunn, 2015; Lasswell, 

1970, 1971). This view tends to concentrate policies in the decision implementation phase. Different 

views reveal public policy as goal-oriented choice and praxis (Jones, 1994). The broader term states that 

public policy is an effort to achieve goals; the formulation refers to personal, group, or certain contexts 

of the government system (Friedrich, 2007; S. Wahab, 2007; Widodo, 2021).  

Policy in Friedrich's view is related to the challenges and opportunities to manifest the 

expectations of the policy object (Friedrich, 2007). In addition, Jenkins-Smith explains more specifically 

the decision of a political actor, which contains a series of decisions and is intertwined with the 

application of alternatives to achieve goals (Jenkins-Smith, 1990). This view emphasizes the limits of 

the authority of political actors in the context of policy formulation and implementation. Both Friedrich 

and Jenkins describe the alignment of the pressure points of policy initiatives on individuals, 

governments, and certain political interests. The policy limits the formulators, with a series of 

consequences that occur in the implementation process (Udoji, 1981). In achieving the goals, executive, 

legislative, and interest groups are committed to solving public problems. This commitment is 

accompanied by the preparation of certain rules as a form of unanimous decision and contains the path 

of policy implementation. 

From a scientific point of view of state administration, public policy is identical to state policy; 

there is a clear and connecting relationship between citizens and the government. In public policy, the 

government has the dominant legitimacy to fund the needs and interests of the public; as the ideal goal 

of serving the interests of society. Easton explained certain features attached to public policy, in which 

political circulation connects various interests of certain groups and actors(Easton, 1957). Similarly, 

Islamy stated that policy reflects government activities that are not merely a form of political statement 

(Islamy, 1997). 

Evaluation activities are crucial in checking the suitability of the objectives and implementation 

of public policies. S. A. Wahab (2021) Evaluation is a primary reference in knowing the success or 

failure of a public policy. There are two major concerns about evaluation (Wibawa, 1994). The first 

concern mentions that evaluation is closely related to the concept of research and development. This 
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view mentions evaluation as a controlled review insight beyond research activities (Nugroho, 2011). 

Another view implies that evaluation includes the outputs and outcomes of the research, formulation, 

and program implementation processes. Evaluation is identical to a process of considering the value or 

determining the amount of something through careful interpretation (Dunn, 2015). Likewise, Anderson 

stated that evaluation is an assessment or measurement, including content, implementation, and impact 

(Anderson, 1984). These values are measured by the usefulness of public policies (Wibawa, 1994). 

These values are partially dispersed in the internal public organisation and the environmental context of 

the target group (Winarno, 2008). In other words, evaluation is an activity related to estimating or 

assessing the substance, implementation, and impact of policies. Assessment of each government 

program in the evaluation, referring to impressionistic or observational impressions in sync with 

scientific technique. 

However, the development of studies affects the diversity of modern evaluation applications, 

including the development of the interrelation of theory and methodology. Evaluation theory is a real 

impetus for practice (Shadish, 1998). Without practice, evaluation theory is just a frozen concept. On 

the other hand, evaluation practice is simply a collection of methods and techniques with no clear 

guidelines without evaluation theory. Evaluation studies depart from the goal of the probability of 

success, providing solutions, and offering more effective policies in the future. Evaluation is not just a 

data collection activity that investigates the alignment of inputs and outputs but includes the effects and 

consequences of a policy. 

This article aims to explore evaluation studies and constructive debates in developing theory and 

practice. In addition, this paper comprehensively opens up the fundamental differences between 

evaluation studies and public policy analysis. Instead of providing a complete answer, this paper triggers 

further discussion on the development of evaluation studies. This article is divided into several sections. 

The first part is an evaluation study approach. Then, the second part discusses the evaluation of the 

formulation and implementation of public policies. The last section is at the heart of the policy analysis 

and evaluation study debate. 

2. METHODOLOGY 

This type of research is qualitative with a literature-based studies approach (Hamzah, 2020). Data 

were collected through observation and documentation techniques. Data were obtained from various 

library sources; books, scientific journals, and other literature sources related to the research theme.  
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Regarding Cresswell, the stages in data analysis are through the process of reduction, 

presentation, and concluding (John W. Cresswell, 2014). Data reduction is made by collecting data from 

various sources. The collected data is presented as it is, then codified. Furthermore, the data are 

interpreted to find the relationship with each other in concluding. A cross-check process was carried out 

during data analysis to compare the suitability of one data with other data to prevent data bias. 

3.RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Policy Evaluation Approach 

A classification of evaluation theory has been developed by Alkin and Christie using an 

evaluation tree as an analogy that separates the role of experts in evaluation studies (Alkin & Christie, 

2004). Drawing an evaluation tree makes it easy to separate branches between experts in use, method, 

and valuing. The total result of this expert's thinking is principally rooted in social inquiry and evaluation 

accountability. Thought Alkin and Christie make it easy to sort out the theoretical evaluations. In the 

use branch, the theory is decision-oriented; evaluation, in this case, is helpful to provide critical 

information for decision-makers in overcoming policy issues. Alkin & Christie put Stufflebeam ideas 

on CIPP in use (Stufflebeam, 1971). Then the valuing is the separation of evaluators from other 

researchers. The evaluator must evaluate the findings and examine parts of the results(Alkin & Christie, 

2004). In this branch, Scriven emphasizes the purpose of evaluation centered on the public interest 

(Scriven, 1996). The next branch is methods, where the concerns of evaluation experts are centered on 

the substance of the research. The basis of a popular theory in this branch is Campbell and Stanley 

(Campbell & Stanley, 2015). Campbell and Stanley emphasize the proper definition of experimental 

and quasi-experimental design in their ideas (Campbell & Stanley, 2015). Langbein distinguishes the 

types of evaluation research into two types; outcomes research and process research (Langbein, 2014). 

Further evaluation research methods can be divided into two, including; descriptive and causal methods. 

The descriptive method focuses more on the type of implementation process evaluation research, while 

the causal method is more focused on evaluating the impact of policy implementation research. 

The descriptive method evaluates the degree of profit or benefit that is the hope of achieving a 

program; determine the actual benefits obtained by the target group by implementing the program. The 

causal method is oriented to access issues and causation. This causal research then tries to look at the 

primary outcomes resulting from the main program. In other words, the main program is the cause of 

the significant impact (Nugroho, 2011). 
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In the development of the study, Dunn formulated an approach in evaluating public policy (Dunn, 

2015). 

1. Pseudo Evaluation; the approach uses descriptive methods that produce accurate information 

and accountable policy results. Pseudo-evaluation does not seek to question the usefulness and value of 

the results to individuals, groups, or society. The primary assumption of quasi-evaluation is that the 

measure of benefit or value is self-evident or uncontroversial. 

2. Formal Evaluation; has similarities to quasi-evaluation, but outcome assessment refers to the 

decision maker's formal decisions about program objectives. Formal evaluation has the primary 

assumption that formally announced goals and targets are an appropriate measure that stems from the 

benefits or value of a program's policy. 

3. Decision-Theoretic Evaluation; is an approach that utilizes descriptive methods to obtain 

reliable and accurate information regarding the results of a policy. Various policy actors can explicitly 

assess it. The main difference between theoretical decision evaluation and other approaches lies in 

presenting explicit policy objectives and target policy actors. 

In conducting policy evaluations, it is crucial to provide a model to support so that the evaluation 

carried out does not extend to other frameworks. The evaluation model is a tool to facilitate tracing the 

factors and aspects of public policy. With the model, researchers can determine categories relevant to 

the purpose of the evaluation. There is a division of policy evaluation models with different focal points 

(Kaufman & Keller, 1994). There are evaluation models developed by experts (Nugroho, 2011). 

1. The goal-Oriented Evaluation Model; was the earliest model to emerge (Tyler, 1942). The 

object of observation of this model is the program's goal that has been set long before the program 

started. This evaluation is carried out on-going and checks how far these goals have been implemented. 

2. Goal Free Evaluation Model by Michael Scriven; evaluators do not need to pay attention to 

the program's purpose (Scriven, 1991). In contrast, the evaluation in this model investigates the process 

of running the program through the identification of realities that show positive things and negative 

things 

3. Formative Summative Evaluation Model; In principle, formative evaluation is an evaluation 

that is carried out when the implementation of a program is in progress or when the program is still in 

the initial stages of activity. The purpose of formative evaluation is to obtain information about how far 
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the planned program can run well as expected. At the same time, this evaluation identifies possible 

obstacles in the middle of implementation (Scriven, 1996). 

4. The countenance Evaluation Model by Stake; emphasizes the implementation of two main 

things, namely description and judgment (Stake, 1967). There are three stages in using this model, 

antecedents/context, transaction/process, and output outcomes. 

5. Center for the Study of the Evaluation-The University of California, Los Angeles (CSE-

UCLA) Evaluation Model; emphasizes the "when" evaluation is carried out (Alkin, 1970; Guba, 1978). 

A striking feature of the CSE-UCLA model is the stages in the evaluation process; formulation, 

development, implementation, results, and impact. 

6. Context, Input, Process, and Product Evaluation (CIPP) Evaluation Model; as the name 

suggests, CIPP is carried out on four policy components (Stufflebeam, 1971). 

7. Discrepancy Models; emphasizes attention to gaps in program implementation. Program 

evaluation measures the gaps in each policy component (Provus, 1969). 

The program cycle's evaluation is classified based on the implementation time into three periods 

(Dunn, 2015). First pre-program evaluation; evaluation can be done when a program has not been 

implemented. Pre-program evaluation is usually to assess or see the level of need and potential for 

development of the target or destination area. In addition, pre-program evaluation aims to test program 

hypotheses or determine the possibility of success of the program plan (Dunn, 2015). 

Second, on-going evaluation; can be done when a program is running, an action-oriented analysis 

of the effects and consequences of a project compared to the anticipation taken during program 

implementation or implementation (Dunn, 2015). The on-going or concurrent evaluation runs during 

program implementation. Analyze the relationship between the output and the impact that will be 

caused. On-going evaluation produces solutions to problems that arise during program implementation, 

checking whether the targets targeted by the program have benefited from the program being 

implemented, and helping program management adapt to all changes (objectives and conditions). The 

changes in policies related to objectives, institutional arrangements, and changes from various sources 

impact the project during the implementation of a program. 

Third, ex-post evaluation; is an evaluation that can be done after implementing a program has 

been completed. Ex-post evaluation is a process taken after the program's implementation, checking the 

effects and consequences of the program. In addition, on-going evaluation is also intended to obtain 
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information about the program's effectiveness in achieving the planned goals, targets from sectoral or 

national planning and development as a contribution, and the results of the project as a long-term impact. 

The World Bank defines ex-post evaluation as an effort carried out to conduct a comprehensive review 

of a program's experience and consequences or effects (Khandker et al., 2009). In this view, the basis 

for evaluation is the design of future programs and policy formulations. The ex-post, by definition, is an 

activity that is taken after the project or program is completed. 

From the explanation above, it is clear that the various types of evaluation are closely related to 

the phases of a program or project. Pre-program evaluation relates to the initial phase of the program's 

formulation and planning to determine the likelihood of success. On-going evaluation has to do with the 

program's direct impact aimed at determining program performance. Ex-post evaluation relates to the 

final phase of a project or program, which determines the relationship between effect and effectiveness 

and the project or program's long-term result. 

Evaluation refers to policy formulation, policy implementation, and policy outcomes (Parsons, 

2011). The evaluation carried out at the implementation stage prioritizes the monitoring factor, 

commonly called monitoring. Evaluation is in all policy cycles, from the design stage to policy impact. 

The environment is outside the framework, but evaluation remains important to assess the policy's 

environment. Evaluation in principle is to cross-check policies because every policy must be 

accountable. Moreover, often the program does not run according to the formulation, the goals to be 

achieved become clichés. In public policy, evaluation places itself as an effort to repeat the cycle; when 

the policy is about to be replaced, the substance is the result of the evaluation. 

3.2. Evaluation of Public Policy Formulation and Implementation 

There are three determining factors in the formulation (Khan & Rahman, 2017). First, the effort 

or process of determining whether it is good or bad, adequate or inadequate, worthy or not worthy of a 

policy instrument. Second, there is a set of criteria and design in the formulation; application of 

evaluation reasoning agreement with scientific and accountable standards. Third, accurate description 

and correlation of planning programs with objectives. These three factors become a review of policy 

formulation evaluation studies. Evaluation can be done with the prerequisites for setting goals, setting 

criteria ultimately, precisely, and systematically. In this effort, formulation evaluation considers three 

main points as the basis for the question (Casley & Kumar, 1987; Wibawa, 1994).  

1. Who has access to the input and output of a program? 
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2. How did they react to the program? 

3. How can the program affect their behavior? 

Categorising evaluation in policy implementation comes to the fore because the policy aspect 

does not only refer to careful planning considerations (Lester & Steward, 2000; Nugroho, 2011). The 

separation helps researchers to determine the evaluation used in policy implementation. With the 

categorisation in implementation, the determination of the object in the policy can be described in detail. 

So that a series of activities carried out in public policy can be measured based on factors that make it 

easier for actors or evaluators. 

First, evaluation is seen from the point of view of the process. At this level, implementation is a 

series of flows and seeing policy actors as part of the system. Second is the evaluation of results, 

including the outputs resulting from the policy implementation—third is policy evaluation, reviewing 

the alignment between expectations and policy outcomes. Fourth, meta-evaluation compares 

implementations to get a description of the similarities (Nugroho, 2011). Based on this categorisation, 

implementation evaluation focuses on flow, output, and comparison between implementations. The 

assumption of implementation evaluation is to solve problems in policy instruments—implementation 

of the evaluation through a series of gradual steps. 

Evaluation reduces opportunities for negative possibilities; evaluation results contain actual and 

rigid activities. If in an instrument there is a discrepancy with the actuality of the policy, the evaluation 

results will serve as the basis for alternative solutions without creating new problems. On the other hand, 

if the evaluation method has shortcomings, the policy will not achieve the stated objectives. 

In addition, several paradigms are components of the expansion of evaluation studies (House, 

2010). First is the systems paradigm; the barometer in this paradigm is seen from how much it costs to 

implement policies. Second is the paradigm of action; parameters in this paradigm in terms of 

capabilities and responsibilities. Third, the decision-making paradigm looks at the effectiveness and 

consistent quality of policy implementation. Fourth, the expectation-freedom paradigm suggests the 

main parameters of evaluation from the side of benefit to the public. Fifth is the critical art paradigm; 

evaluation in this perspective uses reason and knowledge as policy indexation. Sixth, competent review; 

This paradigm looks at how policy competencies can be accepted. Seventh, pseudo validity paradigm; 

This paradigm sees from the point of view of the decision's legality. The eighth field analysis paradigm 

refers to the diversity aspect of policy problems (Nugroho, 2011). 
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The evaluation answers questions about how the phase of the policy implementation journey is 

and looks for situations that have the opportunity to optimize the success of the policy. Evaluation of 

the implementation phase must be carried out severely, with regular monitoring of policy management 

methods and finding feedback that becomes a guide for future policy improvement or management. 

Three domains of questions must be answered in the evaluation (Parsons, 2011; Rossi & Freeman, 

1993). First, knowing the appropriateness of the policy to reach the subject. Second, knowing the 

specifics of a series of procedures and comparing them with the distribution of services. The third is the 

number of assets in the implementation of the policy. Monitoring in policy implementation is directed 

at collecting as much and as detailed information as possible to control the flow of policies to achieve 

policy effectiveness (Parsons, 1995). The three domains imply that policy evaluation is a vehicle that 

includes aspects of the recipient group with a series of methods and rules set by the government 

according to the formulation. 

For Rossi & Freeman (1993), evaluation is helpful information for sustainability or changing a 

future policy. Policy sustainability, for example, is seen from the perspective of the loss of benefits for 

the community as policy recipients. Meanwhile, the requirements for policy changes, for example, are 

carried out because of advocacy on policy issues. Public policy re-arrangements occur in specific 

contexts because of certain environmental situations. Dunn then divides public policy evaluation into 

six criteria (Dunn, 2015). As seen in the following table. 

Table 1. Type of Evaluation according to Dunn 
Type of criteria Question Illustration 
Effectiveness Have the expected results been achieved Service units 
Efficiency How much effort is needed to achieve the 

expected results 
Unit costs, net benefits, 
cost benefit ratio 

Adequacy How far is the achievement of the desired 
results in solving problems 

Fixed costs of fixed 
effectiveness 

Average whether the cost benefits are evenly 
distributed among different groups 

Pareto Criterion, Kaldor 
Hicks Criterion, Rawls 
Criterion 

Responsiveness Does the outcome of the policy satisfy the 
needs of the preferences, or values of 
different groups 

Consistency with citizen 
surveys 

Accuracy the outcome(goal) what is desired is truly 
useful or valuable 

Public programs must be 
equitable and efficient 

Source: Parsons (2011) and Nugroho (2011). 

Based on this table, the evaluation at the policy locus level includes service units, service costs, 

and service programs to the community. Effectiveness is based on the question criteria; regarding 
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alignment between the formulation and the output. Efficiency criteria direct the assessment of the weight 

of the available budget to implement a policy, referring to the ownership implementation costs. In 

comparison, the adequacy criteria refer to the budget's suitability with the target to be achieved. Then 

equity injects the distribution of policies on the target. Often policies are not evenly distributed in terms 

of the distribution of targets, so there are inequalities with one another. Equity criteria prioritize a 

proportional balance between one target and another. Then accuracy refers to the usefulness of the policy 

for the target group. In this case, the targets' needs should be met with the policies and programs they 

have. 

There are two reasons why causality evaluation is necessary (Nugroho, 2011)—first, preventing 

maladministration of policy actors who often change public policy. Like a change of leadership followed 

by a change of rules. Second, the direct support for public policy is the level of benefits from the previous 

policy. The better the policy, the policy does not need to be removed based on sentiment or personal 

desire of policy actors. 

Corrections to public policy are not meant to spot mistakes. It is important to make corrections to 

determine the alignment of policy achievements to reach public needs. The evaluation aims to glue 

aspects from the formulation to the achievement process so that disequilibrium does not occur. The 

evaluation style can be seen in the following table. 

Table 2. Pattern of Policy 
Evaluation Characteristics of Policy 
Evaluation 

Description 

optimization Evaluation aims to look at the important elements 
in the policy. 

The existence of an evaluator is outside the policy maker. An evaluator is not 
exposed to the political influence of policy actors 

Procedural Evaluation has a design, systematic flow and clear 
and consistent procedures 

Neutral Unbiased and in an adequate environmental 
situation 

Mondial Covers all elements of the policy, both the policy 
cycle, flow, and policy locus are applied 

Source: Nugroho (2011). 

The evaluation objective is achieved by examining the policy entity and the gap between 

community needs and policy implementation. Evaluators must avoid proximity to policy agents, 

especially policymakers, so the evaluation results are sterile from political influence. The evaluation 

design is fundamental for the evaluator to prevent friction from the misuse of responsibility. Evaluation 
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accuracy can be seen from the environmental situation where the evaluators are. Meanwhile, the 

Mondial characteristic means that evaluation covers all policy instruments. 

3.3. Public Policy Evaluation and Analysis Studies Overlap?  

The same question was asked by Lincoln and Guba  about the relationship between evaluation 

research and policy analysis (Lincoln & Guba, 1986a). In several studies, the meaning of evaluation and 

policy analysis often overlaps. This kind of research is not only disruptive to the research instrument but 

also confusing. On the one hand, policy analysts cannot separate themselves from the evaluation process 

of the object of their research. On the other hand, the evaluators are trapped in the analytical process, 

making their research orientation wider. However, the parallel component of the object of research 

influences the analysis with policy evaluation; instrumentally, it has a close relationship. 

Evaluation research with policy analysis differs on the research object instrument. The primary 

purpose of the analysis is to improve the aspects of the formulation and is carried out in the area of 

decision making (Nugroho, 2011). At the same time, evaluation provides opportunities for people 

outside the decision-maker. In this framework, policy analysis targets a better policy formulation process 

in the future. The dissection of the formulation factors becomes the first touch of policy analysis so that 

it does not have a firm line in the implementation process. Meanwhile, the evaluation focuses on the 

involvement of external actors in the policy formulation process, which can then become one of the 

resources for policy implementation. 

At this level, analysis and evaluation, as Nugroho (2011) stated, have a far dichotomy in research 

aspects. Weiss explains that the implementation of the evaluation process is in policy governance 

(Weiss, 1976). Weiss's opinion separates the position of the evaluator and the analyzer between 

researchers and policy actors; there is often a distinction (Parsons, 2011). In short, evaluation research 

has two directions; to measure the aspects to be achieved with the actuality of the policy (Parsons, 2011). 

Another view states that policy evaluation and research for academic purposes have different 

objectives (Nugroho, 2011). More specifically, the evaluation examines the strategy. The policy 

evaluator steps based on Nugroho's mapping include the preparation of an evaluation design, forming a 

group of evaluators including those with a bureaucratic background, preparing a framework, carrying 

out an evaluation, an extended period, and the final stage of submitting a report or evaluation result 

(Nugroho, 2011). The evaluation step looks rigid and appropriate for the internal practical measures of 

decision-makers. There is no significant difference between evaluation studies and policy analysis in 
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practice. Both have distinctive practices and implications; are often assimilated translated. However, the 

substance of the two may have differences when viewed from the use of the paradigm; positivist or 

naturalist (Lincoln & Guba, 1986a). 

The positivism paradigm relies on objective truth derived from ratio, empirical, and inductive 

reasoning (Park et al., 2020; Ryan, 2015). About the object of the study of evaluation and policy analysis, 

the positivism paradigm emphasizes the probability of observing and measuring the value of each 

research component. The logic of positivism is free from the interests of subjectivity because the basis 

of evidence refers to empirical facts. In contrast, the naturalistic paradigm refers to the natural inquiry 

of data sources, tends to be a qualitative substitute (Kirk et al., 1986). The hallmark of the naturalistic 

paradigm is that actuality comes from social reality and subject perceptions that cannot be judged as the 

positivist paradigm (Guba, 1978, 1979; Guba & Lincoln, 1981, 1982). Therefore the naturalistic 

paradigm cannot be separated from the human subject. 

Lincoln and Guba view that applying the two paradigms in evaluation studies and policy analysis 

gives rise to systematic differences covering study objectives, outputs, results, and target groups 

(Lincoln & Guba, 1986a). Lincoln and Guba propose a recommendation to use the naturalistic paradigm 

in evaluation practice. The translation of values in evaluation studies is based on the perspective of 

different policy actors and audiences' interests and how these varied values are negotiated (Guba, 1978). 

The naturalistic paradigm provides the goals of the policymaker and the needs of the target group in the 

formulation cycle. Then facilitate the findings and descriptions of both formal and informal on 

implementing the street-level bureaucracy. In a later work, Guba & Lincoln (1989) highlighted the use 

of social constructivism as the root of the search for evaluation sites. For almost all of their work, Guba 

and Lincoln emphasize the naturalistic paradigm (social constructivism, ethnography, behavioral 

psychology) as a critical methodological foothold for investigating values in public policy (Guba & 

Lincoln, 1981, 1982, 1989; Lincoln & Guba, 1986a). 

4. CONCLUSION 

There are various debates surrounding the study of public policy evaluation. Some argue that 

evaluation is related to research and development; others state that evaluation covers the essential 

consequences of the research, planning, and program development process. Public policy evaluation 

discussions are essential for advancing knowledge circulating in public policy science. 
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However, Alkin & Christie (2004) with the tree analogy contributes significantly to the 

disaggregation of evaluation theories. They attach social inquiry, accountability and control to the roots 

of evaluation theory. Then three major branches (use, method, valuing) position the ideas of experts. 

The construction of this theory is beneficial for the development of evaluation studies in the future. 

In policy formulation, evaluation refers to aspects of the value of benefits, feasibility, and 

alignment of policy objectives and outcomes. Meanwhile, evaluation emphasizes the policy 

implementation process in policy implementation, which includes policy flows and subsystems. 

Implementation evaluation focuses on flow, output, and comparison between implementations. 

Some experts assume that evaluation studies are part of policy analysis. However, few experts 

assume that evaluation and analysis have their footing. The ideas of Lincoln and Guba (Lincoln & Guba, 

1986a) brilliantly reveal the distinction of policy evaluation and analysis through a set of paradigms. 

Positivism and naturalism paradigms in the two policy studies give rise to systematic differences 

covering study objectives, outputs, results, and target groups. Lincoln and Guba recommend using the 

naturalistic paradigm in evaluation practice because of the translation of values in evaluation studies 

(Lincoln & Guba, 1986b). Guba (1978) is based on the perspective of different policy actors and 

audiences' interests and how these varied values are negotiated. 

However, this article has two limitations. First, it emphasizes evaluation studies on policy 

formulation and implementation aspects without looking at impact evaluations in detail. Second, the 

distinction shown is limited to comparative evaluation and policy analysis. On the other hand, the 

fundamental difference between evaluation and policy research is less important to study. Thus, this 

article contributes to the development of the study of public policy evaluation and opens further debates 

for scholars of public administration and policy, particularly policy evaluation researchers. 

Further research needs to examine the apparent differences between the research results by 

evaluation institutions outside of decision-makers and the research results by public policy scholars so 

that evaluation studies are not trapped in theoretical incubation. Moreover, evaluation studies do not 

stand autonomously in their methods. Subsequent research needs to develop other methods from social 

science disciplines as a knife for research analysis.  
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ÖZET 

Belirsizlik, kuruluşların çalışma biçimlerini ve stratejik hedeflerini etkilemektedir. Hızla değişen 

ve belirsiz ortamlar, farklı riskler yaratarak kuruluşların uzun vadeli planlar yapmasını 

engelleyebilmektedir. Bu durumlarla başa çıkmak için kuruluşlar, risklerini yönetmeye ve stratejik 

hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak kararlar almak için risk değerlendirmelerine 

odaklanmaktadır. Bilgi güvenliği risklerini değerlendirme sürecini kolaylaştıran ve optimize eden bir 

metodoloji olan OCTAVE yöntemleri, kuruluşların kendilerini etkileyebilecek riskleri belirlemesine, 

analiz etmesine, öncelik vermesine ve hafifletmesine yardımcı olmaktadır. Çalışma kapsamında, bilgi 

güvenliğinin sağlanmasında yaşanabilecek aksamaların önlenmesinde yardımcı olabilecek OCTAVE 

yaklaşımlarının tanıtılarak uygulama alanlarının anlaşılması amaçlanmaktadır. 
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IMPROVING INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT PROCESS: OCTAVE 

METHOD 

ABSTRACT 

Uncertainty affects the way organizations work and their strategic goals. A fast-paced and 

uncertain environments can create different risks and prevent organizations from making long-term 

plans. To deal with these situations, organizations focus on risk assessments to manage their risks and 

make decisions that will help them achieve their strategic goals. As a methodology that streamlines and 

optimizes the process of assessing information security risks, OCTAVE methods help organizations 

identify, analyze, prioritize, and mitigate risks that may affect them. Within the scope of the study, it is 

aimed to understand the application areas by introducing OCTAVE approaches that can help prevent 

disruptions that may occur in ensuring information security. 

Keywords: Risk Assessment, Information Security Risk, OCTAVE Methods. 

JEL Classifications: G32, M40, C01. 

1.GİRİŞ 

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör organizasyonlarında var olan ve bir organizasyonun 

günlük işlemlerini, destek eylemlerini, stratejik ve yönetsel operasyonlarını destekleme ve belirli dış 

tarafların ihtiyaç duyduğu raporları sağlama ihtiyaçlarını ifade eden bilgi sistemi; bir organizasyonda 

bilgiyi elde etmek, işlemek, arşivlemek, değiştirmek ve dağıtmak için kullanılan donanım, yazılım, 

iletişim ağları, kaynaklar, insanlar ve bir dizi politika ve prosedürlerden oluşan bir iş birliği 

gerektirmektedir. Bu nedenle organizasyonda itibar ve finansal kayıpların ortaya çıkmasının önlenmesi 

için artan tehdit ve güvenlik risklerine karşı bilgi sisteminin uygun şekilde korunması önemli olmaktadır.  

Hem kendisiyle hem de müşterileriyle ilgili bilgileri korumakla yükümlü olan şirketlerde 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgi daha da önemli bir hale gelmektedir. Birçok formda var olabilen 

bilgi, kağıda basılabilir, yazılabilir, elektronik olarak saklanabilir, postayla veya elektronik araçlar 

kullanılarak iletilebilir. İşletmenin başarılı olması ve hayatta kalması için kritik öneme sahip olan bilgi, 

iş sürekliliğini sağlamak, iş riskini en aza indirmek ve yatırım getirisiyle iş fırsatlarını en üst düzeye 

çıkarmak için birçok tehditten korunması gerekmektedir. Bilgiyi korumanın ilk adımı, bilgiyi işleme ve 

depolama için kullanılan ekipmanların politikaların, süreçlerin, prosedürlerin, organizasyon yapılarının 

ve donanım işlevlerinin dahil edildiği uygun bir dizi kontrol uygulanarak güvenlik riskinin 
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değerlendirilmesidir. Sistematik bir prosedür olan risk değerlendirmesini başarıya götüren ise optimal 

olmayan iş süreçleri, şirketin itibarının düşmesi, finansal kayıp veya şirketin iflası gibi ortaya 

çıkabilecek çeşitli risklerin önceden tespit edilmesi, tanımlanması, minimize edilmesi ve riskleri ortadan 

kaldıracak önlemlerin alınmasını ifade eden risk yönetimidir (Maček vd., 2011).  

Kuruluşlarda yer alan riskleri ele almak için yapılan ve tehditlerden kaçınmak için eylemleri 

tanıma, analiz etme ve belirleme prosedürü olan risk yönetimi, şirketin iş süreçlerinde bilgi sisteminde 

oluşan hataların azaltılmasında, tehdit ve zafiyet risklerinin değerlendirilmesinde işletmenin bilgi 

sistemine uygulanmaktadır. Bilgi sistemleri (donanım, yazılım, sistemler, bilgi ve insanlar) kurumlar 

için hem kurum dışından hem de kurum içinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek güvenlik risklerinden 

korunması gereken önemli varlıklardır. Yeterli bilgi güvenliğinin sağlanması, organizasyonda uygun 

kontrollerin tanınması ve uygulanması için risk yönetimi iyi yapılmalı ve ayrıntılı olarak 

yapılandırılmalıdır. Bilgi güvenliği sadece bilgi güvenliği araçlarına veya teknolojisine dayanmamakta 

aynı zamanda kuruluşa ait korunması gereken araç veya varlıkların bilgi güvenliği sorunlarını ortadan 

kaldıracak olan uygun çözümlerin belirlenmesini de gerektirmektedir. Bu nedenle, sistematik ve 

kapsamlı bir bilgi güvenliği yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketler için; MEHARI, MAGERIT, 

CRAMM, EBIOS ve NIST SP 800-30 gibi bilgi güvenliğine yönelik, ancak tüm sektörlerdeki şirketler 

için farklı özellikleri olan çeşitli risk analizi metodolojileri bulunmaktadır. Bu metodolojilerden biri olan 

OCTAVE (Operasyonel olarak Kritik Tehdit, Varlık ve Güvenlik Açığı Değerlendirmesi) yaklaşımları 

da bilgi güvenliği risklerini belirleme ve değerlendirmede işlev göstermektedir (Hom vd, 2020). 

OCTAVE (Operasyonel olarak Kritik Tehdit, Varlık ve Güvenlik Açığı Değerlendirmesi), kuruluşların 

misyonlarını yerine getirmede yardımcı olmak için geliştirilmekte olup OCTAVE-S ve yeni nesil 

OCTAVE Allegro ile risk değerlendirme ailesini oluşturmaktadır (Hom vd, 2020). Bu yaklaşımlar, 

kuruluşların risk değerlendirmesini verimli ve etkin biçimde anlamlı sonuçlar elde edecek şekilde 

konumlandırma ve gerçekleştirme yeteneğini geliştirmektedir.   

Bilgi teknolojilerinin uygulanmasıyla organizasyonlardaki iş süreçlerinde aksama yaşanması 

potansiyeline sahip olunduğundan ortaya çıkabilecek olan risklerin tahmin edilmesi önemli olmaktadır. 

Çalışma kapsamında, gelişen teknolojilerle ortaya çıkan bilgi güvenliğini riske atabilecek etmenlerin 

önüne geçilmesinde yardımcı olabilecek bu yaklaşımların daha iyi anlaşılmasına ve uygulama 

alanlarının tanıtılmasına yardımcı olunması amaçlanmaktadır. 
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2. BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜRECİ 

Birçok şirket, bilgilerin kullanımı ve güvenliğiyle ilgili ulusal veya uluslararası düzenlemeleri 

benimsemektedir. Bu düzenlemeler, bilgi güvenliği sisteminin değerlendirilmesini, yasalara, 

yönetmeliklere, standartlara veya diğer kriterlere uygunluğun ölçülmesini sağlamaktadır. Bilgi 

güvenliği sürecinde en iyi bilinen standartlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır (Dávalos Suñagua, 

2013: 24-25): 

1.) ISO 17799 – İyi Bilgi Güvenliği Uygulamaları Kodları ISO 17799, bilgi güvenliğinin tüm 

yönlerini kapsayan uluslararası bir standart olan bilgi güvenliğindeki en iyi uygulamaları temel alan 

kontroller setidir ve bilgi güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Aşağıdaki bölümleri içermektedir. 

-Güvenlik Politikaları 

-Güvenliğin Kurumsal Yönleri 

-Bilgi Kaynaklarının (Varlıklar) Kontrolü ve Sınıflandırılması 

-Personele Bağlı Güvenlik 

-Fiziksel ve Çevresel Güvenlik veya Çevre 

-İletişim ve Operasyon Yönetimi 

-Giriş kontrolu 

-Sistem Geliştirme ve Bakım 

-İş Sürekliliği Yönetimi 

-Mevzuata Uyum  

ISO 17799'un amacı, kuruluşlar içinde güvenlik standartları geliştirmek ve etkili bir güvenlik 

yönetimi uygulaması oluşturarak ortak bir temel sağlamaktır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi - BGYS 

kurmak için uygulanacak veya değerlendirilecek kontrollerin listesini içermektedir. ISO 17799 

çerçevesinde denetim tarafından yapılacak değerlendirme için güvenlik;  mantıksal güvenlik, fiziksel 

güvenlik, kurumsal güvenlik ve yasal güvenlik olmak üzere 4 seviyede çalışmaktadır.  

2.) ISO 27000 serisi: Ekim 2005'te uluslararası bir standart olarak onaylanmış ve yayınlanmıştır 

ve şunları içermektedir: 

- ISO 27000: 27000 serisinde kullanılan terimler ve tanımlar 
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- ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi – BGYS için temel gereksinimler standardı. 

- ISO 27002: Bilgi güvenliği açısından iyi kontrol hedefleri ve kontrol uygulamaları kılavuzu. 

- ISO 27003: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi – BGYS. 

- ISO 27004: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ölçüm Matrisleri ve Teknikleri – SGSI. 

- ISO 27005: Güvenlik Risk Yönetimi Kılavuzu. 

- ISO 27006: Denetim Kuruluşları ve Sertifikasyon için Akreditasyon Gereklilikleri. 

ISO-27000 tarafından tanımlandığı gibi, bilgi güvenliğinin amacı bilginin gizliliğini, bütünlüğünü 

ve kullanılabilirliğini korumak ve muhafaza etmektir. Bilgi Güvenliği, bilgi yönetiminin gizliliğini, 

bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla, mevzuat veya iyi uygulamalar çerçevesinde risk 

ve tehditlerin değerlendirilmesi, eylem planının hazırlanması ve risklerin en aza indirilmesi için 

uyarlanmasının sağlanmasından ve gizlilik, bütünlük ve bilginin mevcudiyetini sağlamaktan sorumlu 

olan disiplindir. Bilgi güvenliği, bilgisayarlarda bir veri güvenliği sorunundan daha fazlasıdır; bilgi 

riskleri kuruluşların ve bireylerin fikri mülkiyetini ve önemli bilgilerini korumaya yönelik olmalıdır.  

Tehditler ve güvenlik açıkları unsurları birleştiğinde bilgi riskleri ortaya çıkmaktadır. Tehditler ve 

güvenlik açıkları yakından bağlantılıdır. Tehditler, güvenlik açıklarından yararlanmalıdır ve kuruluşun 

ortamıyla ilgili dahili veya harici herhangi bir yerden gelebilir. Güvenlik açıkları, teknolojideki veya 

bilgiyle ilgili süreçlerdeki bir zayıflıktır ve bu nedenle, bilgi sistemlerinin veya onu içeren altyapının 

özellikleri olarak kabul edilirler. Temel olarak, bilgi tehditleri dört kategoride gruplandırılmaktadır 

(Figueroa-Suárez vd., 2018: 148-150):  

-İnsan Faktörleri (kazara, hatalar), 

-Bilgi işlem sistemlerindeki başarısızlıklar, 

-Doğal afetler, 

-Kötü niyetli eylemler. 

Teknoloji bilgi için güvenli bir ortam garanti edememektedir. Teknolojik yönlere ek olarak bilgi 

güvenliğinin insani yönleri de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle bilgi güvenliği tehditleri sadece teknoloji 

çözümlerine odaklanılarak önlenememekte, tespit edilememekte veya ortadan kaldırılamamaktadır. Bir 

bilgi güvenliği politikası beyanı, yönetimin bilgi güvenliği yönetim sistemini (BGYS) uygulamaya ve 
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geliştirmeye yönelik resmi taahhüdünü ifade etmeli ve bilgi güvenliği hedeflerini içermeli veya bunların 

gelişimini kolaylaştırmalıdır (Yupanqui ve Oré, 2017: 115). 

Tejena-Macías (2018)’a göre risk analizi metodolojilerinin uygulanması, kuruluşların varlıkları, 

değerleri ve onları etkileyebilecek tehditler üzerinde daha fazla kontrole sahip olmaları için faydalıdır, 

onları süreçlerinin başarısını ve iş dünyasında daha fazla rekabet gücünü garanti eden güvenlik önlemleri 

almaya zorlamaktadır. Guamán vd. (2019), bilgisayar güvenliği, bilgi teknolojisi güvenliği veya siber 

güvenlik terimleri, bilgi işlem altyapısının veya bilgisayar ortamının korunmasına atıfta bulunurken, 

bilgi güvenliği, kuruluşların oluşturması ve uygulaması gereken önleyici ve reaktif önlemler setidir 

diyerek; bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak ve sağlamak için diğer 

önlemlerin yanı sıra politikalar, standartlar, prosedürler, risk değerlendirmesi ve acil durum planlarının 

yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Cano ve Almanza (2020), bilgi koruma uygulamasındaki 

eğilimleri tanımanın, bilgi güvenliğindeki zorlukları ve ortaya çıkan tehditleri araştırırken alınabilecek 

farklı yaklaşımları anlamak için açık ve çoğul bir bakış açısı gerektidiğini ifade etmektedir. Martínez 

(2022), bilgi sistemleri ile ilgili olarak güvenlik olmadan mahremiyetin olmayacağını ve güvenlik 

alamnındaki en zayıf halkanın insan olduğunu ifade etmektedir. 

3.OCTAVE YÖNTEMLERİ 

Bilgi güvenliği risklerini belirlemek ve değerlendirmek için bir metodoloji olan OCTAVE 

(Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Assessment) yaklaşımı Carnegie Mellon 

Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü tarafından kuruluşlara bilgi güvenliği risklerini belirleme 

ve değerlendirme konusunda yardımcı olması amacıyla tasarlanmaktadır (Albert vd., 1999).  

OCTAVE yöntemi, operasyonel risk toleranslarını tanımlayan niteliksel risk değerlendirme 

kriterlerinin geliştirmesine; organizasyonun misyonu için önemli olan varlıkların belirlemesine; 

kuruluşun bu varlıklara yönelik güvenlik açıklarını ve tehditleri belirleyerek tehditlerin gerçekleşmesi 

durumunda kuruluş için olası sonuçları belirleme ve değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir 

yaklaşımdır. İlk olarak Eylül 1999'da yayımlandığından beri, OCTAVE metodolojisinde bir dizi 

güncelleme ve değişiklik yapılmıştır (Alberts,2003).  OCTAVE yaklaşımının zamanla değişimleri Şekil 

1’de verilmektedir. Her OCTAVE yönteminin geniş bir uygulanabilirliği bulunmakla birlikte 

yöntemlerin kullanıcıları, kendi özel bilgi güvenliği risk değerlendirme ihtiyaçlarına göre en uygun 

yaklaşımı seçebilmektedir.   
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Şekil 1. OCTAVE Yönteminin Gelişimi 

 
 

OCTAVE Yöntemi  

OCTAVE yönteminin hedef kitlesi, çok katmanlı hiyerarşiye sahip, kendi bilgi işlem altyapısını 

sürdüren, güvenlik açığı değerlendirme araçlarını çalıştırabilen ve güvenlik açığı değerlendirmelerinin 

sonuçlarını yorumlayabilen büyük kuruluşlar olup kuruluşlar tarafından uyarlamaya izin verecek şekilde 

tasarlanmaktadır. Kuruluşlar, OCTAVE yöntemini kullanarak gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliği 

dikkate alarak kritik bilgi teknolojisi varlıklarının korunmasına yönelik stratejiler belirleyebilmektedir. 

Şekil 2. OCTAVE Yöntemi Aşamaları 

 
 

OCTAVE yöntemi: analiz ekibi tarafından, bilgiyle ilgili önemli varlıklar ve bu varlıklar için 

mevcut koruma stratejileri belirlenerek tanımlanan varlıklardan kuruluşun başarısı için en kritik 

olduğuna karar verilmekte ve güvenlik gereksinimleri tespit edilerek olası tehditlerin tanımlandığı 

birinci aşama; birinci aşamada gerçekleştirilen tehdit analizini desteklemek ve 3. aşamadaki azaltma 

planlarını tasarlamak için teknik bilgi altyapısının bir değerlendirmesinin gerçekleştirildiği ikinci aşama; 

analiz ekibinin risk tanımlama faaliyetlerini gerçekleştirerek kritik varlıklar için risk azaltma planının 

ortaya konduğu üç aşamadan oluşmaktadır (Albert vd., 2002). 
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Hazırlık aşamasında OCTAVE yöntemini uygulamadan önce planlamanın yapılması, analiz 

ekibinin oluşturulması, destek talep edilmesi ve lojistiğin hazırlaması adımları bulunmaktadır.  Birinci 

aşamada, tehdit temelli varlık profili oluşturma aşaması olup kuruluş için önemli olan varlıklar 

belirlenmekte, güvenlik ihtiyaçları (gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik) ve bilgi varlıklarını 

korumasına yönelik mevcut güvenlik uygulamaları veya bilgiler saptanarak mevcut organizasyon 

politikalarının zayıf yönleri ortaya çıkartılmaktadır. İkinci aşamada bilgi teknolojisi altyapısının 

(sunucular, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve ağ cihazları) temel operasyonel bileşenleri, teknoloji 

ve konfigürasyon açısından, yetkisiz kişilerin güvenliğe erişimini kolaylaştırabilecek altyapı açıkları 

belirlenmekte ve bilgisayar ağı altyapı bilgilerinin değerlendirilmektedir. Son aşamada ise güvenlik 

stratejisi ve planlamasının geliştirilmesi aşaması olup kritik varlıklara yönelik riskler belirlenerek risk 

seviyeleri ölçülmekte ve koruma stratejisi ile risk azaltma/azaltma planı oluşturulmaktadır. 

OCTAVE risk değerlendirme yönteminin güçlü yönleri; tüm operasyonel kritik tehditler, varlıklar 

ve zafiyetler dikkate aldığından bu durum risk değerlendirmesinin doğruluğunu arttırmaktadır. 

OCTAVE yöntemi, sadece risk değerlendirme değeri sağlamakla kalmayarak sürecin uygulanabilirliğini 

artıran bazı güvenlik stratejileri ve planları da sağlamaktadır (Albert vd., 2001). Yöntemin başlıca zayıf 

yönleri ise: risk değerlendirme kriterleri niteliksel bir ölçeğe (yüksek, orta, düşük) dayandığından daha 

fazla çalışma, nicel ölçekler için uzantı da içerebilir; genelleştirilmiş bir metodoloji olduğu için özellikle 

gereksinimler aşamasında geliştirilmeye veya genişletilmeye ihtiyacı bulunmaktadır; risk 

değerlendirmesi için yalnızca Gizlilik, Bütünlük ve Kullanılabilirlik özelliklerini dikkate almaktadır 

ancak risk hesaplama faktörleri için Orijinallik, İnkâr Edilemezlik, Hesap Verebilirlik ve 

Denetlenebilirlik gibi başka nitelikler de bulunmaktadır ve bu niteliklerin incelemeye dahil edilmesi risk 

değerlendirmesinin doğruluğunu arttırmakta ve yönteminin doğruluk seviyesi belirtilmediğinden kişi bu 

yöntemi doğrulayabilir ve aynısını uygulayarak sonuçları tartışabilmektedir (Pandey vd., 2012:119). 

OCTAVE-S Yöntemi 

Küçük işletmelere OCTAVE tabanlı bir yaklaşım getirmeyi hedefleyen OCTAVE-S yönteminin 

en güncel versiyonu olan 1.0 versiyonu, yaklaşık 100 veya daha az kişiden oluşan kuruluşlar için özel 

olarak tasarlanmaktadır. OCTAVE kriterlerine uygun olarak, OCTAVE-S yöntemi benzer üç aşamadan 

oluşmakta ancak OCTAVE-S, organizasyon hakkında geniş bilgi birikimine sahip analiz ekibi 

tarafından gerçekleştirilmelidir. OCTAVE-S analiz ekibinin (3-5 kişiden oluşan), işletmenin/kuruluşun 

önemli varlıkları, güvenlik gereksinimleri, tehditleri ve güvenlik uygulamaları hakkında çalışma 

bilgisine sahip olduğunu varsaymaktadır. OCTAVE yöntemine göre daha yapılandırılmış olan 
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OCTAVE-S yönteminde güvenlik kavramı yer aldığından daha az deneyimli risk ve güvenlik 

uygulayıcılarının hâkim olmadıkları çok çeşitli riskleri de ele almalarına olanak tanımaktadır. Küçük 

kuruluşlar, güvenlik açığı araçlarını elde etmek ve yürütmek için her zaman yeterli kaynaklara sahip 

olmadığından OCTAVE-S, organizasyonun bilgi altyapısının daha az kapsamlı bir incelemesini 

gerektirerek altyapı risklerinin sınırlı bir incelemesini içerecek şekilde geliştirilmektedir. 

OCTAVE Allegro Yöntemi 

OCTAVE ve OCTAVE-S gibi, OCTAVE Allegro da risk değerlendirmesini uygun 

organizasyonel bağlamda konumlandırmaya odaklanmakta ve özellikle bilgi varlıklarını ve bunların 

esnekliğini hedefleyen alternatif bir yaklaşım sunmaktadır. OCTAVE Allegro yaklaşımı, kapsamlı risk 

değerlendirme bilgisine ihtiyaç duymadan daha sağlam sonuçlar üretmek amacıyla organizasyonun 

operasyonel risk ortamının kapsamlı değerlendirilmesine izin vermektedir.  Allegro yöntemi, 

organizasyonların bilgi varlıklarının kullanım biçimleri, depo alanları, bilgilerin taşınma şekilleri ve 

işlenişleri bağlamında ortaya çıkabilecek tehditlere, güvenlik açıklarına ve kesintilerine maruz 

kaldıklarında öncelikle bilgi varlıklarına odaklanarak önceki OCTAVE yaklaşımlarından ayrılırken 

diğer yöntemlerle aynı çalışma tarzında olan OCTAVE Allegro, işbirlikçi bir ortamda 

gerçekleştirilmekte ve kapsamlı kurumsal katılım, uzmanlık veya girdi olmaksızın risk değerlendirmesi 

yapmak isteyen kişiler tarafından kullanıma uygun olmaktadır. 

Şekil 3. OCTAVE Allegro Yöntemi 
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OCTAVE Allegro yaklaşımı, Şekil 3'te gösterildiği gibi dört aşamada organize edilen sekiz 

adımdan oluşmaktadır. Aşama 1'de, kurumsal etkenlerle tutarlı şekilde kuruluşa ait risk ölçüm kriterleri 

geliştirmektedir. İkinci aşamada, kritik olduğu belirlenen bilgi varlıklarının profili çıkarılmakta, 

varlıklar için net sınırlar ve güvenlik gereksinimleri belirlenerek varlığın depolandığı, taşındığı veya 

işlendiği tüm konumlar tanımlanmaktadır. 3. Aşamada ise bilgi varlığına yönelik tehditler, varlığın 

depolandığı, taşındığı veya işlendiği konumlar bağlamında tanımlanarak belirlenen bilgi varlıklarına 

yönelik riskler analiz edilmekte ve risk azaltma yaklaşımları geliştirilmektedir. OCTAVE Allegro, bilgi 

varlıklarına odaklanan akıcı bir süreç sağlayan bir değişkendir. Bununla birlikte, her OCTAVE 

yönteminin geniş bir uygulanabilirliği vardır ve bu yöntemlerin kullanıcıları, kendi özel bilgi güvenliği 

risk değerlendirme ihtiyaçlarına en uygun yaklaşımı seçebilmektedir. 

4.SONUÇ 

Bir organizasyonun bilgi teknolojisine bağımlılığı oranında önemli olan bilgi sistemi, 

organizasyon içinde var olan ve bir organizasyonun günlük işlemlerini, destek aksiyonlarını, stratejik ve 

yönetsel operasyonlarını desteklemek ve belirli dış tarafların ihtiyaç duyduğu raporları sağlamak için 

ihtiyaç duyulan bir sistemdir.  Risk, bir eylem nedeniyle yıkım potansiyeline sahip bir unsur olduğu için 

risk yönetimi iyi yapılmalı ve ayrıntılı olarak yapılandırılmalıdır. Bilgiye uygulanan teknoloji risk 

oluşturduğu için bilgi güvenliği gereklidir. Bilgi güvenliği politikalarla başlamaktadır. Bu politikalar, 

"kimin neyi yapmasına izin verilmesi gerektiğini", içteki duyarlılığa karşı açıklamaktadır. Bilgi 

güvenliği politikası tanımlandıktan sonra politika uygulanmalıdır. Bunu yapmak için, iş süreçleri ve 

teknik mekanizmaların bir karışımı geliştirilmelidir. 

Risk değerlendirmesi, kritik varlıklara yönelik olası tehditlere genel bir bakış sağlamakta ve bu 

tehditlerin oluşma olasılığını en aza indirmek için uygun önleyici adımların atılmasını sağlamaktadır. 

OCTAVE yöntemleri, şirketlerin operasyonel risk toleransı ile sonuçlanan niteliksel risk değerlendirme 

kriterlerinin geliştirilmesi, misyonları için değerli varlıkların belirlenmesi, varlıkların zayıf yönlerinin 

ve tehditlerinin belirlenmesiyle tehditlerin ortaya çıkması durumunda şirketler için olası durumların 

belirlenmesi ve değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. OCTAVE yöntemleri hem küçük BIT ekipleri 

ve işletme tarafından farklı kuruluşlar için özelleştirilmek üzere esnek ve kendi kendini değiştiren bir 

yaklaşım olarak geliştirilirken hem de farklı modeller ile entegre edilerek hibrit model olarak 

kullanılabilmekte ve bu yapı bulut sistemi için büyük bir fırsat olarak görülmektedir. 
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OCTAVE-FORTE YÖNTEMİ İLE RİSK YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ1 

Mehmet Kenan TERZİOĞLU* 

Aysu YAŞAR** 

Senem DEMİKIRAN*** 

ÖZET 

Bilgi güvenliği risk değerlendirme yöntemleri kuruluşların ve hükümetlerin kendilerini risklere 

karşı korumada kullanmaları için araç görevi görmektedir. Teknolojik sistemlerinin karmaşıklığı, 

yaygınlığı ve otomasyonu arttıkça özellikle Nesnelerin İnterneti (IoT) ile olgunlaştıkça, riskleri 

değerlendirmek ve güven ortamı oluşturmak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir kuruluşta 

olası riskler gerçekleştiğinde, iş sürekliliği kesintiye uğrayabilir ve potansiyel olarak kuruluşun kritik 

varlıklarını etkileyerek hizmetleri durma noktasına getirebilmektedir. Bu nedenle kuruluşların, 

risklerini yönetmeye ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak kararlar almak için risk 

analizlerine odaklanmaları gerekmektedir. Bilgi güvenliği risklerini optimize eden bir metodoloji olan 

OCTAVE yöntemleri, kuruluşun fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak ve potansiyel tehditlerin etkisini 

kontrol etmek için programlar planlamasını ve uygulamasını sağlamaktadır. Çalışma kapsamında, bilgi 

teknolojilerinin gelişimiyle olası risklerin önlenmesinde yardımcı olabilecek OCTAVE Allegro ve 

OCTAVE FORTE yaklaşımları tanıtılarak uygulama alanlarının anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirmesi, Bilgi Güvenliği Riski, OCTAVE FORTE. 

JEL Kodları: G32, M40, C01. 
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IMPROVING RISK MANAGEMENT PROCESSES WITH OCTAVE-FORTE METHOD 

ABSTRACT 

Information security risk assessment methods serve as tools for organizations and governments 

to use to protect themselves against risks. As the complexity, prevalence and automation of technological 

systems increase, especially as they mature with the Internet of Things (IoT), new approaches are 

needed to assess risks and create an environment of trust. When potential risks occur in an organization, 

business continuity can be disrupted and potentially impact the organization's critical assets, bringing 

services to a standstill. Therefore, organizations need to focus on risk analyses to make decisions that 

will help them manage their risk and achieve their strategic goals. A methodology that optimizes 

information security risks, OCTAVE methods enable the organization to plan and implement programs 

to maximize opportunities and control the impact of potential threats. Within the scope of the study, it 

is aimed to understand the application areas by introducing OCTAVE Allegro and OCTAVE FORTE 

approaches that can help prevent possible risks arising with the development of information 

technologies. 

Keywords: Risk Assessment, Information Security Risk, OCTAVE FORTE. 

JEL Classifications: G32, M40, C01. 

1. GİRİŞ 

Bilgisayar tabanlı sistemler, yaşamın tüm alanlarında merkezi bir olgu olması nedeniyle hem iş 

ve özel yaşamı etkilemekte hem de bireyleri ve kuruluşları ilgilendiren siber güvenlik zorluklarını ortaya 

koymaktadır. Tüm sosyo-politik ve ekonomik alanlarda yaşanan teknolojik gelişimlerin beraberinde 

getirdiği dijital dönüşüm, bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri güvenliğinin yanı sıra veri koruma ve veri 

güvenliğinin öneminin artmasına neden olmaktadır.  

Şirketlerdeki ve kamu idarelerindeki iş süreçleri ve uzmanlık görevleri ağ bağlantılı bilgi 

teknolojisinin (BT) kusursuz çalışmasına bağımlıdır. Bilgi güvenliğinin önemi günümüzde herkes 

tarafından bilinse de Scholl ve Fuhrmann (2016)’a göre çalışanlar yeterince bilinçli olmamakta ve 

davranışlarını bilgi güvenliğini sağlayacak şekilde içselleştirememektedir. Bu nedenle; bilgi güvenliğini 

sağlamak ve karşılaşılan çeşitli zorlukların önüne geçmek için uzun vadede hedef grup odaklı 

farkındalık artırma önlemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bilgi varlıklarını tehditlerden ve güvenlik 

açıklarından koruma ihtiyacı, kuruluşların içinde ve dışında birbirine olan bağlılığı ve dijitalleşme 
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düzeyi arttıkça önemli hale gelmektedir. Gabriel vd. (2010), veri güvenliğinin yanı sıra özel 

düzenlemelerin dikkate alınmasının kesinlikle gerekli olduğunu ve başta sağlık kuruluşları olmak üzere 

kuruluşların teknolojik değişikliklere adapte edilmesinin önemini vurgulamaktadır.  

Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS), ISO/IEC 27001'e dayanmaktadır ve “iş riski 

yaklaşımına dayalı olarak bilgi güvenliğinin geliştirilmesini, uygulanmasını, yürütülmesini, izlenmesini, 

gözden geçirilmesini, sürdürülmesini ve iyileştirilmesini kapsayan; organizasyonun yapısını, 

politikalarını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını, uygulamalarını, prosedürlerini, süreçlerini ve 

kaynaklarını içeren genel yönetim sisteminin bir parçasıdır. Zaman içinde güvenlik gereksinimleri, iş 

süreçleri ve bir organizasyonun boyutu ve yapısı değişmektedir. Bu nedenle BGYS’nin tüm süreçlerine 

sürekli kontrol ve iyileştirmenin mümkün olabilmesi için bir döngü uygulanmalı ve çeşitli risk yönetimi 

araçları kullanılmalıdır.  

Kuruluşların stratejik hedeflerine ulaşmasıyla ilgili fırsatlar sunan kurumsal riskler, kuruluş 

içinde kademeli etkiler yaratarak birbirine bağlı şekilde gerçekleşebilmekte ve diğer risklerin de 

gerçekleşmesine neden olabilmektedir. Kurumsal riskleri meydana gelmeden belirleyen ve yöneten bir 

kuruluş, varlıklarını ve ilişkili riskleri takip edip tolere edebileceği riskleri belirleyerek ve olası riskler 

gerçekleşmeye başladığında ise geliştirdiği tedbirlerle ticari avantajlar sağlayabilmektedir. Kötü bir 

kurumsal risk yönetimi, kuruluşun yıkıcı koşullara maruz kalmasını artırarak kuruluşun olası risklere 

yanıt verme yeteneğini zayıflatmakta ve daha az dirençli hale getirmektedir. Kurumsal risklerini 

yönetmek isteyen bir kuruluşun, riskleri tanımlayan, analiz eden ve azaltan etkili bir kurumsal risk 

yönetimi (ERM) programı oluşturması gerekmektedir. Risk yönetimi programları, kuruluşların risklerini 

yöneterek stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak kararlar almalarına imkan sağlamaktadır. 

Hem kurumsal riskleri hem de bilgi güvenliği risklerini optimize eden bir metodoloji olan OCTAVE 

yöntemleri, kuruluşun fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak ve potansiyel tehditlerin etkisini kontrol etmek 

için programlar planlamasına ve uygulamasına yardımcı olmaktadır. Çalışma kapsamında; bilgileri 

bütünlük, gizlilik, kullanılabilirlik ve diğer önemli özellikleri açısından koruması nedeniyle bilgi 

güvenliği risk değerlendirme sürecinin iyileştirilmesinde OCTAVE yöntemlerinden OCTAVE-Allegro 

ve kurumsal risk yöntemini de ele alan OCTAVE-Forte ele alınmaktadır. 

2.BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLEŞENİ 

Dijital çağda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör organizasyonları temel bilgileri toplamak, 

depolamak ve paylaşmak için teknolojiyi kullanmaktadır. Bu bilgilere kötü niyetli ve yetkisiz kişiler 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

170 
 
 

 

tarafından yasa dışı erişim sağlanması sonucu bilgilerin; bozulması, değiştirilmesi veya silinmesi gibi 

önemli riskler bulunmaktadır. Bu risklerin önlenmesi için uygulanan önlemlerin tamamı bilgi 

güvenliğini oluşturmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör organizasyonlarının 

karşılaştıkları riskler; finansal ve itibar zararları verebilmektedir (Ali ve diğ.,2021). Sistem ve veri 

güvenliğinin sürdürülebilir, verimli bir şekilde korunması ve sürdürülmesi amacında olan, her tür ve 

biçimdeki bilgiyi ifade eden bilgi güvenliği kavramı; teknoloji, insan ve organizasyon unsurlarından 

oluşmaktadır (Koza,2021). 

Ülkelerin, ekonominin ve toplumun faaliyet alanlarının çoğunda bilgi teknolojilerinin 

uygulanması, yönetim süreçlerinin otomasyonu ve gerçekleştirilen hizmetlerin verimliliğinin ve 

kalitesinin artırılması konusunda birçok fırsat yaratmaktadır. Bu nedenle kurumların bilgi kaynaklarının 

güvenliğini sağlamak ve kurumun misyonunu kesintisiz olarak gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla 

(BGYS) önemli olmaktadır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, bir dizi planlama ve organizasyonel 

taahhüdü kapsamakta ve bilgi tehditlerinin risk yönetimine dayanmaktadır. Brunner vd. (2020), bilgi 

güvenliği yönetim sisteminin kurulmasının ve işletilmesinin bilgi güvenliği riskleriyle sistematik olarak 

başa çıkmak için tercih edilen bir araç olduğunu ve bilgi güvenliği risk yönetiminin hayati bir parçası 

olduğunu ifade etmektedir. Fathurohman ve Witjaksono (2020), bilgi güvenliği sisteminin iş 

sürekliliğini sağlamak ve oluşan tehdit ve zafiyetler nedeniyle oluşacak etkiyi azaltmak için bilgi 

varlıklarını var olan çeşitli tehdit ve zafiyetlerden korumaya yönelik bir girişim olduğunu ifade 

etmektedir. 

 Bilginin aktarılmasında, bilgisayarlar, özel cihazlar, sensörler veya insanlardan oluşan nesneler 

ve bunları birbirine bağlayan ağlar aracılığıyla iletişimi ve bilginin bileşenlerini korumak için bilgi 

teknolojileri güvenliğini içeren nesnelerin interneti kullanılmaktadır. "Nesnelerin İnterneti"ndeki (IoT) 

farklı bileşenlerin ağ oluşturması, görevleri kolaylaştırmak veya daha verimli ve etkili hale getirmek 

için yeni yollar ve olanaklar sunmaktadır. IoT'nin karmaşıklığı, çeşitliliği ve hızlı temposu, bilgi 

güvenliği için aktarılan verileri, ağ güvenliğini ve veri işlemeyi korumak için veri merkezi güvenliği, 

bulut güvenliği ve fiziksel güvenlik gibi yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır.  

Bilgiyi dijital ortamda güvenli biçimde yönetmek için dijital kaynakların depolanması, 

arşivlenmesi ve işlenmesi için tüm araç ve uygulama çözümlerini içeren kuruluşun dahili bilgi 

teknolojileri altyapısının oluşturulması önemli olmaktadır. İşlevleri gereği bilgi teknoloji sistemleri, 

insan hayatı, sağlığı, kişisel bilgileri gibi kullanıcılar için önemli olan tüm değerleri etkilemektedir. 

Ancak, teknik sistemlerin her zaman kusursuz olmadığını, amaçlarına uygun kullanılsa bile zamanla 
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ortaya çıkan zayıflıklar içerdiğini varsaymak gerekmektedir. Bilgi güvenliği ve veri korumasına ilişkin 

6 temel ilke bulunmaktadır (Darms vd.,2020:240): 

1. Gizlilik, veriler sadece yetkili kişiler tarafından görüntülenebilir olmalıdır. 

2. Bütünlük, özgün verileri doğru bir şekilde almak her zaman mümkün olmalıdır. 

3. Kullanılabilirlik, veriler örn. elektrik kesintisi durumunda da kullanılabilir olmalıdır. 

4. Müdahale edilebilirlik, veriler sadece yetkili kişiler tarafından kullanılabilir, silinebilir ve 

bloke edilebilir olmalıdır. 

5. Bağlantısızlık/ bağımsızlık, sistem ayrı ve veri tasarrufu sağlayacak şekilde çalışmalıdır. 

6. Şeffaflık ve denetlenebilirlik, sistemdeki çalışmalar kayıt altına alınmalı ve belgelenmelidir. 

Kullanım kılavuzları her zaman yetkili kişilerin erişimine açık olmalıdır. 

 İş süreçleri, destek süreçleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler vb. ile ilgili bilgilerin 

gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin yeterli ve etkin bir şekilde korunması tüm kuruluşlar 

için büyük önem taşımaktadır. Bilginin hangi biçimde mevcut olduğu veya somut hale geldiği önemli 

değildir: kağıda basılı olabilir veya yazılabilir, elektronik ortamda saklanabilir, posta veya e-posta ile 

gönderilebilir, elektronik yollarla iletilebilir, fotoğraf, video veya filmlerde gösterilebilir, toplantılarda, 

telefonda veya toplum içinde konuşulan veya bir fotokopi veya faks makinesi aracılığıyla işlenebilir 

veya iletilebilir. Bilginin yetkisiz ellere geçmesi; itibar kaybı, rekabet avantajı kaybı, teknoloji liderliği 

kaybı, davalar ve cezalar, sözleşme ihlalleri ve hatta ticari faaliyetin kısmen ya da tamamen durması 

gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Kullanılamayan sistemler, veri ihlalleri, manipüle edilmiş, kötüye 

kullanılmış, kötü amaçla yok edilmiş veya güvenliği ihlal edilmiş veriler şirket için ciddi yasal veya 

ekonomik sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle bilginin iyi ve etkili şekilde korunması, tüm 

kuruluşu ilgilendiren bir süreç olup bilgi güvenliği ve veri koruması hem kişisel verileri hem de iş ve 

şirket sırlarını korumak için önemli olmaktadır (Decker, 2017: 22-23; Hanschke ve Schwarz, 2019: 217). 

Schulz (2015), bilgi güvenliğinin bir kez elde edilen bir durum olmadığını sürekli sürdürülmesi 

gereken bir süreç olduğunu ve kamu kurumlarında sürekli olarak yüksek bilgi güvenliğini sağlamak için 

yönetim süreçlerinin devlet idaresininkiyle senkronize edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Decker 

(2017)’ya göre, kuruluşun maruz kaldığı bilgi güvenliği riskleri, kuruluş genelinde kapsamlı ve yeterli 

doğrulukla tanımlanmalıdır. Ancak o zaman büyüklükleri açısından analiz edilebilirler ve organizasyon 

için önemlerine göre değerlendirilebilirler. Bir kuruluş bilgi güvenliği risklerini yetersiz tanımlamışsa, 
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uygun bilgi güvenliği kontrollerini seçmek için zayıf bir temele sahip demektir. Hanschke ve Schwarz 

(2019), artık neredeyse hiçbir iş süreci BT desteği olmadan yapılamadığını ve bilgi güvenliği başarı 

faktörlerinin özellikle “yalın” ve “çevik” olduğunu ifade etmektedir.  

3.OCTAVE YAKLAŞIMLARI 

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini etkileyebilecek tehditlerin ve olası 

saldırılarının önüne geçmek ve risk yönetiminin etkili olmasını sağlamak için kuruluşlar, siber risklerin 

gerçek zamanlı bir analizini yapan ve riskleri ele almak için kullanabilecekleri teknik araçları ve 

süreçleri ölçen çerçevelere ihtiyaç duymaktadır. Hasar veya kayıp olasılığı olarak tanımlanan risk, 

yetkili olmayan kişilerce istenmeyen bir durumu veya kuruluş üzerinde olumsuz etkisi olan istenmeyen 

sonuçlara neden olabilecek doğal olayları ifade etmenin yanı sıra bir şirketin sahip olduğu bilgi 

teknolojisi varlıklarını etkileyen tehditler, güvenlik açıkları veya bir olaydan (kasıtlı veya yanlışlıkla) 

kaynaklanan potansiyel hasarın nicel bir ölçümü olarak da ifade edilmektedir.   

Bilgi Teknolojisi şirketlerinin müşterilerine güven sağlamak amacıyla bilgi güvenliğinin üç 

önemli ilkesi olan gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliği sağlanması gerekmektedir. Bu önemli üç ilkenin 

korunması adımlarından biri de bilgi teknolojilerinin güvenlik yönetiminin parçası olan bilgi güvenliği 

risk değerlendirmesidir (Solms ve Niekerk, 2013). Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi yürütülürken 

şirketler, insan, zaman veya finansal kaynak eksikliği nedeniyle tanımlanan tüm riskler 

engellenemediğinden değerlendirmeleri verimli hale getirmek için uygun bir çerçeve kullanmalısı 

önemli olmaktadır. Operasyonel Olarak Kritik Tehdit, Varlık ve Güvenlik Açığı Değerlendirmesi 

(OCTAVE), risk tabanlı bilgi güvenliği değerlendirmeleri için Carnegie-Mellon Üniversitesi, yazılım 

mühendisliği enstitüsü (SEI) tarafından geliştirilen araçlar, teknikler ve yöntemler topluluğudur. 

OCTAVE versiyonu diğer tüm versiyonların temelini oluşturmak üzere OCTAVE-S, OCTAVE-Allegro 

ve OCTAVE Forte olmak üzere üç farklı versiyon bulunmaktadır.  OCTAVE Allegro ve diğer 

OCTAVE'lerin farkları Tablo 1'de gösterilmektedir. 
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Table 1. OCTAVE Yaklaşımları 

OCTAVE OCTAVE -S OCTAVE -Allegro 
300 den fazla çalışanı olan 
organizasyonlar için 
tasarlandı. 

100 den daha az çalışanı olan 
organizasyonlar için 
tasarlandı. 

300 den daha az çalışanı olan orta ve 
küçük ölçekli organizasyonlar için 
tasarlandı 

Organizasyonun iş 
birimlerinden disiplinler arası 
analiz ekibi tarafından 
Workshop yapılması 
gerekmektedir. 
 

Organizasyon hakkında geniş 
bilgi birikimine sahip analiz 
ekibi (3 ila 5 kişi) tarafından 
gerçekleştirilir, Workshop 
yapılmasına gerek yoktur. 

Esnektir, iş birimlerinin birçok analiz 
ekibi tarafından gerçekleştirilebilir. 
Kapsamlı risk değerlendirme bilgisi 
gerektirmemektedir. 

3 aşamadan oluşur:  
1) önemli bilgi varlığının, 
güvenlik gereksiniminin ve 
tehditlerinin belirlenmesi,  
2) değerlendirme altyapısının 
gerçekleştirilmesi,  
3) risk tanımlama 
faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve risk 
azaltma planının geliştirilmesi 

OCTAVE ile benzer 
aşamalara sahiptir, ancak 
kuruluşun bilgi teknolojileri 
altyapısı üzerinde fazla 
kapsamlı bir inceleme 
gerektirmemektedir. 

4 aşama ve 8 adımdan oluşmaktadır. Bu 
nedenle OCTAVE veya OCTAVE-S'den 
daha etkin sonuç sağlamaktadır. 

 

OCTAVE-Allegro yaklaşımı, kuruluşun bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecini küçük 

yatırımlarla yeterli sonuçları elde edebileceği biçimde düzene sokarak optimize eden OCTAVE ve 

OCTAVE-S yöntemlerinin geliştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır (Richard vd., 2007). OCTAVE 

Allegro'nun yaklaşımı, öncelikle bilgi varlıklarının kullanım biçimlerini, depolandığı, aktarıldığı, 

işlendiği yerlerini diğer varlıklarla arşılaştırma yaparak tehditler, güvenlik açıkları ve rahatsızlıklarla 

karşı karşıya kalma durumlarına da odaklandığı için diğer metodolojilerden ayrışmaktadır (Masky vd., 

2015).  

Kuruluşların varlıkları için riskin değerlendirilmesinde kılavuz ve model olarak çeşitli çalışma 

sayfaları ile anket formları sağlayan OCTAVE-Allegro, dört(4) aşama ve sekiz(8) adımdan 

oluşmaktadır. OCTAVE-Allegro işlem adımları; 

1. Risk Ölçüm Kriterleri Oluşturma 

2. Bilgi Varlığı Profili Oluşturma 

3. Bilgi Varlığı Container’larını Tanımlanması 

4. Endişe Alanlarının Belirlenmesi 

5. Tehdit Senaryolarının Belirlenmesi 
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6. Riskin Tanımlanması 

7. Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi 

8. Etki Azaltma Yaklaşımının Belirlenmesi  

biçimde gerçekleştirilmektedir. 

 Kurumsal riskleri yönetmek için bir kuruluş, kuruluşu etkileyebilecek riskleri tanımlayan, analiz 

eden ve azaltan etkili bir kurumsal risk yönetimi (ERM) programı oluşturması gerekmektedir. Kurulsam 

risk yöntemini programına rehberlik etmek için kuruluşun liderliği, işleyişi için kapsamlı bir plan 

oluşturması, kuruluşun kaynaklarına dayalı öncelikleri tanımlaması ve program tarafından geliştirilen 

süreçlerin geniş çapta uygulanabilir ve değişen koşullara uyarlanabilir olması önemli olmaktadır. 

Kurumsal riskleri yönetmek için Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından geliştirilen 

OCTAVE-Forte, kuruluşların güvenlik risklerini değerlendirmesine; yöneticilerin organizasyonlarını 

etkileyen karmaşık riskleri anlamalarına ve önceliklendirmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Risk 

yönetimi konusunda kuruluşlara yardımcı olmaya amaçlayan OCTAVE-Forte hem yeni kuruluşlara 

rehberlik etmekte hem de mevcut risk yönetimi programı olan kuruluşlara risk programlarını 

güçlendirmede yardımcı olmaktadır. OCTAVE-Forte, on(10) işlem adımından oluşmakta olup işlem 

adımları Şekil 1.’de yer almaktadır. 

Şekil 1. OCTAVE-Forte Yaklaşımının İşlem Adımları 
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OCTAVE-Forte kuruluşların: varlıklarını, yeteneklerini ve risklerini anlamalarına; risk 

toleransını belgelemek için risk beyan(lar)ı oluşturmalarına; riskleri yönetmek için müdahale planları 

oluşturmalarına; riskin etkin bir şekilde yönetilip yönetilmediğini izlemek için süreçler oluşturmalarıına 

ve kuruluşun kurumsal risk yöntemi programını geliştirmek için bir plan geliştirmelerine yardımcı 

olmaktadır.  

OCTAVE-Forte yaklaşımının ilk adımında, kuruluşun bir yönetişim yapısı kurarak tolere etmek 

istediği riskleri değerlendirmesi ve risk yönetimine ilişkin politikalarını belirlemesi gerekmektedir. 

Yapılan değerlendirmeler kapsamında kurumun risk yöneticisi, varlık yönetimini planlamakta, varlıkları 

tanımlayarak belgelenmekte ve belgenelen her varlık için de esneklik gereksinimlerini gözden 

geçirmektedir. Mevcut risk ölçüm yeteneklerinin ölçülmesinde ise risk yöneticisi, kuruluşun mevcut 

kontrollerini gözden geçirmekte ve kontrol etkinliğini değerlendirerek öncelikli bir kontrol listesi 

oluşturmaktadır. Forte yaklaşımında diğer OCTAVE yaklaşımlarından farklı olarak risk yöneticisinin, 

teknolojideki değişimleri, gelişen ortamları, dalgalanan piyasa koşullarını ve yeni saldırı taktiklerini ele 

alarak organizasyonlarının değişikliklerden nasıl etkilendiğini değerlendirmesi gerekmektedir. 

Paydaşlarıyla birlikte çalışarak kuruluşun mevcut önemlerini değerlendiren, risk analizini gerçekleştiren 

ve risk kaydı oluşuran risk yöneticisi, risklere karşı müdahale planı/programı geliştirerek 

planın/programın etkinliğini de incelemektedir. Son adımda ise risk yöneticisi, risk yöntemini ilkelerine 

bağlı olarak oluşturulan risk değerlendirme planının/programının başarısını değerlendirerek kurumun 

yönetişim yapısı kapsamında iyileştirme planını geliştirmektedir. 

4.SONUÇ 

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör organizasyonlarının, artan ekonomik ve düzenleyici 

baskılara karşı bilgi varlıklarını korumak için standartlara uygun önlemler almaları ve bu önemleri 

stratejik yönetimlerinin bir parçası haline getirmeleri gerekmektedir.  Kurumlar tarafından kurumsal risk 

yönetiminin sağlıklı bir şekilde uygulamaya alınması; karlılık başta olmak üzere, rekabet gücünün 

artması, riski öngören bir yönetim altyapısının uygulanması, kaynakların verimli kullanımı gibi 

faydalara ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte, KOBİ ölçeğindeki işletmeler için de finansmana erişim 

ve sürdürülebilirlik problemlerinin çözümünde fayda sağlamaktadır.  

Operasyonel risk toleransı ile sonuçlanan niteliksel risk değerlendirme kriterlerinin 

geliştirilmesinde yardımcı olan OCTAVE yaklaşımları, bilgi güvenliği alanında risk 

değerlendirmelerini yürütmek için fiili bir standart olarak kabul edilmektedir. Yaklaşımların pratikte 
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uygulanabilirliği ve daha büyük işletmelere genişletilebilirliği için çeşitli versiyonları geliştirilmeye 

devam edilmektedir.  Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından, kuruluşların karşılaştığı risk 

yönetimi zorluklarını daha iyi karşılamak için son olarak güncellenen OCTAVE’nin yeni versiyonu olan 

OCTAVE-Forte, kuruluşlara siber riskler için kurumsal risk yöntemi ilkelerini de ele alan bir yaklaşım 

sunmaktadır. OCTAVE-Forte, kuruluşlara, kurumsal risklerini dengeleme imkanı sağlayarak karmaşık 

riskleri anlamalarına ve önceliklerini belirlemelerine yardımcı olurken OCTAVE-Allegro ile de birbirini 

tamamlayan bir süreç ortaya koymaktadır. 
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DJİTAL DÖNÜŞÜM (DD) KAVRAMININ DÜNYA ÇAPINDA LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

 
Sevgi SEZER* 

 

ÖZET 

En geç 1990'ların başından beri, yenilikçi bilgi teknolojisi, sosyal ve ekonomik alanda yapısal bir 

değişikliğe neden olmaktadır. Bilgi teknolojisinin sürekli ilerlemesi ve dijital veri yollarının genişlemesi 

ve ağ oluşturması, ekonomik işbirliğinin yeni bir boyutu için gerekli ön koşullardır. Teknolojik 

bileşenleri ile endüstrinin dijital dönüşümü, şirketlerdeki lojistik süreçlerin uyumunu doğrudan 

etkilemektedir. Yeni teknolojilerin entegrasyonu, katı şirket yapılarını giderek daha fazla yıkmaktadır. 

Vizyon, merkezi olmayan modüler konveyör ve depolama teknolojisi ağlarından lojistikte akıllı 

hizmetler için yapay zekâ kullanımına kadar uzanmaktadır. Dijital dönüşüm, dijital lojistik için yüksek 

bir inovasyon potansiyeline sahiptir. Merkezi olmayan ağ oluşturma ve lojistik birimlerin etkileşiminin 

planlanması ile kısmen otomatikleştirilmiş otonom lojistik çözümlerin tasarımında yeni olasılıkların 

açıldığı bütünsel süreç değerlendirmesi için akıllı lojistik alanlar tanımlanabilir. Geliştirme modülleri, 

lojistiğin olası teknolojik ve örgütsel özelliklerine genel bir bakış sağlar. Endüstri 4.0 açısından yeni 

teknolojilerin tanıtılması, aynı zamanda kontrol düzeyinde karmaşıklığın artmasıyla sonuçlanan üretim 

ve lojistik süreçlerinin otomasyonuna ve özerkliğine yol açmaktadır. Akıllı lojistik alanı açısından, farklı 

uygulama alanları (depo yönetimi, rota planlama, tedarik zinciri yönetimi vb.) boyunca bahsedilen 

gelişmeler verimlilik elde etmek için gerekli çözüm olabilir. Bu çalışma, dijital dönüşümün dünya 

çapındaki lojistik üzerindeki etkilerini ilgili literatür ışığında ayrıntılı olarak tartışmayı 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Lojistik, Tedarik Zincirleri, Yeni Teknoloji Entegrasyonu, 

Endüstri 4.0. 
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IMPACTS OF THE CONCEPT OF DIGITAL TRANSFORMATION (DT) ON WORLDWIDE 

LOGISTICS 

ABSTRACT 

Since the early 1990s at the latest, innovative information technology has induced a structural 

change in the social and economic sphere. The constant progress of information technology and the 

expansion and networking of digital data paths are necessary prerequisites for a new dimension of 

economic cooperation. With its technological components, the digital transformation of industry has a 

direct impact on the alignment of logistics processes within companies. The integration of new 

technologies is increasingly breaking down rigid company structures. The vision ranges from 

decentralized networks of modular conveyor and storage technology to the use of artificial intelligence 

for smart services in logistics. The digital transformation holds a high innovation potential for digital 

logistics. With decentralized networking and the planning of the interaction of logistical units, intelligent 

logistics spaces can be defined for holistic process consideration, in which new possibilities open up in 

the design of partially automated to autonomous logistics solutions. The development modules provide 

an overview of possible technological and organizational characteristics of logistics. The introduction 

of new technologies in terms of Industry 4.0 leads to the automation and autonomy of production and 

logistics processes, which at the same time result in an increase in complexity at the control level. In 

terms of the intelligent logistics area, the developments mentioned along the different areas of 

application (warehouse management, route planning, supply chain management, etc.) can be the 

necessary solution for gaining efficiency. This study aims to discuss in detail the impacts of digital 

transformation on worldwide logistics considering the related literature. 

Keywords: Digital Transformation, Logistics, Supply Chains. 

JEL Classification: F10, F40, F44. 

1. GİRİŞ 

Geçtiğimiz yıllarda dijital teknolojilerin kullanımıyla toplumda ve endüstrilerde meydana gelen 

derin değişimleri içeren dijital dönüşüm, araştırmacıların ve uygulayıcıların gündeminde önemli bir 

fenomen olarak ortaya çıkmıştır (Sebastian vd., 2020). Örneğin, bir Google trend analizi, “dijital 

dönüşüm” konusuna olan ilginin 2014’ten 2018’e 20 kat arttığını gösteriyor. Dördüncü Sanayi 
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Devrimi’nin, her şeye yerleştirilen sensörler, her yerde oluşturulan ağlar, her şeyin otomatik hale 

gelmesi ve her şeyin analiz edilerek performansı ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırması ile 

lojistik ve tedarik zinciri yönetimini bütünsel olarak dönüştürmesi öngörülmektedir (Okpala, 2020). 

Tarih boyunca, tarım ve sanayi reformu dönemlerinde toplumlar, yeni bir teknolojinin 

gelişmesiyle nüfusunun çoğunun işsiz kalacağından endişe duymuştur (Wright ve Schultz, 2018). Bu 

endişeler, teknolojinin toplu işten çıkarmalara yol açtığı modern tarihte belgelenmiş olaylarla 

pekiştiriliyor. Post-endüstriyel çağdan bilgi çağına geçiş, otomasyon ve yapay zekânın (AI) yaygın 

bozulmaya neden olacağına dair aynı eski argümanı gündeme getirmiştir. Bu noktaya kadar, “beyaz 

yakalı” işgücü, kişisel bilgisayar, internet ve yaygın iş yazılımı uygulamalarının yükselişi ile son kırk 

yılda oluşturulan teknolojiler tarafından hâkimiyet altına alınmıştır. Mobil, e-ticaret ve tüketici 

davranışını yönlendiren paylaşım ekonomisi eğilimlerinin yaygınlığı göz önüne alındığında, beyaz 

yakalı işgücü kaynaklarının ve beceri kümelerinin yeniden tahsisi açısından işletmeler arası (B2B) 

dünyasında büyük bir değişim olmamıştır. 

Bazı sinyaller, dünyanın yeni ve eski teknolojilerin yakınlaşmasının iş dünyasının geleceğini ve 

daha fazlasını yeniden tanımlamayı ve dönüştürmeyi vaat ettiği, günümüzde Dördüncü Sanayi Devrimi 

(4IR) olarak adlandırılan yeni bir teknolojik devrimin eşiğinde olduğunu göstermektedir. Bu dönüşümün 

gerçekleşeceği karmaşıklık ve boyut, daha önce meydana gelen hiçbir şeye benzemeyecektir (Schwab, 

2017). 4IR’de ortaya konan teknolojilerin uygulanması ve sonuçlarının gerçekleştirilmesi, birkaç seçkin 

şirketin dışında teorik olarak kalmaktadır. Bununla birlikte, AI ve makine öğrenimindeki atılımlar, 

günlük yaşamlarımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmaya hazır durumdadır. Bazı yönlerden 4IR, 

Şekil 1’de görülebileceği gibi Üçüncü Sanayi Devrimi’nin getirdiği dijitalleşmenin bir devamıdır. 

Bununla birlikte, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları, daha ucuz bulut bilişim, yapay zekâ ve otomasyon 

gibi çeşitli teknolojilerin yaygınlığı aracılığıyla fiziksel ve siber dünyaları nasıl harmanladığı konusunda 

benzersizdir (Madsen, 2019). 
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Şekil 1. Dördüncü Sanayi Devrimi (4IR) 

 
 

Bir zamanlar memurlar tarafından yapılan görevlerin bilgisayarlaştırılması, geleneksel iş 

modellerinin platform yazılım uygulaması ve web siteleri aracılığıyla yer değiştirmesi ve üretimin ve 

malların fiziksel hareketinin otomasyonuna 21. yüzyılın başlarında gelişmiş dünyanın çoğu yerinde 

tanık olunmuştur. Geleceğe bakıldığında, 2023 yılına kadar şirketler, yeni kârlılıkta 800 milyar ABD 

Doları’na dönüşecek yapay zekâ ve insan ortaklığına yatırım yaparak gelirlerini yaklaşık %40 artırma 

potansiyeline sahiptir (Simkin, 2016). 

Buhar motorunun kas gücüne kıyasla onlarca yılda yapabildiklerini, bilgisayarlar ve dijital 

otomasyon düşünme biçimimizi ve içinde faaliyet gösterdiğimiz çevreyi temelden yeniden 

şekillendirerek beyin gücü yerine yapmıştır (David, 2015). Dördüncü Sanayi Devrimi, önceki 

modellerinde olduğu gibi, insanların dünyayla etkileşim biçimini değiştirimekte ve iş akışlarını optimize 

etmek amacıyla işletmelere yeni fırsatlar sunmaktadır. 

Microsoft’un CEO’su Satya Nadella, Hit Refresh adlı kitabında, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin 

kökeninin büyük veri, devasa bilgi işlem gücü ve karmaşık algoritmalardan oluşan üç atılımın bir araya 

gelmesiyle tanımlanabileceğini belirtmiştir (Nadella vd., 2017). Daha öncesinde Thomas Friedman, 

sadece fiziksel emeğin değil, aynı zamanda yeni teknolojinin benimsenmesiyle beyaz yakalı işgücünün 

de dış kaynak kullanımı sonucu dünyanın eskisinden ‘çok daha düz’ olduğuna dikkat çekmiştir 

(Friedman, 2007). Bu kadar hızlı gelişen bir ortamda, şirketlerin bahsi geçen teknolojileri benimseme 
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biçimlerinin toplulukları, şirket yapıları ve stratejileri ve nihayetinde gelecekleri üzerinde önemli etkileri 

olacağını belirtmek önemlidir. Robotik süreç otomasyonu (RPA) ve yapay zeka yeni kavramlar olmasa 

da, alt tüketici talebi, danışman odaklı medya saldırısı ve ardından gelen yönetici keşifleri, B2B hizmet 

sektörünün nereye gittiğine dair fikir vermektedir. 

2. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ROLÜ 

Dijital Dönüşüm (DD) kavramı son zamanlarda hem akademide hem de uygulamada güçlü bir 

ilgi kazanmış olsa da tanımı konusunda fikir birliği yoktur (Matarazzo vd., 2021). Akademisyenler bunu 

bir strateji (Matt vd., 2015); Kane vd., 2015), bir süreç (Verhoef vd., 2021; Zeike vd., 2019) veya bir iş 

modeli (Heavin ve Power, 2018) olarak görmektedir. Tipik olarak, “büyük iş geliştirmelerini sağlamak 

için yeni dijital teknolojilerin (..) kullanımına” vurgu yaparlar (Nambisan vd., 2019). DD’nin tek bir 

teknoloji ile ilgili olmadığı, ancak “bilgi, bilgisayar, iletişim ve bağlantı teknolojilerinin birleşimine” 

(Bharadwaj vd., 2013), yani “gelişmiş teknolojilerin bir birleşimine” dayanan büyük değişiklikler 

olduğu vurgulanmalıdır (EC, 2018). Daha da önemlisi, DD içindeki tüm teknolojilerin dijital olması 

gerekmez. DD bağlamında, kendileri dijital olmayan teknolojiler bile (yani teslimat kamyonları, 

forkliftler ve konveyörler) yeni teknoloji bileşenleriyle donatıldığında DD’nin bir unsuru haline gelebilir 

(Mathauer ve Hofmann, 2019), böylece örneğin konumları ve hızları açısından izlenebilir. Değer 

yaratmak, DD’nin anahtar çıktısı olarak tanımlanır. Değer şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

operasyonel verimlilikler, iyileştirilmiş müşteri deneyimleri, gelişmiş iş modelleri, stratejik farklılaşma, 

rekabet avantajı, iyileştirilmiş paydaş ilişkileri, maliyet tasarrufları vb. (Zeike vd, 2019). 

DD, “kuruluşların kendilerini dijital bir iş ortamına adapte etme derecesi” olarak tanımlanan, 

uygulayıcı kuruluşun dijital olgunluğuna bağlı olarak farklılık gösterecek sürekli bir evrimsel süreçtir 

(Miki vd., 2020).  

4IR’den yararlanmak ve katılmak için birçok şirket artık kendilerini “dijital dönüşüm” olarak 

adlandırılan bir süreçten geçmeleri gerektiği bir konumda bulmaktadır. Dijital dönüşüm, bir şirkette 

veya o şirketin operasyonel bağlamında teknolojinin kullanımı yoluyla iş, iş ve ürünlerdeki değişim 

olarak açıklanabilir (Ismail vd., 2017). Teknolojik gelişmelerin yönlendirdiği dönüşümler, hükümetler 

onları kontrol edecek politikayı belirlemeye çalışırken, şirketler bunlardan yararlanmak amacıyla 

kaynaklara sahip değilken veya işgücü bunları kullanacak donanıma sahip değilken, duraklama 

geçmişine sahiptir. 2008’den bu yana güçlü ekonomik faaliyet, küresel ekonomik büyümenin 

sürdürülmesine yardımcı olmuştur. 4IR’nin potansiyel yansımalarını değerlendirmek için, bazı 
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şirketlerin bu teknolojileri zaten nasıl benimsediğini ve onları temel iş modellerine nasıl yerleştirdiğini 

keşfetmek faydalı olacaktır. 

Lojistik, askeri grupların dünya çapında verimli bir şekilde seyahat etme ihtiyacından doğmuş bir 

olgu olarak, daha sonraları mallarını teslim etmeye çalışan uluslararası ticaret şirketleri tarafından da 

kullanılmaya başlanmıştır (Coe ve Yeung, 2015). Endüstri, trenler ve gemiler ile yük taşımacılığında 

buhar motorunun kullanılmaya başlamasıyla daha da geliştirilmiştir. Lojistik terimi, küresel ticaret ağına 

nakliye, depolama ve uyumluluk desteği sağlayan üçüncü taraf lojistik (3PL) veya nakliye şirketlerini 

temsil etmektedir. Lojistik, perakendecilerden ve imalatçılardan ulaşım koordinasyon ihtiyaçları için 

bunu sadece şu ya da bu şekilde yapan uzmanlaşmış şirketlere ilişkiler, bilgi arbitrajı ve stratejik dış 

kaynak sağlama üzerine kurulu bir endüstridir. 

Lojistik, yük taşımacılığında konteynerli ve hava taşımacılığı modlarına geçerken ve günümüzde 

tüketici talebi etrafında inşa edilen, giderek daha karmaşık bir lojistik ağına geçtikçe karmaşıklık 

açısından dönüşmüştür. Üçüncü Sanayi Devrimi, sürece dahil edilmesi gereken sermaye miktarı önemli 

ölçüde azaldıkça, yerleşik aktörler için yeni rekabet biçimleri açan İnternet erişimli bilgisayarlar 

aracılığıyla sağlanan şeffaflık düzeylerinde temel bir değişim getirmiştir. Şeffaflık, arz tarafında daha 

düşük marjlarla sonuçlanan daha fazla rekabete yol açmış; bununla birlikte, aynı zamanda, maliyetleri 

düşüren ihtiyaç duyulan el emeği miktarını da azaltmıştır (Dong vd., 2021). 

Teknolojik bileşenleri ile endüstrinin dijital dönüşümü, şirketler içindeki ve tüm şirket ağlarındaki 

lojistik süreçlerin uyumunu doğrudan etkilemektedir. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve entegrasyonu, 

katı şirket yapılarını ve kontrol mimarilerini giderek daha fazla yıkıma uğratmaktadır. Vizyon, merkezi 

olmayan modüler konveyör ve depolama teknolojisi ağlarından lojistikte akıllı hizmetler için yapay zekâ 

kullanımına kadar uzanmaktadır. Bütünsel bir ağ anlamında hedefe yönelik bir etkileşimin 

sağlanabilmesi amacıyla lojistik nesnelerin tanımlanması, konumlandırılması ve kontrol edilmesi ve 

durumlarının kaydedilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, sanayi ve ticaret şirketleri yüksek yatırım maliyetleriyle karşı karşıyadır, bu da 

teknoloji kavramlarının eksiksiz bir şekilde uygulanması anlamına gelir. Durum genellikle şirketlerin 

mevcut sistemleri ve süreçleri art arda uyarladığı, tamamladığı veya değiştirdiği durumlarda ortaya 

çıkar. Sonuç olarak, çalışma alanlarında farklı otomasyon ve dijitalleştirme biçimlerinin bir etkileşimi 

vardır, bu nedenle, örneğin, dâhili malzeme taşımacılığında elektrikli basit zemin konveyörlerinin 

yanında otonom taşıma üniteleri kullanılır. Eylemleri algoritmalara ve veri yapılarına dayanan siber-
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fiziksel sistemler (CPS), insan, duygusal karar verme ve eylemle etkileşime girer. Bu insan-teknoloji 

organizasyonu, farklı teknik ekipman ve insan faktörünün gerektiği gibi ve duruma göre doğrudan 

birbiriyle etkileşime girdiği, işleyen bir çalışma ortamı yaratacak şekilde tasarlanmalıdır. Ekonomik, 

ekolojik ve sosyal itici güçlerin yanı sıra teknolojik gelişmelerin doğrudan ve dolaylı etkileri, ilerleyen 

dijitalleşme ve bilgisayarlaştırma bağlamında lojistiğin yeni teknolojiler, yöntemler ve katma değerli 

hizmetler için özel bir uygulama alanı ve geliştirme örneği olarak sayıldığı anlamına gelmektedir. 

Başarılı bir uygulama için, lojistiğin gerektiği gibi ve duruma göre hareket edilebilmesi amacıyla uygun 

teknoloji konseptleri ve yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması gereklidir. Akıllı Lojistik Alanı 

(ILR), lojistik sistemlerin, süreçlerin, nesnelerin ve ilgili lojistik altyapıların hedef odaklı etkileşimini 

amaçlayan bir kavram olan yaklaşımını bulmuştur. 

3. DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE LOJİSTİK 

Dijital dönüşüm, dijital lojistik için yüksek bir inovasyon potansiyeli barındırır. Merkezi olmayan 

ağ oluşturma ve lojistik birimlerin etkileşiminin planlanması ile kısmen otonom lojistik çözümlerinin 

tasarımında yeni olasılıkların açıldığı bütünsel süreç değerlendirmesi için akıllı lojistik alanlar 

tanımlanabilir. Lojistik altyapı ile ilgili olarak, küreselleşme, önkoşulları ağ bağlantılı, talep odaklı olan 

lojistik ve üretim yerlerinin dünya çapında dağıtımına yol açmıştır. Müşteri gereksinimlerinin 

karmaşıklığı, uygun operasyonel platformlar (örneğin, dağıtılmış CPS için entegrasyon platformları 

olarak BT bulut altyapıları) kullanılarak uygulanabilen tüm tedarik zinciri boyunca lojistik süreçlerin ve 

açık iletişimin esnek bir şekilde hizalanmasını gerektirir. Endüstri 4.0 açısından yeni teknolojilerin 

tanıtılması, aynı zamanda kontrol düzeyinde karmaşıklığın artmasıyla sonuçlanan üretim ve lojistik 

süreçlerinin otomasyonuna ve özerkliğine yol açmaktadır.  

4. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN TEMELLERİ 

Lojistik şirketleri, kendilerini yeniden icat etmek için teknolojiyi kullanmanın yollarını 

uyarlamalı ve proaktif olarak aramalıdır (Wallenburg vd., 2019). Tutarlı bir şekilde, lojistik şirketleri 

dijital dönüşüme en iyi şekilde hazırlanmaya yardımcı olacak teknolojik gücü şirket içinde inşa etmek 

yerine varlıkları veya yeni müşteri kazanımlarına yönelik yeni yatırımları dikkate almaktadır. Finans 

veya üretim şirketlerinden farklı olarak, zamanlarının büyük bir bölümünü birinci kademe müşterilerine 

satış ve gıda tedarik etmek için harcayan ticari odaklı bireyler, çoğu lojistik şirketini yönetmektedir. 

Finansal ve zaman kısıtlamalarına ek olarak, şirketler değerlendirmeleri gereken veya teşvik 

edilen heyecan verici yeni teknolojilerin aşırı yüklenmesiyle karşı karşıyadır. Lojistik şirketleri, IoT 
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cihazları aracılığıyla veri yakalamaya; bir tür makine öğrenimi yapay zekası oluşturmak amacıyla çok 

katmanlı regresyonlara dayalı karmaşık kendi kendine öğrenme algoritmaları geliştirmeye; blok zinciri 

veya optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak yeni ekosistem biçimleri aracılığıyla veri 

yakalayarak e-postaları, faksları ve elektronik tabloları ortadan kaldırmaya; elektronik veri alışverişi 

(EDI) biçiminde dijital el sıkışmalarının yaygınlaştırılmasına; veya uygulama programlama arabirimleri 

(API) aracılığıyla sistemlerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasını sağlamaya yatırım yapabilirler. 

Hatta veri yönetimini, entegrasyonunu ve yazılım geliştirmesini dışarıdan temin edebilirler. Bunlar, 

dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinin yönetim kurulu odalarında bir teknoloji yatırım planı 

oluşturmaya çalışırken gerçekleşen sohbetlere konu olmaktadır. 

Her şeyin plana göre gittiğini varsayarak, insan müdahalesi olmadan malların verimli hareketini 

kolaylaştırmayı bağımsız olarak koordine eden bir sistemler ağı hayal etmek mümkündür. Blockchain 

teknolojisiyle desteklenen yeni akıllı sözleşmeler konsepti, mevcut sistemi rahatsız eden güvenlik 

endişelerini ortadan kaldırarak bu sisteme güç verme potansiyelini göstermiş, ancak bu henüz kitlesel 

olarak benimsenmemiştir. Malları sevk etmek ve sevkiyat bilgilerini ERP sistemine geri almak isteyen 

bir şirket için, nakliyeyi koordine eden nakliye komisyoncusu ile bağlantı kurması gerekir. Nakliye 

firmasının ayrıca, örneğin Çin’deki dâhili menşeine ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki varış ofisine, 

her ikisi de farklı bir acente şirketi olabilen bağlantıya ihtiyacı vardır. Tedarik zincirinin temel 

segmentleri arasında EDI’nin ötesinde dijital bağlanabilirliği standartlaştırma açısından çok az 

koordinasyonla, farklı sağlayıcılardan tüm farklı alanları farklı sağlayıcılara çevirmek için bir dijital 

bağlantı platformu sunan Chain.io gibi şirketler için büyük bir fırsat mevcuttur. Hiçbir aktör %12’den 

fazla pazar payına sahip olmadığı için, yenilikçi çözümler için girişimcilerin ve yeni başlayanların 

çabalarını gerektirecektir (Stradner ve Brunner, 2020). 

Lojistik şirketlerinin çoğunluğunun Oracle, SAP veya CargoWise One gibi temel sistemleri 

olarak kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerini benimsediği günümüzde, bazı küresel süreçlerin 

standardizasyonunda bir artış olmuştur. Salesforce, QuickBooks ve Workday gibi SaaS sağlayıcılarıyla 

yerel entegrasyonlar, ERP’lerin API’ler aracılığıyla sorunsuz ve anında veri alışverişi yapmasına olanak 

tanır. Bu değiş-tokuş, doğru bir şekilde analiz edildiğinde verimsizliği belirlemek, tahminleri 

iyileştirmek ve işçilik maliyetlerini azaltmak için kullanılabilecek bir veri kütlesi oluşturur. Lojistik için 

AI özellikle caziptir, çünkü konşimento veritabanları, sevkiyat günlükleri ve daha önce taşınan 

milyonlarca sevkiyatın gümrük belgelerinin geriye dönük test algoritmalarına göre taranması 

mümkündür. 
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Burada bilgiyi ayrıştırabilen karmaşık algoritmalar olarak tanımlanan yapay zekânın, bir 

müşterinin ne zaman bir şey satın alacağını ve bir uçak motorunun ne zaman bakıma ihtiyacı olduğunu 

tahmin ettiği veya bir kişiyi hastalık riski altında olduğu konusunda uyardığı gösterilmiştir (Economist, 

2017). Merkez ekonomi şirketleri, tüketici sorunlarını çözmek için algoritmalarla sarılmış verilerin 

inanılmaz potansiyelini göstermiştir. Teknoloji ve yatırım, yapay zekânın gelişmiş iş zekâsı sağlamasına 

veya müşteri ihtiyaçlarını daha iyi değerlendirmesine yardımcı olması için yeterli değildir. Yapay zekâyı 

yönlendiren verileri çıkarmak için şirketlerin veri yönetimi açısından altyapıya, veri yönetimini 

sağlayacak irade ve güce ve veri akışlarını tanımlama, izole etme ve temizleme hünerine sahip olması 

gerekir. Hüner, Şekil 2’de gösterildiği gibi, dijital dönüşümün temellerindeki son adımdır.  

Şekil 2. Dijital Dönüşümün Temelleri 

 

Geleneksel olarak programcılar, kural tabanlı “öğretme” modellerinde yapay zekâyı veya bir 

robotu eğitmeye koyulmuştur. Ancak sinir ağları ile ham veriler ağa beslenebilir ve örüntüler tanımlanır. 

Tüm bunlar harikadır, ancak bir kuruluş, ağı dar ve belirli bir hedefe odaklanan net algoritmik 

parametrelerle büyük miktarda veri besleyemezse işe yaramaz (Lee vd., 2018). Kısacası, AI 

potansiyelini ortaya çıkarmak için teknik ve izinli erişim açısından net bir dizi iş hedefi ve güçlü 

kurumsal desteğe sahip hünetli, iyi finanse edilen bir ekip tarafından uyumlu bir çaba gereklidir. 

Lojistik şirketleri temel sistemleri ve depolama mekanizmalarını yükselttikçe ve yeni bağlantı 

seçenekleri biçimleri açtıkça, fiyatları bir pazara sunma veya dışa dönük bir teklif portalına sahip olma 

gerçeği daha fazla bir gerçeklik haline gelmektedir. Platformlar, geleneksel hizmet sağlayıcıların 

dikkatini çekmeye ve pazar payını almaya devam edecektir. Söz edilen pazar yerleri, geleneksel satış 

döngüsünü atlayarak yalnızca bir tuşa basılarak tedarikçileri ve alıcıları ölçeklendirip birbirine 
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bağlamakla kalmaz, aynı zamanda geleneksel e-posta gönderme - ve -bekleme modelinin aksine anında 

fiyat teklifi ve hemen rezervasyon yapma yeteneğine de sahiptir (Stradner ve Brunner, 2020). 

İronik bir biçimde, araştırmalar, aktif kârlılığı (RoA) performans metriğini kullanarak, Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki halka açık şirketlerin 1965 yılından bu yana en az %75 oranında azaldığını 

bulmuştur (Nümberg, 2019). Bu, son 50 yılda meydana gelen tüm teknolojik gelişmelere rağmen, 

şirketlerin teknolojiyi kullanma konusunda hala iyi bir iş çıkaramadığı anlamına gelmektedir. Belki de 

bu, büyük bir organizasyonun odak eksikliği ve katıksız karmaşıklığı ile açıklanabilir. Bir dijitalleşme 

yolculuğuna başlamak için lojistik şirketlerinin, lojistik, ilgili süreçler ve teknolojinin potansiyel olarak 

ele alabileceği temel sistemler arasındaki entegrasyon darboğazları hakkında biraz bilgisi olan hünerlere 

yatırım yapması gerekmektedir. 

5. LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DİJİTALLEŞMENİN DURUMU 

Lojistik sektörü, (i) limanlar, havaalanları ve depolama dahil olmak üzere altyapı; (ii) karayolu 

taşımacılığı, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı ve kurye, ekspres ve koli (CEP) teslimatı dahil icra; 

ve (iii) hizmetler ve danışmanlık ksımlarından oluşmaktadır. 

6. LOJISTIK ALTYAPISI 

6.1. Deniz Limanları 

Deniz limanları, dünya çapında en yaygın liman türleridir ve ticari denizcilik faaliyetlerinin bel 

kemiğini oluştururlar. Deniz limanları için Endüstri 4.0’ı uygulamak genellikle öncelikle otomasyon 

gerektirir. Bu, rıhtım vinçlerinden AGV’ler, saha ekipmanı veya terminal kapıları ile yatay taşımaya 

kadar çeşitli parçaları içerebilir. Otomasyon, operasyonel harcamaların azalmasına (özellikle işçilik 

maliyetleri için), güvenliğin artmasına, hata riskinin azalmasına, daha az bekleme sürelerine, 

konteynerlerin daha yoğun istiflenmesine ve dolayısıyla saha alanını daha iyi kullanmasına ve elektrikli 

ekipman kullanıldığında daha çevreci operasyonlara yol açabilir Bununla birlikte, yüksek başlangıç 

yatırımları (özellikle çoğu zaman otomasyon ekipmanının tam olarak kurulması gerektiğinden), esnek 

olmama, yüksek vasıflı işgücüne sahip olma gerekliliği ve daha düşük üretkenlik gibi bağlantılı 

dezavantajları da vardır (Silveira, 2020). 

6.2. Havaalanları 

Havaalanları, şehirlerine, bölgelerine ve ülkelerine geçiş kapısı sağlayan, hava yoluyla taşınan 

malları işleyen ve uçak ile diğer ulaşım türleri arasında bağlantılar sunan hayati ekonomik jeneratörlerdir 
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(Airports Council International, 2017). Bagaj teslimi, pasaport kontrolleri ve diğer akış işleme 

görevlerinin otomasyonu sayesinde, havalimanları günümüzde genellikle self servis gibi bazı “Endüstri 

2.0” düzeyinde teknolojiler uygulamaktadır. Havayolu kargo taşımacılığı için çeşitli teknolojiler 

benimsenebilir. Örneğin, taksi yapmak veya yanaşmak için süreçler otomatikleştirilebilir. Gerçek 

zamanlı operasyon yönetimine sahip bir Total Airport Management Center, hava ve yer 

operasyonlarının ortak karar vermesini kolaylaştırabilir. Binalar, gerçek zamanlı enerji ve altyapı 

yönetimi, akıllı önleyici bakım ve veri tabanlı varlık yönetimi ile akıllıca yönetilebilir. Son olarak, 

önemli havalimanı kaynakları için otomatikleştirilmiş planlama yönetimi için tahmine dayalı teknoloji 

uygulanabilir Başlatılan birçok dijital girişime rağmen, havalimanı dijitalleşmesi beklenenden daha 

yavaş gerçekleşmektedir. Operatörler geleneksel iş modellerine bağlı kalmaya devam etmekte, dijital 

girişimlere yatırım yapamıyor ve ilgili iş durumlarını tanımlamaya zorlanmaktadır (Zaharia vd., 2018). 

6.3. Depolama 

Depolar, malların depolandığı, işlendiği veya dağıtıldığı lojistik ağlardaki düğümlerdir. Ana 

işlevine bağlı olarak, bir depo içinde Endüstri 4.0 bağlamında çeşitli teknolojiler tartışılmaktadır (Luthra 

ve Mangla, 2018; Pfohl, 2018). Ürünler, ekipman veya varlıklar gibi IoT nesneleri, İnternet’e konum, 

durum veya geçmiş gibi fiziksel bağlam bilgilerini iletebilir (Schlick vd., 2017). IoT özellikli bir depoda, 

bu nesnelerin gönderdiği veriler şeffaflık yaratabilir ve süreçlerin senkronizasyonunu ve bilinçli karar 

vermeyi sağlayabilir. Örneğin, bir ürün üzerindeki bir sensör, kritik derecede artan sıcaklıkları rapor 

edebilir, böylece depo depolama sıcaklığı otomatik olarak ayarlanabilir (Aleksandrova vd., 2019). 

Büyük veri analitiği, firmaların işlerini ve pazarlarını daha iyi anlamalarına ve zamanında iş 

kararları vermelerine olanak tanır (Akhtar vd., 2020). Gelecekteki talepleri tahmin ederek, stokta 

kalmama durumlarını ve fazla stoklamayı önlemek için daha iyi envanter yönetimi kararları alınmasına 

yardımcı olabilir. Ayrıca, kapasite veya vardiya planlaması gibi depo operasyonları, daha iyi müşteri 

hizmetine dönüşen tüketici davranışına göre optimize edilebilir (Andiyappillai, 2019). 

Akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar veya akıllı gözlükler gibi artırılmış gerçeklik (AR) cihazları, 

fiziksel ve dijital dünyaları gerçek zamanlı olarak birleştirir. Bir depoda, diğerlerinin yanı sıra ürünün 

depolama yerini, toplama rotasını göstererek veya siparişleri kontrol ederek toplamayı, depolamayı veya 

nakliyeyi kolaylaştırabilirler (McFarlane vd., 2017). 

Robotlar, giderek insan benzeri yeteneklerle birlikte karmaşık bir dizi hareketi otomatik olarak 

gerçekleştirebilir (Oxford University Press, 2018). Özellikle sipariş hazırlamada ‘al – yerleştir’ 
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robotları, parçaların alınması ve yeni konumlara yerleştirilmesi süreçlerini hızlandırarak üretim 

oranlarını artırabilir (Kern ve Wolff, 2019). 

AGV’ler, fiziksel veya manyetik kılavuzlar boyunca, lazer veya uydu navigasyonu ile 

gezindikleri depoların içinde malzemeleri çekmek ve/veya taşımak için kullanılabilir (Ohzeki vd., 

2018). Örneğin, rafların doğrudan depo çalışanlarına taşınmasıyla operasyonlar, çalışanların toplama 

bölmelerinde dolaşmak ve malzeme toplamak için zaman ve enerji harcamasına izin vermek yerine bu 

teknoloji aracılığıyla geliştirilebilir (Bayyou, 2019). 

Dronlar, IoT teknolojileriyle birlikte barkodlar, QR kodları veya RFID kullanarak altyapı izleme 

ve envanter yönetimi yapabilir. Ayrıca coğrafi konum ve diğer sensör verileri gibi denetlenebilirlik 

ayrıntıları sağlayabilir ve özellikle erişilmesi zor alanlarda diğer girdilerin denetlenebilirliğini 

güçlendirebilir (Wawrla vd., 2019). Dronlar sayesinde, bir depo çalışanına kıyasla envanter denetimi 

maliyetleri yarı yarıya azaltılabilir ve insanların depo raflarına tırmanması ve diğer tehlikeli işleri 

gerçekleştirmesi ihtiyacı ortadan kaldırılabilir (Jedrzejka, 2019). 

Bu teknolojilerin depoların çalışma şeklini değiştirme potansiyeli olmasına rağmen, hala 

üstesinden gelinmesi gereken teknik ve yönetimsel engeller var. IoT cihazlarıyla ilgili sorunlar, teknik 

heterojenliği (standartların eksikliği ve özellikle birlikte çalışabilirlik ihtiyacı - çeşitli teknolojilerin 

bağlanmasına ve entegre edilmesine izin veren altyapılar), mahremiyet endişelerini ve kötü tasarlanmış 

nesnelerin, politikaların yokluğunun söz konusu olduğu güvenlik risklerini içerir veya ifşa 

mekanizmaları üzerinde kontrol eksikliği, güvenilmeyen kuruluşların diğer kuruluşların konumunu ve 

diğer kritik verilerini elde etmesine olanak tanır (Whitmore vd., 2015; Ibarra-Esquer vd., 2017; 

Büyüközkan ve Göçer, 2018). Büyük veri analitiği de hala çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Zorluklar 

arasında veri yakalama, depolama, arama, paylaşma, analiz ve görselleştirme yer alır. Bu nedenle 

donanım ve yazılım tarafında, daha gelişmiş depolama ve giriş/çıkış teknikleri, daha uygun bilgisayar 

mimarileri, bulut bilişim gibi daha verimli veri yoğun teknikler ve daha ilerici teknolojiler (sağlam 

mimariye, altyapıya, yaklaşıma sahip büyük veri platformları, ve özellikleri) gerekli olacaktır (Akhtar 

vd., 2020). 

7. SONUÇ 

Lojistik endüstrisindeki “iki dijitalleşme dünyası” hikayesiyle yola çıkıldığında, bazı şirketler tam 

otomatik depolar, otomatik yönlendirmeli araçlar ve robotlarla dijital dönüşümün kullanım örneklerini 

gösterebilirken, birçok şirket hala tedarik zincirlerinde görünürlük kazanmakta veya topladıkları verileri 
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anlamlandırmakta zorlanmaktadır. Bir yandan, limanların ve havaalanlarının dijital dönüşümü diğer 

lojistik alanlara göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Örneğin, konteyner terminallerinin sadece %3’ü 

(yarı) otomatik olarak kabul edilmektedir. Buradaki başlıca engeller, yüksek ön yatırımlar, operasyonel 

zorluklar (örneğin, hangi iş vakasının tanımlanacağı ve düşük veri kalitesi) ve hala geleneksel iş 

modellerine odaklanan bir zihniyettir. Depoların yaklaşık %30-40’ı sensör robotiği ve otomasyonu veya 

tahmine dayalı analitik gibi bir tür Endüstri 4.0 teknolojisini benimsemiştir. 

Benzer rakamlar, lojistik yürütmenin bazı alanlarında da gözlemlenebilir. Karayolu 

taşımacılığında, şirketlerin %35-40’ı bir ulaştırma yönetim sistemini benimsemiştir ve çoğu nakliye 

operatörü, günlük operasyonlarını optimize etmek için filo yönetim sistemine ve diğer teknolojilere 

yatırım yapmayı planlamaktadır. Deniz taşımacılığı için nakliye şirketleri dijital dönüşümü temkinli bir 

şekilde benimsiyor ve “bekle-ve-gör” yolunu tercih etmektedir. Büyük verinin potansiyeli büyük ölçüde 

kullanılmamış durumda; çok az operatör müşterileriyle bağlantı kurmak için modern yollar kullanır, ör. 

pazar yerleri aracılığıyla; ve blockchain benimsemesi düşük düzeyde kalmaktadır. Havayolu 

taşımacılığında, taşıyıcı bağlantısı okyanus taşıyıcılarının bile gerisinde kalmaktadır. Düşük bütçelerden 

muzdarip şirketler, hemen maliyet avantajı sağlamayan dijital çözümleri uygulamakta zorlanmaktadır.  

Lojistik hizmetlerinde ve danışmanlıkta, müşterilerin sadece yaklaşık yarısı 3PL’lerinin BT 

yeteneklerinden memnundur ve sektör aktörleri bu payı artırmak için yeterince yatırım yapmamaktadır. 

Yatırımlarını, 3D baskı gibi bazı yenilikçi teknolojileri büyük ölçüde göz ardı ederek, tedarik zinciri 

görünürlük/kontrol kuleleri, ulaştırma yönetim sistemi veya depo yönetimi sistemlerini odaklarlar. 

Bunun nedeni bazı yeni teknolojilerin yetersiz olgunluk seviyeleri olabilir; ancak aynı zamanda 3PL’nin 

iş modeli üzerinde potansiyel olarak sahip oldukları yıkıcı etkiyle de ilgili olabilir. 

Genel olarak, geleneksel endüstri aktörleri için dijitalleşme durumu düşük ila orta düzeydedir. 

Yüksek maliyetler, standartların eksikliği ve net olmayan faydalar gibi evrensel engeller, onları geçmişte 

dijitalleşmeyi benimsemeleri ve bunun yerine mevcut yaklaşımlarına güvenmeye devam etmeleri 

konusunda uyarmış olabilir (Huber, 2021). Bununla birlikte, artan sayıda şirket, dijital dönüşümün 

kendileri üzerindeki etkisini anlamış ve çağın çağrısına uymaya niyetlidir. Dijital dönüşüme yönelik 

yoğun yatırımları hemen gerçekleşmeyebilir, ancak önümüzdeki yıllarda, diğerlerinin muhtemelen artık 

yetişemeyeceği bir öncü avantaj elde edeceklerdir. Olağanüstü performans, mükemmel müşteri 

memnuniyeti ve mükemmel rekabetçi fiyatlar sunduklarında, farklı dijitalleşme dünyaları daha belirgin 

hale gelecektir. 
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Lojistik ve tedarik zinciri yönetimindeki şirketler, sensörlerin her şeye yerleştirildiği, ağların her 

yerde oluşturulduğu, her şeyin otomatik hale geldiği ve her şeyin analiz edildiği bir dünyaya 

katılabilmek için bugün rotayı belirlemelidir. Muhtemelen “pişmanlık yok” yatırımları, değer zinciri 

boyunca veri toplamanın yanı sıra büyük veri akışlarını analiz etmek için gerekli yeteneklere yönelik 

iyileştirmelerdir (Dünya Ekonomik Forumu, 2016). Aynı zamanda, her iki şirket için de en büyük risk, 

dijital dönüşümü görmezden gelmektir.  
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BLOCKCHAIN TEKONOLOJİSİ (BT) GELİŞİMİNİN DÜNYA ÇAPINDA DIŞ TİCARET VE 

LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 
Sevgi SEZER* 

 

ÖZET 

Gelişen bir yenilik olarak küresel bazda büyük önem verilen Blockchain teknolojisi (BT), birçok 

uygulama alanını yeniden tasarlayabilmektedir. BT, dünya çapında dış ticarette daha hızlı ve verimli 

işler başarmak amacıyla ondan istifade eden birçok işletmeden büyük ilgi görmektedir. Bu durum, 

BT'nin dış ticaret faaliyetleri için ileriye dönük bir rota oluşturması nedeniyle, dünya çapındaki dış 

ticaretin yanı sıra lojistiği de değiştirmiştir. BT'nin dünya çapında dış ticaret alanında uygulanması, 

aracı müdahalenin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve iletişim ve emtia ticaret planlarının 

kullanılması yoluyla daha yüksek düzeyde güvenlik ve şeffaflık sağlanması ile sonuçlanacaktır. Bu 

çalışmanın amacı, dünya çapındaki dış ticaret ve lojistik alanında BT kullanımının olası avantajlarını 

ortaya koymaktır. BT'nin dünya çapındaki dış ticaret akışları ve lojistik üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi, ilgili literatürdeki çeşitli araştırma çalışmalarının teorik yönlerine dayanmaktadır. Çağdaş 

çalkantılı yenilikçi fenomenlerden biri olarak anılan BT, belirli uluslararası ticaret operasyonları 

sürecinde önemli değişikliklere neden olacaktır. BT'nin dünya çapındaki dış ticaret faaliyetleriyle ilgili 

lojistik operasyonlarında uygulanması; şeffaflık, yönetim kolaylığı, maliyet azaltımı ve optimize edilmiş 

tedarik zincirlerini içermektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, bu yeni teknolojik gelişmelerin hızla 

yayıldığını ve dünya çapında dış ticaret bağlantılarının teşvik edilmesini olumlu yönde etkilediğini 

doğrulamaktadır. BT lojistik uygulamaları, müşterilerin daha yüksek güvenilirlikle yatırım yapma 

eğiliminde olmaları için daha yüksek etkinlik seviyelerine sahip sistemler oluşturmada işletmelere 

yardımcı olabilir. Yenilikçi teknolojik ilerleme, yenilikçi lojistik çözümlerin gelişmesine neden olacak 

kadar lojistik maliyetlerini düşürebilir. 
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IMPACTS OF THE IMPROVEMENT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY (BT) ON 

WORLDWIDE FOREIGN TRADE AND LOGISTICS 

ABSTRACT 

Blockchain technology (BT), which has been attaching solid importance on a global basis as a 

progressive innovation, is able to redesign many fields of practice. BT is attracting a great deal of 

attention from various businesses utilizing it in order to achieve more rapid and efficient tasks in 

worldwide foreign trade. This circumstance has altered the comportment of worldwide foreign trade as 

well as logistics since BT generated a prospective route for foreign trade activities. The execution of BT 

in worldwide foreign trade domain would result in mitigating mediator intercession, lowering costs, 

rendering higher level of safety and lucidity through the utilization of correspondence and product 

commerce plans. The objective of this study is to introduce the probable advantages of utilizing BT in 

the domain of worldwide foreign trade. Examination of the impacts of BT on worldwide foreign trade 

flows as well as logistics is based on theoretical aspects of various research studies in the related 

literature. BT, referred to as one of the contemporary turbulent innovative phenomena, would cause 

crucial transitions through the process of particular international trade actions. The implementation of 

BT in logistics operations pertinent to worldwide foreign trade activities would involve lucidity, ease of 

management, cost mitigation, and optimized supply chains. BT logistics implementations may assist 

businesses in generating systems with higher levels of effectiveness, so that clients would tend to invest 

with higher trustworthiness. Novitious technological progress may lower logistics costs, so much as to 

cause innovative logistics solutions to flourish. The results obtained in the study verify that those 

novitious technological improvements are swiftly outspreading and positively affect the fostering of 

worldwide foreign trade interconnections. 

Keywords: Blockchain Technology, International Foreign Trade, Logistics. 

JEL Classification: F01, F14, F40. 
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1. GİRİŞ 

Ticaret, her zaman insan evriminin bağlantılı bir yönü olmuştur (Karim vd., 2022). Yüzlerce yıldır 

ekonomik koşulları, yaşam standartlarını, politikaları ve diğer önemli göstergeleri etkileyen önemli bir 

faktör olmuştur. Uluslararası ticaret, çeşitli siyasi ve ekonomik faaliyetlerin arkasındaki itici güçlerden 

biridir. Kamu harcamaları ve piyasalarda artan verimlilik üzerinde etkileri vardır ve bu nedenle sosyal 

refahın yeniden oluşturulmasında rol oynayan uluslararası ticaret, birincil ticaret şekli olmaya devam 

etmektedir (Rahman, 2017) ve büyük ölçüde alıcı ile satıcı, ithalatçı ile ihracatçı arasındaki işlemlere 

bağlıdır (Benguria, 2021). 

Normalde uluslararası ticaret, sınır ötesi sermaye akışlarını içerir (Zehri, 2022) ve diğer herhangi 

bir tedarik zinciri işleminde olduğu gibi buna bilgi, ürün/hizmet ve finans akışı dahildir (Bhaskar vd., 

2020). Bu üç akışı yönetmek temel öneme sahiptir ve karmaşık bir iştir. Bir yandan Zarrinpoor ve 

Khani’nin (2022: 1) savunduğu gibi, para akışının yönetimi karmaşık bir meseledir, çünkü “bir ürün 

veya hizmetin teslim edilmesi veya teslim alınması, paranın derhal tahsil edilmesini veya ödenmesini 

zorunlu kılmaz. Bu senkronizasyon gecikmesi, işletme sermayesini önemli ölçüde etkiler ve şirketleri 

finansal akışlarında fiziksel akışlarında olduğu gibi neredeyse aynı görünürlüğü aramaya zorlar”. Öte 

yandan, bilgi akışı hayati derecede önemlidir. Bilgi, modern tedarik zincirindeki en önemli kaynaklardan 

biridir ve firmalara tedarik zinciri değişkenliğini azaltma ve daha iyi tahminler yapma yetkisi verir. Bu, 

bir ticari işlem mekanizmasının hem bilgi akışını hem de finansal varlıkların akışını kapsamasının ne 

kadar önemli olduğunun altını çizmektedir (Gunasekaran vd., 2017). 

Ticaret finansmanı, dünya ticaretinin yaklaşık %80’ine katkıda bulunur. Uluslararası ticaretin 

2026 yılına kadar 24 trilyon ADB Doları seviyesine ulaşma potansiyeli ile yıllık %4 oranında 

büyüyeceği tahmin edilmektedir (Uluslararası Ticaret Odası, 2018). Ticaret finansmanı, kredi risklerini 

en aza indirirken işlem tarafları arasındaki boşluğu doldurur. Normalde, “ithalatçılar malları teslim 

almadan önce ödeme yapmayı tercih etmezken, ihracatçılar mallar sevk edildiğinde ödeme almayı tercih 

ederler” (Karim vd., 2022). Doküman toplama, hesap açma, takas ve sevkiyat dâhil olmak üzere ticaret 

finansmanında ticari işlemleri yürütmek için çeşitli mekanizmalar mevcuttur. Akreditif bunların en 

önemlisidir (Belu, 2020). Bunun nedeni, esas olarak akreditifin riskleri katılımcılar arasında eşit olarak 

dağıtmasıdır. Akreditif, ön ödemeye alternatif bir çözümdür, çünkü “hem fonları ödeyen hem de alıcı 

için göreceli risk paritesi sağlar ve böylece karşı temerrüt riskini en aza indirir” (Agibalova vd., 2019). 

Bununla birlikte, ne akreditif, ne de diğer ticaret finansmanı mekanizmaları sınırsız değildir. Bir 

akreditif işlemini tamamlama süreçleri karmaşık ve zaman alıcıdır. Bunun nedeni, süreçte taraflar 
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arasındaki güven eksikliğidir. Güven sorunları, uluslararası ticaretin çok yönlü doğasından 

kaynaklanmaktadır ve farklı ülkelerden çok sayıda ticaret ortağının farklı yasalar ve düzenlemeler 

altında faaliyet göstermesi söz konusudur (Karim vd., 2022). Ayrıca, dolandırıcılık, güvenlik eksikliği 

ve kırılgan güven ilave risklerdir (Barbour, 2008; Jarrar, 2009; Kandemir ve Kandemir, 2017; Balzarova 

ve Cohen, 2020). Bu normalde finansal kurumlar gibi üçüncü tarafların katılımına yol açar. Bu tür 

üçüncü tarafların katılımı bazı ihtiyaçları karşılarken, işlem sürecinin karmaşıklığını artıran başka 

sorunları da beraberinde getirir. Üçüncü tarafa bağımlılık, süreçlerin uzaması ve karmaşıklığı, bilgi 

sızıntısı riski, aracılık hizmetlerinin yüksek maliyetleri, tekel gücü, düşük verimlilik ve şeffaflık 

eksikliği ortak zorluklardır. Ticaret finansmanı ve özellikle akreditif, bilgi aktarımı, ödemeler, mesajlar, 

mülkiyet transferleri ve daha fazlası için kâğıt tabanlı işlemlere dayanır (Paliwal vd., 2020). Blockchain 

teknolojisi (BT), çok boyutlu yeteneklere ve faydalara sahip olduğu için bu tür zorlukları ve eksiklikleri 

gidermek için ideal bir konuma sahiptir. 

Dış ticaret işlemleri karmaşık bir geliştirme mekanizmasına dayalıdır ve uluslararası satış 

sözleşmesinin yürütülmesinde çeşitli taraflar (devlet organları, kurumlar, nakliye şirketleri, uluslararası 

ticaret yardımcıları, bankacılık kurumları) yer alır. Sonuç olarak, işleme ilişkin maliyetler yüksektir ve 

malların üreticiden nihai tüketiciye ulaşması için geçen süre uzundur. BT’nin uluslararası ticaret 

alanında uygulanması, aracı müdahalenin ortadan kaldırılmasına, maliyetlerin düşürülmesine, iletişim 

ve emtia ticaret platformlarının kullanımı yoluyla daha fazla güvenlik ve şeffaflık sağlanmasına yol 

açacaktır (Finca, 2017). BT sayesinde ürünlerin izlenebilirliği ve gümrük noktalarında kontrolü 

kolaylıkla yapılabilecektir (Badzar, 2016). 

Blockchain teknolojisi, güvenilmeyen üyelerin merkezi bir otoriteye veya güvenilir bir aracıya 

ihtiyaç duymadan merkezi olmayan bir şekilde etkileşime girmesine izin veren ve işlem yapan taraflar 

arasındaki mutabakatı daha hızlı hale getiren ağlara dayanmaktadır; blockchain ağlarının bir özelliği, 

kriptografinin kullanılmasıdır; blockchain, kayıtları zaman damgalı bloklar halinde gruplandırılan bir 

kayıt defteri olarak görülebilir (Christidis ve Devetsikiotis, 2016). 

BT, potansiyel önemi nedeniyle dünya çapında büyük ilgi görmektedir. Gelişmiş bir yenilik 

olarak blockchain, çeşitli uygulama alanlarındaki günlük aktiviteyi ve iş prosedürlerini değiştirebilir. 

Blockchain, uluslararası ticarette daha hızlı ve etkili bir iş akışına sahip olmasını sağlayan birçok şirketin 

dikkatini çekmiştir. Bu, uluslararası ticaret, finans ve tedarik zinciri yönetiminin davranışını 

değiştirmiştir, çünkü BT, uluslararası ticaret için potansiyel bir yol yaratır. Güvenlik endişeleriyle ilgili 

olarak, blockchain kağıtsız ticarete yardımcı olur, ticaret finansmanını kolaylaştırır, fikri mülkiyet 
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hakkını güçlendirir ve kamunun satın alma süreçlerini hızlandırır. Bunun yanı sıra blockchain ticaret 

maliyetlerini azaltabilir, tedarik zinciri şeffaflığını artırabilir ve küçük ve büyük şirketler için fırsatlar 

yaratabilir. Bu teknolojinin uygulanması, dünyanın her yerindeki insanlar arasında bir köprü görevi 

görür. Blockchain’in potansiyelini göz önünde bulundurarak, son zamanlarda tüm dünyadaki merkez 

bankaları, düzenleyiciler ve hükümetler inisiyatif almış ve uluslararası ticareti desteklemek amacıyla 

BT’yi kullanmaya başlamıştır. 

Uluslararası ticaretin en büyük sorunlarından biri, hissedarlar, tüccarlar ve girişimciler arasında 

bilgi paylaşımıdır. İşletmeler, güvence eksikliği ve güvenlik sorunları nedeniyle bilgi paylaşımına karşı 

çıkmaktadır. Sonraki problemler, bilgi paylaşımı için karmaşık bir prosedür oluşturan uluslararası ticaret 

yasal mülahazalarında ortaya çıkmaktadır. Bunlar, araştırmacıları BT’nin ticaret engellerini azaltıp 

azaltmadığını ve ticaret için açık bir yol oluşturup oluşturmadığını incelemeye teşvik etmektedir. 

Blockchain’in gizemini anlamak için, BT’nin uluslararası ticaretteki rolüne ilişkin çalışmalara 

ihtiyaç vardır. Bugüne kadar, blockchain üzerine araştırmalar çoğunlukla teknoloji yönlerine 

odaklanmıştır (Belu, 2020; Janssen vd., 2020). Diğer bazı çalışmalar ise ağırlıklı olarak blockchain 

uygulamasına ve yasal çerçevelere odaklanmıştır (Botton, 2018; Liu ve Li, 2019; Dai vd., 2019). Bu, 

BT’nin uluslararası ticareti etkileyip etkilemediğini ampirik olarak inceleme fırsatı verir.  

Blockchain şu şekilde tanımlanmıştır: 

a) “P2P sistemi içinde yapılan her işlem hakkında bilgi içeren kamuya açık bir defter” (Nakamoto, 

2008); 

b) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar işlem kayıtları için bir elektronik tablo içeren küresel 

bir platform. Teknoloji sayesinde varlıklar izlenebilir, çok daha kolay iletişim kurulabilir ve bilgi 

paylaşılır (Yli-Huumo vd., 2016); 

c) Bir işleme dâhil olan tarafların, işlemin başlatılmasına ve geliştirilmesine özel bilgileri 

depolamasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir kayıt defteri; bilgi matematiksel formüllerde 

şifrelenir ve her formül diğer şifrelenmiş verilere atıfta bulunan başka bir matematiksel formülü doğrular 

(Casota, 2018); 

d) Blockchain, bilgisayarlarda çalışan ve dünya çapındaki gönüllüler tarafından kullanıma 

sunulan küresel bir kayıt defteridir (Andoni vd., 2019). Blockchain konseptinin altında bir hesaplama 

düğümleri ağı mevcuttur, ağda oturum açan her müşteri güncellenmiş ve doğrulanmış verilerin bir 

kopyasını alır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Ticari İşlemler 

Bir iş sürecinin işlemsel yönlerine ticari işlemler adı verilir (Kutvonen, 2014). Ticari işlemler, bir 

firma ile bir kişi veya başka bir firma arasındaki mübadele yapmak niyetiyle basit etkileşimlerdir. Bu, 

ürün, para, bilgi veya hizmet taleplerinin mübadelesini içerebilir (Bernstein ve Newcomer, 2009). Bir 

ticari işlem, birden fazla kişi veya kuruluş tarafından birden fazla işlem ve eylemin yürütülmesini 

gerektirir (Quansah vd., 2022). Uçtan uca (P2P) işlemler, normalde üçüncü bir tarafın geleneksel olarak 

aracılık ettiği iki taraf arasındaki para transferini içeren ticari işlemlerdir. P2P işlemlerinin altında yatan 

güç dinamikleri farklı olabilir veya olmayabilir ve bunlar doğal olarak tekrarlanır, ancak ilişkisel 

özelliklerden yoksundur (Basu vd., 2021). 

Ticari işlemler süreci genellikle çok sayıda kaydın oluşturulmasını içerir (Kumbhar, 2011). Her 

bir taraf, işlemin bazı yönlerine katkıda bulunur veya bunları onaylar, bu da iş süreciyle ilgili bağlamı 

ve verileri tanımlayan birleşik bir belgeyle sonuçlanır (Quansah vd., 2022). Bu nedenle, işlem 

belgelerini kaydetmek için defter tutma hayati önem taşımaktadır (Bernstein ve Newcomer, 2009). Bu 

süreçler sırasında, faaliyetler için bağlam oluşturmak ve sonuçları yakalamak için dokümanlar bir 

katılımcıdan veya hizmetten diğerine taşınır (Quansah vd., 2022). Bununla birlikte, özellikle uluslararası 

ticarette bu tür işlemler karmaşıktır ve sahtekârlığa, bilgi sızıntısına, işlemlerin uzun sürmesine, 

güvensizliğe ve süreci kolaylaştırmak ve güven oluşturmak için üçüncü taraflara bağımlı olmaya 

eğilimlidir. BT’nin yeni çözümler sağlamak için kullanılabileceği yer ise tam da burasıdır. 

2.2. Akreditif 

Akreditif, tipik ticari işlemlerin genel yapısını ve mantığını temsil eden bir mekanizmadır. 

Yüzyıllardır, özellikle uluslararası ticari işlemlerde ödemeyi kolaylaştırmak için kullanılmıştır. 

Akreditifler, yeni bir ticaret ortağıyla iş yapmak için sağlam bir temel sağlar (Dand, 2011). Akreditif, 

satıcının bir müşteriye satılan mallar için ödeme alacağını garanti eden bir finansal araçtır. 

Akreditiflerde, bankalar genellikle tarafsız üçüncü taraf olarak hareket eder ve fonları (alıcıdan ödeme) 

ancak belirli koşullar yerine getirildikten sonra serbest bırakır. Bu tür işlemlerde geleneksel olarak iki 

ana taraf mevcutken, uyuşmazlık durumunda araç, kolaylık, güven ve yargı sağlamak için süreçte diğer 

taraflara ihtiyaç vardır (Zhang, 2011). 

Akreditifler ve diğer benzer işlem mekanizmaları, hem alıcıyı hem de satıcıyı korumak, genellikle 

bir banka gibi güvenilir bir hakemin katılımı ve resmi belge ve prosedürlerin kullanılması gibi 
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avantajlara sahiptir. Bununla birlikte, bu tür işlemlerin doğası ve üçüncü tarafların katılımı, daha fazla 

evrak işi, verimsizlik, şeffaflık eksikliği, sürecin uzaması, en az bir üçüncü tarafa kalıcı bağımlılık ve 

bilgi sızıntısı ile sonuçlanmaktadır. Bunlar yaygın olarak süreçteki önemli verimsizlikler olarak kabul 

edilir. 

Foley vd.’nin (2015) gösterdiği gibi, akreditifin sağlanması oldukça yoğundur ve bankalar coğrafi 

olarak uzmanlaşmıştır, bu, bireysel bankalara yönelik şokların toplamda ticaret modellerini etkileyen 

büyük etkileri olabileceği anlamına gelir. Bu süreç, uzun vadede, özellikle büyük ölçeklerde ticari 

işlemlerin verimliliğini ve düzgünlüğünü bozabilecektir. Ayrıca, bir akreditif, diğer birçok ticari işlem 

mekanizmasında olduğu gibi, dolandırıcılığa eğilimlidir ve şeffaflıktan yoksundur. CheHashim ve 

Mahdzan (2014), akreditif işlemlerinde dolandırıcılar tarafından kullanılan ortak çalışma şeklini 

göstermiştir. Ayrıca, akreditif kullanmak, alıcıları ve satıcıları bankalara bağımlı kılmakta, bu da ticaret 

sürecini uzatmakta ve dolandırıcılık ve manipülasyon riskini artırmaktadır. Başka bir perspektiften, 

akreditif çıkarmanın yüksek maliyetleri bankaları akreditif tedarik etmekten caydırmaktadır (Foley vd., 

2015).  

Bu sorunlar sadece akreditif işlemlerinde değil, Vesaik Mukabili Ödemeler, açık hesaplar ve 

emanet hesaplar gibi diğer işlem türlerinde de yaşanmaktadır. Ticari işlemler için diğer mekanizmaların 

çoğunun akreditifler kadar güvenli olmadığı belirtilmelidir. Örneğin, alıcı ve satıcı yeterli düzeyde 

güven kazandığında (ekonomik ve politik konular gibi diğer faktörlerin sabit kaldığı varsayılarak), 

Vesaik Mukabili Ödemeleri (VMÖ) düşünebilirler. Benzer şekilde, bu yöntem bir dereceye kadar 

güvenlik sağlar, akreditif kadar sağlam olmalakla birlikte, temerrüt durumunda satıcıyı korumaya 

yeterlidir (Dand, 2011). VMÖ ödeme garantileri içermez. Bunun yerine satıcının bankası belgeleri 

alıcının bankasına iletir (Foley vd., 2015). VMÖ’nin akreditiflere kıyasla avantajları, maliyetlerin daha 

düşük olması ve satıcının ödemeyi daha hızlı almasıdır (Dand, 2011).  

2.3. Blockchain Teknolojisi (BT) 

‘Blockchain teknolojisi (BT)’ terimi ilk olarak Haber ve Stornetta (1991) tarafından tanıtılmış ve 

daha sonra Nakamoto (2008) tarafından popüler hale getirilmiştir. BT, uçtan uca (P2P) bir sistem 

içindeki her işlemin verilerini içeren dağıtılmış bir defterdir (Nakamoto, 2008). Blockchain, mülklerin, 

paranın ve verilerin internet üzerinden başkalarını bilgilendirmeden güvenli bir şekilde iletilmesini 

sağlayan yazılım protokolünü içeren dağıtılmış bir defterdir (Nofer vd., 2017). Ayrıca, bilgi oluşturan 
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ve dağıtan kurumsal bir yönetişim teknolojisidir (Davidson vd., 2018). BT, dış ticareti kolaylaştıran 

elektronik bir belge ve konşimentodur (Civelek ve Özlap, 2018). 

Blockchain, popülaritesini önemli ölçüde artırmış (Chandrasekar vd., 2021) ve “21. yüzyılın en 

dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden biri” olarak kabul edilmiştir (Balasubramanian vd., 2021). Bu, 

ağ ortamındaki işlemlerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğü ile ilişkili özel özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır (Farhan vd., 2021), bu da onun “birden fazla endüstride ve tedarikte mevcut 

sorunların her derde devası” olarak hareket etmesine izin vermektedir (Khanfar vd., 2021). Blockchain, 

işlemin her aşamasında uygulanan dinamik karma (hashing) ve kriptografi nedeniyle birbirine bağlı ve 

yüksek güvenlikli kayıtlar zincirini ifade eder. BT, kasıtlı veya kazara yapılan girişimlerle işlemlerin 

“hacklenmesi” veya “kırılması” olasılığını engeller (Farhan vd., 2021). 

Bitcoin’in yaratılmasından bu yana, blockchain ve kripto para birimleri arasında ayrım yapma 

çabaları olmuştur. Örneğin Andoni vd. (2019), değerli her şeyi kaydedebilen yeni dijital defteri 

nedeniyle blockchain’in finansal hizmetlerin ötesinde uygulamalara sahip olduğunu savunmuştur. Bazı 

örnekler, tapu ve mülkiyet unvanları, fikri mülkiyet hakları, eğitim dereceleri, mali hesaplar, taşınabilir 

varlıkların konumu, belirli sonuçlara bağlı hayırsever bağışlar ve iş sözleşmeleridir. Kumar vd. (2020), 

bir blochain’deki zincirlerin nasıl oluşturulduğuna dair bir genel bakış sağlar: 

“i. Bir blok oluşturulur (işlemi temsil eder). 

ii. Bu blok (veya işlem) hakkındaki bilgiler ağdaki her düğüme iletilir. 

iii. Ağdaki tüm düğümler işlemi onaylamalı ve doğrulamalıdır (bu adım bir algoritma kullanılarak 

otomatikleştirilebilir). 

iv. Onaylanırsa, blok zincire eklenir, bu da işlemi tamamlar ve kalıcı bir işlem kaydı sağlar.” 

Kumar vd.’ne göre (2020), farklı işlemlerin veri girişleri bir veritabanı oluşturur. BT finans 

sektöründe ortaya çıktığı için, veri tabanı, muhasebede ekonomik işlemlerin toplanması ve kaydedilmesi 

için bilgisayar dosyasına veya ana deftere atanan bir terim olan “kayıt defteri” olarak adlandırılmaktadır. 

Sistemdeki her düğüm, tüm verilerini saklar, yani merkezi bir veritabanı mevcut değildir (Kumar vd., 

2020). BT, verileri depolamak ve doğrulamak için bağlantılı bir blok yapısı kullanır. Verileri depolamak 

ve paylaşmak amaçlı kurcalamaya karşı korumalı bir dijital platformun oluşturulmasına izin veren, 

verilerdeki değişiklikleri senkronize etmek için güvenilir fikir birliği mekanizmasını uygular. Ayrıca 

BT’nin nesnelerin interneti (IoT), kimlik yönetimi ve tedarik zinciri sistemleri gibi çeşitli İnternet 

etkileşimli sistemlerde kullanılabileceğine inanılmaktadır (Singh vd., 2020). 
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2.4. Blockchain Rolleri ve Olanakları 

BT’nin çeşitli rolleri ve olanakları mevcuttur ve bunların birçoğu akreditiflerin sürecini 

geliştirmek için kullanılabilir. En önemlisi BT, neredeyse gerçek zamanlı bildirimlere, belgelerin, 

sözleşmelerin ve şartların akışının görselleştirilmesine, belge ve şartların gerçek zamanlı 

doğrulanmasına, sözleşmelerin oluşturulması ve yürütülmesinin akıllı (smart) sözleşmeler kullanılarak 

merkezsizleştirilmesine, belgelerin, şartların ve koşulların değiştirilemez ve kurcalanmaya karşı 

korumalı şekilde kaydedilmesine, dijital mülkiyet kanıtının etkinleştirilmesi, idari süreçlerin 

düzenlenmesi, işlemlerin işbirliğine dayalı olarak doğrulanması ve mülkiyet devri ve katılımcıların 

işlem kayıtlarına erişimle yetkilendirilmesine imkân sağlar   (Khanfar vd., 2021; Belu, 2020; Chang vd., 

2019; Abd El-Latif, vd., 2021; Andoni vd., 2019; Chandrasekarvd., 2021). 

BT’nin kendine has özellikleri, hibrit yapısından kaynaklanmaktadır. Genellikle dağıtılmış defter 

teknolojisi, asimetrik şifreleme, akıllı sözleşme ve P2P ağları gibi önde gelen teknolojileri 

bütünleştirdiği görülmektedir (Bodkhe vd., 2020). Blockchain’i benimsemenin en önemli 

avantajlarından biri, BT’nin benzersiz ve güçlü yeteneklerinden gelen şeffaflıktır (Roeck vd., 2020). 

Blockchain, ağdaki her bir düğümün (katılımcının) verilerin bir yedeğini tutmasını gerektirir (Bodkhe 

vd., 2020) ve tüm işlemler yardımcı bilgilerle birlikte ağ üzerinden paylaşılır. Bu, sistemdeki makul 

şeffaflığı korumaya devam ederken, tüm ağ aktörlerinin tüm verilerden zamanında haberdar olmasını 

sağlar (Hughes vd., 2019). Blockchain, verilerin merkezi olmayan bir şekilde depolanmasını sağlarken, 

geleneksel sistemler onu tek bir veritabanında saklar. Geleneksel merkezileştirilmiş veritabanı 

sistemlerinde, işlemler doğal olarak güvenilirdir veya geçerliliği garanti eden merkezi güvenilir aracılar 

aracılığıyla onaylanır. Bu ek maliyet yaratır ve merkezi sunucuları kullanırken performans önemli bir 

sorun haline gelir. 

BT, sabit ve tahrif edilemezdir, yani arşivlenen bilgilerin (örneğin işlem verilerin) kasıtlı veya 

kazara değiştirilmediğine dair güven sağlayan bir dağıtılmış defter teknolojisidir (Pournader vd., 2020). 

Başka bir deyişle, bir blockchain’e eklenen bir veri bloğu değiştirilemez veya kaldırılamaz. Ayrıca 

araştırmalar, BT’nin eksiksiz işlem ifşası sağlayarak ve tüm ağ katılımcıları için tek bir doğru üreterek 

işlemlerdeki güvensizliği, belirsizliği ve belirsizliği azaltabileceğini öne sürmektedir (Ali vd., 2020). 

BT, akıllı sözleşmelerin, dijital imzaların ve çoklu imzaların kullanımına izin verir ve gerçek zamanlı 

doğrulamalar ve bildirimler gönderebilir. Blockchain, sonuçların ve kritik işlem süreçlerinin 

performansının doğru ve etkili bir şekilde ölçülmesini kolaylaştırır. Bankalar gibi aracılar ve üçüncü 

şahısların aradan kaldırılmasıyla verimlilik arttırılabilir ve maliyetler düşürülebilir. Bireysel tedarikçiler, 
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kontrol ve denetimlerini neredeyse gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebilir (Memon, 2018). BT, fiziksel 

ve dijital varlık sahipliğinin dijitalleştirilmesindeki önemli teknik yenilik olarak bilinir (Ali vd., 2020). 

BT, bozulmayan güvenli bir denetim geçmişi sağlamanın yanı sıra, varlık mülkiyetini ve sözleşmeleri 

yönetmek için programlanabilir çok amaçlı bir platform olarak tanımlanmaktadır (Kouhizadeh vd., 

2021). Bir varlık tamamen dijital hale geldiğinde ve bir kamuya açık defter varlıkların mülkiyetini 

güvenli bir şekilde izleyebildiğinde, birçok yeni kullanım mümkün hale gelir (Schilling ve Uhlig, 2019). 

2.5. Akıllı (Smart) Sözleşmeler 

BT’nin uçtan uca (P2P) ticari işlemleri geliştirmedeki temel bir yönü, akıllı (smart) sözleşmeler 

kavramıdır (Hakak vd., 2020). Bir blockchain ortamında otomatik olarak yürütülen kodla yazılmış akıllı 

sözleşmeler, oldukça tartışmalı bir konudur (Drummer ve Neumann, 2020). Tschorsch ve Scheuermann 

(2016), bir sözleşmenin, bir ilişkiyi resmileştirmenin geleneksel yolu olan “zihinlerin buluşmasında” 

üzerinde anlaşmaya varılan bir dizi vaat olduğunu savunur. Sözleşmeler esas olarak iş ilişkilerinde 

kullanılsa da, diğer ilişki ve anlaşma türlerini de içerebilirler. Buna göre, akıllı sözleşmeyi, tarafların bu 

vaatleri yerine getirdikleri protokolleri içeren, dijital biçimde belirtilen bir dizi vaat olarak tanımlar. Bu 

sözleşmelerin akıllı olduğuna inanır, çünkü kağıt tabanlı atalarından çok daha işlevsellerdir. Tschorsch 

ve Scheuermann (2016), akıllı sözleşmeleri “tarafların gerçekleştirdiği protokoller” olarak 

tanımlamıştır. Bu nedenle, bir olay veya işlem gerçekleştiğinde, doğru sonucun teslim edilmesi için 

verilerin nasıl işlenmesi gerektiğini belirten kurallar mevcuttur. Bu da, akıllı sözleşmeleri, program kodu 

satırları olarak yerleştirilmiş sözleşmeler ve hükümler içeren bir bilgisayar koduna dönüştürerek 

gerçekleştirilebilir. Akıllı sözleşmelerin, ve bunun sonucunda merkezi olmayan özerk 

organizasyonların, merkezi olmayan uygulamaların, akıllı simgelerin ve akıllı mülkün tanıtılması, kripto 

para birimi tabanlı otomatik finansal uygulamaların ortaya çıkmasının yolunu açmıştır (Borowski, 

2021). 

Genel olarak akıllı sözleşmeler, önceden tanımlanmış bir sözleşmenin müzakere şartlarını veya 

performansını dijital olarak doğrulamak, kolaylaştırmak veya uygulamak için tasarlanmış bilgisayar 

protokolleridir. 25 yıldan fazla bir süre önce teorileştirildiler, ancak blockchain tabanlı teknolojilerin 

son gelişimi, teknoloji uzmanları ve endüstri arasında potansiyellerine olan ilgiyi yeniden alevlendirdi 

(Werbach ve Cornell, 2017). Akıllı sözleşmeler, bir üçüncü tarafın katılımı olmaksızın güvenilir 

işlemlerin gerçekleştirilmesine imkân verir. Bu işlemler izlenebilir ve geri alınamaz. Dixit vd. (2022), 

blockchainde işlev gören akıllı sözleşmelerin kısaca tanımlanmasının daha karmaşık olduğunu 

savunmuştur. Bu programlar, işlemleri otomatikleştirmek ve tarafların merkezi bir otoriteye ihtiyaç 
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duymadan belirli bir olayın sonuçları üzerinde anlaşmalarına izin vermek için tasarlanmıştır (Hakak vd., 

2020).  

Blockchain’in temelini oluşturan dağıtılmış defter teknolojisi, bir ağ üzerindeki her katılımcı 

(veya düğüm) tarafından bağımsız olarak tutulan ve güncellenen, kayıtların bağımsız olarak 

oluşturulduğu ve her düğüm tarafından tutulan bir veri tabanıdır. Tüm kayıt zinciri, veri bütünlüğünü ve 

güvenliğini sağlamayı amaçlayan karmaşık matematiksel algoritmalarla korunmaktadır. Böylece veri 

tabanında yer alan tüm işlemlerin eksiksiz bir kaydı sağlanır (Sunyaev, 2020).  

Blockchain’in altında yatan ilkeler şunlardır (Degos, 2017: 225): 

• Âdemi merkeziyetçilik ve aracısızlaştırma: Blockchain’i hiçbir merkezi otorite kontrol etmez. 

• Konsensüs: İşlemlerin kabul veya reddedildiği gerçeği, blockchain seviyesindeki fikir birliğinin 

sonucudur ve sonuç merkezi bir kurumun kararı değildir. 

• Değişmezlik: Sistemdeki bilgileri değiştirmek veya silmek imkânsızdır. 

• Güven ve şeffaflık: Veriler ve işlemler paylaşılır. 

Şekil 1. Bir Blockchain İşlem Süreci 

 

Platformun nasıl yönetildiğine bağlı olarak, üç tür blockchain mevcuttur: genel, özel ve 

konsorsiyum (Casino vd., 2019): Genel bir blockchain durumunda, herkes içerik oluşturmaya, 

onaylamaya ve kaydetmeye katılabilir; Özel bir blockchain için, bilgi girme ve doğrulama izni bir varlık 

tarafından kontrol edilir; Konsorsiyum tipi blockchain, kısmen merkezi olmayan ve bir grup tarafından 
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yönetilen bir özel blockchain biçimidir. BT, bankacılık, kamu sektörü vb. gibi çeşitli alanlarda 

kullanılabilir. 

Şekil 2. Blockchain Uygulamaları 

 

BT tarafından kolaylaştırılan akıllı sözleşmeler, aracıların katılımı olmaksızın sözleşmelerin 

müzakere edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar. Bu sözleşmeler, belirli koşullar yerine getirildiğinde 

kendiliğinden yürütülür. Akıllı sözleşmeler için en popüler platform, her katılımcının tüm akıllı 

sözleşmelerin bir kopyasına sahip olduğu on binlerce bilgisayara dağıtılan bir blockchain olan 

Ethereum’dur. 
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Şekil 3. Kağıt Sözleşmelerden Akıllı Sözleşmelere Geçiş 

 

Akıllı sözleşmelerin bir takım avantajları vardır: hız (kağıt sözleşmelerde taraflara iletilmesi için 

zamana ihtiyaç vardır, dijital sözleşmelerde sahtecilik riski vardır); güvenlik (klasik sözleşmelerde 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi garanti edilmezken, akıllı sözleşmelerde koşulların yerine 

getirilmesi sözleşmenin kendiliğinden yürütülmesine yol açar); aracıları ortadan kaldırarak maliyetleri 

düşürür. 

2.6. Literatür Taraması  

Derindağ ve Altay (2020), BT’nin güvenlik sağlayarak, riski azaltarak, hızlı alışverişi 

kolaylaştırarak ve şeffaflık ve güveni somutlaştırarak uluslararası ticareti hızlandırma performans 

beklentisine sahip olduğunu açıkladı. Blockchain’in işleyişini desteklemek, uluslararası ticaret üzerinde 

büyük bir etkiye sahiptir. 

Belu (2020), uluslararası ticarette BT’nin potansiyeline işaret etmiştir. BT, işlem başına maliyeti 

düşürür, dış ödeme sürecini hızlandırır ve daha kolay finansman sağlamanın yanı sıra ticari işlemlerin 

yürütülmesini kolaylaştırır. 

Chang vd. (2019), BT’nin genel ticaret performansını artırmanın yanı sıra, ticaret akış süreçlerini 

nasıl hızlandırdığını araştırmıştır. 

Juma vd. (2019), ticari tedarik zinciri çözümlerinde BT’nin uygulamasını incelemiş ve 

kullanımıyla güvenli bir iletişim modeli bulmuştur. 

Mihajlov vd. (2019), BT’nin işlem güvenliği sağlayarak ticareti kolaylaştırdığını göstermiştir. 
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Saberi vd. (2019), teorik olarak BT’nin uluslararası ticareti olumlu yönde teşvik ettiğini ve 

izlenebilirlik, güvenlik ve şeffaflık sağlayarak küresel tedarik zinciri yönetimi sorunlarını çözdüğünü 

açıklamıştır. 

McDaniel ve Norberg (2019), ticaret finansmanını kolaylaştırmak, yasadışı ticaret finansmanını 

tespit etmek, gümrük prosedürleri geliştirmek ve malların menşeini izlemek amacıyla BT’nin 

kullanımını araştırmıştır. 

Berg vd. (2018), BT’nin, tahrif edilemez, dağıtımcı ve merkezi olmayan işlem kaydı nedeniyle 

işlemlerde güven yarattığını açıklamıştır. 

Loebbecke vd. (2018), iki tarafın BT kullanarak bir işlem yaptığında herhangi bir aracıya ihtiyaç 

duymadıklarını belirterek, BT’nin uluslararası ticareti çeşitli şekillerde etkilediğini göstermiştir. 

Evans (2019), BT’nin finansal piyasa üzerinde olumlu etkileri olduğunu ampirik olarak 

saptamıştır. 

2.7. Teknolojinin Uluslararası Ticarette Uygulanması  

2.7.1. İşlemsel Mekanizma 

Dış ticaret işlemleri genellikle imalat, ticaret ve hizmet şirketleri arasında yürütülen yüksek 

değerli işlemlerdir; bunlar ‘işletmeden işletmeye’ (B2B) operasyonlardır. Bu itibarla, yasal çerçeveye, 

katılımcılara, işlem mekanizmasına ilişkin bir takım özelliklere sahiptirler. Bir ihracat-ithalat 

operasyonunda şunlar yer alır: Sözleşmenin tarafları; ürün (işlemin konusu); ve ödeme (hizmetin karşı 

değeri). Aynı zamanda, nakliyeyi (taşıyıcı), malların sigortasını (sigortacı), bedelin ödenmesini (banka) 

sağlayan bir dizi başka işletmeler de operasyonda yer almaktadır. İşlemin yürütülmesinde önemli bir 

rol, ortak ülkelerdeki kamu makamlarına aittir: Dış ticaret faaliyeti alanında bakanlıklar veya 

bakanlıklar, gümrük idaresi, ticaret odaları vb. Bir ihracat işlemi hâlihazırda ayrıntılı bir mekanizma 

içeriyorsa, BT’nin özümsenmesi, işlem mekanizmasının basitleştirilmesine yol açacaktır. 

İhracat-ithalat operasyonlarında yer alan kuruluşlar için BT, aşağıdakiler gibi bir dizi avantajlar 

sunacaktır: 

• Dokümanların gerçek zamanlı doğrulanması: Blockchain aracılığıyla erişilebilen finansal 

dokümanlar, gerçek zamanlı olarak doğrulanabilir ve kabul edilebilir, bu da malların teslimatını 

hazırlama süresini azaltır. 
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• Aracısızlaştırma: Fonlama/ödemeyi kolaylaştırarak, üçüncü şahısların riski üstlenmesine gerek 

kalmaz ve ödeme mekanizmasına dâhil olan bankalar arasında kurulan muhabir ilişkileri ortadan kalkar; 

• Sözleşme yürütmenin merkezden dağıtılması: Sözleşme maddeleri blockchain’ kaydedilir, 

durum güncellenir, teslimat sürecini izlemek için gereken süre azalır. 

• Mülkiyet kanıtı: Mülk başlığı (konşimento) blockchain’de mevcuttur; malların yeri ve mülkiyeti 

hakkında şeffaflık sağlanır. 

• İşlem maliyetlerinin azaltılması: Akıllı sözleşme aracılığıyla yürütülen sözleşme koşulları, 

muhabir bankaların müdahalesini ortadan kaldırır. 

2.7.2. Lojistik 

Dış ticaret uygulamasında lojistik operasyonlar; malların paketlenmesi, fabrika veya çıkış 

antreposunda konteynere, kamyona, vagona yüklenmesi, malların nakliye öncesi (malların gemiye 

taşınması, liman veya havaalanı veya gruplama platformu), ihracat ve ithalat gümrük formaliteleri, ana 

nakliye, uluslararası trafikte sigorta, nakliye sonrası ve nakliye araçlarından malların boşaltılması 

faaliyetlerini ifade eder (Popescu, 2019). 

Lojistik operasyonlarının sorumluluğu, taraflarca sözleşmede kabul edilen Incoterms maddesine 

ve bunların yokluğunda karşılıklı sorumlulukları nasıl belirlediklerine ve yürürlükteki kanuna bağlı 

olarak ihracatçı veya ithalatçıya aittir. Bununla birlikte, lojistik zincirindeki herhangi bir arıza, ihracatçı 

için ek maliyetler ve şirketin imajı açısından yorumlanır (Danciu, 2012). Giderek küreselleşen bir 

ekonomide, lojistik ve lojistik maliyetler, rekabet edebilirlik ve modernizasyon için giderek daha önemli 

faktörler olacak ve çevre koruma için giderek daha önemli hale gelecektir (Ioan vd., 2013). 

Son zamanlarda, Sanayi 4.0 devrimi, ürünün tüm yaşam döngüsü için değer zincirini organize 

etmenin ve kontrol etmenin yeni bir yolunu belirlemiştir. Siber Fiziksel Sistemler’in üretim ve lojistik 

sürecine entegrasyonuna ve iş modeli, iş organizasyonu ve değer yaratma üzerindeki etkileri ile 

endüstriyel süreçte Nesnelerin İnterneti (IoT) hizmetlerinin kullanımına dayanmaktadır. Nesnelerin 

İnterneti, uzaktan izleme ve kontrol veya görevlerin yerine getirilmesi için yerel (Wi-Fi, Bluetooth) veya 

küresel (GSM, GPRS) ağlarla bağlantılı nesneleri ifade eder. Birbirine bağlı nesnelerin bir takım akıllı 

özellikleri mevcuttur ve bunlar akıllı üretim birimleri, akıllı binalar, akıllı ürünler olabilir (Bartodziej, 

2017). 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

210 
 
 

 

BT’nin ihracat-ithalat operasyonlarına özgü lojistik faaliyetlerde uygulanması bazı sonuçlara yol 

açabilir (Cole vd., 2019): şeffaflık - ürünlerin üretici/satıcıdan nihai tüketiciye kadar olan yolunu ve bu 

sürecin gerçekleştiği tüm süreçleri kolayca takip edilebilir, üretim aşamasından paketleme ve teslimata 

kadar geçen süreçlerde ürünler görünür durumdadır (Williams ve Gerber, 2015); hem malın teslimi hem 

de mal bedelinin tahsili aşamasında ve satın alınan malın teslim alınması aşamasında işlem için gerekli 

belgelerin kolay yönetimi; tedarik zinciri optimizasyonu ve maliyet düşürme; doküman yönetimi ve 

nakliye takibi büyük miktarda verinin merkezi olmayan bir şekilde depolanması, bilgi hızlı bir şekilde 

işlenir ve zamanında erişilebilir (Dobrovnik vd., 2018); güvenliğin artırılması, çünkü bloklarda saklanan 

bilgiler sabit ve tahrif edilemezdir, bu da birisi tarafından kısmen değiştirmesinin neredeyse imkansız 

olduğu anlamına gelir, çünkü gerekli hesaplamalar birkaç bilgisayar tarafından merkezi olmayan bir 

şekilde yapılır. BT kullanarak IoT ağlarında güvenliği artırmak amacıyla çözümler önermek için çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır (Raj vd., 2021). 

Gümrükleme süreçlerinde blockchain avantajları şunlardır: Malların fiziksel kontrolü çok daha 

kolaydır, fiziki doküman sayısı azalır ve uçtan uca izlemeye izin verir. Dokümanlara girilen bilgilerin 

değiştirilmesi mümkün olmadığı için BT sayesinde gümrük dolandırıcılığı önemli ölçüde 

azaltılmaktadır (Dobrovnik vd., 2018). 

BT’nin lojistik faaliyetlerde kullanımı aşağıdaki uygulamalarla örneklendirilmiştir: 

i) 2018’de IBM ve Maersk, bir kuruluşun veya bir kuruluşlar konsorsiyumunun bilgi alışverişinde 

bulunmasına ve işlemleri etkin bir şekilde kaydetmesine olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir 

blockchain’i ortak çözüm TradeLens’i kurmuştur (IBM, 2018). Hâlihazırda, geminin varış limanına 

ulaştığı andan, malların içeriği ve alıcısı belirlenene kadar birkaç gün geçebilmektedir; oysa BT 

kullanılması durumunda, gemi limana vardığında içerik ve alıcı bilgileri erişilebilir olacaktır. Bu 

sebeple, yeni teknolojilerin kullanılması, uluslararası ticari işlemlerle ilgili hızlı ve güvenli işlemlere yol 

açabilecektir. 

ii) Kuehne + Nagel, göndericilerin Uluslararası Deniz Güvenliği (SOLAS) Sözleşmesi 

kapsamında deniz taşımacılığı için gereken doğrulanmış brüt ağırlık (VGM) beyanlarını kolayca 

tamamlamalarını sağlamak amacıyla BT-tabanlı VGM portalını başlatmıştır. Bu portal, daha fazla 

verimlilik ve daha fazla şeffaflık sayesinde üçüncü taraflarla bilgi paylaşımında bulunmak açısından 

güvenli bir çözümdür. 
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iii) Küresel bir lojistik çözümleri sağlayıcısı olan Agility, Maersk ve IBM ile birlikte, konteyner 

gönderilerini yönetmek ve izlemek amacıyla blockchain-tabanlı bir çözüm tasarlamıştır. BT kullanımı, 

taşıma maliyetlerini düşürmeyi ve operasyonların verimliliğini artırmayı amaçlamış; tüm teslimat 

bilgileri, tedarik zincirinde yer alan tarafların (taşıyıcılar, nakliyeciler, ihracatçılar, ithalatçılar vb.) 

erişebildiği tek bir güvenli platforma entegre edilmiştir. Agility, bireysel gönderilerin işlenmesi 

hakkında bilgi toplayacak ve daha sonra bu verileri BT’de faaliyet gösteren merkezi olmayan ve 

paylaşılan işlem kayıtları aracılığıyla aktaracaktır. 

iv) Taşımacılık endüstrisinde teknoloji uygulama konusunda lider bir kuruluş olan ‘Blockchain 

in Transport Alliance’ (BiTA), şu anda 300’den fazla uygulama ile 60’tan fazla üyeye sahiptir. Örneğin 

UPS, çeşitli tedarik zinciri şirketleri arasında şeffaflığı artırmanın yanı sıra, kişiselleştirilmiş aracılık 

işinde blockchain’in nasıl kullanılacağını analiz etmeyi umarak BiTA’ya katılmıştır. 

2.7.3. Ödeme ve Finans 

2.7.3.1. Uluslararası Ticarette Ödemeler 

Akreditif, uluslararası ticarette en yaygın kullanılan ödeme yöntemi olup, bunu açık hesap 

ödemesi takip etmektedir. Örneğin, AB’de Topluluk içi ticaret için akreditif nadiren kullanılır (Ganne, 

2018), çünkü bu ödeme yöntemiyle ödemeyi yönetmek için gereken süre uzundur, mallar sıklıkla varış 

noktasına ulaşır ve bu sırada belgeler hala banka çalışanları tarafından doğrulama aşamasındadır. Açık 

hesap ödemelerinde, ihracatçı malı teslim ettiği ve işlem ortağının (ithalatçı) ödeme yükümlülüğünü 

yerine getirmesini beklediği için ihracatçı için yüksek bir risk mevcuttur. Klasik versiyonda, akreditifle 

ödeme/finansman prosedürü karmaşıktır, zira çok sayıda katılımcı, çok sayıda doküman ve yüksek 

maliyetler söz konusudur. Bu nedenle, Boston Consulting Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 

20’den fazla kuruluş, uluslararası bir ticaret operasyonunu finanse etmek için tek bir prosedürde yer 

almaktadır; bu, çok sayıda doküman ve finansmanı yönetmek için hantal bir prosedür anlamına 

gelmektedir. İşlemdeki katılımcılar arasındaki etkileşimlerin yalnızca %1’i (yaklaşık 5.000) değer 

yaratmaktadır (Boston Consulting Group, 2017). Akreditif ödemelerinde BT’nin benimsenmesi, ödeme 

sürecini ve doküman yönetimini basitleştirecek ve bu ödeme yöntemiyle ilgili maliyetleri azaltacaktır. 
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Şekil 4. Akreditif ve Blokchain-Tabanlı Akreditif İşlemi 
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2.7.3.2. Dış Ticaretin Finansmanı 

Finans, ihracat-ithalat operasyonları için hayati öneme sahiptir. Uluslararası ticari işlemlerin çok 

küçük bir yüzdesi için, alıcı malların değerini aldıktan sonra ödemek istediği için ödeme peşin yapılır. 

İhracat-ithalat işlemlerinin %80’e kadarı, akreditif ve tedarik zinciri finansmanı gibi geleneksel 

tekniklerle finanse edilmektedir (WTO, 2016). Bu finansman teknikleri, talep edilen belgeler nedeniyle 

yüksek maliyetler ve hantal prosedürlerle ve aynı zamanda bir ihracat-ithalat işlemi sürecinde yer alan 

çok sayıda katılımcıyla ilişkilidir. BT, özellikle akreditif yoluyla finans sürecini dijitalleştirebilmektedir. 

Finansman sürecinde sırasıyla dış ticarette ödeme olmak üzere blockchain tabanlı uygulamalar 

bulunmaktadır. Örneğin: 

i) Eylül 2016’da Barclays & Wave firması, BT kullanarak bir ihracat-ithalat operasyonunu finanse 

etmiştir. Bir akreditif ödemesi durumunda, süreç BT kullanılarak kabulün verilmesinden itibaren 7 - 10 

gün sürecek yerde, bir akreditif ödemesi için gereken bu süre 4 saatin altına düşürülebilmektedir. 

ii) ‘We.trade’ olarak yeniden adlandırılan The Digital Trade Chain Consortium,  Hyperledger 

Fabric tarafından oluşturulan ve 11 AB ülkesini kapsayan banka merkezli bir platformdur (Groenfeldt, 

2017). Tüccarlar, bankaları aracılığıyla platforma üye olurlar, daha sonra tarafların sözleşme 

hükümlerini (pazarlanan mal, fiyat, ödeme koşulu) kabul etmelerini takiben işlemler platforma 

kaydedilir. Akıllı sözleşme, taraflarca belirlenen koşullar yerine getirildiğinde otomatik ödeme ile 

ödeme garantisi sağlar. İlk operasyon Temmuz 2018’de 20 şirket ve 5 büyük bankanın katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir (Suberg, 2018). 

iii) Dünyanın en büyük finans ve bankacılık kurumu olan Hongkong & Shanghai Banking 

Corporation (HSBC), BT kullanan bir ihracat operasyonu için ilk finansmanı sağlamıştır. Arjantin’den 

Malezya’ya soya fasülyesi teslim edilmesini amaçlayan bu işlem, Cargil şirketi tarafından başlatılmıştır. 

Yeni teknolojiyi temel alan işlemdeki katılımcılar, R3 konsorsiyumu Corda Blockchain tarafından 

geliştirilen bir platform kullanmışlardır. İşlem normalde 5 -10 gün arasında sürecek yerde, BT 

kullanılarak işlemin yürütülmesi için gereken süre yalnızca 24 saat olmuştur. 

iv) Batavia, Bank of Montreal, CaixaBank, Commerzbank, Erste Group, IBM ve UBS’den oluşan 

bir konsorsiyum tarafından kurulan BT-tabanlı bir ticaret finansmanı platformudur. İlk işlemler, gerçek 

zamanlı olarak, Avusturya’dan İspanya varış noktası ile tekstil hammaddelerinin ihracatı ve 

Almanya’dan İspanya varışlı otomobillerin AB topluluğu içi teslimatı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Batavia üyelerine sunulan imkânlar şunlardır: Sözleşmelerin akdedilmesi, akıllı ödeme uygulaması 
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(bunlar alım satım sürecinde meydana gelen olaylar tarafından otomatik olarak belirlenebilir ve blok 

zincirine kaydedilebilir) ve risk yönetimi. 

2.7.3.3. Doküman Yönetimi 

İhracat-ithalat işlemlerinin işlem mekanizmasının özel bir niteliği, bir yandan mallar üzerindeki 

hakların devrinin gerçekleştirildiği dokümanların ve diğer yandan ise bunların değerlerinin ödenmesinin 

temel rolüdür. Bu sebeple, lojistik aşamada, malların satıcıdan alıcıya satışı ve fiziksel hareketi, her biri 

belirli bir ticari belgenin düzenlenmesiyle sonuçlanan bir dizi işlem aracılığıyla gerçekleşir: fatura (satışı 

onaylayan), çeki listesi (kargo içeriğini gösteren), taşıma belgesi (kargonun bir taşıma aracına 

yüklendiğini gösteren), vb. Finansal aşamada sözleşmeye konu olan malın ödemesi gerçekleştirilir, 

sırayla işlem yapılır ve akreditif, poliçe, vb. birkaç dokümanın üretilmesini içerir. Dokümanter devrenin 

rolü, ihracat-ithalat operasyonunun iki aşamasını (lojistik ve finansal) birbirine bağlamaktır: Malların 

teslimatı belgelenir ve mallar dokümanlar karşılığında ödenir (Danciu, 2012). Düzenleyene ve rolüne 

bağlı olarak, dokümanlar birkaç kategoride sınıflandırılır: 

Şekil 5. Düzenleyen Bağlı Olarak Doküman Kategorileri 

 

İhracatçının 
düzenlediği 
dokümanlar

Yetkililerin 
düzenlediği 
/onayladığı 
dokümanlar

İthalatçının 
düzenlediği 
dokümanlar

Taşıyıcının 
düzenlediği 
dokümanlar

Bankanın 
düzenlediği 
dokümanlar
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Yetkililer tarafından verilen veya onaylanan belgeler. Bu kategori, dış ticareti düzenleyen ve 

koordine eden bakanlıklar gibi kamu kurumları, gümrük makamları, diplomatik ve konsolosluk 

temsilcilikleri, ticaret ve sanayi odaları tarafından verilen belgeleri içerir. 

İhracatçı tarafından düzenlenen belgeler. Bu kategorideki dokümanlar; proforma fatura, ticari 

fatura, ve teslimat belgesini içerir. Aynı zamanda ihracatçı, teslimat koşuluna bağlı olarak, malların 

depolanması, nakliye kiralaması, sigorta sözleşmesinin yapılması, malların kontrol veya muayenelerinin 

yapılması için bir takım dokümanlar düzenleyebilir.  

İthalatçı tarafından düzenlenen belgeler. Akreditif açma başvurusu ve ithalat gümrük 

beyannamesi. Teslimat koşullarının ithalatçıya taşıma ve sigorta yapma yükümlülüğü getirmesi 

durumunda, her ikisi de genellikle bir yetkiliye gönderilen konşimento düzenleme kılavuzları 

(konşimento sipariş notu) sigorta başvurusu gibi belgeler düzenleyeceklerdir.  

Taşıyıcı tarafından düzenlenen belgeler. deniz ve nehir taşımacılığında kullanılan konşimento, 

malların göndericiden (ihracatçı) alıcıya (ithalatçı) aktarılmasına ve bedelin tahsil edilmesine hizmet 

eder; CIM sevkiyat belgesi (demiryolu taşımacılığı için), hava taşımacılığı, CMR sevkiyat belgesi 

(karayolu taşımacılığı için). Bunlar, konşimentoya benzer işlevlere sahip taşıma belgeleridir, ancak 

hiçbiri pazarlık konusu değildir. 

Banka tarafından düzenlenen belgeler: İhracat-ithalat işlemlerinde en önemli ödeme belgesi 

akreditiftir. Ödemenin esas alındığı belge seti şunları içerir: ticari fatura, nakliye belgesi, sigorta poliçesi 

ve diğer ticari belgeler. 

Özel literatürde gösterildiği gibi (Siddik vd., 2021), uluslararası ticarette başarı, büyük ölçüde 

ticari ve finansal dokümanların nasıl ele alındığı ile belirlenir. Blok zincirinin kullanılması, bir ihracat 

işlemiyle ilgili belgelerin dijitalleştirilmesine olanak sağlayacaktır ve bu yönde ilk adımlar atılmıştır. 

Örneğin, Fracht Swiss grubu, taşıma belgesini dijitalleştirmek amacıyla 2018 yılında Smart Bill of 

Lading olarak bilinen blockchain platformuna dayalı yenilikçi çözümler sağlayıcısı olan CargoX ile 

işbirliği yapmaya başlamıştır. CargoX platformu, şirketlerin Ethereum blok zinciri ağından gelen 

orijinal taşıma belgelerini görüntülemesine ve kullanıma sunmasına izin vererek, bir konşimento 

özelliğinin (CargoX Smart B/L) ve dolayısıyla ilgili varlıklarının göndericiden alıcıya, nakliye 

acentesine, armatöre veya nakliyeciye dijital transferini kolaylaştırır (Wawryszuk, 2018). 
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3. SONUÇ 

Blockchain teknolojisi (BT) genellikle çığır açan bir yenilik ve yeni bir ekonomik çağın öncüsü 

olarak anılır. Sınır ötesi işlemlerin dijital bir platformudur ve uluslararası ticaret akışlarını 

kolaylaştırmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Temelde yatan akıllı (smart) teknoloji, dünya çapında 

ticaret işlemlerini kolaylaştırdığı için büyük ölçüde memnuniyetle karşılanmaktadır. 

BT hala başlangıç aşamasındadır ve birçok ülkenin fayda sağlamak için onu uygun şekilde 

uygulaması ve uyarlaması gereklidir. BT, gelişmekte olan bir akademik araştırma alanıdır ve uluslararası 

ticaret alanıyla birleştiğinde gelecekteki akademik araştırmalar için sayısız olasılık sunar. Sınırötesi e-

ticaretle bağlantılı değişkenlerin, uluslararası ticarette finansal bilişim ve bakış açısına yol açan 

olanakların nasıl iletilebileceği konusunda daha fazla kavramsallaştırılmasını ve araştırılmasını 

gerektirir. 

Blockchain hala geliştirme aşamasında, ancak işlerin yürütülme şeklini büyük ölçüde değiştirmek 

üzeredir ve lojistik de bundan farklı değildir. Blockchain lojistik uygulamaları, tüketicilerin daha fazla 

güvenle yatırım yaptığı ve taşıyıcıların /tedarikçilerin güvenebileceği daha verimli bir sistem 

oluşturmaya yardımcı olabilecektir. Yeni teknolojiler, yazılımlar, teknik ilerleme, yenilikçi lojistik 

çözümlere ve/veya daha düşük lojistik maliyetlere yol açabilecek destekleyicilerdir. 

Dış ticaret işlemlerinde finansman ve ödeme süreçlerinde blockchain uygulaması sayesinde 

bankalar bu faaliyetleri dijitalleştirebilecek ve dolayısıyla ödeme/finansman yöntemlerine ilişkin 

maliyetlerin azalmasına ve bir ticari işlemi başlatmak ve yürütmek için gereken nakit fonlara daha kolay 

erişime tanık olunacaktır. 

BT’ni benimsemek amacıyla, bir ticaret işlemi başlatmak, sözleşme yapmak ve yürütmekle ilgili 

taraflar (imalat firmaları, ithalatçı firmalar, ticari bankalar, sigorta şirketleri, lojistik şirketleri, liman 

yetkilileri) bir platform üzerinde yeni sistemleri içeren bir protokol geliştirmelidir. Aynı zamanda ABD, 

Almanya, Fransa, Çin, Japonya ve Rusya gibi ülkelerde de başlatılan bu faaliyetlerin düzenlenmesi 

gereklidir. Uluslararası ticarete dahil olan kuruluşların -hükümet karar vericileri, uluslararası kuruluşlar, 

şirketler- blockchain-tabanlı uygulamaları benimsemeleri ölçüsünde, bu teknoloji ticaretin küreselleşme 

yolunda bir paradigma kaymasına yol açacaktır. Blockchain, uluslararası ticaretin gelişimini 

hızlandıracak, bu teknolojinin uygulanması nedeniyle işlemlerin değeri 2025 yılına kadar 

1,000,000,000,000 ABD Doları artacaktır (World Economic Forum, 2018). 
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ABSTRACT 

The widely accepted concept of “Anthropocene” defines the current geological period by 

qualitatively new manifestations of negative planetary human impact, resulting in global environmental 

catastrophe and crisis. Finally, it is increasingly acknowledged as crucial to contain the self-destructive 

tendencies of capitalism to preserve conditions for future life on earth. However, there seems to be little 

agreement as to how this transition towards ecological and social sustainability can be achieved. 

Addressing this issue, the presented narrative review explores the interdisciplinary literature on 

sustainability transformations on different levels of analysis. Based on the meta-theoretical distinction 

between sociologies of regulation and radical change, dialectic analysis identifies and contrasts a 

mainstream functional-normative “neoliberal” with an emerging critical structuralist-antagonistic 

“ecosocialist” paradigm. Elaborated key discourses are anchored in concepts of: a) conventional vs. 

critical sustainability; b) “green growth” vs. degrowth; and c) corporate responsibility vs. democratic 

socialization. A common reference point on the societal level, the United Nations Agenda 2030 for 

sustainable development is deconstructed from a critical perspective as a neoliberal project of capitalist 

expansion and legitimization, refuting claims of green growth, decoupling, and market-solutions of 

corporate sustainability. Instead, the alternative paradigm of critical sustainability advocates radical 

strategies of economic degrowth, wealth redistribution, decommodification, and democratization, 

challenging the exploitative profit and growth logics of capitalism. On the organizational level, 

structural pathologies of corporate social responsibility are contrasted with propositions towards 

cooperative socialization and democratization. Further, attention is called to how sustainability 

discourses shape and re-envision organizational science, demanding paradigm shifts from 
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managerialist to critical ontologies, realist to relational epistemologies, discipline-focused to 

interdisciplinary, and from value-neutrality to engaged radical scholarly activism. To conclude, 

deconstructing the sustainability discourse offers opportunities to re-appropriate ecological ideas from 

degeneration into economistic ideology counterproductive to saving the planet from profitable 

destruction. Evident seriousness of the situation may provide momentum for radical socio-cultural and 

political-economic transformations. Sustainable development goals and related concepts need to be 

reassessed as vehicles for a more fundamental social and ecological critique, reinforcing a paradigm 

of critical sustainability, which transcends neoliberal ideology by emphasizing antagonistic dialectics 

between a destructive accumulation-based economy and an increasingly destabilized finite ecology 

Keywords: Political Economy, Neoliberal Ideology, Ecological Sustainability, Societal 

Transformations, Radical Environmentalism, Degrowth, Critical Paradigm, Dialectic Analysis. 

JEL Classifications: B50, P00, Q50. 

1.  INTRODUCTION: PARADIGMS FOR SUSTAINABILITY IN THE ANTHROPOCENE 

Widespread agreement across the natural and social sciences suggests that the world has now 

entered the geological era of Anthropocene – a distinct ecological and socio-cultural period defined by 

human domination and detrimental impact on the planet in its entirety (e.g., Angus, 2016; Malhi, 2017; 

Moore, 2016). Hallmark indicators of this ecological decline, which has been most dramatically been 

scientifically documented by the latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 

2022), include excessive pollution of land, air, and sea, depletion of natural stocks and resources, 

deforestation, land degradation, and other forms of environmental destruction, accelerating extinction 

of species, loss of biodiversity, global warming, and progressing climate change (e.g., Barrios, 2017; 

Hamilton, Bonneuil and Gemenne, 2015). These ecological disasters, in turn, proliferate, perpetuate, 

and potentiate catastrophic social and humanitarian situations in large parts of the world, particularly, 

in the so-called “Global South”, including wars and violent conflicts, displacement and forced migration, 

public health crises, escalating inequality, poverty, and hunger (e.g., Soriano, 2022; Reyers et al., 2018). 

With most planetary ecosystems so obviously in decline, there finally seems to be a growing realization 

among experts and political decision-makers that a fundamental reorientation of the global economic 

system is necessary to contain its self-destructive tendencies and to preserve the basis of human and 

non-human life on the planet (IPCC, 2022). Yet, apparently, little agreement can be reached as to how 
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this required turnaround towards ecological and social sustainability can be achieved in theory or in 

practice (e.g., Farla et al., 2012; Feola, 2020).  

Based on an exploratory review of key publications, the present contribution identifies and 

contrasts two antagonistic approaches currently crystalizing within the social science literature. 

Specifically, this refers to the conventional mainstream or neoliberal (functionalist, normative) 

perspective versus an emerging radically critical or ecosocialist (antagonistic, structuralist) perspective 

(e.g., Boggs, 2020; Cachelin, Rose and Paisley, 2015; Foster, 1999; Kopnina, 2015). These two 

oppositional paradigms correspond with the meta-theoretical distinction between sociology of 

regulation and radical change (incremental vs. fundamental, pragmatic vs. utopian, reformist vs. 

revolutionary etc.). Drawing on systems theory, society, organizations, and individuals are differentiated 

as hierarchically nested levels of analysis. Focusing on the former two, this contribution seeks to call 

attention to and compile an overview of selected key publications, aimed at introducing and informing 

an interdisciplinary audience with regard to an emerging body of critical alternative sustainability 

literature, transcending neoliberal ideology, calling attention to the negative dialectics in the antagonistic 

relationships between political economy and social ecology. 

2.  EXPLORATORY METHOD: DIALECTIC PURPOSIVE LITERATURE REVIEW 

An exploratory literature review was conducted with the objective of contrasting two broader 

types of approaches, namely, the conventional mainstream (functionalist, normative) “neoliberal” 

perspective versus a radically critical (antagonistic, structuralist) “ecosocialist” perspective (e.g., Boggs, 

2020; Foster, 1999). These two oppositional paradigms reflect the meta-theoretical distinction between 

the sociology of regulation and the sociology of radical change, where the former proposes a view of 

society based on integration, progress, and consensus, whereas the latter emphasizes domination, power 

struggles, and conflicting interests (Burrell and Morgan, 1979). The type of change advocated by the 

former is incremental, pragmatic, and follows a reformist agenda, whereas the latter stresses the need 

for more fundamental, utopian, and revolutionary transformations (e.g., Feola, 2020; Riedy, 2020; 

Temper et al., 2018). Background of said undertaking is growing interest in alternative approaches 

through which the necessary turnaround towards ecological and social sustainability can still be initiated, 

despite the progressing era of Anthropocene, suggesting irreversible environmental damage and 

accelerating planetary crises. More specifically, the purpose of the sighted, compiled, and reviewed 

material was to serve as basis for speaking engagements at several scientific conferences as well as for 
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curriculum development in university teaching. In both of these academic arenas, sustainability is 

increasingly becoming an important cross-cutting theme of heightened general interest. Informed by 

principles of narrative hermeneutic and problematizing (rather than systematic) literature reviews (e.g., 

Alvesson and Sandberg, 2020), exploratory searches were conducted covering major databases in the 

social sciences, using various combinations of relevant search terms, including “sustainability”, 

“sustainable development”, “radical environmentalism”, “critical theory”, ‘‘ecosocialism”, “corporate 

social responsibility” and “critique”. Based on the screening of titles and abstracts, relevant articles were 

identified and categorized, according to various criteria, including article type, topic, disciplinary focus, 

and level of analysis (e.g., Boell and Cecez-Kecmanovic, 2014). Specifically, drawing on systems 

theory, society, organizations, and individuals were differentiated as hierarchically nested levels of 

analysis and selected articles were allocated to these interdependent tiers. The present review 

predominantly focuses on the former two levels, specifically, three core themes of the current 

sustainability debate are deliberated in a dialectic analysis. Sustainable development, green growth and 

corporate social responsibility were identified as three important concepts in the mandated turnaround 

of the capitalist economic system that have been portrayed as ideologically annexed and redefined by 

neoliberal discourse. To counteract this tendency, conventional neoliberal understandings of these 

concepts are contrasted with identified radical ecocritical antipodes of a) critical sustainability, b) 

economic degrowth, and c) responsibility to socialize corporations. For each of these three topical areas, 

a limited number (typically three) of key publications was selected and reviewed in some depth here. 

Explicit aim of this dialectic exploration of elements of Marxist ecology and critical organizational 

scholarship was to call attention to and demonstrate the potential of ecosocialist perspectives in 

environmental science as antipodes to neoliberal, market-based conceptions (e.g., Angus, 2016; Soriano, 

2022). The common denominator of the exemplary publications reviewed here is that they elaborate on 

the fundamental antagonisms between economic objectives and ecological concerns. In the following, 

selected exemplary results from this exploratory literature review will be presented, cautioning that this 

project is still fragmentary and work in progress, rendering presented results eclectic and illustrative 

rather than systematic or comprehensive. 

3.  EXEMPLARY RESULTS I: FROM CONVENTIONAL TO CRITICAL SUSTAINABILITY 

Critical conceptions of sustainability are not completely new. Almost two decades ago, Huckle 

(1993) already categorized different philosophies for environmental education as rooted in either the 

empirical, hermeneutic, and critical sciences, concluding that the latter, emphasizing emancipation, self-
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determination, and critique of ideology and domination, form the basis of radical eco-centric 

environmentalism. About a decade later, in the first identified seminal contribution comparing 

mainstream and critical perspectives, Castro (2004) elaborates that the concept of sustainability, 

originally introduced to address environmental concerns, has been co-opted by neoclassical economic 

analysis. Driven by the accumulation requirements of capitalist regimes, it now aims at sustaining 

economic growth, rather than developing ecological perspectives, supporting weak sustainability 

propositions at best, opposing even initial steps towards necessary fundamental changes. Consequently, 

the author (Castro, 2004) concludes that, for meaningful pathways towards sustainability, fundamentally 

critical perspectives are indispensable. Recommended is a mix of radical structuralist and 

poststructuralist approaches. The former, the classic social critique of Marxism, combines political-

economic analysis of the destructive and crisis-prone tendencies of capitalism with radical social 

transformation and revolutionary action. This structuralist basis should be combined with alternative 

critical traditions, such as the poststructuralist cultural critique of environmental degradation tendencies 

from non-mainstream and grassroots perspectives. 

The second identified key publication (Fuchs, 2017) expounds the roles of class, capitalism, and 

domination in a dialectic analysis of sustainable development from the perspective of critical theory. 

After a chronology of sustainability policy-making, starting from the 1987 United Nations (UN) 

Brundtland Report, the 1992 UN Conference on Environment and Development (Earth Summit) and 

Rio Declaration, to the 2002 (Johannesburg) and 2015 (Rio+20) Summits, the UN Agenda 2030 is 

reviewed. Guiding national and supra-national policies, the Agenda 2030 specifies 17 goals for 

sustainable development. While some are uncontroversial (e.g., no poverty; zero hunger; gender 

equality), others are ambiguous (e.g., affordable and clean energy; climate action), but for some, it seems 

dubious whether they are compatible with sustainability at all (e.g., decent work and economic growth; 

industry, innovation, and infrastructure). In light of declining ecosystems, accelerating climate change, 

rising poverty, food shortages, global health crisis, and polarization of living conditions, even moderate 

criticisms have pointed out that the Agenda 2030 has no realistic trajectory towards attainment. 

Moreover, radical critiques have deconstructed the agenda as a neoliberal project of capitalist 

legitimation and expansion (e.g., Riedy, 2020; Telleria and Garcia-Arias, 2022). The focal contribution 

by Fuchs (2017) takes a balanced approach, recognizing the progressive multidimensional 

understanding of sustainability, but criticizing the neglect of communication and culture, as well as class 

and capitalism, as factors negatively impacting sustainability. Subsequently, two perspectives are 
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contrasted, framing sustainability either as economistic neoliberal ideology or a fundamentally critical 

concept. Economistic ideologies seek to maintain and increase capitalist profits, formulating social and 

environmental values and goals, without disclosing how capitalist principles negatively impact society 

and counteract these objectives. The ideological character of the sustainability concept is analyzed as 

sounding positive and allowing diverse groups to project opposing political goals into it, thus blocking 

or diluting any attempts towards enacting meaningful change. In contrast, sustainability based on critical 

theory would address the root logic of instrumental reason, which treats human beings and living nature 

as objects to be dominated and exploited. While mainstream conceptions disregard systemic aspects of 

class and capitalism, rendering them apologetic and ideological, critical theory exposes global 

capitalism’s destructive, dominative, exploitative and exclusionary character, its inherent economic, 

political and cultural antagonisms, and their interactions with patriarchy, racism, nationalism, 

bureaucracy, and industrialism, as manifestations of instrumental reason, compounding the metabolic 

rift between a society’s mode of production and the natural environment (e.g., Boggs, 2020; Foster, 

1999). Unsustainability, thus, would reflect the degree to which economic class interests become 

governing principles of society, particularly, as the poor tend to be most negatively impacted by 

environmental crises. Demonstrating that sustainability can also serve as a concept for the radical 

critique of capitalism, class and power inequalities, the article outlines a dialectical model of 

sustainability, consisting of the nested spheres of nature and society, as well as embedded economic, 

political, and cultural subsystems, reciprocally interacting via technology and human agents in ways that 

are either conducive or detrimental to different dimensions of sustainability.  

The third selected publication by Rose and Cachelin (2018) presents a comprehensive review and 

development of the concept of critical sustainability. Starting out with the assertion that previous calls 

for sustainability have been assimilated into capitalist processes and neoliberal narratives that have 

subdued, counteracted, and perverted their original intentions and environmental impacts, the authors 

advocate for a critical re-conception of sustainability, explicitly rejecting the prioritization of capital 

accumulation over ecological integrity and social and environmental justice. Echoing arguments of the 

previously reviewed contribution, critical sustainability is portrayed as a new understanding of 

sustainability, in which class, politics, and class politics truly matter, including recognition of the 

historical preconditions underlying respective class politics. While recognizing the material and 

ecological necessities that sustain life on the planet, critical sustainability would reject the 

commodification of nature, instead striving for a biopolitical organization of social life that ensures 
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human and nonhuman well-being, based on socio-political orientations that support dignity, equity, 

respect, and rights for all, within the boundaries of ecological systems. Accordingly, this includes 

acknowledging tensions and conflicts among conventionally distinguished pillars of sustainability 

(economy, society, ecology), which typically are resolved by privileging profits over people and planet, 

thus stifling necessary social change. Capitalist ideologies of exploitation and accumulation are regarded 

as so heavily interdependent that social justice and ecological sustainability become theoretically and 

practically impossible to achieve under the current economic system. Consequently, following a central 

tenet of radical ecosocialism, critical sustainability according to Rose and Cachelin (2018) converges 

with the Marxist critique of the accumulation-based capitalist economic system, and requires radical and 

revolutionary transformations to be realized. 

4.  EXEMPLARY RESULTS II: FROM GREEN GROWTH TO ECONOMIC DEGROWTH 

The second thematic category reflects more concrete and applied contradictions between 

neoliberal concepts of “green growth” or “greening” capitalism and ecosocialist concepts of “degrowth” 

and “decommodification”. Echoing similar issues pointed out above, an exemplary critique of the 

sustainability discourse (Cock, 2011) deconstructs the commodification of nature as a key feature of 

capital’s response to the ecological crisis. The concept of “green capitalism”, it is argued, resembles a 

strategy for profiting from planetary destruction by leveraging the promise of technological innovation 

and expanding markets, while keeping existing institutions of capitalism that are causing these problems 

intact. Concluding that the expansionist logic of the competitive accumulation-based capitalist system 

itself is not sustainable, strategies of degrowth und economies of subsistence are recommended. 

Continuing at this very juncture, the next included contribution by Sandberg, Klockars and Wilén (2019) 

sets out to assess and compare the normative justifications for concepts of green growth and degrowth 

through the lens of critical social theory. Whereas green growth preserves the current capitalist economic 

system, including its inherent growth paradigm, proponents of degrowth argue that perpetual economic 

growth itself cannot be environmentally sustainable and, therefore, needs to be replaced with alternative 

approaches towards a more radical transformation of society through strategies of economic degrowth. 

Specifically, degrowth is defined as the socially sustainable process of downscaling the social 

metabolism of society by reducing the overall volume or throughput of material production and 

consumption, with the goals of preserving the natural environment and increasing human well-being 

and social equity (e.g., Kallis et al., 2018). In contrast to green growth, degrowth requires an absolute 

reduction in natural resource use, production and consumption by radically decreasing the use of 
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household goods, such as entertainment, information and communication technology, and other 

electrical devices, as well as energy use, private cars, air travel, transportation, and associated industries 

and infrastructure. Although a decline in gross domestic product is not a goal in and of itself, it is an 

inevitable consequence of the need of developed countries to radically downscale their economies, i.e. 

reverse economic growth. Dialectically delineating the antagonistic approaches of green growth versus 

degrowth, the article concludes that, despite evidence that the claims of the former regarding growth 

without environmental impact through innovation and “decoupling” are largely counterfactual, the latter 

still remains marginalized in both academia and practice. However, the expected impact of degrowth's 

principle of prioritizing environmental preservation has a stronger normative validity and justification 

and should be the preferred option in the current situation. Thus, the reviewed article contributes to the 

debate by establishing normative grounds for focusing efforts for environmental sustainability on the 

necessity for economic degrowth rather than the counterfactual neoliberal fantasy of green growth.  

Addressing the implementation of degrowth-strategies, a third key contribution by Cosme, Santos 

and O’Neill (2017) presents a systematic review of 128 peer-reviewed articles on degrowth, analyzing 

a total of 54 proposals for action, based on both an a priori and emergent conceptual framework. The 

former includes categories of: a) Geographical focus (international, national, local); b) Type of approach 

(top-down/expert-led, bottom-up/community-led); and c) Ecological economics policy objectives 

(sustainable scale, fair distribution, and efficient allocation). Whereas sustainable scale strategies reduce 

the absolute throughput overloading the carrying capacity of ecosystems (e.g. resource use, pollutant 

emissions), fair distribution strategies change the supply of goods among people (individuals and 

populations), including division of environmental costs and justice (e.g. transfer payments, public 

participation). Efficient allocation strategies target resource flows between alternative uses to maximize 

the obtained welfare or common good per unit of resource use (e.g. energy efficiency, investments in 

environmental conservation). Based on this classification, three more specific goals were extracted, 

based on identified core topics and keywords: 1) Reducing the environmental impact of human activities 

(topics: consumption, production, and trade impacts; ecological conservation; infrastructure; pollutant 

emissions); 2) Redistributing income and wealth both within and between countries (topics: access to 

goods and services; equity; global governance; socioeconomic opportunities); and 3) Promoting the 

transition from a materialistic to a convivial and participatory society (topics: community building, 

education, and value change; democracy and participation; free time; voluntary simplicity and 

downshifting). These goals correspond with related approaches of radical environmentalism and 
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ecosocialism, recommending decommodification, redistribution, and democratization as interventions 

into the interactions among nature and economic and cultural societal systems (e.g., Temper et al., 2018). 

The authors conclude that the majority of academic degrowth proposals are national top-down 

approaches, focusing on government, rather than local bottom-up initiatives, emphasizing topics related 

to social equity and environmental sustainability. Largely neglected, however, would remain topics 

relate to implications of population growth and consequences for developing nations. Lastly, future 

research on how degrowth proposals act in combination is called for. Overall, the review by Cosme, 

Santos and O’Neill (2017) presents a most valuable starting point to explore the scope and range of 

approaches, topics, and goals of degrowth proposals. 

5.  EXEMPLARY RESULTS III: FROM CORPORATE RESPONSIBILITY TO 

DEMOCRATIC SOCIALIZATION 

The third thematic category included here refers to approaches to sustainability at the 

organizational level, specifically, contrasting the status quo of the neoliberal mainstream with exemplary 

critical and radical propositions on the socialization and democratization of private corporations. 

Notably, the literature of corporate social responsibility (CSR) is vast and diverse (e.g., Scherer, 2018), 

and only some selected examples are included here for illustrative purposes. According to a common 

definition, sustainability-oriented CSR refers to voluntary company activities aimed at including social 

and environmental concerns in business operations and interactions with stakeholders (Van Marrewijk, 

2003). Moreover, five different interpretations, degrees, or ambition levels of CSR have been 

distinguished, ranging from compliance-driven (laws, regulations), to profit-driven (markets, 

reputation), caring or green (values, principles), synergistic (integrated, embedded), and holistic 

(inherent universal responsibility). However, apart from personal convictions and communion, the basis 

for implementing higher-level CSR ambitions remain as obscure and questionable as their economic 

viability. Evidently, similar limitations apply to the closely related and overlapping concept of corporate 

sustainability, which resembles a specific aspect of CSR focusing more explicitly on environmental 

issues (Meuer, Koelbel and Hoffmann, 2020).  A recent seminal contribution that warrants attention is 

the insightful critical analysis of the systemic pathologies of CSR by Schneider (2020). Accordingly, 

instead of proliferating genuinely sustainable or responsible business practices, CSR predominantly 

serves purposes of market expansion, indoctrination, and legitimation. These three pathologies are 

elaborated in terms of their respective functions in spreading the reach of capitalism to areas previously 

not under economic valorization and exploitation (material expansion; e.g., new markets for “green” 
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products), contributing to the dissemination of capitalist rationality and neoliberal discourse by 

consolidating a “business ontology” (symbolic expansion; public faith in the supremacy of markets and 

managerialism), and meeting continuous legitimation requirements of capitalism by diverting attention 

from corporate misconduct and negative externalities (e.g., obscuring the destructive effects of industrial 

production). These pathologies are analyzed with regard to corresponding CSR activities (e.g., codes of 

conduct, stakeholder dialogue, CSR reporting), primary recipients (e.g., customers, society, employees, 

academics), dysfunctional effects and capitalist dynamics that underlie those (e.g., commodification, 

indoctrination, legitimation), and steps toward systemic change, including potential contributions of 

critical CSR research. Notably, the latter refer to efforts towards “de-commodification”, exploring more 

sustainable ways of serving society beyond market transactions, and “de-naturalizing” and “de-

legitimizing” the current form of financial capitalism, revealing its downsides and limitations, finding 

and propagating alternatives beyond prevailing neoliberal and economistic business ontologies. Further, 

dysfunctional pathways and feedback loops between those three pathologies of CSR are theoretically 

developed based on a multi-level model of individual, organizational, and systemic dynamics (e.g., 

negative side effects of material and symbolic expansion, compounded by CSR, increasing legitimation 

requirements, which, in turn, are addressed by CSR). In sum, the article concludes that failure of CSR 

is practically inevitable and insist on the need for change on the systemic level of capitalism, but also 

explores and suggests ways in which radically critical CSR research can contribute to this political 

endeavor, transcending the mainstream neoliberal discourse of CSR as a system-justifying ideology, 

embodying rather than addressing the identified underlying pathologies of capitalism. 

Lastly, in the final and focal article reviewed in this section, Sandoval (2015) contributes to the 

debate on CSR by discussing the structural incommensurability of profit goals with social and 

environmental concerns and introducing a new concept, termed, not without some degree of humorous 

irony, as the “Responsibility to Socialize Corporations” (RSC). With regard to the former aspect, the 

author argues that the dominant CSR discourse CSR naturalizes capitalism, disguising irresponsible 

business practices, legitimizing corporations and neoliberal deregulation, and depoliticizing the search 

for a responsible economy, thus, strengthening corporate power rather than containing or subverting it. 

Accordingly, the article distinguishes four perspectives within the academic CSR discourse regarding 

relationships of economic and social (including ecological) objectives: a) Reductionism, which frames 

social and environmental issues as profit opportunities (e.g., green marketing); b) Projectionism, which 

pretends that responsible business practices and profit-orientation are complementary or at least can be 
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combined (e.g., business ethics); c) Dualism, which separates the two domains (e.g., corporate 

philanthropy); and d) Dialectics, which recognizes the structural incommensurably and antagonistic 

nature of profit goals and social responsibility (e.g., systemic corporate misconduct). The first three 

approaches would instrumentalize the social, idealize economic imperatives, or isolate economics from 

morals, therefore, obscuring the real interrelations between the two domains, failing to draw the 

necessary conclusions regarding the structural problems of the CSR concept. In contrast, the fourth, 

dialectical perspective problematizes structural antagonisms between profit motives and social 

responsibility, leading to the conclusion that the concept of CSR needs to be turned “off its head to its 

feet”, resulting in the notion of RSC as a societal alternative based on democratic ownership of the 

means of production and socialist organization of politics, demanding transitions from private to 

common property, from elitist to participatory decision making, and from particularistic to universal 

interests in the common good (e.g., Vidal, Adler and Delbridge, 2015). For this transformation towards 

socially responsible systemic alternatives to capitalism, a comprehensive package of steps and measures 

are discussed, including efforts to restrict corporate power (e.g. economic regulations, control of capital 

flows, nationalization of banking systems, public funding of organizations monitoring corporate crimes) 

and to democratize workplaces (e.g. strong worker rights and mandatory direct involvement in decision-

making, including wages and working hours; strong labor unions and worker ownership). Importantly, 

activities on the organizational level would need to be embedded into changes at the societal level, aimed 

at strengthening democracy (e.g. public funding of civil society and social movements, direct public 

participation in political decision making), reducing poverty and socio-economic inequality within and 

across national states (e.g. redistribution of wealth, guaranteed basic income, public health care, 

pensions, and education, minimum wages, reduction of the working week, laws against child labor, 

cancellation of debts), and strengthening tendencies beyond capitalism based on the common good (e.g. 

abolition of intellectual property rights, support of initiatives such as the open source movement, 

alternative organizations). Overall, the programmatic changes called for by Sandoval (2015) amount to 

radical reformism, combining active support for social movements and activism, bottom-up alternative 

projects, and various structural reforms to create a socially responsible and ecologically sustainable 

society based on the radically democratic organization of the economy and politics, as an alternative to 

the irresponsible und unsustainable current system of corporate capitalism and rule of wealthy elites, 

going at the expense of the majority and the natural environment. 
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6. DISCUSSION: SUPPLEMENTARY CONSIDERATIONS AND PRELIMINARY 

CONCLUSIONS 

 The stated aim of this purposive exploration of selected elements of Marxist ecology, unorthodox 

economics, and critical organizational theory (e.g., Boggs, 2020; Foster, 1999) was to demonstrate the 

potential of alternative ecosocialist perspectives in environmental and organizational science as 

antipodes to mainstream neoliberal, market-based, and corporation-focused conceptions. In the 

presented dialectic analysis, three exemplary conventional mainstream concepts of sustainable 

development, green growth and corporate social responsibility were contrasted with radical (eco-

)critical antipodes of a) critical sustainability, b) economic degrowth, and c) responsibility to socialize 

corporations. Core to all three discussed critical concepts are structures and processes of direct 

democracy and bottom-up participation as well as a fundamental rejection of the dominant capitalist 

profit and growth imperatives, emphasizing the need for radical changes at the systems level (e.g., Feola, 

2020; Fuchs, 2017). A frequent reference point of sustainability on the societal level is the UN Agenda 

2030 specifying goals for sustainable development. This landmark in sustainability policy has variously 

been deconstructed as a neoliberal ideological project of capitalist expansion and legitimization based 

on counterfactual claims of green growth, decoupling through innovation, market-solutions to 

environmental protection, and voluntary corporate social responsibility (e.g., Telleria and Garcia-Arias, 

2022). The problem and ideological nature of these system-stabilizing (rather than system-transcending 

and transforming) concepts is seen in the fact that they downplay and obscure the fundamental 

contradiction between the inherent destructiveness of economic productivity and profitability, and the 

realization of social and environmental sustainability. However, in the interdisciplinary literature, an 

alternative paradigm of critical sustainability is currently emerging, based on leveraging antagonistic 

counter-concepts of degrowth, decommodification, radical democratization, and redistribution on all 

levels of political, economic, and social organizing. (e.g., Temper et al., 2018). From the ecosocialist 

perspective developed here, critical analysis of the root causes of unsustainability converges with the 

social critique of the exploitative profit and growth imperatives inherent to the competitive 

accumulation-based capitalist systems logic. On the organizational level, inherent structural pathologies 

of corporate social responsibility were deconstructed based on the notion of systemic pathologies and 

contrasted with the radical proposition of socially responsible democratic socialization. Core to all three 

dialectically contrasted concepts are structures and processes of direct democracy and participation and 

fundamental rejection of the capitalist profit and growth imperatives. In an additional step, it was 
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explored how critical conceptions of sustainability shape current discourse in organizational science. In 

this context, further attention is called to how the sustainability debate shapes current academic accounts 

of new and alternative forms of organizing and doing research in the era of Anthropocene. Particularly, 

highlighting an exemplary recent programmatic contribution by Ergene, Banerjee and Hoffman (2021), 

what is mandated are paradigm shifts from managerialist to critical ontological positions (e.g., from 

corporate interests to ecological welfare), discipline-focused to collaborative interdisciplinary research 

(e.g., from specialization to systems-thinking), realist to relational epistemologies (e.g., from isolated 

causality to dynamic interdependence), and from pretense of objectivity and value-neutrality to a 

principled and committed stance of engaged scholarship and academic activism (from neutral 

observation and analysis to facilitating social change). Each of these are detailed by the authors and 

integrated into a matrix for guiding organizational sustainability research in the Anthropocene, 

identifying challenges, topics of interests, and future steps for more responsible and engaged 

scholarship. Further, it mandates mentioning that a number of these recommendations are illustrated in 

a recent special issue on organizations and organizing in a post-growth era (Banerjee et al., 2021), the 

interested audience can only be referred to at this point due to space and time constraints.  

To conclude, deconstructing the sustainability discourse from a critical-theoretical perspective 

presents an opportunity to re-appropriate underlying ecological ideas against degeneration into 

economistic ideology counterproductive to the goal of saving the planet from profitable destruction. 

Evident seriousness and urgency of the situation are frequently emphasized as opportunities to raise 

consciousness and mobilize momentum for social transformation among the public as well as political 

decision-makers (Feola, 2020; Temper et al., 2018). Normative foundations that need to be developed 

to support this reconceptualization of the academic self-image include occupational codes of ethical 

responsibility to prioritize people over profits, ecology over economy, and planetary survival over 

subservience to vested interests. The literature reviewed above as well as paradigm shifts laid out by 

Ergene, Banerjee and Hoffman (2021) for radical academic engagement in the field of organizational 

studies offer several promising venues for such an undertaking.  Lastly, future research needs to reassess 

and redeploy the sustainable development goals of the Agenda 2030 as vehicles for real-world 

improvements and basis of more radical critiques of unsustainable social organization in the 

Anthropocene. Referring again to the disturbing latest scientific evidence on climate change (IPCC, 

2022), the urgent need for such a dramatic turnaround to preserve the conditions for life on the planet 

should be out of question. At present, the conventional interpretation of the Agenda 2030, along with 
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notions of green growth and CSR, acts predominantly as an ideology to obscure the structural 

antagonism and negative dialectics between capitalist expansion and ecological sustainability, inhibiting 

real transformative change and, thus, indirectly contributing to the ongoing destruction of the 

foundations of life on earth. Therefore, radical alternatives of critical sustainability beyond neoliberal 

ideology are more desperately needed than ever before. 
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ABSTRACT 

Aim: The aim of this study is to evaluate how the job stress, job satisfaction, and intention to leave 

employees to change in remote and home working conditions during the COVID 19 pandemic period. 

The participants were asked their opinions through a questionnaire. 

Methods: The research was conducted on 415 participants. Three scales used to measure the 

participants’ job satisfaction, job stress, and intention to leave. Data were analyzed with the SPSS. In 

the data analysis, T-test, ANOVA, and correlation analysis were applied. Job Stress Scale (House and 

Rizzo, 1972), Job Satisfaction Scale (Brayfield and Rothe, 1951), and Intention to Leave Scale (Grandey, 

1999) were used in the study. 

Results: A significant negative correlation were found between variables of job stress and job 

satisfaction (r= -,348**, p<0.01), and between variables of job satisfaction and intention to leave (r= -

,535**, p<0.01); a significant positive correlation were found between variables of job stress and 

intention to leave (r=,335**, p<0.01). 

Conclusion: There is a significant positive correlation exist between job stress and job 

satisfaction, job satisfaction, and intention to leave; negative correlations exist between job satisfaction 

and intention to leave. 
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1. INTRODUCTION 

As of March 2020, as in the whole world, Turkey has entered the pandemic process due to COVID 

19. This new process, which is considered as one of the turning points in the history of humanity, has 

also affected working life. First of all, due to quarantine conditions, many workplaces have started to 

work remotely and work from home. With the pandemic and the "stay at home" policy, teleworking, 

which has started to be applied in many workplaces, has caused individuals to be negatively affected 

physically, psychologically, and economically. Anxiety, stress, fear, dissatisfaction increased the 

thought of leaving the job. Job stress, which has been examined from different perspectives in different 

periods, is also examined in this study by looking at the relationship between job satisfaction and 

intention to leave, and how big a problem it is for remote workers during the pandemic process. 

According to Selye, stress is “body's non-specific response to any request coming to it” (Selye, 

1973; Selye, 1976). Job stress, on the other hand, is related to the negative consequences of the roles 

fulfilled within the organization (Devi, & Sharma, 2013). The sources of chronic stress in the workplace 

can be listed as uncertainty in roles, interpersonal conflicts, responsibility, heavy workload, participation 

and place problems (Şahin, 1994). During the pandemic period, both the disease and epidemic 

conditions and remote working had an impact on the stress levels of employees (Yılmaz & Sağlam, 

2021; Kurnaz & Karacam, 2021; Shimura, et al., 2021). Vroom in his definition on job satisfaction 

focuses on the role of the employee in the workplace. Thus, he defines job satisfaction as affective 

orientations on the part of individuals toward work roles which they are presently occupying (Vroom, 

1964). There were also negative effects on the job satisfaction of remote workers, which Vroom 

mentioned in his definition. Because, as Aziri (2011) mentioned, job satisfaction is directly related to 

the working conditions of the employee. Along with the job stress experienced by the employees, their 

job satisfaction levels were also affected (Çini, Çelebi & Ertürk, 2021; Chen, 2021; Yu & Wu, 2021; 

Sandoval-Reyes, Idrova-Carlier, & Duque-Oliva, 2021; Toscana & Zappala, 2020). The intention to 

leave the job, which is considered as the last concept discussed in the study, is defined by Porter et al. 

as the conscious, voluntary, and planned thinking of employees to leave the organization they are 

affiliated with (Porter, et al., 1974). At the same time, Rusbult et al. refer to the destructive and active 

actions of employees when they are dissatisfied with their job descriptions as intention to leave (Rusbult 

et al., 1988). When the literature is examined, it is seen that employees also have intentions to leave 
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their jobs during the COVID 19 pandemic (Varasteh, Esmaeli, & Mazaheri, 2021; Ayyıldız, Çam & 

Kuş, 2021).  

The hypotheses of the study are as follows: 

H1: There is a significant and negative relationship between the participants' job stress and job 

satisfaction. 

H2: There is a significant and positive relationship between the participants' job stress and their 

intentio n to leave. 

H3: There is a significant and negative relationship between the participants' job satisfaction and 

their intention to leave. 

2. DATA, MODEL AND METHODOLOGY 

To investigate job stress, job satisfaction, and intention to leave employees in remote and home 

working conditions during the COVID 19 pandemic period in Turkey, the following research method 

was used.  

2.1. Sample 

The research was conducted on 415 participants. The survey was undertaken in July 2021 and 

December 2021. Before data collection, the authors applied for and received ethical approval from the 

Ethics Committee of the Bursa Uludag University.  

For the data collection, a web-based survey was developed for data collection using Google 

Forms. Google Forms is an internet/cloud-based data management tool used for designing and 

developing web-based questionnaires (Vasantha Raju & Harinarayana, 2016). The address (link) of the 

survey was published/shared in different communication channels (such as LinkedIn, Whatsapp, etc.) 

to get a response from the worker's WFH. A total of 415 valid responses were received from Google 

Form.  

More than half of study respondents were women (N=252; %60,7). Participants ages ranged from 

20 to 59 years. The mean age of the participants was calculated as 31,43. A big amount of the participants 
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are below 46 years of age. (N=381, % 91,8). Over 76,9% of participants had at least a Bachelor’s degree 

(N=319, %76,9) and more than 5 years of work experience  (N=297, %71,6) 

2.2. Instruments 

Three scales were used to measure the participants’ job satisfaction, job stress, and intention to 

leave. Job Stress Scale was developed by  House and Rizzo (1972), consisting of seven items. Job 

Satisfaction Scale was developed by  Brayfield and Rothe, 1951,  consisting of five items short form 

updated by Judge, Locke, Durham, and Kluger (1998). Intention to Leave Scale was developed 

by  Grandey, (1999) consisting of three items. All items used in the questionnaire form have single 

dimensions. 

2.3. Data Procedure 

All participants were asked to indicate their age, gender, marital status, education level and length 

of work experience. Descriptive statistics were used to analyze the data. For hypothesis testing statistical 

package SPSS 20.0 for Windows package program was applied.  In the data analysis, T-test, ANOVA, 

and correlation analysis were applied.  

3. RESULTS 

The most common method used to measure the internal consistency, that is, the reliability, of the 

scales used in the research is the Cronbach Alpha coefficient. A value of around 0.70 or greater is widely 

considered desirable. (Silva, 2016; Taber, 2018). When the results of the reliability analysis are 

examined, Cronbach's Alpha values of all scales show that they are scales with high reliability (Table 

1). 
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Table 1. Reliability Analysis of the Scales 

Scale Number of Items Cronbach’s Alfa Mean 

Job Stress 7 ,871 2,766 

Job Satisfaction 5 ,814 3,543 

Intention to Leave 3 ,899 2,177 

 

The correlation coefficient (r) takes values between -1 and +1 (-1 ≤ r ≥ +1). Values close to 0 

indicate a linear and weak relationship between variables, and values close to ±1 indicate a linear and 

strong relationship between variables. In addition, positive (+) values indicate that the relationship 

between the variables is in the same direction, while negative (-) values indicate that the relationship is 

in the opposite direction (Bayram, 2009). Correlation results indicate that, a statistically significant and 

negative correlation (-.348**, p<0.01) was found between job stress and job satisfaction. Accordingly, 

while the job stress levels of the participants increase, their job satisfaction decreases. Correlation results 

indicate that, a statistically significant and positive correlation (.335**, p<0.01) was found between job 

stress and intention to leave. According to this result, as the job stress levels of the participants increase, 

the level of their intention to leave their job also increases. On the other hand, correlation results indicate 

that, a statistically significant and negative correlation (-.535**, p<0.01) was found between job 

satisfaction and intention to leave. Accordingly, while the job satisfaction levels of the participants 
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increase, their intention to leave their jobs decreases (Table 2). According to these findings, H1, H2, H3 

hypotheses were accepted. 

Table 2. Results of Correlation Analysis Between Variables 

 Job Stress Job Satisfaction Intention to Leave 

Pearson’s rho 

Job Stress 1,000   

Job Satisfaction -,348** 1,000  

Intention to Leave ,335** -,535** 1,000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

In the study, T-Testi and ANOVA analysis were applied to examine whether the variables of job 

stress, job satisfaction and intention to leave differ according to demographic variables. According to 

the results of the analysis, it was seen that the job stress, job satisfaction and intention to leave did not 

differ according to the gender, the sector, the presence of a managerial position and educational status. 

Job stresses of the participants differ according to their total work tenure. When descriptive 

statistics are evaluated, it is seen that the participants with the highest job stress level have 11-15 years 

of work tenure. 

The job satisfaction of the participants differs according to their age and marital status. When 

descriptive statistics were examined, it was determined that as the age of the participants increased, their 

job satisfaction levels also increased. On the other hand, job satisfaction levels of married individuals 

were found to be higher than other participants. 

The intentions to leave of the participants differ according to their age, marital status and total 

work tenure. According to descriptive statistics, as the age levels of the participants increase, their 

intention to leave their job decreases. The level of intention to leave is higher in single participants. It 

has been determined that as the level of total work tenure decreases, the level of intention to leave 

increases. 

4. CONCLUSION 

The way of working from home/remote, which has started to be used more in working life with 

the COVID 19 pandemic process, has affected individuals psychologically, socially and economically. 
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In this study, the relationship between job stress, job satisfaction and intention to leave, and demographic 

variables of remote workers were examined. According to the findings, the job stresses of the employees 

differ according to their work tenure. Job satisfaction differs according to their age and marital status. 

Their intention to leave the job differs according to their age, marital status and work tenure. There is a 

need for studies that will examine different variables related to working from home/remote, which has 

become widespread with the pandemic process. 
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WORKING FROM HOME (WFH) DURING COVID-19 PANDEMIC: A CASE IN TÜRKİYE 

 

Aşkın KESER*  

Carolla BELLE** 

ABSTRACT 

Aim: During the COVID-19 pandemic, WFH became an important (and mostly only) option for 

many organizations/sectors. Additionally, the number of people WFH increased substantially. The 

purpose of this study is to identify the main disadvantages of WFH during the COVID-19 pandemic and 

investigate the future of work after the pandemic (Post COVID). 

Methods: 4020 people WFH, in the public and private sectors, throughout Turkey took part in the 

study. 

Results: Our findings show that the top disadvantages of WFH are: “Difficulties With 

Collaboration and Communication”, “Difficulty in Working When Living with The Family”, and 

“Difficulty to Manage the Heavy Workload”. Regarding the future of work after the pandemic (post-

COVID), results demonstrate that 47% of participants prefer a hybrid remote-office model, while 32% 

preferred working in an office. Twenty-one percent said they would like to work from home permanently, 

if given the choice, after the pandemic.  

Keywords: Working from Home, Covid-19, Pandemic, Remote Work, Hybrid Work, Türkiye. 

JEL Classifications: 10, J28, J81, J82. 

 

 

 

 

 
* Prof.Dr.,Bursa Uludag University, Labor Economics and Industrial Relations Department, askin@uludag.edu.tr 
**  Justus-Liebig University, Department of Work & Organizational Psychology, carolla.belle@psychol.uni-giessen.de 

 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

251 
 
 

 

1. INTRODUCTION  

During the COVID-19 pandemic, WFH became an important (and mostly only) option for many 

organizations/sectors. COVID-related lockdowns forced many employees to work from home all around 

the world (Jain, 2022), and this work model is going to be the norm for the long term (Kropp-McRae, 

2022). Additionally, the number of people WFH increased substantially when compared to pre-

pandemic figures (Ipsen et.al. 2021; Yu, et.al., 2021). For many people, WFH was no longer a choice 

but a must. With that mandate came the added responsibility of balancing work and life activities, which, 

for many was a novel undertaking. When the pandemic hit, employees in Turkey were obligated to work 

from home, without any serious consideration given to the impact this new mandate would have on work 

and family life. Before long, media outlets broadcasted or published various news items on how harmful 

or challenging WFH would be to the workforce. Thus, the purpose of this study is to identify the main 

disadvantages of WFH during the COVID-19 pandemic and investigate the future of work after the 

pandemic (post-COVID), with a particular focus on Turkey. 

Since the onset of the COVID-19 pandemic, more developed countries have increasingly 

adopted working from home (WFH) practices. Prior to the pandemic, only 10% or less of workers in 

those countries participated in WFH, with the number drastically changing since March 2020 

(Marikowa, 2022). In Turkey, employees considered WFH as good option to curb the spread of the virus 

and avoid risk of infection. Additionally, WFH provided an alternative model for employees who never 

had that option before, particularly for those in the public sector. Further, several jobs moving to WFH 

during the first COVID-19 wave opted for a hybrid model, dividing working hours between the office 

and home (Srinivasan, 2022). A survey from April 2021 shows that 99% of HR Managers expect 

employees to work hybrid (Zuech, 2021). According to Mitchell and Brewer, “the hybrid workplace 

allows organizations and employees to take advantage of the best of both worlds, benefitting from both 

face-to-face connections and remote productivity” (Mitchell & Brewer, 2021). 

2.METHODOLOGY 

2.1. Sample  

We randomly sampled 4020 employees, in the public and private sectors, throughout Turkey, who 

were WFH.  
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2.2. Questionnaire 

The questionnaire consisted of four items. Item 3 was closed-ended, asking participants what 

major problems they encountered when working from home, for which they had a list to choose from. 

Item 4 was also close-ended and asked participants about their working plans post-COVID-19. 

Additional items asked respondents their gender and which sector they worked in. 

3.EMPIRICAL FINDINGS 

3.1. Demographic Factors 

In this survey, as shown in Table 1, 46% of the participants were women and 54% of the 

participants were men. 

 

Table 1. Gender 
GENDER N % 

Women 1851 46,0 

Man 2169 54,0 

Total 4020 100,0 

  

Fifty-five percent of the respondents were employed in the private sector and 44% in the public 

sector. The 1% group is civil society workers, self-employed, union workers, etc. employee group. 

 
Table 2. Type of Sector 

 
TYPE OF SECTOR N % 

Public Sector 1782 44,3 

Private Sector 2194 54,6 

Other 44 1,1 

Total 4020 100,0 
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3.2. The Disadvantages of WFH 

The disadvantages of WFH are shown in Table 3. The top disadvantages of WFH are: 

“Difficulties With Collaboration and Communication”, “Difficulty in Working When Living with The 

Family”, and “Difficulty to Manage the Heavy Workload”. Other disadvantages of WFH are: “Lack of 

Motivation”, “Lack of Office Equipment”, “Lack of Community and Teamwork”, “Lack of a Good 

Working Environment”, “Poor Self-Discipline”, “Loneliness and Increased Isolation”, “Feeling 

Exhausted”, “Poor Time Management”, and “Lack of Support from the Employer” are the main 

disadvantages the participants mentioned. Our disadvantage list is parallel to the literature (Jain, 2022). 

A survey of 3000 workers WFH across the UK, has similar findings with the current survey. More than 

two-thirds (67%) of workers in the UK feel ‘disconnected’ from their colleagues. Two-fifths (42%) feel 

‘lonely’ at work (State of Remote Work). 

 
Table 3. The Disadvantages of WFH 

DISADVANTAGES N % 

Difficulties With Collaboration and Communication 800 19,9 

Difficulty in Working When Living with The Family 613 15,2 

Difficulty to Manage the Heavy Workload 437 10,9 

Lack of Motivation 355 8,8 

Lack of Office Equipment 336 8,4 

Lack of Community and Teamwork 240 6,0 

Lack of a Good Working Environment 234 5,8 

Poor Self-Discipline 209 5,2 

Loneliness and Increased Isolation 205 5,1 

Feeling Exhausted 178 4,4 

Nothing 161 4,0 
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Poor Time Management 116 2,9 

Lack of Support from the Employer 85 2,1 

Other 51 1,3 

Total 4020 100,0 

 

If we compare the results from Turkey with the Global Survey administered by Buffer (Figure 1), 

Difficulties with Collaboration and Communication is the second most prevalent disadvantage, 

compared to it being the first in the Turkey sample. In the Buffer survey, the first disadvantage is “Not 

being able to unplug”. In our survey, “Difficulty to Manage the Heavy Workload'' is the third 

disadvantage. So, the results are comparable.  

 
Figure 1. Disadvantages of WFH Survey 

 

 

 

 

 

Source: buffer.com/2021-state-of-remote-work 

According to the survey, 12.9% of women and 17.2% of men reported “Difficulty in Working 

While Living with the Family” as the most basic problem. Likewise, “Difficulty to Manage the Heavy 

Workload” was cited as the main problem at a higher percentage by men as opposed to women. The fact 

that both options are stated as the main problem by more men than women may be due to a new set of 

tasks that men acquired while working at home, such as taking care of children and helping their spouses 

with household chores. The complaints of men on both issues may be that their burdens before working 

at home were more limited or that they had not taken on such responsibility before. 
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3.3. The Future of WFH 

Regarding the future of work after the pandemic (post-COVID), results show that 47% of 

participants prefer a hybrid remote-office model, while 32% preferred working in an office. Twenty-

one percent said they would like to work from home permanently, if given the choice, after the 

pandemic. 

Table 4. Future of WFH 
WFH N % 

Yes 825 21 

No 1307 32 

Hybrid 1888 47 

Total 4020 100 

Of those who responded that they would continue working from home after the pandemic, 57% 

were male, stating that they would “partially continue to work at home”—indicating their preference for 

a hybrid model. Of those who stated that they would prefer to “continue to work from home”, 52% were 

male employees. There was no gender difference for those who responded, “I Will Not Continue to 

Work at Home” (going back to the office, fully). 

Table 5. Future of WFH/Gender Variable 
WFH Yes No Hybrid 

Women (%) 48,4 49,5 42,6 

Man (%) 51,6 50,5 57,4 

Total 100 100 100 

 

While 59% of those who said they would continue working from home, partially, were employees 

in the private sector, 40% were employees in the public sector.  Sixty-six percent of private-sector 

employees said they would continue working from home, while 58% of public sector employees 

indicated that they would not continue to work from home. These results show that public employees' 

desire to work at home after the pandemic is lower than those who work in the private sector. Employees 

in the private sector still seem more willing to work from home, despite their increased workload. 
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Table 6. Future of WFH/Type Of Sector 

WFH Yes No Hybrid 

Public (%) 33,1 58,0 39,8 

Private (%) 65,8 41,6 58,6 

Other (%) 1,1 ,4 1,6 

Total 100 100 100 

 

4. CONCLUSION  

The aim of this paper was to investigate the disadvantages of working from home (WFH) after 

the COVID-19 pandemic and also to examine the future of WFH, involving Turkish private and public 

sector employees. 

This is the first large-scale study to examine working from home in Turkey during the pandemic. 

Our results seem to parallel those of other studies, such that participants struggle with collaboration and 

communication (with colleagues) while working from home, as well as having difficulties managing 

heavy workloads, balancing work, and family activities. This finding is important for organizations to 

consider when making decisions about working locations (and ensuing policies) for their employees (at 

the home or at the office), as these disadvantages could negatively affect productivity. Employees would 

need to consider how they organize their home and work activities in order to maintain a balance and 

alleviate the negative consequences that stem from imbalance. 

The hybrid model seems to be the choice favorite of most employees, suggesting that employees 

prefer flexibility or freedom in choosing where to work from. There are other studies showing that such 

latitude has positive outcomes for general employee health and well-being, and, in turn productivity 

(e.g., Srinivasan, 2022). Additionally, employees in the private sector still seem more willing to work 

from home, despite their increased workload. Future studies may want to examine why that is the 

case. As this is one of the preliminary studies from Turkey about WFH, it is limited by the brevity of 

the survey, which was so developed in order to attract a larger number of respondents. Consequently, 

other pertinent information may have been excluded. Future studies could extend our research by 

increasing the number of scale items. Additionally, future studies could consider age and possibly 
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marital status (single, married, etc.) differences in employees as this may provide further insight into 

people’s choice for a particular work model (strictly WFH, return to the office, or hybrid). Younger 

families may choose to work from home if there are infants involved, whereas older workers, with no 

family, may seek out daily interaction by going back to the office. This would be helpful for 

organizations in how they design jobs and also work policies.   
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MEKSİKA VE ABD OTOMOTİV SANAYİLERİ’NDE TARİHSEL GELİŞİM 

Sıtkı Selim DOLANAY* 

 

ÖZET 

Meksika ve ABD otomotiv sanayilerinin her birinin birbirinden farklı gelişim çizgileri olduğunu 

söylemek mümkündür. Ancak coğrafi yakınlığı nedeniyle Meksika otomotiv sanayinin oluşumunda ABD 

menşeyli otomotiv firmalarının rolü çok büyük olmuşken, ABD otomotiv sanayinde ise tamamen kendine 

has bir teknolojik gelişim patikası hakim olmuştur.1900’lü yıllarda Taylorizm ve seri üretim tekniklerini 

ilk kez uygulamış olan Ford firmasının öncülük etmiş olduğu gelişim sürecine 1. Ve 2. Dünya Savaşları 

sırasında askeri araç üretiminin büyük katkısının olduğu sanayi, genel olarak yüksek silindir hacimli ve 

yüksek hızlı otomobillerle başlayan üretim süreci, Ford T Model ile birlikte kitlesel tüketime yönelik aile 

tipi otomobillerin üretilmesiyle ivme kazanmıştır. Ford bu gelişme stratejisini ABD dışındaki pazarlarda 

da üretim tesisleri kurarak sürdürmüştür. 

 ABD 1950’li ve 1960’lı yıllarda elde etmiş olduğu otomotiv sanayi üretimi liderliğini, yeni 

teknolojik gelişim patikaları oluşturmuş olan Japonya’ya 1980’lerde ve Çin’e 2000’lerde kaybetmiş 

olsa da, halen dünyanın sayılı otomotiv üreticilerinden olmayı sürdürmektedir. Ford, General Motor ve 

Chrysler’den oluşan ABD’nin en büyük üç otomotiv firması birer Çok Uluslu Şirket (ÇUŞ) olarak 

faaliyetini sürdürmektedir. 

Meksika’nın 1990’larla birlikte dış pazarlara daha çok açılma politikası başarılı olmuş ve 

otomotiv sanayi üretiminde Meksika Brezilya’yı geride bırakarak Latin Amerika’nın en çok üretim 

yapan ülkesi haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sanayi, Otomotiv Sanayi Üretimi, Knolojik Gelişme, Patika Bağıılığı, 

İstikrarlı Üretim Artışı. 
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HISTORICAL DEVELOPMENT IN MEXICO AND USA AUTOMOTIVE INDUSTRY 

ABSTRACT 

It is possible to say that each of the Mexican and US automotive industries has different 

development lines. However, while the US-based automotive companies played a great role in the 

formation of the Mexican automotive industry due to its geographical proximity, a completely unique 

technological development path dominated the US automotive industry. The production process, which 

started with high-cylinder and high-speed cars in general, gained momentum with the production of 

family type cars for mass consumption, together with the Ford T Model. Ford continued this 

development strategy by establishing production facilities in markets other than the USA. 

 Although the USA lost its automotive industry production leadership in the 1950s and 1960s to 

Japan, which had created new technological development paths, in the 1980s and to China in the 2000s, 

it still continues to be one of the leading automotive manufacturers in the world. The three largest 

automotive companies in the USA, consisting of Ford, General Motor and Chrysler, continue to operate 

as Multinational Corporations (MNCs). 

With the 1990s, Mexico's policy of opening up to foreign markets was successful, and Mexico 

overtook Brazil in automotive industry production and became the most productive country in Latin 

America. 

Keywords: Automotive Industry, Automotive Industry Production, Technological Development, Path 

Dependency, Stable Production Increase. 

Gel Codes: E63, LB91, L98. 

1. GİRİŞ: BUHARLI İLK OTOMOBİLDEN BENZİNLİ OTOMOBİL 

 İlk buharla çalışan araç, 1672 civarında Çin'deki bir Cizvit misyonunun Flaman üyesi Ferdinand 

Verbiest tarafından tasarlanmış ve büyük olasılıkla imal edilmiştir. Bu, Kangxi için 65 santimetre 

uzunluğunda ölçekli bir oyuncaktır. (https://en.wikipedia.org) Tarihte buhar gücü ile çalışan ilk makine 

Joseph Cugnot tarafından 1769 yılında bulunmuştur. (https://depts.washington.edu) Bu araç, saatte 4–

5 km hızla 15 dakika hareket edebiliyordu. (https://tr.wikipedia.org; Rae, 1965: 3) 

Jean Joseph Etiene Lenour ilk tek silindirli içten yanmalı motoru imal etmiş, dört silindirli motoru 

ise ilk kez August Otto imal etmiştir. Gotlieb Daimler ilk dört tekerlekli otomobili imal etmiş, Karl Benz 
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ise ilk benzinli içten yanmalı motor ile çalışan otomobili bulmuştur. Henry Ford ise yürüyen bant 

üzerinde kitlesel otomobil üretimini gerçekleştirmiştir. (https://depts.washington.edu) 

Elektrikli motorlu araçlar da icat edilmiş ve kullanılmıştır. 1828'de Macar rahip ve fizikçi Ányos 

Jedlik erken bir tür elektrik motoru icat etmiş ve yeni motoruyla çalışan küçük bir model araba imal 

etmiştir. (https://en.wikipedia.org) 1832 ve 1839 yılları arasında İskoçyalı Robert Anderson, ilk 

elektrikli vagonu icat etmiştir. (https://www.anythingaboutcars.com) Elektrikli arabalar, küçük bir 

elektrik motoruna güç sağlayan şarj edilebilir piller kullanıyordu. Araçlar ağırdı, yavaştı, pahalıydı ve 

sık sık şarj etmek için durmaları gerekiyordu. (https://www.anythingaboutcars.com) 

İlk benzinli motorlu otomobiller 1860’lar ve 1870’lerde Fransa ve Almanya’da üretilmeye 

başlamış, 20. Yüzyılı başlangıcıyla birlikte, Alman ve Fransız üreticilere İngiliz, İtalyan ve ABD’li 

üreticiler de eklenmiştir. Otomotiv Sanayi’nin gelişiminin erken dönemlerindeki firmalar ufak 

dükkanlardan ibaret olmuşlardır. (https://www.britannica.com) 

Biz, bu çalışmamızda önce ABD otomotiv sanayinin tarihsel gelişimini ele alıp ardından Meksika 

otomotiv sanayini inceleyeceğiz. 

2.HENRY FORD VE KİTLESEL ÜRETİM 

Elektrikli araçlar sessiz çalıştıkları ve çalıştırması kolay olmuş olduğu için bir dönem tercih edilir 

olmuşlar, ancak pil kapasitesi nedeniyle oluşan kısıt rakipleriyle rekabet şansını sınırlamıştır. Bununla 

birlikte elektrikli arabalar belli bir süre kadınlar arasında popüler kalmaya devam etmiştir. 

(www.britannica.com) 

Henry Ford 1903'te otomobil üretmeye başladığında her montajcı kendi başına bir otomobilin 

bütün montajından sorumluydu ve bu da 514 dakika yani yaklaşık dokuz saat alıyordu. Genç Ford, beş 

yıl boyunca montaj işlemini hızlandırmanın yollarını aradı. 1908' de otomobil yapmanın yepyeni bir 

yolunu bulmuştu. Her montajcı tek bir iş yapmak suretiyle ortalama bir Ford montajcısının görevi 514 

dakikadan 2.3 dakikaya düşmüştü. Ford'un bu yolla ürettiği otomobilinin ismi Model T'idi. Model T, 

siyah, kutu gibi bir araçtı ve kullanması o kadar basit, onarımı o kadar kolaydı ki, Ford onu evrensel 

otomobil olarak nitelemişti. (Saydan, ts: 154) 

Otomotiv sanayi ABD’li Ford firması eliyle seri üretim (mass production) yöntemiyle tanışıp, bu 

yöntem tüm sanayiye yaygınlaşınca otomotiv sanayinde teknolojik ilerleme hızlanmıştır diyebiliriz. 

(https://depts.washington.edu; www.britannica.com)   
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Seri üretim yönteminin bir ABD yeniliği olmuş olduğu söylenebilir. Zira ABD’nin diğer Avrupa 

ülkelerine göre daha fazla nüfusa sahip olması, nüfusun yaşam standardının yüksek olması ve yerleşim 

birimleri arasında çok uzun mesafelerin olması ülkeyi seri üretim tekniğinin doğal doğum yeri yapmıştır 

diyebiliriz. (https://www.britannica.com) 

1908 yılında üretilmeye başlayan Ford Model T’nin (Saydan, ts: 154, Rae, 1965: 53-68) ve diğer 

otomobillerin teknolojik özellikleri 1930’lu yıllara kadar büyük değişikliğe uğramamıştır. (Rae, 1965: 

53-68) 

Şekil 1. Ford T Model 

 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org 

3.1900-1970 YILLARI ARASI SÜREÇTE ABD OTOMOTİV SANAYİİ 

1930’lu yıllarda üretilmiş olan otomobillerin çoğunluğu dört tekerlekli ve hidrolik fren 

mekanizmasına sahip olmuş, yine pek çok otomobilde ısıtıcı kalorifer ve radyo bulunmuştur. Ayrıca 

1920’lerden farklı olarak otomobillerin tasarımı daha yumuşak bir hal almıştır. Böylece rüzgarın hız 

azaltıcı etkisine daha az maruz kalmışlardır. Sürücü konforu da artmıştır. Sayıları gittikçe artmış olan 

ABD’li üreticiler birbirinden farklı çeşit otomobiller üretmeye başlamış ve otomobiller sağlam camlarla 

daha güvenli hale gelmeye başlamıştır. Otomobillerde ilk kez suspansiyon kullanılmaya başlanmıştır. 

1940’lı yıllar ilk kez lüks otomobillerin üretim hattından çıktığı yıllar olmuş, firmalar 2. Dünya Savaşı 

nedeniyle askeri araç üretmeye yönelmiş ve ilk kez dört tekerlekli askeri araç olan jeep üretilmeye 
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başlanmıştır. 1940’larda ilk kez otomatik vitesli ve yarı otomatik işletim sistemli otomobiller de 

üretilmeye başlanmıştır. 1940’ların otomobilleri bir galon yakıtla 15-20 mil gidebilir şekilde olmuştur. 

1940’lı yıllarda başlayan eğilim devam etmiş, 1950’li yılların otomobilleri de daha alçak, daha uzun ve 

daha geniş olmuştur. Bu yıllarda otomobil satışlarında büyük bir artış olmuş, arka teker mili ve krom 

otomobillerde yeni bir form almış ve otomobil tasarımıyla otomobillerin şekli çok güzel ve garip bir hal 

almıştır Otomobiller daha sofistike hale gelmiş ve hızı artmıştır. (https://www.anythingaboutcars.com) 

1960’lı yılların otomobillerinde ekonomi ön plana çıkmıştır. 1960’lı yılların en popüler 

otomobilleri ise pony ler olmuştur. Spor tarzı otomobiller uzun ön kısmı ve kısa arka kısmı ile çok 

tutulmuştur. Avrupa’da 1960’lı yıllarda Fiat 124 gibi halk tipi otomobiller ile spor otomobiller hakim 

olmuştur diyebiliriz. 1960’lı yıllarda klasik ABD otomobillerinde araç içi ve yol güvenliği önemli 

olmuştur. Örneğin otomobillerde güvenlik kemeri kullanılması standart hale gelmiştir. 

(https://www.anythingaboutcars.com) 

4. 1970 -1990 YILLARI ARASI SÜREÇTE ABD OTOMOTİV SANAYİ 

1970’li yılların otomobilleri ABD’deki sanayilerin mantık yapısının bir sonucu olmuştur 

diyebiliriz. Otomotiv firmalarının ürün çeşitlenmesine gitmesinin nedeni, firmaların otomobil dışında 

TV seti, çamaşır makinesi gibi ürünler üretiyor olabilmeleridir diyebiliriz. ABD dünyanın en büyük, en 

zengin ve askeri olarak ta en geniş ülkesi olmuş ve başka hiçbir ülke onla rekabet edebilecek durumda 

olamamıştır diyebiliriz. Ancak, 1973 petrol krizi ile birlikte daha küçük olan, daha etkin yakıt kullanan 

Japonya’dan ithal edilmiş olan Honda, Toyota ve Nissan firmalarının otomobilleri ABD pazarında 

1970’li yılların ikinci yarısından itibaren revaçta olmaya başlamıştır. Böylece 1970’li yıllarda ABD tarzı 

otomobillerde değişmeye başlamıştır. Enerji krizi nedeniyle dizel motorlu otomobillerde popüler 

olmaya başlamıştır. Ancak ABD’deki üç büyük otomobil firması büyük ve çok yakıt tüketen modelleri 

üretmeye devam etmişlerdir. Bunlar içinde Chevrolet’in yeni Chevette’i en ekonomik model olmuştur. 

Ford’un yeni Granada modeli Ford Maverick’in daha küçük ve yakıt tasarruflu modeli olmuştur. 

(https://www.anythingaboutcars.com) 

1980’li yıllarda ABD otomobil sanayi Japon otomobillerinin rekabeti ile sarsılmıştır. Üç büyük 

ABD firması dahi büyük meblağlar kaybetmişlerdir. 1980’li yıllarda ABD otomobillerinin satışının 

yavaş gitmesinin nedeni 1979 yılında İran’a getirilen petrol ambargosu olmuştur. Benzin yokluğu 

insanları daha küçük otomobiller satın almaya sevk etmiştir. Bunu gören Japonlar da  kendi 1980 yapımı 

küçük arabalarını ABD pazarına göndermişlerdir.  ABD’li otomobil üreticileri de Japon rekabeti 
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karşısında kendi otomobillerinin kalitesini ve üretkenliklerini artırmak ve üretim standartlarını sağlamak 

zorunda kalmışlardır. Zira aksi takdirde üretime devam edemeyecek duruma gelmişlerdir. Chrysler ise 

Ford ve GM’e göre daha kötü durumlara düşmüştür. (https://www.anythingaboutcars.com) 

5. 1990’LI YILLARDA ABD OTOMOTİV SANAYİ 

1990’lı yıllarda ABD’li üç büyükler kaliteyi arttırmak için eskisine göre daha çok çalışmışlardır. 

1991 yılında GM daha önce olmadığı kadar çok zarar etmiş ve 21 fabrikasını kapatma kararı almıştır. 

Sorunu aşmak için Avrupa pazarında müşteriye arkadaşça yaklaşımda bulunulmaya başlanmış, GM 

1994 yılında Japonya için ilk yeni J-arabaları üretmeye başlamıştır. Chrysler 1987 felaketinden beri 

sorunlar yaşamıştır. Ürün çeşitlendirmesine gitme kararı da para kıtlığına yol açmıştır. 1989 yılıda 

zararla kapanmıştır. 1992 yılında Iaccoca’nın üretimi sona erdirilmiş yerini Bob Eaton almıştır. Kısa 

sure sonra mini van ve Jeep satışlarının iyi gitmeye başlaması firmayı zor zamanlarda korumuştur 

diyebiliriz. Honda otomobilleri örneğinden alınan derslerle dünya standartlarında ürünlerle üretim 

yapılması fırsatı yakalanmıştır. Ford’u ise 1991 yılındaki resesyon ve kar kaybından, sonraki yıllarda 

Mustang kurtarmıştır diyebiliriz. Geçmişe gore daha etkin ve rakiplerine gore daha ucuz Mustang’ler 

1990’lı yıllarda hızlıca pazara hakim olmuştur diyebiliriz. Honda Accord, Ford Taunus tarafından 

kolaylıkla pazar dışına itilebilmiş, yenin devalue edilmiş olması da Japon otomobil firmalarını 

kurtaramamıştır. Sonuçta Honda ve Toyota ABD fabrikalarını kapatmak zorunda kalmışlardır. Detroit 

ise 1990’lı yıllarda tarihinin en iyi otomobillerini üretmiştir. (https://www.anythingaboutcars.com) 

Şekil 2. 1990’lı Yıllarda Otomobiller 

 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org 



International Conference on  Empirical Economics and Social Sciences  

(e-ICEESS’22)- July 29-30, 2022 / Bandırma – Turkey 

 

265 
 
 

 

6. 2000’LI YILLAR VE ARTAN REKABET ORTAMI 

2000’li yıllar ABD’nin üç büyük firması için sıkıntılı başlamıştır. Ford ve Firestone firmaları 

keşif lastiği sayesinde sorunlu alandan uzaklaşabilmişlerdir. Ancak, güç durumda olan Chrysler yalnız 

bir şekilde yoluna devam ederek iflasa sürüklenmeden önce Daimler ve Mitsubishi ile ortaklığa girmeye 

çalışmış, 2008 yılındaki büyük resesyondan da etkilenmiş ve on yıllık sürecin sonunda iflas etmiştir. 

General Motors da Chrysler’in ayak izlerinden yürüyerek bir ay sonra iflasını açıklamıştır. Üç büyükler 

sadece Sebring gibi keşif lastiği üretmekle yetinmiyorlar ve Dodge Viper, Ford GT ve Pontiac G8 GXP 

gibi otomobiller üretmeye devam ediyorlar. Bu otomobiller yeterince hızlı ve iyi görünüyorlar. ABD’nin 

üç büyük otomobil firmasının düştükleri duruma karşın satış için piyasaya otomobil sürmelerinin nedeni 

geçmişteki çok başarılı tasarım ve ürünleri olmuştur diyebiliriz. (https://www.thedrive.com) 

2000’li yıllarda otomobiller elektronik ve yazılımsal olarak kompleks teknolojilere sahip hale 

gelmeye başlamışlardır. ABD’li Chrysler firması 1992 yılından beri üretilmiş olan Dodge Viper 

otomobillerinin yeni nesil versiyonunu üretmeyeceğini açıkladığında kimse inanamamıştır. Daha önce 

üç nesil üretilmiş olan Dodge’un en iyi performansa sahip olanı ikinci nesil versiyonu olmuştur 

diyebiliriz. ABD yolları için ise Dodge Challenger SRT Hellcat’in üretimine ise devam edilmiştir. 

ABD’li Ford firması Mustang Shelby GT350 ile üretime devam etmiştir. (https://www.hotcars.com) 

2000’li, yıllarda ön plana çıkan diğer otomobiller ise şöyledir. 1996-2002 yılları arasında 

üretilmiş olan Dodge Viper, 2005-2014 yılları arasında üretilmiş olan Ford Mustang, 2007-2014 yılları 

arasında üretilmiş olan Jaguar XX tir. (https://www.hotcars.com) 

7. ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER 

1970’lerdeki ve 80’lerdeki enerji krizleri, hidrokarbon(petrol) enerji piyasasındaki 

dalgalanmalardan bağımsız olması sebebiyle elektrikli otomobillere olan ilgi tekrar yenilendi. 

1990’ların başlarında, CARB (California Air Resources Board) daha yakıt verimli, daha az emisyonlu 

araçlara; asıl amaç olarak sıfır emisyonlu örneğin elektrikli araçlar gibi, araçlara geçişi öngören bir 

çalışma başlattı.[18] Karşılık olarak, otomobil üreticileri, elektrikli modeller geliştirdiler: Chrysler 

TEVan, Ford Ranger EV pickup truck, GM EV1 ve S10 EV pickup, Honda EV plus hatchback, Nissan 

lityum-iyon bataryalı Altra EV minivagon ve Toyota RAV4 EV gibi. Bu otomobiller netice olarak ABD 

otomobil marketinde lağvoldular, ortadan kalktılar. (https://tr.wikipedia.org)  

2000’lerin sonlarında küresel ekonomik durgunluk otomobil üreticilerine aşırılığın sembolü 

olarak görülen fazla yakıt tüketen spor amaçlı taşıtları (SUVs) azaltarak, küçük arabaları, hibrit arabaları 
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ve elektrikli arabaları yaygınlaştırma üzerine çağrıları artırdı. Kaliforniyalı otomobil üreticisi Tesla 

Motors 2004 yılında Tesla Roadster üzerinde geliştirmelere başlamış, 2008 yılında ilk defa müşteriye 

sunulmuştur. Mart 2012 itibarıyla, Tesla en az 31 ülkede 2,250 den fazla Roadster modeli satmıştır. 

(https://tr.wikipedia.org)  

Tesla, Inc. veya kısaca Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan Austin, Teksas merkezli 

bir Amerikan şirketi. Şirket aynı zamanda yenilenebilir/yeşil enerji ürünleri üreten kardeş şirketi 

olan SolarCity aracılığıyla evlere güneş paneli veya solar kiremit satarak araçları evde dahi temiz pil 

enerjisi depolanmasını sağlıyor. TSLA ismi ile NASDAQ borsasında işlem gören halka açık şirkettir. 

Tarihinde ilk defa 2013 birinci çeyreğinde hissedarlarına kar payı dağıtmıştır. (https://tr.wikipedia.org) 

Temmuz 2003'te mühendis Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından "Tesla Motors" 

olarak kurulan şirketin adı, elektirik teknolojisine büyük katkılarından dolayı ünlü mucit ve elektrik 

mühendisi olan Nikola Tesla'dan gelmiştir. Mart 2015 itibarıyla, Tesla 2008 yılından bu yana yaklaşık 

70.000 elektrikli araba teslim etmiştir. (https://tr.wikipedia.org) 

Tesla aynı zamanda elektrikli motor parçalarını, lityum-iyon pil paketleri dahil olmak üzere 

Daimler ve Toyota otomotiv üreticilerine pazarlar. Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla 'yı ortalama 

tüketiciye uygun fiyatlarla elektrikli arabalar sunmayı hedefleyen bağımsız bir otomobil üreticisi olarak 

öngördüğünü açıklamıştır. Şirketin ortalama tüketici için çıkaracağı Tesla Model 3 fiyatının devlet 

teşvikleri haricinde 35.000 US$‘dan, teslimatların ise 2017 sonunda başlaması beklenmiştir. Ayrıca 

Tesla 2015 yılında, Power Wall adında, ev kullanımı için bir batarya ürünü çıkardığını açıklamıştır. 

(https://tr.wikipedia.org) 
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Şekil 3. Tesla 2020 Otomobili 

 
Kaynak: https://tr.wikipedia.org 

 

Mitsubishi i MiEV Temmuz 2009’da Japonya’da filo müşterileri için piyasaya sürüldü, bireysel 

müşteriler için Nisan 2010’da satışı başlamıştır. Hong Kong’da bireysel müşteriler için Mayıs 2010’da, 

Avustralya'da ise kiralama yolu ile Temmuz 2010’da piyasada yerini aldı. Nissan Leaf’in perakende 

satışı Japonya ve Amerika’da 2010 Aralık ayında, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Kanada’da 2011’de başladı. 

(https://tr.wikipedia.org)  

Ocak 2022 itibarıyla, diğer elektrikli otomobiller ve şehir arabaları satın alma için veya kiralama 

için sunulmaktadır.Bunlardan bazıları: Porsche Taycan,Tesla Model 3,Tesla Model Y,Volkswagen 

ID.4,Volkswagen ID.3,Renault Zoe,Nissan Leaf,Hyundai Kona,Kia Niro (https://tr.wikipedia.org) 

8. KISACA MEKSİKA TARİHİ 

Kristof Kolomb’un 12 Ekim 1492 tarihinde Bahama adalarından birine ulaşmasını izleyen 

yıllarda, İspanyolların keşif seferleri sürmüş, 1519 yılında Hernan Cortez işgal ve sömürgeleştirme 

amaçlı olarak Meksika’ya girmiştir. İspanyolların ilk kez Cortez ile Meksika’da geliştirmiş oldukları 

sömürgecilik stratejisi çok etkili olmuştur. Bu stratejiye göre direnişi kontrol altına almanın en etkili 
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yolu, yerlilerin liderini ele geçirmek olarak görülmüştür. Bu strateji sayesinde İspanyollar liderin serveti 

üzerinde hak iddia edip, yerli halkı vergi ve yiyecek vermeye zorlamışlardır. İkinci aşamada kendilerini 

toplumun yeni elit sınıfı haline getirip, vergi, haraç toplama ve bireylerin zorunlu işgücü olmalarını 

sağlama gibi mevcut uygulamaların kontrolünü ele geçirebilmek söz konusu olmuştur. (Acemoğlu ve 

Robinson, 2013: 19) 

Azteklerin askeri fethi 1521 yılında tamamlanmıştır. Cortez İspanyanın yeni eyaletinin ilk valisi 

olarak yerli nüfusu, encomienda kurumuna göre bölmeye başlamıştır.  Yerli halk encomendero’ya vergi 

vermeye ve onun için çalışmaya zorlanmış, encomendero da bunun karşılığında onlara Hristiyanlığı 

kabul ettirmekle yükümlü sayılmıştır. (Acemoğlu ve Robinson, 2013: 20) 

Sömürge dönemindeki ekonomik seçkinler, ağırlıklı olarak İspanyol doğumlu olmuştur, 

transatlantik tüccarlar ve gümüş madeni sahipleri olarak aktif olmuş ve yatırımlarını arazi mülkleriyle 

çeşitlendirmişlerdir. Nüfusun en büyük kesimi, çoğunlukla merkezde ve güneyde yaşayan geçimlik yerli 

çiftçiler şeklinde olmuştur. Sömürge döneminde, on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısına kadar tarım, yerli 

ve karışık ırklı köylülerin emeğiyle ana ekonomik faaliyet olmuştur. On dokuzuncu yüzyılın 

ortalarındaki Liberal Reform (yaklaşık 1850-1861; 1867-76), Roma Katolik Kilisesi'nin ekonomik 

gücünü azaltmaya ve Meksika ekonomisini modernize etmeye ve sanayileştirmeye çalışmıştır. İç savaş 

ve bir dış müdahalenin ardından, on dokuzuncu yüzyılın sonları, General Porfirio Díaz'ın (1876-1911) 

başkanlık rejimi sırasında Meksika yabancı yatırıma ve daha az ölçüde yabancı işçilere açılmıştır. 

Yabancı sermaye, Meksika bölgelerini, büyük şehirleri ve limanları birbirine bağlayarak Meksika 

ekonomisini dönüştürmenin anahtarlarından biri olan bir demiryolu ağı kurmuştur. Bölgesel iç savaşlar 

1910'da patlak vermiş ve 1920'ye kadar sürmüştür. Devrimin askeri aşamasını takiben, Meksika 

rejimleri "büyük ölçüde kırsal ve geri kalmış bir ülkeyi ‘’orta ölçekli bir endüstriyel güce dönüştürmeye" 

çalışmıştır. Topraklar köylülere dağıtılmıştır. 1946–1970 yılları arası, ithal ikameci sanayileşme modeli 

ile ekonomik büyümenin yaşandığı yıllar olmuştur. (en.wikipedia.org) 

1970'lerin sonlarında Meksika Körfezi'nde büyük petrol rezervleri keşfedilmiş ve Meksika, ABD 

doları cinsinden kredilerle yabancı bankalardan ağır borç almıştır. 1980'lerde petrol fiyatı düştüğünde, 

Meksika ciddi bir mali kriz yaşamıştır. (en.wikipedia.org) 

1978'den 1981'e kadar, petrol gelirleri ve dış krediler, Meksika ekonomisinde benzeri görülmemiş 

bir patlamanın yaşanmasına yardımcı olmuş ve reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yılda %8'den fazla 

artmıştır. (Brid, 1996: 3) 
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Petrol ve gazın toplam ihracatın yaklaşık %80'ini karşılamasıyla cari açık 16 milyar dolara 

(GSYH'nın %6,4'ü) genişlemiştir. Bu büyüme hamlesinin, uluslararası petrol piyasasının zayıflaması ve 

yabancı kredilerin azalmasıyla 1982'de dramatik bir çöküşle sona emişi, bu Meksika'yı derin bir 

durgunluğa iterken uluslararası borç krizini de tetiklemiştir diyebiliriz. (Bird, 1996: 3) 

Ancak bu ekonomik genişleme istikrarsız olmuş ve ciddi iç ve dış dengesizliklere neden olmuştur. 

1981'de bütçe açığı GSYH'nın %14'üne ulaşmış ve kamu dış borcu çoğu kısa vadeli olmak üzere 20 

milyar dolar artmıştır. Bu büyüme hamlesinin, uluslararası petrol piyasasının zayıflaması ve yabancı 

kredilerin azalmasıyla 1982'de dramatik bir çöküşle sona ermiş, Meksika'yı derin bir durgunluğa itmiş 

ve uluslararası borç krizini başlatmıştır diyebiliriz. Meksika'nın ilk politika tepkisi, bankacılık sisteminin 

millileştirilmesini, kapsamlı ithalat kısıtlamalarını, kamu harcamalarında kesintileri, dış borç 

ödemelerinde moratoryumu, tam teşekküllü döviz kuru kontrollerini ve dolar-pezo paritesinde büyük 

bir ayarlamayı içermiştir. Bununla birlikte, 1982 ortalarında, yabancı rezervler neredeyse tükendi, 

üretken faaliyet durgun kaldı ve dış yükümlülükler Meksika'nın ödeme kapasitesini aşmıştır. (Brid, 

1996: 3) 

Aralık 1982'de yeni bir yönetim göreve başlamış ve Meksika'nın zorluklarının içe dönük kalkınma 

modelinin ve devletin ekonomiye aşırı müdahalesinin bir sonucu olduğu varsayımına dayanan bir 

istikrar programı kurgulamıştır. Programın hedefleri enflasyonu düşürmek, ödemeler dengesi krizinin 

üstesinden gelmek ve Meksika'nın üretken yapısını dönüştürmek, piyasaların ve özel sektörün rolünü 

güçlendirmek olmuştur. Hükümetin istikrar programı ortodoks ilkeleri takip etmiş: i) yurtiçi para 

miktarını azaltmayı amaçlayan mali ve parasal kemer sıkma ve ii) nispi fiyatları değiştirmeyi hedefleyen 

döviz kuru politikası söz konusu olmuştur. 1984-85 yıllarında bazı olumlu sonuçlar elde edilmesine 

rağmen, 1986'da petrol fiyatlarındaki düşüş ödemeler dengesi sıkıntılarına, enflasyonun hızlanmasına 

ve kişi başına düşen gelirin düşmesine neden olmuştur. Aralık 1987'de, yıllık enflasyonun yaklaşık 

%160'a ulaşması ve üretken faaliyetin gerilemesi ile yeni bir program başlatılmıştır: Hükümet, iş sektörü 

ve işçi sendikaları arasında bir anlaşma ile Ekonomik Dayanışma Paktı (ESP)’nı kurmuşturÖzünde, 

ESP, büyük bir devalüasyonun ardından ücretler, fiyatlar ve döviz kuru üzerinde bir dondurma ile 

birlikte mali ve parasal kemer sıkma programını onaylamıştır. (Bird, 1996: 3) 

Daha sonraki yönetim (Carlos Salinas de Gortari 1988-94) aynı şekilde devam etmiştir. ESP'yi 

yıllık olarak revize eden ve çok küçük değişiklikler yapan stabilizasyon stratejisi. Söz konusu olmuş ve 

sonra neredeyse durağan olan döviz kuru giderek genişleyen bir bantta dalgalanımaya başlamıştır. 

Böylece ekonominin yeniden yapılandırılması için yoğun bir şekilde deregülasyon ve özelleştirme 
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yapılması önem kazanmıştır. 1989'dan 1993'e kadar bankacılık sistemi ve 800'den fazla çelik ve bakır 

madenciliği şirketleri, havayolları ve telefon dahil olmak üzere kamu işletmeleri özel sektöre satılmıştır  

1988'den 1992'nin ortalarına kadar, Dayanışma Paktı'nın sonucu olarak Kamu maliyesi iyice düzelmiş, 

enflasyon azalmış, net yabancı sermaye girişi yeniden başlamıştır, Petrol dışı ihracat artMIŞ ve ılımlı 

bir ekonomik genişleme sağlandı. Ancak o zamandan beri performansı azaldı ve enflasyondaki düşüş, 

ekonomik büyümedeki düşüşle ilişkilendirilmiştir. Aslında, Meksika, temel alınan istikrar 

programlarının tipik döngüsünü tekrarlıyor. NAFTA'nın yeterli yabancı sermaye çekmesi beklenmekle 

birlikte, genişleyen ticaret ve cari açıklar, reel döviz kurunun değerlenmesi, yüksek faiz oranlarının 

çektiği kısa vadeli sermaye girişlerine olan bağımlılık ve azalan özel tasarruflar söz konusu olmuştur. 

(Bird, 1996: 4) 

Başkan Carlos Salinas de Gortari yönetiminde Meksika, 1 Ocak 1994'te Meksika, ABD ve 

Kanada arasında yürürlüğe girmiş olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA – North 

America Free Trade Agreement)'na katılmak için kampanya yürütmüştür. Meksika, neo liberal ekonomi 

politikaları uygulamış ve Meksika Anayasasının önemli maddelerini değiştirmiştir. Yirmi birinci 

yüzyılda Meksika, Çin ile ticari bağlarını güçlendirmiş, ancak Meksika'daki Çin yatırım projeleri 2014-

15'te barikatlara çarpmıştır. Meksika'nın petrol gelirlerine devam eden bağımlılığı, 2014-15'te olduğu 

gibi petrol fiyatları düştüğünde zararlı bir etkiye sahip olmuştur diyebiliriz. (en.wikipedia.org) 

9. 1900 – 1995 YILLARI ARASI SÜREÇTE MEKSİKA OTOMOTİV SANAYİ 

ABD’nin üç büyük otomobil firması Meksika’da otomotiv sanayinin kurulup, gelişmesinde 

önemli bir ekonomik role sahip olmuştur. Bu şirketler ülkede üretimin hala çoğunluğunu 

gerçekleştirmektedirler. ABD’li Ford, 1925 yılında bu ülkede üretime başlamış olan ilk otomobil şirketi 

olmuştur. (Carillo ve Contreras, 2008: 383) General Motors 1938 yılında Automax operasyonlarına 

başlamış, daha sonraki yıllarda ise Chrysler ülke pazarına girmiştir. (1top.company › en › the-

automotive-industry-in-mexico-background-current-situation) 

1903'te, motorlu arabalar ilk olarak Mexico City'ye gelmiş, o yıl toplam 136 otomobil görülmüş 

ve 1906’da sayı 800'e yükselmiştir. Bu, hükümeti ilk Meksika otoyol kodunu (arabaların maksimum 

hızda hareket etmesine izin verecek) oluşturmaya teşvik etmiştir. Böylece kalabalık veya küçük ve dar 

sokaklarda 10 km/s veya 6 mph ve başka yerlerde 40 km/s veya 25 mph hızla gidilebilmesi kuralı 

benimsenmiştir. 1910'da Daimler ve Renault, Meksika hükümeti için yerel araç montajı için küçük 

tesisler kurmuşlar, ancak bu tesisler Meksika Devrimi'nde yok edilmeden önce birkaç aydan biraz daha 
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uzun bir süre çalışabilmiştir. Silahlı mücadelenin sona ermesinden kısa bir süre sonra, Buick, 1921'den 

başlayarak Meksika'da resmi olarak kurulan ilk otomobil üreticisi olmuştur. 1925'te Ford Motor 

Company kurulmuştur 1961'de Meksika, Ramirez kamyon şirketi tarafından üretilmiş olan, Rural 

Ramírez adlı küçük bir kamyon ile ilk tamamen yerli aracını üretmiştir. (en.wikipedia.org) 

Birçok montaj otomobil üreticisi, Meksika ekonomisinde ilk ekonomik krizin ortaya çıkmış 

olduğu 1961 yılına kadar zaten faaliyete geçmişti diyebiliriz. 1960'ların başında, hükümet 

düzenlemeleri, otomobil şirketlerini, hem yerel hem de ithal bileşenler kullanarak Meksika'da otomobil 

montajı yapmaya zorlamıştır. Amaç, ülkede ulusal bir otomobil endüstrisi geliştirmek, istihdamı ve 

teknolojik gelişmeleri teşvik etmek olmuştur. Bu düzenlemelere uymayan firmalar ülkeyi terk etmiş; 

bunlar Mercedes Benz, FIAT, Citroën, Peugeot ve Volvo'yu içermiştir. General Motors, Ford, Chrysler, 

American Motors, Renault, Volkswagen, Datsun ve Borgward ise kalmıştır. (en.wikipedia.org) 

Hükümet, Meksika'da düzenlenecek olan 1968 Yaz Olimpiyatları'nın yeni tesislerinin inşa 

masraflarını karşılamak düşüncesiyle otomobil sahipliğine yönelik vergiyi yeniden düzenlemiş; buna 

Tenencia Vehicular adı verilmiştir Ancak vergi, 1970 FIFA Dünya Kupası'nı finanse etmek için de 

kullanılmıştır. İronik olarak, vergi 2012’ye kadar çoğu eyalette söz konusu olmuştur. Yeni bir araç satın 

alınırken, yine aracın özelliklerine ve maliyetine bağlı olarak ikinci bir vergi de söz konusudur. 

Tenencia'nın aksine, bu vergi yalnızca bir kez ödenir. (en.wikipedia.org) 

Ford firması 1960'ların ortalarında, Meksika'nın merkezindeki Cuautitlan'da güçlü bir sanayi 

kompleksinde faaliyetini sürdürmekteyken. 1980'lerin başında Ford, ucuz ve daha esnek işgücü ile 

maliyetleri düşürmek amacıyla 'yeşil alan sitelerinde' (Chihuahua ve Hermosillo) yeni fabrikalar açarak 

ihracata başlamıştır. 1980'lerde, Yalın üretim sisteminin uyarlanması ile firmada ilk kez derin bir 

yeniden yapılanma gerçekleşmiştir. Yüksek düzeyde otomasyon, esnek organizasyon modeli ve yeni iş 

ilişkileri tesisi yeni bir hibrit endüstriyel model olarak ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda firma 

Hermosillo fabrikasında, CD3 platformu altında üç yeni modelin montajına başlamıştır. Yeni aşama, 

modüler üretimin benimsenmesi ve küresel ve yerel tedarikçileri içeren bir kümenin geliştirilmesi ile 

karakterize edilebilir. (Carillo ve Contreras, 2008: 383) 

Delphi, başlangıçta General Motors (GM)’un bir yan ürünü olmuş ve 1995’ten itibaren ayrı bir 

firma olarak çalışmaya başlamıştır. Mexico City'deki ve daha sonra, 1970'lerin sonunda, Chihuahua ve 

Tamaulipas'ın kuzey eyaletlerindeki montaj fabrikaları (maquiladoras) gibi ülkedeki tüm tesisler, 

Delphi'nin ayrılmasıyla, artık yeni şirkete ait olmaya başlamıştır. Delphi, özellikle üretken 
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kapasitelerinin artışıyla karakterize olmuştur. Temel montajla başlayan endüstriyel yükseltme modeli, 

ardından birden fazla karmaşık ürünün imalatı ve entegre sistemler ile devam etmiş ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin koordinasyonu yoluyla modüler üretime geçmişlerdir. (Carillo ve Contreras, 2008: 384) 

10. 1995 YILI SONRASI SÜREÇTE MEKSİKA OTOMOTİV SANAYİ 

1990’lı yılların sonlarında Meksika ekonomisinin büyümesi Meksika’da otomobil satışlarını 

canlandırmış ve sonunda daha önce ülke pazarından çıkmış olan otomobil üreticileri pazara geri 

dönmüşlerdir. Honda ve Porsche gibi üreticiler ilk kez 20. yüzyılın son yıllarında gelmişler, Peugeot ve 

Mercedes-Benz gibi diğerleri de 1997’den itibaren Meksika'ya "ikinci bir şans" vermişlerdir. 

Meksika'da yıllık binek araç satışları 2005 yılında bir milyon dönüm noktasına ulaşmıştır. Artan satış 

rakamları otomobil üreticilerini Honda Civic Hybrid ve Volkswagen Jetta TDI gibi alternatif yakıtlı 

otomobiller sunmaya teşvik etmiştir. Bu tür otomobiller, 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başındaki ilk 

dizel motorlu Volkswagen Caribe'den bu yana Meksika'da mevcut olmamıştır. Avrupa Birliği Euro IV 

standardına göre daha katı hükümet emisyon yasaları nedeniyle hala ancak birkaç otomobil üreticisi 

dizel motorlu versiyonlarını Meksika pazarında piyasaya sürmeye devam edebilmektedir. Dizel motorlu 

otomobiller Mexico City'de günlük sürüş için uygun değildir/izin verilmez; yeni dizel araçlar "Hoy no 

Circula" kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. (en.wikipedia.org) 

Delphi Otomotiv Sistemleri, 1995 yılında GM'den ayrılmış ve 1999'da tamamen bağımsız hale 

gelmiştir. 2001 yılına kadar dünya çapında 193.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor ve 198 üretim tesisi, 

53 satış ve servis merkezi, 31 teknik merkez, 44 ortak girişim işletir ve 43 ülkede birimi bulunur hale 

gelmiştir. Firmanın Meksika'daki rolü, 1978'deki ilk fabrikasından bu yana büyümüştür. Delphi'nin 

dünya çapındaki operasyonlarının üçte biri bu ülkede bulunmaktadır. Ancak bunların önemi yalnızca 

ekonomik ve sosyal katkılarından kaynaklanmamaktadır. Ar-Ge, teknoloji geliştirme, yalın bir 

organizasyon, tedarik zinciri, işgücü becerileri ve bölgesel kalkınmaya katılım gibi diğer hususlardaki 

rolü oldukça önemlidir. Meksika'daki Delphi yörüngesi uzun olmasına rağmen, açıkça bir endüstriyel 

yükseltme ve öğrenme süreci oluşturmuştur. Delphi'nin bir işveren olarak büyümesi, firmanın 

Meksika'daki faaliyetlerinin basit montajdan üretimde merkezi konuma yükseltilmesiyle aynı zamana 

denk gelmiştir. Sofistike ürün tasarımı, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) dahil olmak üzere işlevlerin 

koordinasyonu söz konusu olmaya başlamıştır. Bu değişim, Delphi'nin bazı fabrikalarındaki işyeri 

faaliyetlerini zenginleştirmiş ve daha da önemlisi, ilk şirket içi iletişim ağının kurulmasını 
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kolaylaştırmıştır. Meksika'nın ihracat endüstrisindeki teknik merkezler ve üretim tesisleri 

kurumsallaşmıştır. (Carillo ve Contreras, 2008: 385) 

2 Temmuz 1995'te, 150 milyon dolarlık bir ilk yatırımla Delphi, Meksika'nın ilk araştırma, 

tasarım ve geliştirme teknik merkezini (MTC) Ciudad Juarez'de açmış ve burası da Anderson, 

Indiana'dan transfer edilmiştir. Bu stratejik karar, üretim döngülerini, teslimat sürelerini ve toplam 

maliyetleri azaltan bir strateji oluşturmuştur. Birincisi, konum ABD'li çalışanların ABD tarafında ikamet 

edip Meksika tarafında çalışmalarına uygundur. İkincisi, Delphi'nin Juarez'deki fabrikaları, bir teknik 

merkezle iyi bir şekilde bütünleşecek olan 15 yıllık kurumsal öğrenme sürecinin birikimine sahiptir. Son 

olarak, Meksikalı mühendislerin kalitesi ve yetkinliği, Delphi'nin kaliteden ödün vermeden maliyetleri 

düşürmesini sağlamıştır. Chihuahua Eyaleti’nin yanı sıra bir çok kamu ve özel kurum, mühendis 

yetiştirmesi için eğitim altyapısını desteklemiştir. Ek olarak, bölgedeki montaj tesislerinin bolluğu, çoğu 

kendilerini denetleme rollerinde bulmak isteyen ve mühendislik becerilerini kullanma fırsatlarını 

arzulayan sürekli bir mühendis stokundan tedariki sağlamıştır. MTC, otomotiv sektöründeki üç yapısal 

değişikliğin bir bölümünü başlatmıştır: (Carillo ve Contreras, 2008: 388) 

1. entegre bir tasarımdan modüler bir tasarıma geçiş, 

2. küresel arz yaratılması, 

3. otomobillerin elektronik içeriğinde devam eden artış. 

Bu genel faktörler, Meksika'da belirli bir şekilde işlemiş, bölgesel ve küresel ölçeklerde Ar-Ge 

ve üretim faaliyetlerinin senkronizasyonuna izin vermiştir. (Carillo ve Contreras, 2008: 388) 

ABD, Meksika ve Kanada'yı kapsayan ve 1994 yılında yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest 

Ticaret Anlaşması (NAFTA), bölgeler arası vergileri kaldırarak ve yabancılar için daha yüksek engeller 

getirerek bölgesel bir üretim sisteminiin daha da yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. 1988 ve 1998 

arasında, Meksika'da otomobil üretimi yüzde 130 artarak 629 000 adetten 1 453 000 adede yükselmiştir. 

2000 yılında, üretim 1 889 486 adede ulaşmış ve dört yıl sonra ise 1,5 milyona düşmüş, ancak o 

zamandan beri istikrarlı bir şekilde tırmanmış ve 2007 ve 2008 yılları için sırasıyla 2 105 789 ve 2 180 

294 adet ile tarihi rekorlar kırmıştır. Ardından kriz patlak vermiş ve 2009 yılında toplam üretim 1 566 

842 adede düşmüş, üretim yüzde 28,3 azalmıştır. Geri tepme hızlı ve önemli ölçüde daha güçlü olmuştur. 

2010'un sonunda, Meksika'daki üretim 2 260 776 adede ulaşmıştır Kısacası, bu üç yılda gördüğümüz 

şey şudur; krizin Meksika'ya ulaşması biraz daha uzun sürmüş ve tersine, toparlanma çok daha az zaman 

almıştır. İyileşmenin kriz kadar dramatik olduğunu ve Meksika'nın bitmiş araç üretimini yeni zirvelere 
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taşıdığını belirtmek daha önemlidir. Otomobil üretimindeki bu tür dikkate değer salınımlar, başlangıçtan 

itibaren otomobil üreticilerinin ve dolayısıyla bir bütün olarak otomobil endüstrisinin üretken ve pazar 

yörüngesinin giderek daha fazla hale geldiğini ima edebilir. Ancak. otomobil firmalarının, krizi aşarken 

ve kendi pazar paylarını korurken, Kuzey Amerika bölgesinde hüküm sürmeleri için Meksika'yı kritik 

bir varlık olarak hızla yükselttiklerini söylememiz mümkündür. Bu arada, yurt içi satışların yarısından 

fazlası ithalattan kaynaklanmış, Meksika yerel pazarı giderek daha fazla ithalata bağımlı, zayıf ve 

durgun kalmıştır. 2010 yılında hem yerli hem de ithal hafif araç satışları yüzde 7,3 (yaklaşık 810 000 

adede eşdeğer) ve ağır kamyon satışları yüzde 13 (26 000 araca yakın) artmıştır. ancak 2008'e kıyasla 

bu rakamlar sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 45 daha düşük gerçekleşmiştir. Dahası, Meksika Otomobil 

Satıcıları Birliği, bu "yavaş büyüme" eğilimlerinin 2011'de de devam etmesi durumunda -aslında 

beklendiği gibi- ulusal otomobil satışlarının ancak "2000'e benzer seviyelerde olacağını ve olmaya 

devam edeceğini söylemişlerdir.(Covarrubias, 2011: 121-122) 

2008 dünya ekonomik krizinin başlangıcında Meksika, bölgesel pazar için üretim yapar durumda 

olmuştur. 24'e yakın otomobil üreticisinin yüzde 80'i esas olarak ABD'ye ihracat için üretim yapmakta 

olmuşlardır. GM, Ford ve Chrysler’in ihracatı ABD’ye toplam ihracatın yüzde 70'ini oluşturmakta 

olmuştur.. İhracatın geri kalanı, ülkede yerleşik diğer dört otomobil üreticisi arasında bölünmüştür: 

Bunlar; Japonya'nın Nissan, Toyota ve Honda firmaları ile Almanya'nın Volkswagen firmaları olmuştur. 

Kriz öncesi yıllarda, ihracat için üretimin büyük bir kısmı orta ve büyük segmentteki araçlardan 

oluşmuştur Sonuç olarak, dış pazar büyük ölçüde yurtiçinde üretilen orta ve büyük otomobillerle 

doluyken, iç pazar da büyük ölçüde hem yurtdışında hem de yurtiçinde üretilen küçük otomobillerle 

dolu durumda olmuştur. 2009 yılında GSMH yüzde 7 düşerken, otomobil sektörünün GSMH’ya katkısı 

yüzde 2,7'ye ve imalat GSMH’sı içindeki payı yüzde 15'e gerilemiştir. Bu arada fabrika kapanışları ve 

işten çıkarmalar işgücünü yüzde 10 azaltmıştır. Kriz sırasında Nissan, Meksika'nın önde gelen otomobil 

üreticisi olarak GM'in yerini almış, ancak zirvede uzun süre kalamamıştır. 2010 itibariyle, GM en büyük 

üretici olarak yerini geri almış ve onu Nissan, VW, Ford ve Chrysler izlemiştir. Honda ve Toyota, her 

biri yaklaşık 50.000 araçlık mütevazı bir üretim ile en alt sıralarda yer almıştır. (Covarrubias V, 2011: 

122-123) 

Ford, bu ekonomik kriz yıllarında ülkedeki yatırım planlarını genişletmeyi bırakmamıştır. Mali 

olanaklarının GM ve Chrysler'den daha az sınırlı olması ve 2005 yılından itibaren Meksika’da 

konumunu güçlendirme planları nedeniyle Ford, hem planlı hem de yeni yatırımlarının birlikte dengeli 

bir şekilde yürümesini sağlamıştır. Aslında, 2005 yılında Kuzey Meksika'daki Ford Hermosillo 
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fabrikasının (HSAP) Ford Fusion ve CD3 platform projesine dayanan çeşitli modellerinden olan Lincoln 

MKZ ve Mercury Milan çeşitlerinin piyasaya sürülmesi için yeniden donatılmasından bu yana, Ford, 

Meksika'nın küresel hayatında bir kilit taşı olduğunu açıkça ortaya koymuştur diyebiliriz. Yine 

transmisyon üretimi için Guanajuato’da açılmış olan fabrika Ford’un Meksika’daki diğer bir yatırımı 

olmuştur. (Covarrubias, 2011: 123 ve 124) 

Ardından Ford CD4 platform projesi gelmiştir. 2013 yılı modeli olmuş olan Ford'un yeni nesil 

orta boy sedanlarının 2012 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebilmesi için Hermosillo Tesisi 

(HSAP)’ne 1,5 milyar ABD Doları tutarında ek bir yatırım yapılması gerekmiştir. (Covarrubias, 2011: 

125) 

Otomotiv sanayi toplam üretimi, 2011 yılında 2 681 050 adede, 2012 yılında 3,001.814 adede, 

2013 yılında 3,054.849 adede, 2014 yılında 3,368.010 adede, 2015 yılında 3,565.469 adede, 2016 

yılında 3,597.462 adede, 2017 yılında 4,068.415 adede, 2018 yılında 4,100.525 adede yükselmiştir., 

Ardından üretim adetlerinde yıllık bazda düşüşler gerçekleşmiştir. Meksika otomotiv sanayi toplam 

üretimi ,2019 yılında 3,986.794 adet, 2020 yılında ise 3,176.000 adet olarak gerçekleşmiştir. Otomotiv 

sanayi toplam üretiminde son iki yılda gerçekleşmiş olan düşüşlere karşın. Meksika otomotiv sanayi 

2008 yılından sonraki on yılda kaydetmiş olduğu gelişmelerle dünya otomotiv sanayi üretiminde 7. 

sırada yer almış ve son iki yılda yaşanan üretim düşüşlerine karşın, Meksika’nın sıralamadaki yeri 

değişmemiştir. (www.oica.net) 

11. GENEL DEĞERLENDİRME 

Tablo 1. Meksika ve ABD Otomotiv Sanayi Üretimi 
Yıllar   Meksika      ABD 

2007 2,096.245 10,780.729 

2008 2,167.944   8,672.141 

2009 1,561.052   5,709.431 

2010 2,342.282   7,743.093 

2011 2,081.050   8,661.535 

2012 3,001.814 10,335.765 
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2013 3,054.849 11.066.432 

2014 3,368.010 11,660.702 

2015 3,565.469 12,100.095 

2016 3,597.462 12,198.137 

2017 4,068.415 11,189.985 

2018 4,100.525 11,314.705 

2019 3,986.794 10,880.019 

2020 3,176.600   8.822.399 

2021 3,145.653   9,167.214 

Kaynak: www.oica.net 

Amerika Birleşik Devletleri, Henry Ford tarafından ilk kez uygulanmaya başlanmış olan kitlesel 

üretim (seri üretim) tekniği ve bu teknikle üretim yapan büyük ölçekli firmaları ile 1900’lü yılların 

başlangıcından itibaren dünya otomotiv üretiminde lider ülkelerden biri haline gelmiştir. 1980’li yıllarda 

ise yalın üretim tekniklerini başarı ile kendilerine uyarlayan ABD’li firmalar dünya otomotiv üretiminde 

söz sahibi olmaya devam etmişlerdir. Kendi teknoloji geliştirme patikasını oluşturabilmiş Çin, ABD ve 

Japonya 2021 yılında da dünya otomotiv sanayi üretiminde ilk üç sırayı almıştır. (www.oica.net) (2021 

Yılı verilerine göre, sıralama şöyledir; 1. Çin, 2. ABD, 3. Japonya, 4. Hindistan, 5. Güney Kore, 6. 

Almanya, 7. Meksika. (www.oica.net)) 

Meksika da ise Ford’un 1925 yılında ülkede kurmuş olduğu montaj tesisi ile başlamış olan 

otomotiv sanayi, Delphi’nin kurmuş olduğu Ar-Ge birimi ve Ford’un tesislerinin teknolojisini sürekli 

yenileme stratejisi ile otomotiv sanayinde yeni bir safhaya girmiş görüntüsü vermiştir. Otomotiv sanayi 

üretimindeki yıllık artışlar ile yakalanan trend, 2020 ve 2021 yıllarında pandeminin de etkisiyle tersine 

dönmüş izlemini vermiştir. Otomotiv sanayi toplam üretiminde son üç yılda gerçekleşmiş olan düşüşlere 

karşın. Meksika otomotiv sanayi 2008 yılından sonraki on yılda kaydetmiş olduğu gelişmelerle dünya 

otomotiv sanayi üretiminde 7. sırada yer almış ve son iki yılda yaşanan üretim düşüşlerine karşın, 

Meksika’nın sıralamadaki yeri değişmemiştir. (www.oica.net) 
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12.SONUÇ 

Otomotiv sanayinde son yıllarda esnek üretim sistemi ile üretim ve rekabet artmış, bu çerçevede 

firma birleşmeleri ve firma elde etmeleri ile birlikte küreselleşme eğilimleri artmıştır. Böylece her 

otomobil firması küresel pazarlara açılarak ürünlerini pazarlamayı düşünür olmuştur. Hem 

bölgeselleşme ve hem de küreselleşmenin artmış olduğu dönem, pandemi sonrasında yeni bir şekil 

alabilecekmiş görüntüsü vermemektedir diyebiliriz.  
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ONLINE SHOPPING AND SPEED OF LIFE AS A FACTORS OF FAST FASHION 

WIDESPREAD IN THAILAND 

Orrada WONGSASAI* 

ABSTRACT 

The clothing and fast fashion industry is changing rapidly. The online world is increasingly in the 

hands of producers and consumers. Including the soft-power trend has gradually creeped in. The 

costumes of both domestic and foreign actors have become examples of interesting and diverse dress 

styles. As a result, people began to look for that style of clothing to follow, and clothing stores were 

producing trendy styles to cater to the growing interest in the online world.  

This study, we estimate to conduct a survey of 62 persons, at The Mall Bangkapi, Happyland 

Center (Bangkok, Thailand). Questionnaires were developed consisting of 11 questions, including 

multiple choice and yes-no questions, all questions translate to Thai and English. Totally 60 

questionnaire were given, and 55 questionnaire were received back. 

In our study, a majority of the persons (89.1%) feel the attention of people around when wear fast 

fashion clothes because look more trendy, changeable, at the same time most LGBTQI+ (40.32%) buy 

fast fashion products  more than 2 times per month. Only a minority of the persons (18.18%) didn’t have 

all required information before buy the fast fashion products.  

In conclusion, the proposed study, based on the results of the survey, as well as literature review, 

some conclusions and recommendations were proposed for fast fashion towards sustainability to be 

continually. 

Keywords: Fast Fashion, Online Shopping, Consumer Behavior, Widespread. 
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1. INTRODUCTION  

The clothing and fast fashion industry is changing rapidly. The online world is increasingly in the 

hands of producers and consumers. Shopping has become an addictive behavior for some people. 

Including the soft-power trend has gradually creeped in. The costumes of both domestic and foreign 

actors have become examples of interesting and diverse dress styles. As a result, people began to look 

for that style of clothing to follow, and clothing stores were producing trendy styles to cater to the 

growing interest in the online world. Easy buying and selling has become the norm of today's shopping.  

In during Covid-19, The fast fashion is widespread in Thailand is huge. And have another channel 

of online social platforms, without having to go shopping for yourself in the mall or the market, such as 

Shopee, Instagram, Facebook etc, and also can instant payment. 

The problem of this study is to identify the factors for Fast fashion widespread in Thailand now, 

and keeping customers satisfied and economy developing during and after covid 19 pandemic. 

Purpose of this study: Based on the survey of fast fashion products buyers and their attitude 

toward online shopping as a factor of fast fashion widespread with in the country. 

Objectives 

1. To analyze the influence of fast fashion on consumers behavior. 

2. To study widespread of fast fashion in Thailand. 

3. To analyze factors of demand on fast fashion goods. 

2. LITERATURE REVIEW  

The clothing and fast fashion industry is changing rapidly. The online world is increasingly in the 

hands of producers and consumers. Shopping has become an addictive behavior for some people. 

Including the soft-power trend has gradually creeped in. The costumes of both domestic and foreign 

actors have become examples of interesting and diverse dress styles. As a result, people began to look 

for that style of clothing to follow, and clothing stores were producing trendy styles to cater to the 

growing interest in the online world. Easy buying and selling has become the norm of today's shopping. 

The problem of this study is to identify the factors for Fast fashion widespread in Thailand now, 
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Firstly in early XIX century most of people had to find natural ingredients to produce their own 

clothes out of necessity. Before the Industrial Revolution and the invention of the sewing machine, 

fashion developed slowly (Sara, 2021). 

People made their own clothes and cared to repair them when necessary. Clothes were often 

tailored to the individual and designed to last a lifetime. Then, people slowly moved towards wearing 

clothes for style and not because of practical features like durability (Michael, 2022). 

Later in the 1960s and 1970s, young teenagers were making new patterns, designs, and clothing 

styles that made fashion become a frame of individual expression, though there was still a qualification 

between high design and high street. Fashion became more accessible to the majority of the community, 

and it slowly transformed into a piece of art (Michael, 2022). 

Within the late 1990s and 2000s, low-cost design reached its pinnacle. Online shopping took off, 

and fast fashion retailers like H&M, Zara, and Uniqlo took over the large fashion industries (Sara, 2021). 

With new designs, cool innovations, and accessible products, it’s no wonder consumers were obsessed 

with these stores. These brands took the beauty and components from the best high end fashion 

industries and replicated them rapidly and cheaply to attract more customers. With everybody presently 

able to shop for an on trend dress at any given instance, it’s easy to understand how and why the marvel 

of fast fashion caught on (Althea, 2020). 

Interdisciplinary character and was studied from environmental, economical, marketing, ethical 

approaches (aspect). Due to fast fashion to market and design, marketing and capital investment have 

also been identified as the driving forces of competitiveness in the fashion apparel industry (Sinha, 

2006). 

Fast fashion is low-cost clothing collections that mimic current luxury fashion trends  (Le, 2020). 

Fast fashion helps sate deeply held desires among young consumers in the industrialized world for 

luxury fashion, even as it embodies unsustainability. Trends run their course with lightning speed, with 

today’s latest styles swiftly trumping yesterday’s, which have already been consigned to the trash bin 

(Joy et al, 2012). 

(Watson & Yan, 2013) explained fast fashion as sociological perspectives, fashion acts as a sign 

and helps differentiate taste, social identity, and cultural capital. In his efforts to understand modern 

consumerism, to emphasize that fashion involves the imitative and differentiating characteristics which 

have caused continuous change to occur. A discussion of fashion change is prudent for this study 
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because the constructs of fast versus slow fashion indicate a sense of time or speed in regards to the 

acceptance of style. 

At the same time (Bhardwaj & Fairhurst, 2010) considered fast fashion as an expression that is 

widely accepted by a group of people over time and has been characterized by several marketing factors 

such as low predictability, high impulse purchase, shorter life cycle, and high volatility of market 

demand. 

Thus in order to be profitable in the industry, fashion apparel retailers need to take the ‘speed to 

market’ approach to capitalize on fashion that is not in the stores of their competitors. It has been further 

emphasized that market responsiveness and agility through rapid incorporation of consumer preferences 

into the design process in product development increases the profit margins for retailers (Bhardwaj & 

Fairhurst, 2010). 

Thai researcher (Wankaew, 2016) described Fast fashion is fast fashion with low prices.  This 

allows fashion to travel from catwalk to wardrobe within 2-3 months. Most of the Fast Fashion brands 

choose their production bases in Eastern European countries, although production costs are higher than 

in Asian countries.   

But it can reduce transportation costs and shorten the time of delivery, resulting in products 

reaching consumers faster. This speeds up the customer shopping cycle. Make customers make purchase 

decisions 8 steps faster before they run out of stock and come back to buy more often.  Like Huffington 

Post, Spanish clothing brand Zara, like Zara, is one of the fast fashion brands that change fashion trends 

twice a week, while H&M and Forever21 both have their own brands.  New styles are delivered almost 

daily.  New clothing products often result in consumer demand for the product (Wankaew, 2016). 

Consumers use the products or services they buy (Kimberlee, 2019) explained, consumers are 

often also considered customers. In keeping with the example of buying groceries, while you are in the 

"buyer's mode," you are a customer. When you start eating the food, you are literally consuming it, and 

thus, you are a consumer. In regards to services, you are a consumer of wireless internet services, and 

you use those in your your home internet plan, in your cell phone plan or via a free wireless plan at a 

library or coffee shop. 

(Anshi, 2020) give definition of a consumer could get subjective as well as tricky sometimes. In 

any given business, the one who consumes the service or uses the goods is said to be a consumer, any 
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entity who does not have the choice to resell the product or service and use that for its purpose is a 

consumer. 

At the same time (Scammell & Margaret, 2016) explained consumer is a person or a group who 

intends to order, orders, or uses purchased goods, products, or services primarily for personal, social, 

family, household and similar needs, not directly related to entrepreneurial or business activities. 

Thai researcher (Suprang, 2019) explained the consumer are those who have the ability to 

purchase goods and services for personal or household use. There are many consumers across the 

country.  Some people choose to buy methodically worth every cent. 

Online shopping fulfills goal-oriented and/or experiential consumer needs will impact the amount 

of shopping dollars that consumers will choose to spend in each environment (Wolfinbarger & Gilly, 

2001). 

The proliferation of online shopping has stimulated widespread research aimed at attracting and 

retaining consumers from either a consumer or a technology oriented view (Jarvenpaa & Todd 1997) 

explained the consumer oriented view focuses on consumers salient beliefs about online shopping. Such 

beliefs may influence purchase channel selection. For example, online consumer behavior has been 

examined from the perspectives of consumer demographics. 

(Smithsonian, 2022) Online shopping is a form of electronic commerce which allows consumers 

to directly buy goods or services from a seller over the Internet using a web browser or a mobile app. 

Consumers find a product of interest by visiting the website of the retailer directly or by searching among 

alternative vendors using a shopping search engine, which displays the same product's availability and 

pricing at different e-retailers. As of 2020, customers can shop online using a range of different 

computers and devices, including desktop computers, laptops, tablet computers and smartphones. 

Similar problem of this study is to identify the factors for Fast fashion widespread in Thailand 

now. Because the clothing and fast fashion industry is changing rapidly. The online world is increasingly 

in the hands of producers and consumers. Shopping has become an addictive behavior for some people. 

Including the soft-power trend has gradually creeped in. The costumes of both domestic and foreign 

actors have become examples of interesting and diverse dress styles. As a result, people began to look 

for that style of clothing to follow, and clothing stores were producing trendy styles to cater to the 

growing interest in the online world. Easy buying and selling has become the norm of today's shopping. 
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For example by (Ztudium, 2022) in France most of us are guilty of buying more stuff than we 

need.  Instead, try to extend the life of the clothes you already have.  Wash fewer clothes and follow the 

label.  which not only reduces your carbon footprint But washing your clothes less will make them last 

longer too.  Mix and match your clothes to create new styles.  And learn to love your clothes Even if 

you have had those clothes for a long time.You can also find a small sewing kit for fixing holes and 

buttons.  Repairing your clothes when they are damaged You can extend its life and reduce the amount 

of clothing going to landfill. 

In Australia Cheap, mass-produced clothing made of toxic materials often replicating the newest 

styles and trends, fueled by what’s in vogue with celebrities and designers.The chase for new styles at 

the lowest possible price leads to corners being cut in quality, workplace practices and environmental 

sustainability. 

But there’s an alternative to this damaging process: Slow Fashion. Slow Fashion puts emphasis 

on quality over quantity. It is not seasonal and doesn’t run after trends. It takes time in preparation and 

production. Its raw materials are sourced locally and its products are usually handcrafted. This results 

in higher quality clothing that lasts longer, is not disposable and is sustainable (Bisht, 2022). 

In Japan one solution to this problem is "Circular fashion" based on the concept of "circular 

economy" or the circular economy, such as the reuse of the same raw material.  Using recycled materials 

to make new clothes. Renting and reselling clothes, etc., is another consumption option in the modern 

capitalist era.  that we can bring the same products to circulate, reuse and exchange (Shinozaki, 2021). 

In Thailand avoiding Fast Fashion is difficult.  Because most of the clothes is imported from 

China. And Thai brands of clothing are quite expensive. So many people can't consume it which buying 

second-hand clothes. It is another option that can solve this problem. Buying second-hand clothes in 

addition to quickly reducing fashion. Still have a tangible price, good quality, help support small 

merchants. And it also helps to reduce waste as well. But to buy second-hand clothes. Must check the 

quality of the shop and products first for hygiene and durability of the products (Banjong, 2016). 

Despite the big number of studies of factors for Fast fashion widespread in Thailand now. Because 

the clothing and fast fashion industry is changing rapidly. The online world is increasingly in the hands 

of producers and consumers. Shopping has become an addictive behavior for some people. Including 

the soft-power trend has gradually creeped in. The costumes of both domestic and foreign actors have 

become examples of interesting and diverse dress styles. As a result, people began to look for that style 
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of clothing to follow, and clothing stores were producing trendy styles to cater to the growing interest 

in the online world. Easy buying and selling has become the norm of shopping, keeps relevance in 

modern conditions of Thai society (economy, community) future progress and development. 

3. METHODOLOGY  

We conducted a survey of 62 persons, in Bangkapi, Bangkok visitors of The Mall Bangkapi, 

Happyland Center. Conducted survey on 25 June - 30 June 2022, in the morning time between 10.00 

a.m. – 14.00 p.m. to get an insight into online shopping and speed of life as a factors of fast fashion 

widespread in Thailand. 

To study a survey was conducted of persons who visit at The Mall Bangkapi, Happyland Center 

at the time. Questionnaires were developed, consisting of 11 questions, including open-ended questions, 

in Thai.  

Totally 60 questionnaire we give, 55 questionnaire were received back, 5 questionnaire are not 

reliable. 

Demographic structure of the respondents  

Table 1 - Personal Data of the Survey (Made by the Author) 

 Number % 

 Gender 

Male  13 20.97 

Female  22 35.48 

LGBTQIA+ 25 40.32 

Prefer not to say 2 3.23 

Age 

<18  13 20.97 
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25 - 29 14 22.58 
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Continuation of Table 1 

Education 

High school  18 29.03 
Bachelor’s degree  39 62.90 

Voc./ Dip. Cert (Vocational/ Diploma Certificate) 5 8.07 
   

Occupation 

Student 24 38.71 
Full – time employment  13 20.97 

Part – time job 8 12.90 
Business owner  9 14.52 

Freelance  8 12.90 

4.RESULTS OF THE STUDY  

After analyzing collected data same practical results were obtained, allowing us to get some 

findings and test hypotheses. 

Surveyed buyers mostly buy fast fashion product more than 2 times a month. (Fig. 1) 

Fig. 1. Answers for the Questions “How often do You Buy Fast Fashion Product?” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Source: Author’s calculation 
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As can be seen from Fig. 1 most of the persons (40 persons) buying fast fashion products often 

more then 2 time a month, at the same time 13 persons are buying 1-2 times a month, same number of 

surveyed persons (7) buy fast fashion products less than 1 time a month. 

Figure 2. Answers For The Questions  “How Much You Usually Pay?” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Author’s calculation 

 

As can be seen from Fig. 2 most of the persons (33 persons) usually pay for fashion clothes 5-

10% of monthly income, at the same time 14 persons are pay for fashion clothes less than  5% of monthly 

income, same number of surveyed persons (13) usually pay for fashion clothes 10% of monthly income. 

Surveyed buyers mostly follow the news of fast fashion clothes from Internet. (Fig. 3) 

Figure 3. Answers for The Questions “From Which Channels Do You Usually Follow the News 
of Fast Fashion Clothes?” 
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As can be seen from Fig. 3 most of the persons (30 persons) usually follow the news of fast 

fashion clothes from internet, at the same time 7 persons are follow from TV show, 

Magazines or newspapers, same number of surveyed persons (8) follow from people around, and 

other 15 persons yet follow the news of fast fashion clothes from Famous celebrity. 

 
Figure 4. Answers for the Questions “Do You Feel that The Modernity of Fast Fashion Clothes 

Will Make You Get The Attention Of People Around You When You Wear Them?” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Author’s calculation 

 

As can be seen from Fig. 4 most of the persons (49 persons) think feeling that the modernity of 

fast fashion clothes will make get the attention of people around you when wear them, same number of 

surveyed persons (11) don't feeling that the modernity of fast fashion clothes will make get the attention 

of people around you when wear them. 

Figure 5. Answers for the Questions “The Speed of Launching New Products of Fast 

Fashion Clothes Makes You Faster Dissatisfied with Product Purchased Recently” 
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Source: Author’s calculation. 
 

As can be seen from Fig. 5 most of the persons (36 persons) agree that speed of launching new 

products of fast fashion clothes makes you faster dissatisfied with product purchased recently, at the 

same time 24 persons disagree that speed of launching new products of fast fashion clothes makes you 

faster dissatisfied with product purchased recently because them satisfied.  

Figure 6. Answers for the questions “The speed of new fast fashion clothes makes you feel like  

you don't have to wait long for products.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

Source: Author’s calculation 
 

As can be seen from Fig. 6 most of the persons (41 persons) agree because feel like don't have to 

wait long for products, and same number of surveyed persons (19) disagree because they feel like have 

to wait long for products. 

From Fig. 7 most of the persons (29 persons) have all required information before buying fast 

fashion clothes, same number of surveyed persons (17) have abundantly knowledge before buy, at the 

same time 14 persons have slightly knowledge before buying fast fashion clothes. 
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Figure 7. Answers for the Questions “How Much Knowledge Do You Have Before Buying Fast 

Fashion Clothes?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Author’s calculation 
 
 

As can be seen from Fig. 8 most of the persons (28 persons) think buy the right products, not too 

expensive, at the same time 22 persons don't feel the quantity is too much and too expensive, and same 

number of surveyed persons (10) feel the quantity is too much and too expensive. 

Figure 8. Answers for The Questions “Do You Think You Buy Fashion Clothes Online at The 
Right Price and Quantity?” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Source: Author’s calculation 
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Figure 9. Answers for the Questions  

“What Online Channel Do You Shop for Most Often?” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: Author’s calculation 

 

Fig. 9 most of the persons (22 persons) are shop Instagram for most often, at the same time 20 

persons shop Shopee quite often, same number of surveyed persons (12) quite shopLazada and some6 

persons are shop Facebook. 

5.CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Based on the results of the study we can make some conclusions about hypotheses testing 

Hypotheses 1 – “Most of surveyed Thais have Fast fashion buying behavior”, more than 2 times 

a month and spend about 5-10% of monthly income to buy fast fashion products. Because there are 

many options to choose buy fashion clothes, such as magazines, TV shows, and online platforms, or 

follow from famous celebrities. So, we can conclude that hypotheses1 is approved. 

As results of the study confirmed most of buyers feel the attention of people around when wear 

fast fashion clothes because look more trendy, changeable, and satisfied with product purchased 

recently. So, we concluded that hypothesis 2 “In Thailand fast fashion clothes turns customer 

preferences to be more mobile, trendy and changeable” is approved. 

Hypotheses 3 “Spread of online shopping is the most important factor of fast fashion popularity 

in Thailand” is approved, because before buying fast fashion clothes, mostly person have all required 

information and buy the right products with not too expensive price. As a result, people began to look 
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for that style of clothing, and clothing stores were producing trendy styles to cater to the growing interest 

in the online world. Easy buying and selling has become the norm of today's shopping. 

Recommendation 

Due to the social media industry growth, number of people entering the online shopping rapidly 

increase and their buying behavior has started to change. Shopping has become an addictive behavior 

for some people like to diverse dress styles. 

Since technology plays a role in everyday life, we are able to live more agilely and change the 

way we live, not just shopping. Make a decision to buy clothes online to get the goods you want and not 

waste money in your pocket.          

1. For enjoying online purchase of fast fashion product always be sure of your's size. 

No one knows the proportions. You're definitely as good as yourself. If you want to buy clothes 

online, you should always carefully measure your proportions before you buy them. You don't have to 

be shy about your body shape. Wearing clothes that fit your body will help you look better. 

2.Ask in details about fast fashion product. 

For a particular item, buyers have the right to know the details of the product in order to make a 

decision. It is not wrong for you to ask for details about the product, whether it is price, proportion, 

color, length or other components, especially a variety of similar products.                     

 3. Check the credibility of a fast fashion store. 

On the online world, there's only so much information.Before choosing a product with an online 

store, check the store's credit profile. For more information, please refer to the store's review for details. 

Then, search for more store names to see the store's history and before you click on the money transfer. 

4.Select a fast fashion trusted channel. 

You need to find the official channels that you want to sell, especially those imported from 

overseas. To ensure that your products are quality and from a certified distributor, you may have to 

spend more money than other social media channels, but in exchange for guaranteeing quality.It's worth 

it. 

Finally, this research surveyed only a small group of people. 

The main factors of fast fashion widespread in Thailand (as research confirmed) are: 
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- another channel of online social platforms, without having to go shopping for yourself     in the 

mall or the market. 

- products with not too expensive price. 

- online shopping popularity. 
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APPENDIX 1 

QUESTIONNAIRE USED IN THE SURVEY (IN ENGLISH)  

Questionnaires 

Dear Participants  

I’m inviting you to participate in this research by the following survey. The aim of this research 

is to the conduct a survey of fast fashion products buyers and their attitude toward online shopping as a 

factor of fast fashion widespread with in the country. The questionnaire will require approximately 5 

minutes to complete. 

Sincerely 

Orrada Wongsasai  

Third-year student from Bachelor of International Business Faculty in College of Hospitality 

Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

Supervisor Assoc.Prof. Dr. Denis Ushakov 
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 Hypotheses Questions to clear this H Multiple choice 

1. Most of Thais have Fast 

fashion buying behavior. 

1.1. How often do you buy fast fashion 

product.  

More than 2 times a 

month 

 

1-2 times per mont 

Less than 1 time per 

month 

1.2. How much you usually pay for fast 

fashion product? 

10% of monthly income  

5-10% of monthly income  

<5%  of monthly income 

1.3. From which channels do you usually 

follow the news of fast fashion clothes? 

Internet 

TV show, Magazines or 

newspapers 

 

People around 

Famous celebrity  

Another  

2. In Thailand fast fashion 

clothes turns customer 

preferences to be more 

mobile, trendy and 

changeable. 

2.1. Do you feel that the modernity of fast 

fashion clothes will make you get the 

attention of people around you when you 

wear them? 

Yes,I think so 

No, I don’t think so 

2.2.The speed of launching new products  of 

fast fashion clothes makes you faster 

dissatisfied with product purchased recently  

Agree 

Disagree  

2.3. The speed of new fast fashion clothes 

makes you feel like you don’t have to wait 

long for products. 

Agree 

Disagree  

 

3. 

Spread of online 

shopping is the most 

important factor of Fast 

fashion popularity in 

Thailand  

3.1. How much knowledge do you have 

before buying  fast fashion clothes? 

 

Abundantly 

Slightly 

I have all required 

information  
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3.2.Do you think you buy fashion clothes 

online at the right price and quantity? 

I don't feel the quantity is 

too much and too 

expensive. 

Buy the right products, 

not too expensive. 

 

I feel the quantity is too 

much and too expensive. 

3.3. What online channel do you shop for 

most often? 

Facebook 

Lazada 

 

Shopee 

 

Instagram  

Another platform 

 
Thank you for participate and taking the time in assisting with this research. The information collected 

will remain confidential and used solely for academic. 

APPENDIX 2 

QUESTIONNAIRE USED IN THE SURVEY (IN THAI) 

แบบสอบถาม 

 เรยีนผูเ้ขา้รว่ม 

 ฉันขอเชญิคณุเขา้รว่มในการวจิยันี:โดยการสาํรวจตอ่ไปนี:  

การวจิยัคร ั:งนี:มวีตัถปุระสงคเ์พืHอสาํรวจผูซ้ ื :อสนิคา้แฟช ัHนอย่างรวดเรว็และทศันคตติอ่การซื :อของออนไลนซ์ ึHงเป็นปัจจั

ยหนึHงของแฟช ัHนอย่างรวดเรว็ทีHแพรห่ลายในประเทศ  แบบสอบถามจะใชเ้วลาประมาณ 5 นาทจีงึจะเสรจ็สมบรูณ ์

ขอแสดงความนับถอื 

 อรดา วงคษ์าสาย 
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 นักศกึษาช ั:นปีทีH 3 คณะธรุกจิระหวา่งประเทศ วทิยาลยัการจดัการอตุสาหกรรมการบรกิาร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา 

 รศ.ดร.เดนิส อชูาคอฟ 

 
สมมุตฐิาน คาํถามเพื/อพสูิจนส์มมตฐิานนี5 

มคีาํตอบหลาย
คาํตอบใหเ้ลอืก 

1
. 

คนไทยสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการซื 7อแฟช ั=นรวด
เรว็แบบไหน. 

1.1.  
คณุซื 7อผลติภณัฑแ์ฟช ั=นอย่างรวดเรว็บ่อยแคไ่
หน? 

มากกวา่ 2 
คร ั7งตอ่เดอืน 
เดอืนละ 1-2 คร ั7ง 

นอ้ยกวา่ 1 
คร ั7งตอ่เดอืน 

1.2.  ปกตคิณุซื 7อสนิคา้แฟช ั=นเรว็เท่าไหร?่ 
 

10% 
ของรายไดต้อ่เดอืน 
5-10% 
ของรายไดต้อ่เดอืน 
<5% 
ของรายไดต้อ่เดอืน 

1.3.  
ปกตติดิตามขา่วสารเสื 7อผา้แฟช ั=นจากชอ่งทาง
ไหน? 

อนิเทอรเ์น็ต 

รายการทวี ี
นิตยสารหรอืหนังสื
อพมิพ ์
คนรอบขา้ง 

ดาราดงั 

อื=นๆ 
2
. 

ในประเทศไทยเสื 7อผา้ฟาสตแ์ฟช ั=นเปลี=ยนความ
ชอบของลกูคา้ใหค้ลอ่งตวั ทนัสมยั 
และเปลี=ยนแปลงได ้ 

2.1.  
คณุรูส้กึวา่ความทนัสมยัของเสื 7อผา้ฟาสตแ์ฟช ั=
นจะทําใหค้ณุไดร้บัความสนใจจากคนรอบขา้ง
เมื=อสวมใสห่รอืไม่? 

ใชฉั่นก็คดิวา่อย่าง
นั7น 
ไม่ 
ฉันไม่คดิอย่างนั7น 

2.2.ความรวดเรว็ในการเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่
ของเสื 7อผา้แฟช ั=นเรว็ทําใหค้ณุไม่พอใจสนิคา้ที=
ซ ื 7อไปเมื=อเรว็ๆ นี7  

เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย  

2.3.  
ความเรว็ของเสื 7อผา้แฟช ั=นใหม่ที=รวดเรว็ทําให ้
คณุรูส้กึเหมอืนไม่ตอ้งรอสนิคา้นาน   

เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย  

3
. 

การแพรก่ระจายของการซื 7อของออนไลนเ์ป็นปั
จจยัที=สาํคญัที=สดุของความนิยมแฟช ั=นอย่างรว
ดเรว็ในประเทศไทย  
 

3.1.  
มคีวามรูม้ากแคไ่หนกอ่นซื 7อเสื 7อผา้แฟช ั=น? 

มากมาย  
 
เล็กนอ้ย 

ฉันมขีอ้มูลที=จาํเป็น
ทั7งหมดแลว้ 
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3.2.คณุคดิวา่คณุซื 7อเสื 7อผา้แฟช ั=นออนไลนใ์น
ราคาและปรมิาณที=เหมาะสมหรอืไม่? 
 

ฉันไม่รูส้กึวา่ปรมิา
ณมากเกนิไปและแ
พงเกนิไป 
ซื 7อสนิคา้ที=เหมาะส
ม ไม่แพงเกนิไป  
ฉันรูส้กึวา่ปรมิาณ
มากเกนิไปและแพง
เกนิไป 

3.3.  
คณุซื 7อของผ่านชอ่งทางออนไลนช์อ่งทางใดบ่
อยที=สดุ 

เฟสบุค๊ 

ลาซาดา้ 

ชอ้ปปี7 

อนิสตาแกรม 

แพลตฟอรม์อื=นๆ 

 
 

 ขอขอบคณุทีHเขา้รว่มและสละเวลาในการชว่ยเหลอืงานวจิยันี: 

ขอ้มูลทีHเก็บรวบรวมและจะเป็นความลบัเพืHอการศกึษาเท่านั:น 

 


