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Hakkında

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2019'da yayın hayatına
başlayan,  sosyal  bilimler  alanında  yapılan  özgün  araştırmaları  yayımlama  ve  bilim  insanlarının
hizmetine  sunmayı  amaçlayan  uluslararası  hakemli  bir  dergidir.  Dergi,  KIŞ  (Aralık)  ve  YAZ
(Haziran) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmakta olup Yayın Kurulu gerekli gördüğünde
özel sayı çıkartır.  Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi açık erişimli
bir dergidir, dergi sayılarına erişim ücretsizdir. Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Amaç

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, sosyal bilimler alanında yapılan
bilimsel ve akademik çalışmaları, hem ulusal hem de uluslararası camia ile paylaşmayı ve bilime katkı
sağlamayı amaçlar.

Kapsam

Sosyal  Bilimler  alanında  katkı  sağlayacak  her  türlü  özgün  bilimsel  makaleler,  araştırma  notları,
bilimsel değerlendirmeler ve analizler dergimizin kapsamı alanındadır. Uluslararası Sosyo-Ekonomik
Stratejik  Araştırmalar  Dergisi,  iktisat,  maliye,  kamu yönetimi,  hukuk, uluslararası  ilişkiler,  işletme,
çalışma ekonomisi, ekonometri, uluslararası ticaret, bankacılık ve finans vb alanları kapsamaktadır.

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez yayınlanan ücretsiz
e-dergidir.
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TÜRKİYE’DE EKONOMİ REFORM PAKETİ KAPSAMINDA 

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ VE DİJİTAL VERGİ ASİSTANI 

SİSTEMİNİN KURULMASI  

Merve Tuba RÜZGAR1 

Özet 

Zamanla değişen ve gelişen dünyamızda yapay zeka teknolojisindeki yenilikler vergisel düzenlemelere 

de yansımaktadır. Bu bağlamda vergi sisteminde vatandaş odaklı reform adımları atan Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, e-belge ile başlayan dijital dönüşüm sürecini Ekonomi Reform Paketi kapsamında 

“Türkiye Dijital Vergi Dairesi” ve “Dijital Vergi Asistanı” sistemini kurarak geliştirmeyi 

hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı, dijitalleşmenin vergisel düzenlemelere etkilerini ortaya 

koymak ve Ekonomi Reform Paketi kapsamında düzenlenen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” ile 

teknolojik yeniliklerden yararlanarak oluşturulan “Dijital Vergi Asistanı” sistemini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler : Ekonomi Reform Paketi, Dijital Dönüşüm, Vergisel Düzenlemeler. 

Jel Kodları  : H20, H29, O39. 

ESTABLISHMENT OF DIGITAL TAX OFFICE AND DIGITAL TAX 

ASSISTANT SYSTEM IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF ECONOMY 

REFORM PACKAGE 

Abstract 

In our world, which can be obtained from products, it also reflects products for innovations in artificial 

intelligence technology. In this context, the Ministry of Treasury and Finance, which has taken citizen-

oriented reform steps in the tax system, aims to develop the digital transformation process that started 

with the e-document by establishing the “Turkey Digital Tax Office” and “Digital Tax Assistant” system 

within the scope of the Economy Reform Package. The aim of this study is to reveal the effects of 

digitalization on tax regulations and to examine the “Digital Tax Assistant” system, which was created 

by making use of technological innovations with the “Turkey Digital Tax Office” organized within the 

scope of the Economy Reform Package.  

Key Words : Economic Reform Package, Digital Transformation, Tax Regulations. 

Jel Codes : H20, H29, O39. 

 Bu çalışma 28/31 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen “International Strategic 
Research Congress (ISRC)”de sözlü bildiri olarak sunulmuş ve özeti kongre bildiri kitabında 
basılmıştır. 
1 YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri Doktora Öğrencisi, mrvtb87@gmail.com, Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, ORCID Bilgisi: 0000-0002-4835-4559. 

mailto:mrvtb87@gmail.com
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1. Giriş

Mal ve hizmetlerin kalitesini, verimliliğini artıran, ekonomik kalkınma ve 

ilerlemeye katkı sağlayan teknolojik gelişmeler vergi uygulamaları üzerinde de etkili 

olmaya başlamıştır. Son dönemde özellikle küreselleşmenin de etkisiyle para 

hareketlerinin takibi zorlaşmakta ve bu süreçte yapay zeka (artifical intelligence) 

kullanılarak çok sayıda verinin hem hızlı hem de daha az hata ile analizi sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Bu sayede vergi denetimleri daha etkin bir biçimde yapılabilmekte ve 

mükellefler vergi kanunları ile piyasalar hakkında anlık bilgilendirilebilmektedir. 

Böylece potansiyel vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi kolaylaşabilmektedir. 

Ayrıca dijital danışmanlık hizmetinin verilmesiyle vergi uyumu sonucunda vergi 

hasılatının artması da sağlanabilmektedir (Turan, 2020, s. 56).  

Yapay zeka, çevrelerini algılayabilen, düşünebilen ve kimi durumlarda 

öğrenebilen, algıladıklarına yanıt olarak harekete geçebilen bilgisayar sistemleri için 

kullanılan genel bir terimdir (PwC, 2018, s. 6). Yapay zeka biçimlerinden biri olan ve 

kullanımı giderek artan dijital asistanlar ise bireylere zaman kazandırma bakımında 

oldukça avantajlıdır. Tahmine dayalı sohbet robotu olarak da adlandırılan dijital 

asistan, internet üzerinden bunu kullanan kişilerle yapılan görüşmeyi simüle eden 

gelişmiş bir bilgisayar programıdır. Dijital asistanlar, bir kullanıcının geçmişini, 

tercihini ve diğer bilgilerini öğrenerek karmaşık soruları da yanıtlayabilmekte, öneri 

ve tahminlerde bulunabilmektedir (Oracle). Yapay zeka, insan davranışlarını anlama 

yönünden zeka ile ilişkilendirilen özellikleri sergileyen öğrenme, akıl yürütme, 

problem çözme gibi özellikleri ile bu tür programların işleyişine yöneliktir (Barr ve 

Feigenbaum, 1981, s. 3). Bu bağlamda yapay zeka günümüzde sağlıktan güvenliğe, 

iletişime, pazarlamaya kadar birçok alanda etkili biçimde kullanılmaktadır. Yapay 

zeka uygulamaları sayesinde çok sayıda veriye yönelik ayrıntılı analizler yapmak ve 

karmaşık, soyut sorunlara çözüm sunmak mümkün olabilmektedir. Küreselleşme 

sonucu para hareketlerinin takibini yapmanın zorlaştığı günümüzde mükelleflerin 

gelir ve harcama tespitinde, kayıtların incelenmesinde yapay zekanın kullanımı 

oldukça önem kazanmaktadır (Turan, 2020, s. 59). 

Giderek önemi artan yapay zeka, kamu hizmeti kurumlarında da önemli hale 

gelmiştir. Ülkemizde kamu kurumlarının teknolojik yeniliklerden daha fazla 

yararlanabilmesi ve dijital dönüşümün daha etkili kullanılması için 2021 yılında 

“Ekonomi Reformları” kitapçığı yayımlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan Ekonomi 

Reform Paketi doğrultusunda teknolojik düzenlemelerden daha fazla yarar 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

2. Türkiye’de Ekonomi Reform Paketi

Günümüzde önemli bir çalışma alanı haline gelen yapay zekadan hem bireyler 

hem de kamu hizmeti sunumunda idareler etkilenmektedir. Ülkemizde de vergisel 

düzenlemelerin sadeleştirildiği, yatırımcı dostu ve öngörülebilir adımlar atılmasına 

katkı sunmayı amaçlayan Ekonomi Reform Paketi ile birlikte vergisel düzenlemelerde 

teknolojik yeniliklerden daha fazla yararlanma hedeflenmektedir. 12 Mart 2021 

tarihinde yayımlanan “Ekonomi Reformları” kitapçığında vergi işlemlerinde dijital 
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dönüşümün daha etkili kullanılması üzerinde durulmaktadır. Ekonomi Reform 

Paketi’nin 2 ana reform alanı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, makroekonomik 

politikalar; ikincisi ise yapısal politikalardır. Aşağıdaki tabloda ise Ekonomi Reform 

Paketi’nde yer alan 2 temel reform alanına yönelik politikalar özetlenmiştir. 

Tablo 1. Ekonomi Reform Paketinde Yer Alan Politikalar 

Ekonomi Reform Paketi Temel Reform Alanları 
MAKROEKONOMİK 

POLİTİKALAR 
YAPISAL POLİTİKALAR 

• Kamu Maliyesi: Harcama disiplinin
sağlanması, kamu borç yönetiminin
güçlendirilmesi, vergisel
düzenlemelerin sadeleştirilmesi,
yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği
artıran adımların atılması, kamu alım
ihalelerinde reform yapılması, Kamu-
Özel İşbirliği Çerçeve Kanunu
çıkarılması, kamu iktisadi
teşebbüsleri reformunun yapılması

• Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı 
komitesinin oluşturulması, erken 
uyarı sistemi kurulması, gıda kaybı ve 
israfının engellenmesi, enflasyon 
ataletinin azaltılması 

• Finansal Sektör: Bankacılık 
sektörünün aktif kalitesinin 
artırılması, varlık yönetim 
şirketlerinin kapasitesinin 
güçlendirilmesi, faizsiz finans 
sisteminin güçlendirilmesi, finansal 
sektörün kurumsal altyapısının 
geliştirilmesi, sermaye piyasasının 
güçlendirilmesi, finansal 
kapsayıcılığın artırılması 

• Cari Açık: Yapısal cari açığın
azaltılması, ihracatın tabana 
yayılması ve ihracatçılarımızın 
rekabet gücünün artırılması, 
uluslararası standartlara uyumlu bir 
kıymetli madenler ve taşlar 
piyasasının oluşturulması, sanayide 
yeşil dönüşümün desteklenmesi 

• İstihdam: İstihdam teşviklerinin
revize edilmesi, ilave istihdama
finansman desteğinin sağlanması,
genç istihdamı ve iş gücü niteliğini
artıran adımların atılması, yeni nesil
çalışma yöntemlerinin
yaygınlaştırılması, geleceği işleri
odaklı iş gücü dönüşümünün
hızlandırılması

• Kurumsal Yönetişim: Finansal 
İstikrar Komitesi'nin kurulması, 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 
kurulması, kurumsal yapıların 
güçlendirilmesi 

• Yatırımların Teşvik Edilmesi: Özel
Kesim Yatırımların Korunması
Hakkında Kanun çıkarılması, devlet
destekleri reformunun yapılması,
yatırım teşvik sisteminin reforme
edilmesi

• İç Ticaretin Kolaylaştırılması: İç
ticaretin kolaylaştırılması, 
tedbirlerin hayata geçirilmesi 

• Rekabet: Dijital Piyasaların 
Düzenlenmesine Yönelik Kanun 
Teklifi hazırlanması  

• Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Piyasa
Gözetim ve Denetim Kurumu'nun
kurulması

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021, s. 9-89’dan alınan bilgiler doğrultusunda yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere makroekonomik politikalar kapsamında; kamu 

maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık, istihdam yer almaktadır. Yapısal 

politikalar kapsamında ise kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç 

ticaretin kolaylaştırılması, rekabet, piyasa yönetimi ve denetimi bulunmaktadır (T.C. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021, s. 9). Çalışma kapsamında incelenecek olan bölüm 

“Ekonomi Reformları” kitapçığında yer alan makroekonomik politikalar özelinde 

“Kamu Maliyesi” alanında belirtilmiştir. İlgili kitapçıkta “Kamu Maliyesi” alanındaki 

politikalar ayrıntılı olarak şu şekilde sıralanmıştır (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

2021, s. 15): 

• Harcama Disiplini Sağlanacak

• Kamu Borç Yönetimi Güçlendirilecek

• Vergisel Düzenlemeler Sadeleştirilecek, Yatırımcı Dostu ve 

Öngörülebilirliği Artıran Adımlar Atılacak 

• Kamu Alım İhalelerinde Reform Yapılacak

• Kamu-Özel İşbirliği Çerçeve Kanunu Çıkarılacak

• Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reformu Yapılacaktır.

Çalışma konusunun temelini oluşturan “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” ve 

“Dijital Vergi Asistanı” sisteminin kurulması ise Ekonomi Reform Paketi’nin “Kamu 

Maliyesi” alanındaki politikalar kapsamına dahil edilerek vergisel düzenlemeler 

kısmında yer almıştır. Vergisel düzenlemeler kapsamında oluşturulan politikalar ise 

şöyledir (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021, s. 19-20): 

• Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacağı,

Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, 

kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin 

esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülüklerinin kaldırılacağı, 

• Vergi Usul Kanunu’nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde

güncelleneceği, 

• Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek

mükellef gruplarının kademeli olarak artırılacağı, 

• Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye

Dijital Vergi Dairesi” uygulamasının hayata geçirileceği, 

• Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilerek, “Dijital Vergi

Asistanı” sisteminin oluşturulacağı, 

• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları’nın revize edileceği,

• Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel

sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi”nin 

kullanılacağı, 

• Mükellef ve idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer

fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları’nın yaygınlaştırılacağı, 

• Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil

edilmesinin sağlanacağı, 
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• Dijital Vergi Denetimi Sistemi’nin geliştirilerek, vergi iade incelemeleri

dahil olmak üzere inceleme sürelerinin kısaltılacağı, 

• Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini

sağlayan denetim modellerinin uygulanacağı 

belirtilmiştir.  

Ekonomi Reform Paketinde yer alan vergisel düzenlemeler incelendiğinde, 

dijital dönüşüme entegre biçimde elektronik defter ve elektronik belge 

uygulamalarına dahil edilecek mükellef gruplarının kademeli olarak artırılması, tüm 

mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” 

uygulamasının hayata geçirilmesi, teknolojik yeniliklerden yararlanılarak “Dijital 

Vergi Asistanı” sisteminin oluşturulması, vergi iade incelemeleri de dahil olmak üzere 

inceleme sürelerinin kısaltılması ve “Dijital Vergi Denetimi Sistemi”nin geliştirilmesi 

planlanmaktadır.  

Ekonomi Reform Paketi içerisinde yer alan “Tüm mükellefleri kapsayacak 

şekilde 7/24 hizmet verebilen ‘Türkiye Dijital Vergi Dairesi’ uygulaması hayata 

geçirilecek” şeklinde ifade edilen eylem planları için gerekli kanun teklifi, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Böylece 

Dijital Vergi Asistanı sisteminin oluşturulması ile birlikte “Dijital Vergi Denetimi 

sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri 

kısaltılacak” şeklinde belirtilen eylem planının da yasal altyapısı bu kanunla 

oluşturulmaktadır. Bu sayede ülkemizde, internet ve teknolojik gelişmeler 

kapsamında vergi uygulamalarının elektronikleşmesine yönelik oldukça önemli 

gelişmelerin yaşandığı söylenebilir. Söz konusu bu gelişmeler kapsamında elektronik 

defter ve belge uygulamaları, Hazır Beyan Sistemi ve Defter-Beyan Sistemi’nin 

devreye girmesi, İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi uygulamaları, 

Elektronik Tebligat, Elektronik Yoklama Sistemi gibi birçok elektronik uygulamanın 

mükelleflerin kullanımına sunulması da vergi uygulamalarının elektronikleşmesine 

yönelik önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır (İstanbul Ticaret Odası).  

3. Dijital Vergi Dairesi

Ülkemizde tüm mükelleflere hizmet verecek olan ve işlemlerin 7/24 elektronik 

ortamda yapılmasına imkan tanıyan “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” mükelleflerin 

ödemeleri, vergi iadesi incelemeleri, tebligatlar, tutanaklar, raporlama işlemlerinin 

elektronik ortamda hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayabilecektir. Böylece ülkemizde 

vergi işlemleri de dijital dönüşümün sağladığı kolaylıktan daha fazla oranda 

faydalanabilecektir. Ayrıca dijital dönüşümü artırmayı amaçlayan Ekonomi Reform 

Paketi’nde basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, 

kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık olarak 850 

bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağı ve beyan yükümlülüklerinin 

kaldırılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda Haziran 2022’ye kadar hazırlanması 

planlanan reformlar sayesinde elektronik belge ve elektronik defter kullanımının 

kademeli bir biçimde yaygınlaştırılması, vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması 

amaçlanmaktadır (Ticaret Gazetesi).  



Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 
Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 6, Yıl/ Year: 2022 

6 

E-maliye uygulamalarının gerçekleştirilmesindeki ilk adımı E-vergilendirme 

oluşturmaktadır. E-vergilendirme kavramı genel olarak, vergi tahsilatının elektronik 

hizmetler yoluyla gerçekleştirildiği sistem olarak tanımlanabilir. Vergilemede 

elektronik sisteme geçme; devletin vergi beyannamesini elektronik olarak teslim 

edilmesini ve tahakkuk eden borcun ödeme şeklinin vergi dairesine gidilmesine 

ihtiyaç duyulmadan elektronik şekilde ödenmesini sağlama aşamasıdır. Bu noktada 

ilk olarak vergi mükellefleri interaktif vergi dairesi uygulaması yoluyla beyanda 

bulunmakta, sonrasında ise verginin tahakkuk etmesinin ardından mobil bankacılık, 

ATM ya da interaktif vergi dairesi sistemi üzerinden vergisel yükümlülüklerini yerine 

getirmektedir. İnteraktif vergi dairesi sistemi ile Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer 

Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik para cezaları, tecilli borçlar, tapu harçları, 

pasaport harçları gibi vergi borçları ödenebilmektedir. Bunlara ek olarak, e-haciz 

bilgisi, e-beyanname, e-faturalama, e-arşiv gibi birçok işlem üye girişleri yapılarak 

veri tabanına depolanmaktadır. Böylece sistem sayesinde vergi mükellefleri vergileme 

ile ilgili tüm borç, haciz, tahakkuk ve ödemelerini oldukça rahat ve hızlı bir biçimde 

yapabilme imkanına kavuşmaktadır (Akdoğan Gedik ve Kocaali, 2020, s. 99-100).  

Vergi yönetimi noktasında dünyadaki diğer ülkeler de dijital dönüşümün 

sağladığı kolaylıklardan yararlanmaktadır. İngiltere, robotik sistemler sayesinde vergi 

mükelleflerinin vergi beyanlarını kontrol ederek bu noktada yeni girişimlerde 

bulunmaktadır. İngiltere Gelir İdaresi (HM Revenue &Customs, HMRC), “Making 

Tax Digital” girişimi sayesinde hükümet, bireyler ve işletmelerin vergilerini doğru bir 

biçimde almayı, işlerini takip etmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda İngiltere HMRC ile dünyada dijital olarak en gelişmiş, mükelleflerin 

vergilerini daha kolay alan, daha etkili ve verimli bir vergi idaresi olmayı 

hedeflemektedir (HM Revenue & Customs). Meksika’nın gelir idaresi olan SAT 

(Servicio de Administración Tributaria) ise bireylere ve işletmelere vergilerini kolay 

bir şekilde ödemeleri için bulut tabanlı bir vergi toplama sistemi sunmaktadır. Vergi 

mükellefleri, vergi kimlik numaraları ile ilgili web sitesine girdiği anda kazanç, 

kesintiler gerçek zamanlı olarak otomatik şekilde hesaplanmaktadır. SAT, bireylerin 

çevrimiçi olarak vergiyle ilgili işlemlerini gerçekleştirmeleri ve vergi beyanlarının 

durumlarını kontrol etmelerinde kolaylıklar sağlamaktadır. Singapur’da vergi 

mükelleflerine ulusal dijital kimlikler sağlanmakta, bu kimlikler ile gerek kamu 

sektörü gerekse özel sektör tarafından sunulan dijital hizmetlere ulaşılabilmektedir 

(Çetin Gerger, 2019, s. 47-48). Rusya’da da hızlı ve şaşırtıcı bir biçimde vergi 

sisteminin dijitalleşme süreci oluşturulmaktadır. Bu kapsamda Rusya, tüm kamu 

sektöründe dijitalleşmeyi hedeflemekle birlikte 2025 yılına kadar vergi idaresinin 

tamamen dijital hale gelmesini amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için Rusya; 

mükelleflerin vergiye ilişkin bütün bilgilerin görüntülenebileceği ve değiştirilebileceği 

bir erişim noktası oluşturulması, çevrimiçi gelir vergisi kaydı ve gerçek zamanlı KDV 

veri toplama sistemleri ile gerçek ve tüzel kişilerin uyumunun sağlanması, basılı 

belgelerin dijitalleştirilmesinde verimliliğin sağlanması, mobil uygulamalar ve 

çevrimiçi ödeme hizmetlerinin geliştirilmesi gibi noktalarda yoğunlaşmaktadır. 

Ancak dijitalleşmeyi temel hedeflerinden biri olarak belirleyen Rusya’da uyum 

maliyetleri ile artan diğer maliyetler önemli bir sorun haline gelmiştir (Dikmen ve 

https://www.gov.uk/government/publications/making-tax-digital/overview-of-making-tax-digital
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Çiçek, 2020, s. 163). Rusya örneği göz önüne alındığında, dijitalleşme birçok açıdan 

fayda sağlamakla birlikte bazı maliyetlerinin de bulunduğu söylenebilir. Dolayısıyla 

ülkelerin dijitalleşme kapsamında getireceği yenilikler için ayrıca bütçe ayırmaları da 

oldukça önemlidir.   

Türkiye’de internet erişimi toplumun çoğuna yayılmasına rağmen internet 

erişimi iller arasında dengeli ve istikrarlı değildir. Bunun dışında bazı mükellefler yaş, 

eğitim gibi nedenlerden dolayı internet hizmetlerine uyum noktasında bazı sorunlar 

yaşayabilmektedir. Bu durum idarenin dijitalleşmesi yolunda atılan adımların 

yavaşlamasına, sekteye uğramasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla dijitalleşme 

sürecindeki uygulamaların tamamlanabilmesi ve daha hızlı bir şekilde ilerlemesi için 

öncelikle tüm bölgelere eşit düzeyde internet erişiminin sağlanabilmesi, hane halkına 

hızlı ve ucuz internet imkanının sunulabilmesi gerekmektedir. Özellikle kırsal 

kesimde internet erişimleri sorununa çözüm aranması oldukça önemlidir. Ancak tüm 

bölgelere internet altyapı hizmetlerinin eşit şekilde ulaşması büyük maliyetlerin 

doğmasına neden olduğu için bu noktada büyük bütçelerin ayrılması da diğer önemli 

bir konudur (Akdoğan Gedik ve Kocaali, 2020, s. 110).  

4. Dijital Vergi Asistanı 

Dünyada yaşanan dijital dönüşüm süreci vergisel işlemlerde de oldukça önem 

kazanmaktadır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 

Ekonomi Reform Paketi ile ülkemizde vergi işlemlerinde dijital dönüşümün 

gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Ekonomi Reform Paketi kapsamında işlemlerin 

elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak ve tüm mükelleflere hizmet verecek olan 

“Türkiye Dijital Vergi Dairesi”, vatandaşların vergi ile ilgili sıklıkla sordukları soruları 

yapay zeka yoluyla otomatik cevaplayacak olan, “Dijital Vergi Asistanı” sisteminin 

getirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede teknolojik yeniliklerden yararlanılarak 

memnuniyetinin sağlanması, zaman ve maliyetten tasarruf edilmesi, hizmet 

kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12 Mart 2021 tarihinde çıkarılan 

“Ekonomi Reformları” kitapçığının “vergisel düzenlemeler” kısmında teknolojik 

yeniliklerden yararlanılmaya devam edilerek “Dijital Vergi Asistanı” sisteminin 

oluşturulacağı belirtilmiştir (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021, s. 19). Teknolojik 

yenilikler dahilinde oluşturulan “Dijital Vergi Asistanı” sistemi için hazırlanacak olan 

yazılım, kişilerin vergi ile ilgili sıkça sorduğu soruları yapay zeka yoluyla otomatik 

olarak ve elektronik ortamda cevaplandırmayı amaçlamaktadır (Anadolu Ajansı). Bu 

sayede hizmet kalitesinin artırılması ve kişilerin memnuniyetinin sağlanması 

amaçlanmaktadır.  

Çevrimiçi danışmanlık hizmetleri, vergi mükellefleri açısından onların 

yükümlülüklerini yerine getirmeyi kolaylaştırmakla birlikte vergiye gönüllü uyumu da 

artırmaktadır. Bunun dışında danışmalık sistemlerinin sosyal ağlara entegre 

edilmesi, vatandaşları yönlendirme noktasında geleneksel kamu spotu anlayışından 

daha iyi ve hızlı sonuç verdiği söylenebilir. Bu hizmetlerin ilk basamakta rutin vergi 

sorunlarına cevap verebilmesi, ikinci basamakta spesifik sorunların çözümünü sürece 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/vatandaslarin-vergiye-iliskin-sorularina-yapay-zekali-dijital-vergi-asistani-yanit-verecek/2188872
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dahil etmesi ve mükellefin sorunlarına çözüm bulabilmesi idare açısından da iş 

yükünün hafiflemesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca karmaşık vergisel sorun ve 

soruları internet üzerinden çözümlemek, cevaplamak günümüzde mümkünken 

devletlerin bu gelişmelerden uzak kalması, bunları bir tehdit olarak görmesi doğru 

değildir. Aksine devletler, çevrimiçi hizmet uygulamalarını vatandaşların hizmetine 

en erken biçimde sunmalı ve bu hizmetlerin doğru, güvenilir biçimde kullanılmasını 

sağlamalıdır. Çünkü bu hizmetlerin vatandaşlara sunulmasının yanı sıra bunların 

doğru biçimde kullanılmasını sağlamak ve yönlendirici konumda olmak vergi 

idarelerinin üzerinde durması gereken önemli noktalardan biridir. Bu bağlamda 

konunun yasal yönü değerlendirildiğinde, düzenlemelerde yer alan farklar, gri alanlar 

üzerinde durulmalı, idari kararlar ile mahkeme davalarının tamamı üzerinden 

yargıya varabilecek, uluslararası düzenlemeleri takip edebilecek otonom sistemler 

için mevzuatların dikkatlice oluşturulması oldukça büyük önem taşımaktadır. Kanun 

yapıcıların, otonom sistemlerin oluşturacağı yanlış bir tavsiyeden mükellef, sistem 

geliştiricisi ya da hizmeti sunan vb. kimin sorumlu tutulacağı gibi spesifik sorunlara 

yönelik kuralların net bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir (İlgün, 2020, s. 253-

254).    

Konuya ilişkin olarak Avustralya Gelir İdaresi (Australian Tax Office, ATO) 

örneği incelendiğinde, Avustralya Gelir İdaresi’nde çevrimiçi bilgi tabanıyla 

desteklenen “Alex” adında bir sanal asistan sayesinde vergi mükelleflerinin ihtiyaç 

duydukları bilgileri anında bulmalarına yardımcı olan bir sistem geliştirilmiştir. 

İngiltere Gelir İdaresi de sanal asistan uygulamasını uzun süredir benimseyerek sanal 

asistan uygulamasını planlarının önemli bir parçası haline getirmiştir. Bunun dışında 

vergi işlemlerinin karmaşıklığını hafifletmek amacıyla robotik ve yapay zekanın 

birkaç farklı alan için uygulanması çalışmalarını halen devam ettirmektedir (Çetin 

Gerger, 2019, s. 47).  

5. Yapay Zekanın Vergisel Düzenlemelere Katkıları ve 

Karşılaşılan Zorluklar 

Bilgi teknolojileri genel olarak sesli, resimli, metinli ve sayısal verilerin elde 

edilmesi, işlenmesi, saklanması ve dağıtımını yürüten mikro-elektroniğe dayalı 

hesaplama ile iletişim teknolojilerini içermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş 

birliği içerisinde gelişmesi, bilginin üretilmesi ile bilgi akışının daha etkili ve verimli 

olması noktasında etkili olmuştur. Böylece bilgi daha etkili ve verimli bir biçimde 

işlenebilmekte, daha hızlı ve arzu edilen şekilde iletilebilmektedir (Kaya Bensghir, 

1996, s. 39). Ayrıca bilgi teknolojileri, etkin bir vergilendirme sisteminin de 

merkezinde yer almaktadır. Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar önceden vergi 

idareleri tarafından lüks olarak görülürken günümüzde ise hızlı, verimli ve kapsamlı 

iş yapmanın bir gerekliliği olarak görülmektedir (Cotton ve Dark, 2017, s. 1).  

Hızlı ve verimli iş yapmanın bir gereği olan dijital teknolojiye yapılan 

yatırımlar bir taraftan iş yükünü azaltırken diğer taraftan da vergi adaletine katkıda 

bulunabilmektedir. Dijital teknoloji noktasında yapılan reformların temel hedefleri 

kısaca şöyle sıralanabilir (Dikmen ve Çiçek, 2020, s. 156-157): 
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• Sürdürülebilir bir vergi geliri elde etmek, 

• Vergi tahsilatını artırmak, 

• Vergi adaletini sağlamak, 

• Vergi mükelleflerinin gönüllü vergi uyumunu güçlendirmek, 

• Vergi yönetim ve uyum maliyetlerini azaltmak, vergi yönetim sürecini 

modernize etmek, 

• Vergi hatalarını ve vergi kaçakçılığını azaltmak, 

• Mükelleflerin ödeme yöntemlerini kolaylaştırmak, 

• Vergi iadesi gibi geri ödemeleri hızlandırmak, 

• Mükelleflerle ilişkide olan diğer aktörlere daha kolay erişerek mükellef 

hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak, 

• Vergi idarelerinin maliyetini düşürmek, 

• Hizmet sürelerini kısaltmak, 

• Risk yönetimi ve vergi denetiminin etkinliğini güçlendirmek,  

• Vergi idareleri arasında iş birliği ve bilgi alışverişini artırarak ülke 

bazında sistematik bir raporlama yapılmasını sağlamak.  

Vergi idaresinin dijitalleşmesi; kağıt dosyalar yerine dijital dosyalar, elektronik 

imzalar ve elektronik bildirimlerle çalışma olanağının sağlanması, uzaktan çalışma ya 

da evden çalışmaya imkan vermesi, mükelleflerle fiziksel temasın azaltılarak normal 

kanallar vasıtasıyla çözülemeyen vergi sorunları ve şikayetlerin daha kolay bir 

biçimde çözüme kavuşturulması, vergi idaresinin bilgiyi yönetmeyi amaçlaması 

nedeniyle daha verimli kontrol sağlayan bilgi sistemlerine güvenmenin öneminin 

anlaşılması, aynı yerel idarelerin diğer kamu kurumları, vergi idareleri ve ülkeler ile 

işbirliğini teşvik etmesi, bilgi kalitesinin iyileştirmesi sağlanmaktadır (Dikmen ve 

Çiçek, 2020, s. 158-159). 

Dijitalleşme, ülkelerin bilgi toplama, bilgiyi işleme ve bu doğrultuda hareket 

etme biçimlerini değiştirerek hükümetlerin vergi, harcama, makro-mali politikalarını 

tasarlama ve bunları uygulama biçimlerini yeniden şekillendirebilmektedir. 

Teknolojinin akıllı bir biçimde kullanılması ile birlikte maliye politikasının daha 

verimli, etkili, şeffaf, eşitlikçi olması sağlanabilmektedir. Çünkü dijitalleşme 

hükümetlere daha doğru ve fazla veriye ulaşma imkanı sunmakta; elektronik kayıtlar 

aracılığıyla daha fazla bilginin depolanmasına ve izlenmesine katkı sağlamaktadır. 

Söz konusu bu gelişme ve yenilikler birçok ülkenin daha fazla veri toplamasına, daha 

az maliyetle daha iyi bir kamu hizmeti sunmasını sağlamaktadır. Tüm bu gelişmeler 

gelecekte bilişsel sistemler ve yapay zekanın hem kamu hizmetleri hem de vergi 

sistemleri içindeki önemin giderek artacağını da göstermektedir. Özetle kamu 

finansmanında sürdürülen dijitalleşme sürecinin insanların yaşamları üzerinde 

büyük bir etkiye sahip olduğu, yeni politikaların ve daha iyi sistemlerin getirilmesine 

katkı sunduğu söylenebilir (Gupta, Keen, Shah ve Verdier, 2017, s. vii). Teknolojik 

altyapının benimsenmesi daha fazla kullanılır hale gelmesi sonucu mükellefler, vergi 

idareleri ile daha fazla etkileşim kurabilmekte ve mükelleflerin elektronik ortamda 

gerçekleştirdikleri faaliyetler maliyet avantajına dönüşebilmektedir (Dikmen ve 

Çiçek, 2020, s. 156). Bu bağlamda dijitalleşme, yalnızca düşük işlem maliyeti 
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sunmakla kalmamakta insanların yaşamlarını önemli ölçüde etkilemekte ve vergi 

politikalarında yeniliklere olanak tanımaktadır (Chen, Grimshaw ve Myles, 2017, s. 

114).   

Dijitalleşme, devletin daha fazla gelir elde etmesine olanak sağlamakta; aynı 

zamanda dijital yöntemler sayesinde devlet, vergi tahsilatındaki verimliliğini de 

artırabilmektedir. Ancak dijitalleşmenin vergi tahsilatında sağladığı verimlilik 

dışında bazı zorlukları da bulunmaktadır. Bu süreçte vergi dairelerinin teknolojiye 

uyum sağlamaları ve dijital dönüşüme yönelik teknoloji için yatırım yapmaları 

gerekmektedir. Söz konusu bu yatırımlar mükellef hakkında vergi bilgisi toplama ve 

mükellefin mali durumu hakkında detaylı bilgi edinme imkanı sağlamaktadır. 

Dolayısıyla günümüzde vergi idarelerinin dijitalleşmeye ağırlık vererek, teknolojik 

yeniliklere uyum sağlaması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada salt vergi 

idarelerinin değil mükelleflerin özellikle de şirketlerin teknolojik altyapıyı 

benimsemeleri oldukça önemlidir. Sonuç olarak vergi sisteminin dijitalleşmesi hem 

vergi dairelerine hem de mükelleflere birtakım sorumluluklar yüklemektedir. 

Dolayısıyla vergi idarelerinin mükelleflerin teknolojik altyapıyı kullanmaları 

noktasında onları ikna etmeleri ve onların güvenini kazanmaları gerekmektedir. 

Çünkü mükelleflerin dijitalleşmenin onlara maliyet avantajı sağlamasına inanmak 

dışında kişisel bilgilerinin de güvende olduğunu hissetmelerine ihtiyaçları vardır 

(Dikmen ve Çiçek, 2020, s. 156-157). Bu nedenle yapay zeka uygulama ve 

vergilendirme sistemi sürecinde farklı işletme gruplarının ve bireylerin kamuya açık 

veri bilgilerinin sızmasına yol açabilecek temel veriler toplanmalı, sonrasında ise bu 

veriler analiz edilmelidir. Yapay zeka teknolojisinde doğru verileri tanımlamak, 

eşleştirmek ve tahmin etmek için büyük veri desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Zamanla daha fazla veri toplanması kişisel bilgilerin gizliliğini korumayı garanti 

edememe ve bilgilerin ifşa edilmesi riskini oluşturmaktadır (Zhou, 2019, s. 203). 

Devlet kurumlarının kalitesi ve mükelleflerin mahremiyetlerinin korunması ile 

ilgili sorunların gündeme geldiği dijitalleşme sürecinde devletin bu bilgileri hem iyi 

hem de kötü kullanması söz konusu olabilmektedir. Sonuç olarak dijitalleşme, iyi 

işleyen demokrasilerde, hukukun üstünlüğünün uygulanmasına ve vatandaşların 

mahremiyetinin sıkı bir biçimde korunmasına sahip ülkelerde vergi sistemini 

iyileştirip ekonomik verimliliğin artırabilmekte, eşitliği teşvik edebilmektedir. 

Bununla birlikte yolsuzluğun çok olduğu, daha otoriter rejimlerde, hukukun 

üstünlüğünün çok az ya da hiç olmadığı ülkelerde ve vatandaşların mahremiyetinin 

korunmadığı ülkelerde daha fazla dijitalleşme verimsiz sonuçlar elde etmeye neden 

olabilmektedir. Başka bir perspektiften bakıldığında ise bilginin daha fazla 

kullanılması, kötü hükümetlerin kötü politika hedeflerini daha iyi gerçekleştirmesine 

katkı sağlama ihtimalini de destekleyebilmektedir (Jacobs, 2017, s. 52).  

Vergi idaresinin dönüşüm sürecinde yaşadığı sorunlar kısaca şöyle 

sıralanabilir (Dikmen ve Çiçek, 2020, s. 157-158): 

• Teknolojinin vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma noktalarında bir 

araç olarak kullanılabilmesi (bazı satışların kayıtlarının tespit edilememesi için bu 

kayıtları silen bir yazılım yapılması gibi), 
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• Yüz yüze iletişimin vergi otoritesiyle yapılamaması nedeniyle bu 

durumun vergi bilincine ve uyumuna olumsuz şekilde yansıyabilmesi, 

• Elektronik hizmetlerin yürütülmesinde gerekli olan altyapının 

kurulması ve hizmetin sürdürülmesi için devletin üstlenmesi gereken maliyetlerin 

olması, 

• Mevzuatın dijital ortama göre güncellenir olması, 

• Dijital süreç yönetiminde ihtiyaç olan nitelikli personelin istihdamı ve 

eğitiminin sağlanması, 

• Bilgisayar korsanlığı, kişisel ve kurumsal verilerin çalınması vb. 

risklerin olması. 

Sonuç olarak, devletlerin yapay zeka teknolojisinin vergi yönetimine getirdiği 

yenilikler dışında birtakım riskleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda oluşabilecek 

risklerin ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi, teknolojideki uygulama 

alanlarının sürekli geliştirilmesi, devletlerin bu yönde yatırımlarını artırması oldukça 

önemlidir. Ayrıca dijitalleşmenin verimliliği artırma noktasında önemli olan bir diğer 

nokta ise devletlerin mükelleflere karşı şeffaf bir politika izlemeleridir. 

6. Sonuç 

Her alanda giderek yaygınlaşan dijitalleşme, iyi değerlendirildiğinde hem özel 

sektörde hem de kamu sektöründe bireylere kolaylıklar sağlamaktadır. Böylece dijital 

dönüşümde yaşanan değişim ve gelişimler kamu alanında da oldukça önemli bir 

boyuta gelmektedir. Nitekim teknolojide yaşanan ilerlemelerle birlikte mükellefler de 

daha hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet almayı beklemektedir. Çünkü teknolojik 

gelişmelerin takip edilmesiyle birlikte yaşamları kolaylaşan bireyler, idareden de bu 

kolaylıkların sunulmasını beklemektedir. Bu talepler ve beklentilerle birlikte dünyada 

yaşanan gelişmeler sayesinde idarelerde bazı dönüşümler yaşanmaktadır. Bu 

dönüşümlerin başında kamu hizmetlerinin yapay zeka aracılığıyla sunumu yer 

almaktadır. Geleneksel kamu hizmeti sunumunda hizmet veren idare ve hizmet alan 

vatandaşlar arasındaki ilişkiler oldukça yıpranmıştır. Bu noktada yapay zeka, idare ve 

vatandaşlar arasındaki ilişki biçimini değiştirme ve dönüştürmede büyük katkılar 

sunmaktadır. Çünkü hem idarenin hem de vatandaşların şikayet ettiği ve artık 

değişmesi, yenilenmesi gereken uygulamalar bulunmaktadır. Yapay zeka sayesinde 

bürokrasinin, kırtasiyeciliğin, masrafların, zaman ve emek kayıplarının azaltılması 

beklenmektedir. Böylece bireyler faydalandıkları hizmetlerden daha hızlı sonuç 

alabilmekte, zaman ve emeklerinden kayıplar yaşamamakta, sunulan hizmetten daha 

fazla memnun kalmaktadır. Özellikle internet kullanım imkanına ve dijital 

okuryazarlık bilgisine sahip olan kişiler, oldukça kolay, işlevsel, geleneksel kamu 

hizmetinden daha hızlı, kesintisiz, verimli, az masraflı kamu hizmeti alma şansına 

erişebilmektedir. Diğer yandan yeterli internet erişimi imkanı ve bilgisine sahip 

olmayan kişiler açısından kamu hizmetini yapay zeka aracılığıyla almak hizmete 

ulaşma anlamında bazı zorlukları beraberinde getirebilmektedir. Dolayısıyla hem 

dünyadaki gelişmelerin yakalanabilmesi hem de yapay zeka ile sunulan hizmetlere 

daha kolay bir şekilde erişilebilmesi için toplumun tüm kesimlerine internet erişim 

imkanlarının sağlanması ve dijital okuryazarlığın geliştirilmesi gerekmektedir. Aksi 
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takdirde kamu hizmetlerinden bazı kesimlerin hiç faydalanamaması gibi olumsuz 

durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak günümüzde teknolojik gelişmelerden ya da 

yapay zekadan kaçmak mümkün olmayacağı için hem hizmet sunanların hem de 

hizmetten yararlananların teknolojik gelişmeleri takip etmesi buna uyum sağlaması 

oldukça önemlidir (Tanrıverdi, 2021, s. 311-312). Bu kapsamda ülkemizde gerek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekse Gelir İdaresi Başkanlığı dijital dönüşüme uyum 

sağlamak için gerekli yatırımları ve çalışmaları yapmaktadır. 

Mükelleflerin vergisel işlemlerini daha kolay, hızlı ve etkin bir şekilde vergi 

dairesine gitmeden 7/24 kesintisiz olarak yapabilmesine imkan sağlayan bir sistem 

olan interaktif vergi dairesi, mükelleflere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

elektronik ortamda sunulan sistemdir. İnteraktif vergi dairesi üzerinden şifresiz bir 

şekilde “hızlı ödeme” bölümü kullanılarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para 

cezası, yurt dışı çıkış harcı, cep telefonu harcı, tapu harcı, umuma mahsus pasaport 

harcı, pasaport değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt 

bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, göç idaresi ikamet tezkeresi harcı, yabancı plakalı 

araç, ödeme planı no ile yapılandırma gibi ödemeleri yapmak mümkündür. Bu 

kapsamda hazırlanan ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin amacı, vergi dairesine 

gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılması, işlemlerin sistem üzerinden başlatılması 

ve sonlandırılması, vergiye gönüllü uyum seviyesinin artırılmasıdır (İnteraktif Vergi 

Dairesi, 2021, s. 15-16). 

Vergiye gönüllü uyumu artırmak, vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet 

verebilmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital dönüşüm sürecinde oldukça 

önemli adımlar atmaktadır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital 

dönüşüm sürecini Ekonomi Reform Paketi ile birlikte “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” 

ve “Dijital Vergi Asistanı” sistemini kurarak daha da geliştirmeyi hedeflemektedir. 

“Türkiye Dijital Vergi Dairesi” ile vergiye yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda 

yapılması; “Dijital Vergi Dairesi” sistemiyle de vatandaşların vergi ile ilgili sıkça 

sorduğu soruların elektronik ortamda yapay zeka yoluyla cevaplandırılması 

amaçlanmaktadır. Ancak bu noktada, vatandaşlarla ilgili daha fazla veri toplamaya 

imkan sağlayan yapay zeka teknolojisinin riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu bağlamda dijitalleşmenin getirebileceği risklerin çok iyi değerlendirilmesi, 

mükelleflere karşı şeffaf bir politika izlenmesi, uygulama alanlarındaki gelişim ve 

güncellenmelerin sürekli olarak takip edilmesi, bu hususta gerekli yatırımların 

yapılması oldukça önem kazanmaktadır. Çalışmanın odaklandığı Ekonomi Reform 

Paketi sayesinde Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecini yakından takip ettiği ve bu 

sürece dahil olmaya çalıştığı söylenebilir. Bu kapsamda atılan adımlardan olan 

“Türkiye Dijital Vergi Dairesi” ve “Dijital Vergi Asistanı” sistemlerinin vatandaşlar 

için hem maliyet hem de zaman ve kolaylık açısından olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Böylece vatandaşlar vergiye yönelik iş ve eylemlerini elektronik ortamda yapabilecek, 

vergi ile ilgili sıkça sordukları soruların yanıtlarını elektronik ortamda alabilecektir. 

Ayrıca dijitalleşmenin getirdiği artılar sayesinde vatandaşların vergi ödemelerini 

zaman ve mekan fark etmeksizin yapabilmesi vergi uyumundaki artışı da beraberinde 

getirecektir.  
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A GENERAL ASSESSMENT ON THE ROLE OF OPPORTUNITY 

COST IN DECISION MAKING UNDER RISK AND 

UNCERTAINTY 
 

Erhan CELIK1 

Abstract 

Consumer needs are unlimited, but resources are limited. Therefore, satisfying one wish means not 

satisfying the other wish. The most valuable alternative that we have to give up for a sure choice or 

behavior is the opportunity cost of that choice or behavior. Economists argue that before a rational 

individual chooses an option, he/she will consider the opportunity cost, which is the highest value 

alternative that he/she must give up to pursue that option. However, many experimental studies have 

proven that people's chooses are not always rational for risk and uncertainty. This study evaluates the 

role of opportunity cost in decision-making under risk and uncertainty. 

Keywords: Prospect theory, opportunity cost, reference point, framing effect, endowment effect. 

JEL Classification: C91, D81, D91 

Özet 

Tüketicilerin istekleri sınırsızdır fakat kaynaklar sınırlıdır. Bu nedenle, bir isteği tatmin etmek, diğerini 

tatmin etmemek anlamına gelir. Kesin bir seçim ya da davranış için vazgeçmemiz gereken en değerli 

alternatif, o seçim ya da davranışın fırsat maliyetidir. Ekonomistler, rasyonel bir bireyin bir seçeneği 

seçmeden önce, o seçeneği takip etmek için vazgeçmesi gereken en yüksek değerli alternatif olan fırsat 

maliyetini dikkate alacağını savunmaktadır. Ancak birçok deneysel çalışma, insanların tercihlerinin 

risk ve belirsizlik açısından her zaman rasyonel olmadığını kanıtlamıştır. Bu çalışma, risk ve belirsizlik 

altında karar vermede fırsat maliyetinin rolünün bir değerlendirmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Beklenti teorisi, fırsat maliyeti, referans noktası, çerçeveleme etkisi, sahiplik 

etkisi. 

JEL Sınıflandırması: C91, D81, D91 

1. Introduction 

Since the existence of economic activities, the choosing of individuals has been a 

subject of interest to researchers. Especially in recent years, research on how people 

make choices has led psychology and economics researchers to conduct 

interdisciplinary studies. This field, called behavioral economics, criticizes the 

neoclassical economic approach, based on the findings of psychologists and 

economists who conduct laboratory experiments to examine how individuals actually 

make choices. For this reason, behavioral economists draw on the findings of 

psychologists who conduct laboratory experiments to examine how people make 

decisions. 

Behavioral economists receive psychological support to increase the reality in their 

economic analysis. In this context, cognitive psychologists' studies on evaluating 

economic decisions since the early 1970s played an essential role in the development 

of behavioral economics. The findings of these studies are often described in a plain 

 
1Lecturer, Alanya Alaaddin Keykubat University, e-mail: celik.erhan07@gmail.com, ORCID ID: 0000-
0003-3824-5882 

mailto:celik.erhan07@gmail.com


Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 
Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 6, Yıl/ Year: 2022 

 

16 
 

language consisting of psychological principles or constructs that can be expressed in 

basic terms. Thus, there has been a significant increase in the tendency of economists 

to link their studies to psychological foundations. For example, a psychologist, 

Kahneman disagrees that the individual in economic theory acts rationally and is 

selfish (Kahneman, 2003: 162). Subsequently, Kahneman and Tversky conducted 

many experiments that showed that people generally do not act rationally when 

making decisions under risk and uncertainty. Kahneman and Tversky, in their study 

published in 1979, the theory is named the prospect theory that invalidates the 

expected utility theory and explains how people make decisions under risk and 

uncertainty. The findings of the experimental studies conducted within the scope of 

this theory show that when it is necessary to decide risk and uncertainty, the 

responses to gains and losses may diverge from the framework of rational behavior. 

Despite limited resources, the unlimited desires of consumers mean that one wish is 

satisfied while the other is not. This situation, which is called opportunity cost, is "the 

evaluation made for the one with the highest value among the rejected alternatives or 

opportunities" (Buchanan, 2008) or "the loss of other alternatives when one 

alternative is selected." Opportunity costs are the economy's foundation, and 

consumers should rationally factor in opportunity costs in every decision. The finding 

of most behavioral studies shows that individuals often neglect opportunity costs 

(Becker et al. 1974; Friedman and Neumann, 1980; Northcraft and Neale, 1986; 

Legrenzi et al. 1993; Jones et al. 1998; Langholtz et al. 2003; Frederick et al. 2009). 

Economic theory argues that opportunity costs should be weighed equally against 

other costs. However, some studies show that consumers often neglect opportunity 

costs (Frederick et al. 2009; Thaler, 1980). The tendency to underweight opportunity 

costs, especially the opportunity costs of losing opportunities, may explain why 

individuals systematically fail to exploit opportunities (Weis and Kivetz, 2019: 518). 

Opportunity cost is the number of goods or gains that must be forgone, forgone, to 

increase any good production any good by one unit. In other words, it is the second-

best alternative that must be abandoned when making an economical choice. There is 

an opportunity cost in the decisions of the producer, consumer, and government 

(tr.wikipedia.org). In this study, opportunity cost will be examined in terms of 

consumers. 

2. Decision Making At Risk And Uncertainty 

Economics assumes are that human beings are rational and selfish, and their 

preferences cannot change. Kahneman and Tversky criticized the assumptions of 

economics by conducting many experiments that showed that people generally do not 

act rationally when making decisions under risk and uncertainty. With the study 

published by Kahneman and Tversky in 1979, the findings of the new theory, which 

invalidates the expected utility theory and explains how people make decisions under 

risk and uncertainty, were revealed. This theory, which has made an essential 

contribution to the development of behavioral economics and is called prospect 

theory, has gained significant momentum, especially since the early 2000s. In this 
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context, in 2002, Daniel Kahneman and 2017 Richard Thaler were awarded the Nobel 

Prize in Economics for their successful work is one of the most significant proofs of 

the increasing importance of behavioral economics. 

3. Opportunity Cost and Choice 

Classical economic theories state that all the choices we make have a cost. In other 

words, there is no gratuitousness in the choices we make. When we want to get 

something we like or do something, we have to stop having something else or doing 

something else. The most valuable alternative that we have to give up for a sure 

choice or behavior is the opportunity cost of that choice or behavior. Opportunity 

cost, also called alternative cost, can be briefly defined as a decision abandoned while 

implementing a decision (Yıldırım, 2016: 29). Any profit opportunity within the 

realm of possibility but rejected becomes a cost of carrying out the preferred course of 

action (Buchanan, 1969: 28). 

Opportunity cost is the expected value of "what could happen" if the choice is made 

differently. It should be noted that without the qualifying reference to preference, 

"what could be" is of no value. The most important determinant of opportunity cost is 

choice. Several consequences arise when this fundamental relationship between 

preference and opportunity cost is accepted. The primary relationship between 

opportunity cost and preference requires a person who makes a choice first. In this 

person's mind, the value is the value attributed to the unchosen option as an 

opportunity cost. Therefore, the cost should be borne only by the person making a 

choice. That is, the opportunity cost should be subjective. In other words, the 

opportunity cost is in the person's mind making a choice and cannot be objectified or 

measured by anyone other than that person. In addition, the opportunity cost exists 

only at the time of the decision when the choice is made (Buchanan, 1991: 520-521). 

Satisfying one wish means not satisfying the other wish because of the limited 

resources in the face of unlimited demands of consumers. This situation, which 

means opportunity cost, can also be expressed as "rejected alternatives or evaluation 

attributed to the highest value of opportunities" or "loss of other alternatives when 

one alternative is selected." Opportunity costs form the basis of economics, and 

usually, consumers should take opportunity costs into account in every decision 

(Spiller, 2011: 595). All individuals, especially accountants, economists, and 

behavioral scientists, consider opportunity costs when making decisions. From an 

economic point of view, detailed reporting of these costs for decision-making can 

improve the quality of future decisions (Hoskin, 1983: 78). 

Opportunity costs reflect the potential benefits of the unchosen best option. For 

example, when buying a movie ticket for 15 ₺, the same money cannot be used for 

other purchases. In this case, opportunity costs reflect the best alternative use of a 

different product or service for the same money, giving up buying movie tickets at 

that moment. In neoclassical economics, it is assumed that consumers consider all 

possible options and take opportunity costs into account when evaluating a potential 
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purchase. However, empirical research shows that people often do not fully consider 

the alternatives that are not offered, which leads to opportunity cost neglect 

(Frederick et al. 2009: 553). Such omissions are revealed by the findings of 

experimental studies conducted on behavioral economics, especially in recent years. 

The idea of opportunity cost helps address five issues ranging from the fundamental 

to the complex. Expressing the economic problem is the simplest and most basic 

purpose of opportunity cost. When faced with scarcity, we must make choices, and we 

face costs. Its second purpose is to view cost as a forgone alternative rather than 

spending cash. Its third purpose is to identify and accurately determine the 

abandoned alternative. Its fourth purpose is to use appropriately defined cost 

alongside a suitably defined benefit to rationally choose and analyze it. The fifth and 

most complex purpose is to derive theorems about determining relative prices. When 

the concept of opportunity cost was first used, its primary purpose was the fifth, but 

over time, the concept's primary purpose turned towards the first three purposes 

(Parkin, 2016: 20). 

Ferraro and Taylor (2005: 3-4), in their study with 199 PhD students in economics, 

the following multiple-choice question was designed to test students' understanding 

of the concept of opportunity cost: 

You have won a free ticket to the Eric Clapton concert, and you cannot sell this ticket 

to anyone else. The same night Bob Dylan concert is another alternative activity for 

you. Dylan's tickets for the concert are $40. You are willing to pay up to $50 to see 

Dylan on any given day. Let us assume there is no other cost to see both artists. What 

is the opportunity cost of going to Eric Clapton's concert based on this information? 

A. 0 $                     B. 10 $                           C. 40 $                         D. 50 $ 

The distribution of responses from economics doctoral students, who could frankly 

be described as well-educated economists, was surprising. 27.6% of the students 

chose the option indicating 50 dollars, 25.6% 40 dollars, 25.1% 0 dollars and 21.6% 

10 dollars. The correct answer is $10, although the answers appear to be nearly evenly 

distributed among the four alternatives. Because when you go to the Clapton concert, 

you give up the $50 advantage you get when you go to the Dylan concert. You also 

forego the $40 expense of going to the Dylan concert. An avoided benefit is also a 

cost, and an avoided cost is a benefit. Thus, the opportunity cost of seeing Clapton, 

the value you lose by not going to the Dylan concert, is $10. In other words, it is the 

net benefit foregone. 

4. How Do Individual Decisions At Risk And Uncertainty Affect 

Opportunity Costs? 

4.1. Effect of Framing Effect on Opportunity Cost 

Behavioral decision theory researches have revealed why individuals deviate from the 

rational prediction of economic models. According to the prospect theory, individuals 

are risk-averse when choosing between certain gains and the risk of more significant 
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or lesser gains but pursue risk when choosing between certain losses and more 

significant or lesser losses (Tversky and Kahneman, 1981). Most importantly, 

depending on the framing effect, the way a decision is expressed or presented, that is, 

whether the outcomes are "framed" in terms of losses or gains, will influence the 

evaluation of the prospects of each alternative and the choice decision (Northcraft 

and Neale, 1986: 350). 

Evaluating opportunity costs requires consumers to evaluate external options that are 

not apparent components of a purchasing decision. The assumption that they do so is 

inconsistent with many psychological studies that show that judgments and 

preferences are primarily based on clearly presented information (Kahneman and 

Frederick, 2002). For example, this inconsistency can also be seen in the experience 

of a customer shopping for a stereo. This customer was undecided between a 1000 ₺ 

X brand and a 700 ₺ Y brand stereo. Seeing this indecision, the seller immediately 

intervened and said, "Well, do you want to buy only the X brand stereo, or do you 

want to buy the Y brand stereo for the same price and a 300 ₺ CD with it?" framed 

the customer's choice. The decision, which seemed very difficult just a few minutes 

ago, was now a Y brand stereo and a 300 ₺ CD. In this example, the consumer could 

subtract 700 ₺ from 1000 ₺ and think that he could buy a CD with 300 ₺ or use 300 

₺ in another way. However, this point of view was ignored, despite about an hour of 

reflection on the selection. Although this example showing the effect of framing effect 

on opportunity cost does not represent all consumer decisions, it can be said that 

opportunity costs are affected by various manipulations and are often neglected 

(Frederick et al. 2009: 553-554). 

The customer did not consider buying anything other than a CD with 300 ₺ and 

neglected the opportunity cost. Because people rarely think about foreign goods when 

making consumption decisions (Frederick et al. 2009: 557). Similarly, Thomas Brown 

found that less than 10% of respondents referred to foreign goods when asked to 

describe how they determined they were willing to pay for certain items (Brown, 

2005: 373). 

There is a framing effect in the neglect of opportunity cost. When making decisions, 

individuals often passively accept the way options are presented to them. When 

evaluating options, individuals limit their thoughts to clearly presented information 

and generally do not consider the information that remains implicit. This causes 

individuals to often neglect opportunity costs. As a result, manipulating options can 

affect people's choices (Lucas, 2015: 267). 

4.2. Effect of Endowment Effect on Opportunity Cost 

People value objects or possessions more than they do not have. In other words, the 

object in the person's hands is more valuable than the other object that does not have 

and has the same characteristics. This situation is called the effect of possession or 

endowment effect by behavioral economists, leading individuals to non-rational 
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choices. Many examples show that individuals do not constantly evaluate the 

opportunities that positively come before them. 

A vintner offered $100 per bottle for a box of wine that Mr. R bought for about $5 per 

bottle in the late 1950s. Mr. R, who had not paid more than $35 for a bottle of wine 

before, rejected this offer (Thaler, 1980: 43). Mr. R, in the example, is an economist 

named Richard Rossert, and he has a wine collection. He states that he drinks these 

wines from time to time but cannot even imagine paying $100 for these wines. In this 

case, it seems more rational for him to sell the wines and buy another wine he wants 

to drink for less than $100. However, Mr. R states that he is aware of not exhibiting a 

rational behavior and that this behavior is not in his hands (Thaler, 2015: 17). 

Supporting the views of economists about opportunity costs, it is seen that 

individuals who consider opportunity costs make better decisions (Lynch et al. 2010). 

However, Mr. R, as an economist, does not fit this argument. The opportunity cost of 

drinking a $100 bottle of wine is the price the merchant is willing to pay Mr. H, and 

economists have trouble equating opportunity costs with out-of-pocket costs. Giving 

up the opportunity to sell something does not hurt as much as paying the same 

money from your wallet to buy it. Opportunity costs are intangible and uncertain 

compared to paying cash, and buying something do more harm than giving up the 

opportunity to sell it. Opportunity costs are both intangible and uncertain compared 

to cash payments. 

It is possible to explain the endowment effect on opportunity cost through many 

examples (Thaler, 1980: 43-44). For example, Mr. H and his neighbor live on the 

same estate and have an equal-sized garden area. According to the site rules, no 

gardener will be employed, and everyone will mow their share of the lawn in the 

garden. The neighbor's son also volunteers to mow the lawn in Mr. H's share for 8 

dollars. When his neighbor asked Mr. H if he would cut his lawn for $20 in his sons' 

absence, Mr. H's answer was negative. Because even though it is the same size, his 

garden is more valuable to Mr. H, and he states that his neighbor's son cannot do the 

work that his son does for 8 dollars, even for 20 dollars, which is more than double. 

In another example, individuals were asked two survey questions. 

 (a) Suppose you are exposed to an illness that causes rapid and painless death within 

a week. Your probability of getting the disease is 0.001. What is the maximum 

amount you are willing to pay for the treatment of this disease? 

 (b) Suppose volunteers are needed to research the above disease. The most 

significant risk is to expose yourself to a risk of contracting the disease at a rate of 

0.001. Given that treatment is not possible if you get sick, what is the minimum 

payment required to volunteer? 

The average of the responses to the survey questions was $200 for (a) and $10,000 

for (b). Because in option (b), the risk and cost are much higher.  

The opportunity cost of an activity is what we give up by doing it. People find the 

things they have more value than what they can have but do not have yet. In the 
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examples explained above, this effect, which we call the endowment effect, shows that 

individuals abuse opportunity costs and do not act rationally. 

4.3. Effect of Loss Aversion on Opportunity Cost 

Unlike classical economic theory, prospect theory argues that individuals respond to 

changes in their level of well-being rather than their level of wealth. Specifically, 

individuals' levels of wealth, classified as gains or losses, are assumed to have a 

reference point. An individual may make different decisions involving the same 

absolute levels of wealth depending on the reference point. Kahneman and Tversky 

argue that risk aversion is more common in gains and risk-seeking in the area of 

losses. Loss aversion means that individuals will risk more significant losses than 

accepting small losses (Gilboa, 2010: 43). 

Kahneman and Tversky's (1979) prospect theory argues that people tend to avoid risk 

in gains and risk-seeking in the area of losses. The following experiment proves this 

argument (Kahneman and Tversky, 1979: 266): 

Experiment 1: Choose one of the following options. 

A. There is an 80% probability that you will win $4000. 

B. You will earn $3000 for sure. 

Experiment 2: Choose one of the following options. 

A. There is an 80% probability that you will lose $4000 

B. You will lose $3000 for sure. 

Most of the participants preferred B in Experiment 1 and A in Experiment 2. At the 

same reference point, the participants preferred to earn a sure $3,000 by avoiding 

risk in the earnings area, as in Experiment 1. In Experiment 2, on the other hand, the 

80% probability of the participants choosing to lose $4000 shows that they are 

looking for risk in the area of losses. That is, they are chasing risks. 

According to Chang (2005), participants have a third choice in Experiment 1. Because 

they are in the earning zone, maintaining their original wealth that points to their 

reference point becomes the third option. However, in Experiment 2, there is no third 

option in the area of losses; there is a possibility that participants will not return to 

their original wealth state since both options carry the possibility of loss. Kahneman 

and Tversky (1979: 269) stated that people prefer to seek risk in the field of loss; 

Chang (2005), on the other hand, argues that people abuse opportunity costs in the 

area of losses. 

5. Conclusion 

Behavioral economists analyze decision-making under risk and uncertainty through 

empirical research. Prospect theory in behavioral economics argues that people 

exhibit risk aversion in gains and risk-seeking in the area of losses. Encoding their 

conditions as loss or gain constitutes the reference point source in their preferences. 
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Individuals will take their decisions in the direction of the alternative presented by 

framing them more positively when choosing because framing plays a role in 

encouraging individuals to take risks or avoid them. The studies on prospect theory 

reveal that individuals avoid risk under favorable conditions and take risks under 

unfavorable conditions. In other words, people tend to "avoid risk in the field of gain" 

and "seek risk in the field of loss," taking into account their reference points. 

Loss aversion and the endowment effect have an essential place in individuals' 

abstention in the face of uncertainties. Individuals attach much more importance to 

what they have than what they do not have. Therefore, individuals tend to avoid loss 

by protecting what they have. Thus, instead of rationally evaluating the opportunities 

that come their way, they make decisions based on their intuition. 

Economists argue that a rational decision-maker would consider opportunity costs 

before choosing an option. A rational individual who does not know the probability of 

each alternative would be expected to seek better alternatives if they are costly to 

learn until the expected cost outweighs the expected benefits. Thus, the individual 

will compare the focused option with the best-known alternatives. 

Satisfying one wish means not helping the other want because of the limited 

resources in the face of unlimited demands of consumers. The opportunity cost of an 

activity is what we give up by doing it. The findings of experimental studies under the 

headings of framing effect, endowment effect, and loss aversion explain how 

individuals evaluate the opportunity cost when making decisions under risk and 

uncertainty. In general, the reference points of the value function in the gains and 

losses of individuals are different. Therefore, it is seen that individuals abuse the 

opportunity cost when making decisions under risk and uncertainty. When the 

national literature is examined, it is seen that there are few empirical studies on 

opportunity cost. It is thought that the study will contribute to the literature in terms 

of increasing awareness on the subject and creating ideas for future studies. 
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OTOMOBİL SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ 

REGÜLASYONLARIN SEKTÖRE ETKİSİ 

Ali BALKI1, Serkan GÖKSU2 

ÖZET 

Piyasalar kendi haline bırakıldığında, her zaman düzgün çalışmayabilir ve o piyasadan beklenen 
amaçlar gerçekleşmeyebilir. Piyasa başarısızlığı anlamına gelen bu durum ise devletin ilgili piyasaya 
müdahalesini gerektirir. Devletler, son 50 yıllık dönemde piyasalara doğrudan müdahale etmek yerine, 
piyasaları regüle etmeyi tercih etmektedir. Devletler, genellikle stratejik öneme sahip olan sektörlerde 
regülasyon yapar. Sigorta sektörü de bu sektörlerden biridir. Otomobil sigortası, hayat sigortası 
branşından sonra sigorta sektöründeki en önemli branştır. Bu çalışmada, otomobil sigortasında son on 
yıllık dönemde yapılan regülasyonların sektöre etkisi incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalı 
analizlerden elde edilen bulgulara göre, yapılan regülasyonlar hem araç sahiplerini korumakta hem de 
sektördeki kârlılık oranlarına olumlu katkı sağlamaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Otomobil Sigortası, Regülasyon, Piyasa Başarısızlığı. 

Jel Kodları: G22, L10, L50, L51. 

THE EFFECT OF REGULATIONS IN THE AUTOMOBILE INSURANCE 
SECTOR ON THE SECTOR 

ABSTRACT 

When the markets are left to themselves, they may not always function correctly, and the 
objectives expected from that market may not be realized. This situation requires the state's 
intervention in the relevant market, which means market failure. States prefer to regulate the markets 
instead of directly intervening in the markets in the last 50 years. States often regulate sectors of 
strategic importance. The insurance sector is one of these sectors. After the life insurance branch, 
automobile insurance is the most critical branch in the insurance sector. This study examined the 
effects of the regulations made in the last ten years in automobile insurance on the sector. According to 
the findings obtained from the comparative analysis, the regulations made both protect automobile 
owners and contribute positively to the profitability rates in the sector. 

Keywords: Automobile Insurance, Regulation, Market Failure. 

Jel Codes: G22, L10, L50, L51. 

1. GİRİŞ 

Devletler, yapmış oldukları faaliyetler ile sosyal devlet, ekonomik büyüme ve 

kalkınma, gelir dağılımında adalet vb. birçok amacı gerçekleştirmeye çalışır. Bu amaçları 

gerçekleştirmek için devlet, kimi zaman piyasada bizzat üretici konumunda olurken kimi 

zaman da faaliyetleri piyasaya bırakır. İktisadi faaliyetler piyasa bırakıldığında, piyasa her 

zaman düzgün bir şekilde çalışarak beklenen amaçları yerine getiremeyebilir. Yani, piyasalar 

kimi zaman aksar. Piyasanın aksadığı durumlarda ise devlet, alacağı önlemlerle piyasaları 

düzenlemeye çalışır. Düzenleme, denetleme, yönlendirme gibi birçok kavramı içinde 

barındıran regülasyon, özellikle 1970’lerden itibaren devletlerin tercih ettiği müdahale aracı 

olmuştur. 
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Devletin sıklıkla regüle etme ihtiyacı hissettiği sektörlerden biri de sigorta sektörüdür. 

Bunun en önemli nedeni, sigorta sektörünün yoğun bir şekilde risk ve belirsizlik içermesidir. 

Risk ve belirsizlik, poliçe sahipleri ile sigorta şirketleri arasında sigorta konusuna ilişkin 

bilgilerin tam olarak bilinmemesine, yani asimetrik bilgiye yol açar. Asimetrik bilgi ise bir 

piyasa başarısızlığıdır. Ödenen tazminat ve üretilen prim açısından sigorta sektörünün 

yaklaşık %40’ını oluşturan otomobil sigortasında belirsizlik diğer sigorta branşlarına göre 

daha fazladır. Çünkü sigorta şirketleri, hem araç sahibi ve araç hakkında tam bilgiye sahip 

olamayabilir hem de trafikte araç sahibinin diğer araç sahipleri ile etkileşimi ve kaza olma 

ihtimali belirsizdir. Dolayısıyla devlet, otomobil sigorta sektöründe sıklıkla regülasyon yapma 

ihtiyacı hissetmektedir. 

Birçok sektörde, piyasayı regüle edecek düzenleyici ve denetleyici kurum niteliğinde 

olan bağımsız idari otoriteler kurulmuştur. Sigorta sektöründe de bağımsız idari otorite, 2019 

yılında kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur 

(SEDDK). Bu kurumdan önce, sigorta sektörünün regülasyonu uzunca bir dönem Hazine 

Müsteşarlığı sonrasında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Devletin 

yapmış olduğu regülasyonların birçok etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, son 

on yıllık dönemde otomobil sigorta sektöründe yapılan regülasyonların sektöre etkisini 

incelemektir. Bu kapsamda, ilk olarak regülasyonun teorik çerçevesi ve literatür 

incelenmiştir. İkinci bölümde, otomobil sigorta sektörünün yapısına ve sektörde yapılan 

regülasyonlara yer verilmiştir. Son bölümde ise otomobil sigorta sektöründe yapılan 

regülasyonların, sektördeki teknik oranlara (hasar oranı, masraf oranı ve teknik kârlılık 

oranı) etkisi değerlendirilmiştir.   

2. DEVLETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: REGÜLASYON 

Devletin ekonomideki rolünün ve ağırlığının ne olması gerektiği, literatürde sürekli 

tartışılan bir konu olmuştur. Bunun sebebi, devletin varlığının neredeyse her iktisadi faaliyeti 

etkilemesidir. Devlet, çoğu zaman iktisadi faaliyetleri piyasaya bıraksa da aldığı kararlarla 

piyasaların işleyişini az ya da çok etkilemiştir. Hatta nadir de olsa bizzat üretici olarak 

ekonomik faaliyette bulunduğu da olmuştur (Sarısoy, 2010: 279). Devletin piyasaya 

müdahalesinin şekli, ölçüsü ve zamanı ülkeden ülkeye değişse de tarih boyunca süreklilik arz 

etmektedir.  

Kamu müdahalelerinin başlangıcı çok eski tarihlere dayanır. Machlup’a (1952: 185) 

göre kamu müdahaleleri, milattan önce (M.Ö.) 2100’lü yıllarda Babil Kralı Hammurabi’nin 

çıkarıp uyguladığı Hammurabi Kanunları ile başlar. Modern anlamda regülasyonun ilk 

örneği ise 1887 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) demiryolu taşımacılığı sektöründe 

yapılan düzenlemedir (Weiss, 1986: 4). 1900’lü yılların başlarında yine ABD’de kara yolu ve 

deniz taşımacılığı ile telefon ve petrol boru hatlarında önemli düzenlemeler yapılmıştır 

(Viscusi vd., 1992: 302). 

Devletlerin piyasalara müdahalesi, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra önemli 

ölçüde artmıştır. Savaşın meydana getirdiği küresel ölçekteki yıkım, piyasalara müdahalenin 

temel nedenini oluşturmaktadır. Piyasalar herhangi bir müdahale olmadan 

toparlanamayacağı için birçok ülkede hükümetler daha aktif makroekonomik politikalar 

uygulamaya başlamıştır. Bazı girişimler kamulaştırılmış veya yeni bazı kamu girişimleri 

kurulmuş, milli gelire göre kamu harcamaları daha yüksek oranda artış göstermiş ve devletin 

düzenleyici faaliyetleri genişlemiştir. 1970’li yıllarda ise yaşanan petrol krizleri ve bunu takip 

eden borç sorunu, kamu müdahalelerini yavaşlatmış, piyasa temelli politikalar geliştirilmiştir 
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(Yereli vd., 2010: 6). Bu dönemde yaşanan petrol krizleri ve borç sorunu kamu 

müdahalelerinin başarısız olduğunu göstermektedir. Bunun sonucu olarak 1970’lerde 

deregülasyon kavramı ortaya çıkmış ve başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede 

kamu politikası olarak uygulanmaya başlamıştır. 1980’ler ve sonrasında ise tüm dünyada 

liberal politikalar hız kazanmış ve ülkeler artık deregülasyon uygulamalarına ağırlık 

vermişlerdir (Sağbaş & Balkı, 2018: 21). 

Deregülasyonla birlikte regülasyon uygulamalarının kaldırılması, rekabetçi piyasa 

ekonomisinin işleyişini tek başına sağlamayabilir. Buradaki en büyük engel kamu tekellerinin 

varlığıdır. Tekellerin, doğal tekellerin veya kamu kolaylıklarının rekabete açılmasında 

kullanılacak yöntemlerden biri de özelleştirmedir. Özelleştirme, kamu mülkiyetinde olan 

işletmelerin özel sektöre devredilmesi şeklinde tanımlanabilir (Akça, 2007: 155).   

Fransızca kökenli bir kelime olan regülasyonun sözlük anlamı düzenleme olsa da 

ekonomistler tarafından birçok kelimeyi karşılayacak şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle 

literatürde regülasyon, hem dar ve geniş anlamda hem de iktisadi ve sosyal regülasyon olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır.   

Dar anlamda regülasyon, temel aracı mevzuatla konulmuş yasaklar olan ve hükümet 

tarafından özel sektörün neyi yapıp, neyi yapmayacağının belirlenmesi anlamına gelen 

kamusal düzenlemelerdir (Durmuş, 2008: 115). Geniş anlamda regülasyon ise, piyasaların bir 

üst otorite yoluyla, düzenlenmesi, denetlenmesi, yönetilmesi ve yönlendirilmesi 

faaliyetleridir. Yani, geniş anlamda regülasyonda yasal düzenlemelerin yanı sıra piyasaların 

denetimi ve alınan kararla yönlendirilmesi de söz konusudur (Oğuz, 2011: 19). 

Regülasyonun bir diğer sınıflandırma şekli, iktisadi ve sosyal regülasyondur. İktisadi 

regülasyon, bir piyasaya hangi özellikteki firmaların girebileceğini (giriş kontrolleri) ve hangi 

fiyatları uygulayabileceklerini (fiyat kontrolleri) sınırlayan düzenlemelerdir. Avukatlık, mali 

müşavirlik gibi meslekleri yapabilmek için lisansa sahip olmak giriş kontrollerine örnek 

gösterilebilir. Havayolu ya da şehir içi yolcu taşımacılığında uygulanacak fiyatların 

belirlenmesi ise fiyat kontrolüdür (Litan, 2005: 439). 

Sosyal faaliyetler, iktisadi faaliyetlerden farklılık gösterir. İktisadi faaliyetlerle ilgili bir 

karar verileceğinde genellikle fayda-maliyet analizi yapılır. Ancak, sosyal faaliyetlerde her 

zaman fayda-maliyet analizi yapılamayacağı gibi toplumsal fayda ön plandadır. Bireysel 

faydadan ziyade toplumsal fayda gözetilerek yapılan düzenlemeler sosyal regülasyon olarak 

ifade edilebilir (Rasmusen, 2000: 11-12). Toplumsal refahı artırmak amacıyla yapılan sosyal 

regülasyonlar daha çok çevreye ve hizmet kalitesine yönelik regülasyonlar ile sağlık ve 

güvenlik regülasyonları olarak karşımıza çıkmaktadır (Çetin, 2009: 33-34). 

Devletin ekonomiye müdahalesinde önemli bir araç olan regülasyonlar, devletin 

ekonomik fonksiyonlarında gerçekleşen dönüşüme paralel olarak gerek uygulamada gerekse 

teorik açıklamalarda farklı yaklaşımlarla ortaya konulmaktadır. Regülasyon uygulamaları ve 

gerekçeleri, iktisadi düşünceler açısından da farklılık arz eder (Taşar, 2012: 102). Klasik 

iktisadi düşünce, genel olarak devletin ekonomiye müdahalesine karşıdır. Bu düşünceye göre; 

tam rekabet piyasası varsayımları ve görünmez el teoremiyle, bireylerin kişisel çıkarlarını 

maksimize etmeye çalışmaları sonucunda toplumsal fayda maksimize olur (Screpanti & 

Zamagni, 1993: 54-60). Dolayısıyla devlet, tam kamusal mal ve hizmetleri sunmalı, bunun 

dışında iktisadi regülasyonla piyasalara herhangi bir şekilde müdahale etmemelidir. 

Devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan neo-klasik iktisadi düşünce 

görüşlerini, piyasa başarısızlıklarına dayandırır. Buna göre devletin görevi, tam rekabet 
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piyasasının aksayan yönlerini gidermektir. Ekonomide etkinliğin sağlanmasını engelleyen bir 

durum ortaya çıktığında devlet ekonomiye müdahale etmeli ve bu engeli ortadan kaldırarak 

piyasa mekanizmasının işlemesini sağlamalıdır. Örneğin, bir monopolün ortaya çıkması veya 

emeğin mobilitesini sınırlayan bir engelin belirmesi gibi bir durum oluştuğunda, devlet 

müdahale edip bu aksaklıkları gidermeli, piyasanın işlerliğini yeniden sağlamalıdır (Savaş, 

2000: 124). 

Literatürde regülasyon üzerine yapılan ilk çalışmalar (Stigler & Friedland, 1962; 

Demsetz, 1968; Stigler, 1971; Posner, 1974; Peltzman, 1976), bir piyasa başarısızlığı olan 

doğal tekellere karşı uygulanabilecek regülasyonlar konusunda yapılmıştır. Bunun dışında 

Pigou (1922), Dahlman (1979), Bushee & Leuz (2005) vb. çalışmalar dışsallıklara karşı; 

Akerlof (1970), Baron & Besanko (1984), Sibley (1989) gibi çalışmalar ise asimetrik bilgi 

problemine karşı uygulanabilecek regülasyonlarla ilgilidir. Bu kapsamda, regülasyonların 

temel nedeni devletin varlığı olsa da regülasyonların genellikle piyasanın başarısız olduğu 

alanlara yoğunlaştığı söylenebilir (Akça, 2007: 31).    

3. OTOMOBİL SİGORTA SEKTÖRÜNDE REGÜLASYON 

İnsanlar kendi hayatları ve sahip oldukları mallarla ilgili yaşamları boyunca çeşitli 

risklere maruz kalırlar. İnsanların geleceğe yönelik beklentileri ve planları, geleceğin 

kendileri için kısmen belirsiz olması gibi nedenler karşılaşılacak risklerin güvence altına 

alınması ihtiyacını meydana getirmektedir. Gelecekte muhtemel riskleri güvence altına 

almanın yolu ise sigortadır. Günümüzde birçok sigorta türü olmakla birlikte bu sigortalardan 

bazıları devletler tarafında zorunlu tutulmaktadır. Zorunlu sigortanın gerekçelerinden biri de 

muhtemel risklerin gerçekleşmesi durumunda yalnızca ilgili kişinin değil üçüncü kişilerin de 

zarar görmesidir (Balkı, 2021: 53). 

Risk ve belirsizlik içeren sigorta sektörü, piyasa başarısızlıklarından olan asimetrik 

bilginin sıklıkla görüldüğü bir sektördür. Devlet, sigorta sektöründe taraflar arasında ortaya 

çıkabilecek asimetrik bilgiyi en aza indirmek ve piyasanın işleyişini düzenlemek üzere 

regülasyonlara başvurmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, ilk olarak Türkiye otomobil 

sigorta sektörünün yapısı hakkında bilgi verilecek devamında ise sektörde yapılan 

regülasyonlar incelenecektir. 

3.1. Otomobil Sigorta Sektörünün Yapısı 

Sigorta sektöründe uygulanmakta olan birçok sigorta türü (branşı) bulunmaktadır. 

Sigorta sektörü, hayat sigortası branşı ve hayat dışı sigortalar branşı olmak üzere ikiye ayrılır. 

Bu kapsamda otomobil sigortaları, hayat dışı sigortalar grubunda yer almaktadır. Ülkemizde, 

otomobil sigortası branşında uygulanmaya devam eden dört çeşit sigorta türü 

bulunmaktadır. Bunlar; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) 

Sigortası, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Uluslararası Motorlu Taşıt Mali 

Sorumluluk Sigortası (Yeşil Kart Sigortası) ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası’dır. 

Trafik sigortası, oluşabilecek kaza olaylarına karşı, zarar verenin kusur oranı uyarınca 

karşı tarafa verilebilecek maddi veya bedeni zararları yasal limitler çerçevesinde karşılar 

(Zengin, 2014: 536). Ülkemizde 1954 yılından itibaren zorunlu olarak uygulanan trafik 

sigortasına ilişkin son kanuni düzenleme 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 

yapılmıştır. Bu kanuna göre, motorlu araç sahiplerinin trafik sigortası yaptırması zorunlu 

tutulmuştur. Trafik sigortası yaptırmayan araçların ise trafikten men edileceği açık hükme 

bağlanmıştır. 
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Ülkemizde kasko sigortası 01 Ocak 1994 tarihinde yayımlanan Kara Araçları Kasko 

Sigortası Genel Şartları1 ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre, sigorta şirketi kasko sigortası ile 

sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan kara araçlarından doğan 

menfaatin kasko genel şartlarında belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan 

uğrayacağı maddi zararları teminat altına almaktadır. Kasko sigortası, sigortalının kendi 

aracında oluşabilecek muhtemel zararları karşı koruma sağlaması bakımından trafik 

sigortasından ayrılmaktadır. Ayrıca, trafik sigortası zorunlu olarak uygulanırken kasko 

sigortası tamamen ihtiyaridir ve kişinin tercihlerine bağlıdır. 

2020 yılsonu itibariyle sigorta sektöründe faaliyet gösteren 63 sigorta şirketi 

bulunmaktadır. Bu sigorta şirketlerinden 33 tanesi ise otomobil sigorta poliçesi düzenleyen 

şirkettir. 2020 yılında sigorta sektöründe toplam 82,6 milyar ₺ prim üretilmiş, 137,2 trilyon ₺ 

teminat verilmiş ve 44,1 milyar ₺ tazminat ödenmiştir. Hayat dışı sigortalar branşında ise 

65,5 milyar ₺ prim üretilmiş ve 38,1 milyar ₺ tazminat ödenmiştir. Otomobil sigortası 

branşında ise 23,4 milyon poliçe düzenlenmiş olup 27,7 milyar ₺ prim üretilmiş ve 14,6 

milyar ₺ tazminat ödenmiştir (SEDDK), 2021). 

 

Kaynak: SEDDK verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 

Şekil 1: Otomobil Sigortalarının Sigorta Sektörü İçerisindeki Payı (%) 

Otomobil sigortalarının 2015-2020 döneminde, üretilen prim ve ödenen tazminat 

bakımından sigorta sektörü içerisindeki payı Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu dönemde, sigorta 

sektöründe ödenen tazminatların ortalama %39,5’i, üretilen primlerin ise ortalama %46,7’si 

otomobil sigortası branşında gerçekleşmiştir. Ayrıca, otomobil sigortalarının sigorta sektörü 

içerisindeki payı 2016 yılından itibaren azalmış ve 2020 yılında hem ödenen tazminat hem de 

üretilen prim açısından %33’lere kadar gerilemiştir.   

2020 yılında otomobil sigortalarının poliçe sayısı, üretilen prim ve ödenen tazminat 

bakımından dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir. Poliçe sayısı, üretilen prim ve ödenen tazminat 

bakımından otomobil sigortalarının içerisindeki en büyük pay, trafik sigortasına aittir. Trafik 

sigortasından sonra en büyük paya sahip branş ise kasko sigortasıdır. İhtiyari mali 

 
1 Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının güncel haline www.tsb.gov.tr adresinden erişilmiştir. 
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sorumluluk ve yeşil kart sigortalarının payları ise oldukça düşüktür. Trafik ve kasko 

sigortalarının toplamı, otomobil sigortalarının yaklaşık %98’ini oluşturmaktadır. 

 

Kaynak: SEDDK verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 

Şekil 2: 2020 Yılı Otomobil Sigortalarının Dağılımı (%) 

3.2. Sektörde Yapılan Regülasyonlar 

Akerlof’un (2020) ikinci el araç piyasası örneğiyle ifade ettiği asimetrik bilgi, bir 

iktisadi işlemde taraflardan birinin sahip olduğu bir bilgiye diğer tarafın tam olarak sahip 

olamamasıdır. Bir piyasa başarısızlığı olan asimetrik bilgi, özellikle risk ve belirsizlik içeren 

birçok sektörde ortaya çıkmaktadır. Otomobil sigorta sektörü de birçok yönden belirsizlik ve 

risk unsuru barındırmaktadır. Öncelikle sigorta şirketi, poliçeye konu olan araç ve araç sahibi 

hakkında tam ve doğru bilgiye erişemeyebilir. Diğer taraftan, araç sahibinin trafikteki 

davranışları ve diğer sürücülerle olan etkileşimi, kaza riskini etkilemektedir. Ayrıca, sigorta 

poliçesi satın alan araç sahibinin trafikteki davranışlarında meydana gelebilecek değişimin de 

kaza riski üzerinde etkisi vardır (Sağbaş & Balkı, 2020: 64-65). Bu nedenle, otomobil sigorta 

sektörü, devlet tarafından sıklıkla regüle edilmektedir. 

Tablo 1: Otomobil Sigortasında Regülasyon Yapmaya Yetkili Kurumlar 

Yetkili Kurum Dönemi 

Sigorta Murakabe Kurulu 1963 – 1993 

Hazine Müsteşarlığı 1994 – 2017 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 - 2019 

SEDDK 2020 – bugüne 

 

Otomobil sigorta sektöründe regülasyon yapmaya yetkili kurumlar zaman içerisinde 

değişiklik göstermektedir. Dönemler itibariyle regülasyon yapmaya yetkili kurumlar Tablo 

1’de gösterilmiştir. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini 

devlet adına denetlemek amacıyla 1963 yılında Sigorta Murakabe Kurulu kurulmuştur. Kurul, 
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Sigorta Denetleme Kurulu adıyla 1994 yılında Hazine Müsteşarlığı bünyesine dahil olmuştur. 

Aynı dönemde, daha önce bankacılık sektörüyle birlikte yürütülen sektöre ilişkin düzenleme 

faaliyetlerinin ve idari süreçlerin yürütülmesi için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü kurulmuştur (SEDDK, 2022).  

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte 

Hazine Müsteşarlığı kapatılarak Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı altında örgütlenmiştir. 18 Ekim 2019 tarihinde ise Sigortacılık 

Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu birleştirilerek SEDDK kurulmuştur. SEDDK, 

sigorta sektöründe regülasyonla görevli bağımsız idari otoritedir. 

Otomobil sigorta sektöründe uygulanan dört farklı sigorta branşı olsa da en yüksek 

prim üretimi ve tazminat ödemesi trafik sigortası ve kasko sigortasında gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde 1994 yılından itibaren uygulanan kasko sigortası, ihtiyari bir sigorta olduğu için 

çok fazla regülasyon yapılmamıştır. 1 Ocak 1994 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 

kasko sigortası genel şartları, 1 Nisan 2007 ve 1 Nisan 2013 tarihlerinde iki kez 

güncellenmiştir. Yapılan regülasyonlarda kasko türlerinde, teminat tutarlarında, hasar ve 

tazminat ödemelerinde değişikliğe gidilmiştir.  

Trafik sigortası, zorunlu olarak uygulandığı ve otomobil sigorta sektöründe 

düzenlenen poliçelerin, üretilen primlerin ve ödenen tazminatların büyük bir bölümü trafik 

sigortasında gerçekleştiği için birçok regülasyon yapılmıştır. Trafik sigortasında poliçe 

bedelinin nasıl belirleneceğine ilişkin ilk düzenleme Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu 

Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik1 ile 2007 

yılında yapılmıştır. Tarife yönetmeliğinin yayımlanmasından sonra 22 kez yönetmelikte 

değişikliğe gidilmiş, yani regülasyon yapılmıştır. Bu regülasyonların bir kısmı, her yıl 

enflasyon oranına göre güncellenen verilecek teminat ve ödenecek tazminat miktarlarına 

ilişkindir.  

2007 yılında yürürlüğe giren ilk tarife yönetmeliğinde, poliçe bedeline esas olmak 

üzere yedi basamak belirlenmiştir. Trafikte ilk kez araç kullanacak araç sahiplerinin poliçe 

bedeli, dördüncü basamak esas alınarak belirlenir. Poliçe dönemi içerisinde yapılacak her bir 

hasar talebi neticesinde, araç sahibinin bulunduğu basamak bir derece artırılır. Hasar talebi 

olmadığı durumda ise bir sonraki poliçe döneminde, bir alt basamak esas alınarak indirim 

uygulanır. Ayrıca yönetmeliğe göre, basamaklar itibariyle uygulanacak artırım ya da indirim 

oranları esas alınarak hesaplanan poliçe bedellerinin, sigorta şirketleri tarafından 3 aydan 

daha kısa sürede değiştirilmemek kaydıyla en fazla %10 yükseltme veya %5 indirme imkânı 

bulunmaktadır. Yani, sigorta şirketleri tarafından poliçe bedelleri yılda en fazla dört kez %10 

yükseltilebilirken %5 oranında indirilebilir. 

Tarife yönetmeliğinde ilk regülasyon 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli 

olacak şekilde yapılmıştır. Regülasyon sonrasında tarife basamaklarına uygulanacak artırım 

ve indirim oranları; beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar için sırasıyla %10, %15 ve %20 

indirim olarak üçüncü, ikinci ve birinci basamaklar için sırasıyla %20, %40 ve %60 artırım 

olacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, ilk yönetmelikte 3 aydan daha kısa sürede olmamak 

kaydıyla sigorta şirketlerine tanınan en fazla %10 artırım ve %5 indirim yapabilme imkânı; en 

fazla %20 artırım ve %10 indirim olarak değiştirilmiştir.  

 
1 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları 
Hakkında Yönetmelik’in güncel haline www.mevzuat.gov.tr adresinden erişilmiştir. 

http://www.mevzuat.gov.tr/
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Tarife yönetmeliğinde 19 Haziran 2009 tarihinde yapılan regülasyonla, sigorta 

şirketlerinin en fazla %20 artırım ve %10 indirim yapabilme imkanının süresi 3 aydan 6 aya 

çıkarılmıştır. Yani, sigorta şirketleri yılda en fazla iki kez yönetmelikteki sınırlar çerçevesinde 

artırım ya da indirim yapmada serbest bırakılmıştır. Tarife yönetmeliğinin ilk yürürlüğe 

girdiği tarih olan 2007 yılından beri ilk kapsamlı ve radikal düzenleme, 19 Haziran 2013 

tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya 

başlanmıştır. Buna göre, araç sahiplerinin hasar talebine göre belirlenen yedi kademeli 

basamak sisteminde indirim ve artırım oranları sigorta şirketlerince serbestçe 

belirlenebilecektir. Sigorta şirketlerinin, belirledikleri indirim veya artırım oranlarını 

uygulamaya başlamadan en az 10 gün önce TRAMER’e (Trafik Sigortası Bilgi Merkezi) 

bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, sigorta şirketlerinin poliçeyi düzenlerken TRAMER veri 

tabanını kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. 27 Kasım 2013 tarihli Resmî Gazetede 

yayımlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan değişiklikle, poliçe 

bedelinin hesabında aracın plakası yerine araç sahibinin ikametgahının bulunduğu il dikkate 

alınmaya başlanmıştır. 

10 Ağustos 2014 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 2015-2018 

döneminde yıllar itibariyle uygulanacak teminat tutarları belirlenmiştir. 22 Haziran 2016’da 

yapılan değişiklik, taşımacılık yapan araç sahiplerine ilişkin bir düzenlemedir. 3 Ağustos 

2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan tarife yönetmeliğindeki değişiklikle, serbest şekilde 

belirlenen poliçe bedellerindeki artırım ya da indirim oranlarının TRAMER’e bildirme süresi 

10 günden 5 güne düşürülmüştür. 

 3 Mayıs 2017 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 2017 yılı Nisan 

ayından geçerli olmak üzere, serbest tarife rejimi terk edilmiş ve tavan fiyat uygulaması 

getirilmiştir. Buna göre, yedi basamağın her birinde uygulanabilecek azami trafik sigortası 

poliçe bedeli Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir. Yapılan son düzenlemeyle 

sigorta şirketlerinin bu azami tutarları aylık %1 oranında artırabileceği hükme bağlanmıştır. 

Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda sırasıyla %15, %30 ve %45 indirim oranı; üçüncü, 

ikinci ve birinci basamaklarda sırasıyla %50, %100 ve %150 artırım oranı uygulanacaktır. 

2017 yılındaki düzenlemeden sonra iller risk bazlı gruplandırılmış ve bu kapsamda 

aracın bulunduğu ile göre artırım ya da indirim uygulaması başlamıştır. Bu uygulamaya göre 

artırım uygulanan dört il bulunmaktadır. Artırım oranı İstanbul’da %6 iken Kocaeli, Ankara 

ve Bursa’da %3’tür. İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri’de ise artırım ya da indirim 

uygulanmamaktadır. İndirim uygulanan iller ise beş gruba ayrılmış olup ilk grupta indirim 

oranı %1 ve son gruptaki en yüksek indirim oranı %5 olarak uygulanmaktadır. 

11 Temmuz 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Riskli Sigortalılar Havuzu’nun 

(RSH) kurulmasına dair yönetmelikle birlikte Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu bünyesinde 

RSH kurulmuştur. RSH’nin kuruluş amacı trafik sigortasının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

RSH’nin kapsamına bir, iki ve üçüncü basamaklarda yer alan her türlü araç ile yük ve yolcu 

taşımacılığı yapan araçlar girmektedir. Yüksek riske sahip bu araçlar, RSH’ye dahil edilerek 

riskler bir havuzda toplanır ve RSH’de bulunan sigorta şirketleri arasında risk dağıtılır. 

31 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan tarife yönetmeliğindeki değişiklikle 

2018 yılında basamaklar itibariyle uygulanacak azami tutarlar %5 oranında artırılmıştır. 21 

Aralık 2018 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2019 tarihinden 

itibaren uygulanacak teminat tutarları güncellenerek yükseltilmiştir. 24 Nisan 2019 tarihinde 

yapılan tarife yönetmeliğindeki değişiklikle, bu tarihten itibaren trafik sigortası poliçe 

bedelinin tespitinde araç sürücüsüne uygulanan ceza puanları ile sürücü belgesine el 
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konulma süresi ve nedenleri de dikkate alınabilecektir. 31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetede 

yayımlanan tarife yönetmeliğindeki değişiklikle, 1 Şubat 2022’den geçerli olmak üzere, her 

bir basamak için uygulanan azami fiyatlar %20 artırılmıştır. Yine 1 Şubat 2022’den geçerli 

olmak üzere sigorta şirketleri, azami tutarları aylık %1,5 oranında artırabilecektir. 

4. TRAFİK SİGORTASINDAKİ REGÜLASYONLARIN SEKTÖRE ETKİSİ 

Trafik sigortası, zorunlu olarak uygulanan ve otomobil sigortaları içerisinde en yüksek 

paya sahip olan sigortadır. Devlet, trafik sigortasında düzenlenecek poliçelerin fiyat 

oluşumunu piyasaya bırakmıştır. Ancak, başta asimetrik bilgi olmak üzere birçok nedenden 

dolayı poliçe fiyatlarını etkileyebilecek ve sektörün daha düzgün işlemesini sağlayacak 

regülasyonlar yapılmaktadır. Bir önceki bölümde, trafik sigortasında yapılan regülasyonlar 

açıklanmıştır. Poliçe fiyatlarının belirlenmesine yönelik yapılan fiyat regülasyonları ise Tablo 

2’de gibi özetlenebilir. Buna göre, ilk regülasyon 2007 yılında yapılmış ve 2014 yılına kadar 

sigorta şirketlerinin poliçe fiyatlarını artırım ve indirim oranlarının üst sınırları 

belirlenmiştir. 2014 yılından geçerli olmak üzere serbest tarifeye geçilmiştir. Yani, sigorta 

şirketleri trafik sigortası poliçesi düzenlerken fiyatı istediği şekilde belirleyebilecektir. 2017 

yılı nisan ayına kadar serbest tarife uygulaması devam etmiştir. 2017 yılı nisan ayında yapılan 

regülasyonla, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçilmiştir. Halen devam etmekte 

olan tavan fiyat uygulamasında, sigorta şirketlerinin yapabileceği artırım ve indirim 

oranlarına dair zaman zaman regülasyon yapılmaktadır.  

Tablo 2: Trafik Sigortasında Yapılan Fiyat Regülasyonları 

Uygulanma Tarihi Yapılan Regülasyonlar 

14 Temmuz 2007 Poliçe fiyatları, yılda en fazla dört kez %10 artırılabilir ve %5 azaltılabilir. 

1 Temmuz 2008 Poliçe fiyatları belirlenirken; beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar için 

sırasıyla %10, %15 ve %20 indirim; üçüncü, ikinci ve birinci basamaklar 

için sırasıyla %20, %40 ve %60 artırım uygulanacaktır. 

Poliçe fiyatları, yılda en fazla dört kez %20 artırılabilir ve %10 azaltılabilir. 

19 Haziran 2009 Poliçe fiyatları, yılda en fazla iki kez %20 artırılabilir ve %10 azaltılabilir. 

1 Ocak 2014 Araç sahiplerinin hasar talebine göre belirlenen yedi kademeli basamak 

sisteminde, indirim ve artırım oranları sigorta şirketlerince serbestçe 

belirlenebilecektir. 

Poliçe bedeli belirlenirken aracın plakası yerine araç sahibinin 

ikametgahının bulunduğu il dikkate alınacaktır. 

1 Nisan 2017 Yedi basamağın her biri için tavan fiyat uygulanacaktır. 

Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda sırasıyla %15, %30 ve %45 indirim 

oranı; üçüncü, ikinci ve birinci basamaklarda sırasıyla %50, %100 ve %150 

artırım oranı uygulanacaktır. 

İller risk bazlı gruplandırılmış ve bu kapsamda aracın bulunduğu ile göre 

artırım ya da indirim uygulaması başlamıştır. 

1 Mayıs 2017 Sigorta şirketleri, belirlenen tavan fiyatı aylık %1 oranında artırabilecektir. 

1 Ocak 2018 Her bir basamak için belirlenen tavan fiyatlar, %5 artırılmıştır. 

1 Şubat 2022 Sigorta şirketleri, belirlenen tavan fiyatı aylık %1,5 oranında 

artırabilecektir. 
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Her bir basamak için belirlenen tavan fiyatlar, %20 artırılmıştır. 

  

Trafik sigortasında yapılan regülasyonların sektöre etkisi, trafik sigortasındaki teknik 

oranlar üzerinden değerlendirilecektir. Bunun için SEDDK tarafından yıllık olarak 

yayımlanan sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyet raporlarındaki, trafik sigortasına ilişkin 

hasar oranı, masraf oranı ve teknik kârlılık oranı incelenmiştir. 2011-2020 dönemine ait 

trafik sigortasındaki teknik oranlar Şekil 3’te gösterilmiştir. Trafik sigortasında en yüksek 

hasar oranı %129,3 ile 2015 yılında, en düşük hasar oranı ise %88 ile 2020 yılında 

gerçekleşmiştir. 10 yıllık dönemde hasar oranının ortalaması ise %102’dir. Hasar oranının 

yüksek olduğu yıllarda teknik kârlılık oranı düşük, hasar oranının düşük olduğu yıllarda ise 

teknik kârlılık oranı yüksektir. 2017 yılında yapılan regülasyonla, poliçe sahiplerinin hasar 

talebi sayısına göre bir sonraki poliçe döneminde uygulanacak artırım oranlarında çok ciddi 

artış olmuştur. Bu durum hasar oranlarının azalmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca, 2020 

yılından itibaren başlayan Covid-19 salgını ve devamında devletin almış olduğu önlemler 

(sokağa çıkma kısıtlaması vb.), trafikteki araç kullanımı ve dolayısıyla kaza sayısını 

azaltmıştır. Bu durum, hasar oranlarına olumlu yansımış ve son 10 yıllık dönemde en düşük 

hasar oranı 2020 yılında %88 olarak tespit edilmiştir. 

 

Kaynak: SEDDK verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 

Şekil 3: Trafik Sigortasında Teknik Oranlar (%) 

2011 yılından itibaren masraf oranlarının azalış trendine sahip olduğu söylenebilir. 

2014 yılı hariç, masraf oranları sürekli olarak azalmıştır. En yüksek masraf oranı %28,8 ile 

2011 yılında, en düşük masraf oranı ise %14,1 ile 2020 yılında gerçekleşmiştir. Son 10 yıllık 

dönemde, masraf oranının ortalaması ise %20,3’tür. Genellikle, hasar oranları ile masraf 

oranları aynı yönlü hareket etmektedir. 2017 yılında yapılan regülasyonun, masraf oranlarını 

da ciddi oranda azalttığı iddia edilebilir. Çünkü, poliçe sahiplerinin bildirdiği her kazadan 

sonra, bir sonraki poliçe döneminde ödeyecekleri poliçe fiyatında ciddi artışlar olmaktadır. 

2017 yılındaki regülasyondan sonra son üç yılda masraf oranları %14’lerde gerçekleşmiştir. 

Trafik sigortası, son 10 yıllık dönemde 2016 ve 2020 yılları dışında kâr edememiştir. 

En yüksek zarar %41,5 ile 2012 yılında, en yüksek kâr ise %5,5 ile 2020 yılında 
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gerçekleşmiştir. 2014 yılında yapılan regülasyonla serbest tarife uygulamasına geçilse de 

yalnızca 2016 yılında çok düşük bir kârlılık oranına (%0,1) ulaşılmıştır. 2017 yılında tavan 

fiyat uygulamasına geçilmiş ancak sigorta şirketlerine aylık belirli bir oranda poliçe 

fiyatlarında artış yapabilme imkânı tanınmıştır. Bu regülasyonla, sektördeki zarar oranı üç yıl 

boyunca (2017-2019) %5 civarında gerçekleşmiştir. Covid-19 salgının etkisiyle hasar 

oranlarındaki ciddi düşüş 2020 yılında sektörün ilk kez %5,5 kârlılık oranına ulaşmasına 

katkı sağlamıştır.  

2017 yılında yapılan regülasyonla, poliçe sahiplerinin hasar talebi sayısına göre bir 

sonraki poliçe döneminde uygulanacak artırım oranlarında %150 gibi ciddi bir artışa 

gidilmesi, poliçe sahiplerinin davranışlarını da etkilemiştir. Poliçe sahiplerine bir sonraki 

dönemde uygulanacak artırım oranında hasarın büyüklüğüne ya da boyutuna bakılmamakta 

yalnızca hasar talep sayısına bakılmaktadır. Dolayısıyla, poliçe sahipleri olası kazalardaki 

düşük maliyetleri hasarları sigorta şirketine bildirmemekte ve kendisi karşılamaktadır. Bu 

durum, hasar ve masraf oranlarının düşmesine, teknik kârlılık oranının ise yükselmesine 

neden olmaktadır. 

5. SONUÇ 

Düzenleme, denetleme, yönlendirme gibi birçok anlamı ihtiva eden regülasyon, 

özellikle 1970’lerden sonra devletlerin piyasaya müdahale aracı olmuştur. Devletler, 

piyasaların aksadığı durumlarda piyasalara doğrudan müdahale etmek yerine, kurumları 

aracılığıyla piyasaları regüle etmektedir. Piyasaları regüle eden kurumlar, düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar olarak nitelendirilen bağımsız idari otoritelerdir. Ülkemizde de stratejik 

öneme sahip, sıklıkla piyasa başarısızlığının yaşanabileceği sektörleri regüle etmek üzere 

bağımsız idari otoriteler kurulmuştur. Belirsizlik ve risk unsurlarından dolayı, asimetrik 

bilginin sıklıkla görüldüğü sigorta sektöründe bağımsız idari otorite 2019 yılında kurulan 

SEDDK’dir. SEDDK kurulmadan önce sigorta sektörü, Hazine Müsteşarlığı ve Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından regüle edilmiştir. 

Sigorta sektörünün regüle edilmesinin tek sebebi sektörde ortaya çıkan asimetrik bilgi 

değildir. Sigorta sektörü, devletin vatandaşlara sağlayamadığı geleceğe dair birçok güvenceyi 

sağlamaktadır. Ayrıca, sigorta sektöründe toplanan fonlar ekonomik büyüme ve kalkınmada 

da önemli bir rol oynar. Bu nedenle devlet, sigorta sektörünü tamamen kendi haline 

bırakmak ya da sigorta sektörünün sunmuş olduğu hizmetleri kendi sunmak yerine, sektörü 

regüle ederek işleyişi yine piyasa ekonomisine bırakmayı tercih etmektedir. Sigorta 

sektöründe yapılan regülasyonlar sonucunda, birçok etki meydana gelmektedir. Bu 

etkilerden biri de sektördeki teknik oranlara olan etkidir. Bu çalışmada, sigorta sektörünün 

prim üretimi ve ödenen tazminatlar açısından yaklaşık %40’ını oluşturan otomobil 

sigortasında yapılan regülasyonların, sektördeki teknik oranlara olan etkisi incelenmiştir. 

Otomobil sigortası branşında, halen uygulanmakta olan dört çeşit sigorta (trafik 

sigortası, kasko sigortası, ihtiyari mali sorumluluk sigortası ve yeşil kart sigortası) vardır. Bu 

sigortalardan trafik sigortası ile kasko sigortası, otomobil sigortasında üretilen primlerin ve 

ödenen tazminatların yaklaşık %98’ini oluşturmaktadır. Ülkemizde trafik sigortası, her araç 

sahibi için zorunlu olarak uygulanırken kasko sigortası isteğe bağlıdır. Kasko sigortası, isteğe 

bağlı bir sigorta olması hasebiyle çok fazla regüle edilmemektedir. Trafik sigortası ise zorunlu 

olarak uygulandığı ve diğer otomobil sigortalarına göre daha fazla poliçe düzenlendiği için 

sıklıkla regülasyona uğrayan branştır. Trafik sigortasında poliçe bedelinin belirlenmesine 

ilişkin ilk tarife yönetmeliği 2007 yılında çıkarılmış ve günümüze kadar 22 kez yönetmelikte 
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değişikliğe gidilmiş yani, regülasyon yapılmıştır. Bu çalışmada, trafik sigortasında yapılan 

regülasyonlardan poliçe fiyatlarını dolayısıyla sektördeki teknik oranları etkileyebilecek fiyat 

regülasyonları dikkate alınmıştır. 

Trafik sigortasındaki teknik oranlardan hasar oranının son 10 yıllık ortalaması %102 

olurken en yüksek oran 2015, en düşük oran ise 2020 yılında gerçekleşmiştir. Masraf 

oranının son 10 yıllık ortalaması %20,3 olarak gerçekleşirken en yüksek oran 2011, en düşük 

oran ise 2020 yılında gerçekleşmiştir. Teknik kârlılık oranının hesabında hasar oranı ile 

masraf oranının etkisi büyüktür. Trafik sigortası branşında son 10 yıllık dönemde sadece 

2016 (%0,1) ve 2020 (%5,5) yıllarında kâr elde edilmiştir. İki yıl dışındaki diğer tüm yıllarda 

zarar kaydedilirken en yüksek zarar %41,5 ile 2012 yılında gerçekleşmiştir. Trafik 

sigortasında, 2008 yılından itibaren deneyim fiyatlandırmasına geçilmiş ve araç sahipleri risk 

durumlarına göre yedi sınıfa ayrılmıştır. Her sınıf için ayrı ayrı artırım ve indirim oranları 

belirlenmiştir. Bu oranların belirlenmesinde ise araç sahiplerinin bir önceki yıldaki hasar 

talep sayılarına bakılmaktadır. Ayrıca sigorta şirketlerine belirli oranlarda indirim ve artırım 

uygulama imkânı verilmiştir. Bu uygulama 2014 yılına kadar devam etmiştir. Ancak yapılan 

bu regülasyon, trafik sigortası branşının kâra geçmesini sağlamamıştır. Bu dönemde, hasar 

ve masraf oranları yüksek seyretmiş, kârlılık oranı ise negatifte kalmış, yani zarar 

kaydedilmiştir. 

2014 yılında yapılan regülasyonla, poliçe fiyatlarının belirlenmesinde serbest tarifeye 

geçilirken yedi sınıftan oluşan deneyim fiyatlandırmasına devam edilmiştir. 2017 yılı nisan 

ayına kadar trafik sigortası poliçe fiyatı, tamamen sigorta şirketleri tarafında serbestçe 

belirlenmiştir. Bu dönemde hasar ve masraf oranları düşmüş, trafik sigortası branşındaki 

zarar oranı da oldukça azalmıştır. Hatta 2016 yılında sektörün kârlılık oranı %0,1 olarak 

gerçekleşmiştir. 2017 yılı mayıs ayından itibaren serbest tarife uygulaması bırakılmış, tavan 

fiyat uygulamasına geçilmiş ve sigorta şirketlerine aylık belirli bir oranda poliçe fiyatlarında 

artış yapabilme imkânı tanınmıştır. Bu regülasyonla, sektördeki zarar oranı üç yıl boyunca 

(2017-2019) %5 civarında gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise covid-19 salgının da etkisiyle 

hasar oranlarında ciddi düşüş gerçekleşmiş ve ilk kez %5,5 kârlılık oranına ulaşılmıştır. 

Ayrıca, 2017 yılında yapılan regülasyonla poliçe sahiplerinin hasar talebi sayısına göre bir 

sonraki poliçe döneminde uygulanacak artırım oranlarında %150 gibi ciddi bir artışa 

gidilmiştir. Bu regülasyon, poliçe sahiplerinin olası kazalardaki düşük maliyetleri hasarları 

sigorta şirketine bildirmeden kendilerinin karşılamasına neden olmuştur. Bu durum, hasar 

ve masraf oranlarının düşmesine, teknik kârlılık oranının ise yükselmesine katkı 

sağlamaktadır. 

Netice itibariyle, sigorta sektörünün önemi ve sektörde yaşanan aksaklıklar, sektörün 

regüle edilmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle trafik sigortasının zorunlu olarak 

uygulanması, sektörün tamamen kendi haline bırakılamayacağına da işaret etmektedir. 

Devletin yapmış olduğu fiyat regülasyonları, bir taraftan araç sahiplerini korumaya yönelik 

olsa da diğer taraftan trafik sigortası branşının zarar etmesine mâni olmaya yöneliktir. Trafik 

sigortasındaki teknik oranlar incelendiğinde, özellikle 2017 yılında yapılan regülasyonun 

buna katkı sağladığı iddia edilebilir. Bunun yanı sıra, trafik sigortasında halen regüle 

edilmesi gereken uygulamalar da vardır. Örneğin, araç sahiplerine bir sonraki dönemde 

uygulanacak artırım oranında hasarın büyüklüğüne ya da boyutuna bakılmamakta yalnızca 

hasar talep sayısına bakılmaktadır. Bu durum, araç sahiplerinin küçük çaplı hasarları sigorta 

şirketine bildirmemesine, büyük çaplı hasarları ise trafik sigortasından karşılamasına neden 

olmaktadır. Dolayısıyla, araç sahibi için uygulanacak olan artırım oranı belirlenirken hasarın 

boyutuna ve büyüklüğüne de bakılması gerekir.  
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TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSINDA BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİ FAKTÖRLERİNİN ANALİZ 

EDİLMESİNİN ÖNEMİ: AHS UYGULAMASI 

Sezai BAHAR1, Aşkın ÖZDAĞOĞLU2 

ÖZET 

Günümüzde işletmeler rekabet avantajı kazanabilmek için çok uğraş vermektedirler, ama asıl rekabet 
bulundukları tedarik zincirinde ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, tüm tedarik zincirinde bulunan 
taraflar için tedarik zinciri yönetimi ve lojistik faaliyetleri daha sistematik bir ağ ile yönetilmelidir. 
Tedarik zincir faaliyetlerinin ve lojistik süreçlerinin günden güne daha karmaşık ve birbirine bağlı bir 
yapı halini alması bilgi teknolojilerini daha önemli hale getirmektedir. Özellikle günümüz işletmeleri 
için tedarik zincirinde bulunan bileşenleri bir arada tutmak ve bu bileşenler arasında daha sağlam ve 
uzun ilişkiye dayalı temelleri oluşturmak için işletmeler sistemlerine önem vermektedirler. Bu yüzden 
işletmeler bilgi sistemleri sayesinde tedarik zincirlerindeki süreçlerini ve lojistik faaliyetlerinin 
planlama, yürütme ve kontrol etme işlemlerini daha kolay gerçekleştirmektedirler. İşletmeler aynı 
zamanda bilgi teknolojileri sayesinde hem zamandan tasarruf etmektedirler hem de kârlılıklarını da 
arttırmaktadırlar. Bu sayede verdikleri hizmetler ile müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye 
çıkarabilmektedirler. Covid 19 salgınından sonra dünyada oluşan ekonomik kriz ve dış ticarette 
yaşanan düşüş, tedarik zincirinin önemini daha da arttırmıştır. Karantina döneminde tedarik zinciri ve 
lojistik performansları işletmelerin bilgi teknolojilerindeki kapasiteleri ve ulaştırma faaliyetlerinde 
yeterlilikleri ile çokça değerlendirilmektedir. Bu çalışmada bilgi teknolojilerinin, organizasyonların 
tedarik zinciri performanslarında ve lojistik faliyetlerinde nasıl etki ettiğini Analitik Hiyerarşi Süreci 
(AHS) yöntemi ile analiz edilmiştir. AHS yöntemi ile çalışmanın hem ana kriterleri hem de alt 
kriterleri elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda sistem, yatırım gibi ana kriterler ile 
güvenilirlik ve kullanım rahatlığı gibi alt kriterlere ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Tedarik Zinciri, Lojistik, Bilgi Teknolojileri  

Jel Kodları: M10, C61 

ANALYZING THE IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
ON SUPPLY CHAIN PERFORMANCE: AHP APPLICATION 

ABSTRACT 

Today companies endeavor to have competitive advantage, yet the real competition emerges at the 
supply chain where they take part in. Therefore, supply chain management and logistics activities 
should be managed with a more systematic network for all parties in the entire supply chain. The fact 
that supply chain activities and logistics processes become more complex and interconnected day by 
day makes information technologies more important. Particularly, today's businesses pay more 
attention to their systems in order to keep their supply chain components together and build stronger 
and longer relationship basis. Thus, companies can easily plan, execute, and control the supply chains 
and logistics activities thanks to information systems. Companies can also save time and increase their 
profitability because of their information technologies. By this means, they can increase their customer 
satisfaction levels by providing services. After the Covid 19 pandemic outbreak, there has been 
economic crisis in the world and the decline in the foreign trade activities, and this situation has 
increased the significance of supply chain more and more. During the quarantine period, companies 
have been highly evaluated in terms of their information technologies capacity with their competence 
in transportation activities. In this study, it is analyzed how information technologies effect supply 
chain performances and logistics activities with Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Main 
criteria and sub criteria of the study were obtained with AHP method. At the end of the interviews with 
the firms, some main criteria such as system, investment, and some sub criteria such as reliability and 
user friendliness.  
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1. GİRİŞ  

Günümüz piyasalarında görülmüştür ki işletmeler globalleşen piyasa şartlarından 

ötürü üretimlerini, tasarım aşamalarını veya kaynak arayışlarını farklı coğrafyalar farklı 

piyasalar içinde gerçekleştirmektedirler. Özellikle kendi işletme misyonlarından kopmamak 

için ve rekabetten de geri kalmamak için dış kaynak kullanımı da organizasyon yapılarını 

etkilemektedir. Bunun dışında gelişen teknolojilere ve de değişen müşteri ihtiyaçlarına da 

ayak uydurmak adına işletmeler yeni teknolojilere ve sistemlere uyum sağlamak için çaba 

sarf etmektedirler. Buna bir de ürünlerle alakalı olarak yeni ürün geliştirme ve ürün yaşam 

eğrisinin kısalması gibi zorlukları da eklediğimizde her gün değişen piyasa düzeninden dolayı 

organizasyonların bu mevcut durumları göz önünde bulundurarak iş süreçlerini geliştirmek 

adına birçok adım atmaya hazır olduğunu görmekteyiz (Brown ve Eisenhardt, 1998).  

Küreselleşen dünya ve gelişen inovatif düzenlemelerle hem müşterilerin hem de 

işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması daha kolay olmuştur. Özellikle bilgi teknolojilerinin 

gelişmesi ile bu gelişmeleri takip etmeyen organizasyonların başarılı olabilmesi çok zor bir 

hale gelmiştir (Simon, 1990). İşletmeler özellikle rekabetin gün geçtikçe artmasıyla birlikte 

pazar koşullarına ayak uydurmak için daha esnek ve hızlı adım atmak durumundadırlar 

(Gray ve Vander Wal, 2014). Günümüzde bilgi teknolojileri iş akışları başta olmak üzere iş 

gücünün iş faaliyetlerine dahil edilmesi, donanım, yazılım, veri akışı ve ağ sunucularının 

kullanılması gibi birçok işletme faaliyetini kapsamaktadır (Tallon vd., 2000).  

Tedarik zinciri; ham madde tedarikinden başlayarak ürünün nihai tüketiciye 

aktarılmasına kadar olan tüm süreçlerin planlanması, organize edilmesi ve kontrolü 

aşamalarının tamamını kapsayan bir süreç olarak ifade edilmektedir (Houlihan, 1985; 

Stadtler, 2008; Lambert ve Cooper, 2000). Bu bağlamda basit bir ürünün veya hizmetin 

tedarik zinciri içinde üreticiden perakendeciye kadar her türlü faaliyet akışını kapsamaktadır. 

Buna bir de lojistik faaliyetlerini eklediğimizde bilgi teknolojileri lojistik performansını, 

kalitesini ve maliyetini doğrudan etkilemektedir (Gleissner ve Femerling, 2013).  

Tedarik zinciri ve lojistik faaliyetleri için güvenilirlik temel faktörlerden biri olup 

özellikle müşteri beklentilerini karşılayabilmek için işletmeler şeffaf bir yapı üzerine 

teknolojilerini inşa etmektedirler (Fiala, 2005). Hem tedarik zincirine hem de lojistik 

süreçlerine bakıldığında her bir aşamada örneğin depolamadan taşımaya kadar bilgi 

sistemleri işetmelerin performans verimliliğini ve etkinliğini arttırmaktadır. Buna ek olarak 

işletmelerin karar verme aşamalarında denetim, gözetim ve esneklik kabiliyetlerini de 

gelişmektedir (White et al., 2005). Tedarik zinciri içinde paydaşlar arasında iletişim düzenli 

olmalı ve bu iletişim, farklı veri tabanları ve bilgi teknolojileri ile birbirine bağlı olmalıdır. Bu 

sayede tedarik zinciri yönetimi düzeyinde hem üretimi hem de lojistik faaliyetlerini kapsayan 

gelişmeler olacaktır (Mentzer vd., 2001). Bu gelişmeler tedarik zinciri içerisinde bir 

koordinasyon oluşturarak üretim, envanter ve teslimat faaliyetleri gibi birçok ortak hareket 

edilmesi gereken konularda tedarik zinciri paydaşlarına karar verme aşamalarında yardımcı 

olacaktır (Wu vd., 2016).  

Bilindiği üzere Covid-19 salgını pandemi olarak Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılı mart 

ayında ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Başta sosyal ve ekonomik olmak üzere her 

alanda etkisi olmuştur. Özellikle de küresel ekonomiler etkilenmiş ve dış ticarette dünya 

küresel bir kriz içerisine girmiştir (Shrestha vd., 2020). Bu küresel kriz sonucunda başta 
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küresel üretim olanakları olmak üzere tedarik zincirleri de olumsuz olarak etkilenmiştir. 

Organizasyonlar mevcut ekonomik dar boğazdan kurtulmak için pandemi boyunca yeni 

sistemlere ve teknolojilere uyum sağlamaya çalışmışlardır (Paul ve Chowdhury, 2020). Bu 

yüzden tedarik zinciri yönetimi ve lojistik faaliyetleri açısından diğer sektörlerde olduğu gibi 

süreçleri etkin ve verimli yönetme açısından bilgi teknolojileri çok önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada, bilgi teknolojilerinin tedarik zincirine etkileri Analitik Hiyerarşi Süreci 

(AHS) yöntemi ile analiz edilmiştir. AHS yöntemi çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

biri olup hem somut hem de soyut konulardaki problemlerin çözümünde önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu kapsamda çalışmada çeşitli akademik kaynaklardan toplanan ana kriterler 

ve alt kriterler derlenip belirlenmiştir. Belirlenen bu kriterler ile soru formu hazırlanmıştır.  

Pandemi boyunca Manisa Organize Sanayi bölgesinde çeşitli işletme yetkilileri ile 

derinlemesine mülakat şeklinde görüşülmüş ve bu görüşmeler sonucunda işletmelerin 

tedarik zinciri performanslarına ve lojistik faaliyetlerine etki eden kriterleri analiz edilmiştir.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde tedarik zinciri konusunda birçok kaynağın olduğu 

görülmekteyiz. Tedarik zinciri yönetimi kavramı 1980’lerden günümüze kadar tedarikçiden 

nihai tüketiciye kadar tüm işletme süreçlerinin ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda 

sadece müşterilerle değil aynı zamanda paydaşlarla da ürün, hizmet ve bilgi sağlanmasıyla 

katma değeri ön planda tutan bir sistem oluşturulmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi 

anlayışının temel prensibi, organizasyonların dahil olduğu tüm pazarlarda, üretim 

faaliyetlerini de kapsayan bir yönetim anlayışının oluşturulmasıdır. Bu yönetim anlayışının 

içinde ürün, hizmet ve finans akışının yanı sıra bilginin de akışı günümüz işletme 

dinamiklerine göre takip edilmelidir. Dolayısıyla bilgi teknolojilerinin verimli ve etkin 

kullanımı için tedarik zincirini oluşturan işletmeler önem vermek durumundadırlar (Rushton 

vd., 2022; Chopra ve Meindl, 2007; Bowersox vd., 2002; Stock ve Lambert, 2001).  

Tedarik zinciri içindeki her bir işletmenin kendisine ait hedef ve prensipleri 

bulunmaktadır, fakat zincir içerisinde yer alan işletmelerin ortak hedef pazar için ortak 

tedarik zinciri amaçları oluşturması piyasadaki rekabet ortamını etkileyecektir. Buna ek 

olarak, tedarik zinciri içerisindeki tüm taraflar da birbirileriyle sağlam bir ilişki oluşturma 

eğilimindedirler (Holland,1995). Bu gelişmeler tedarik zinciri paydaşlarına faaliyetlerini 

geliştirme zemini sunduğu gibi zaman ve kaynak açısından da paydaşlarıyla düzenli ve 

sağlam ticaret olanakları sağlayacaktır. Bu doğrultuda sistemlerin ortak paylaşılmasıyla 

tedarik zinciri paydaşları arasında daha yüksek bir seviyede bütünleşme gerçekleşecektir 

(Lee, 2000; McLaren vd., 2002). Dolayısıyla oluşturulan bilgi teknolojileri ile tedarik zinciri 

paydaşlarının ve diğer organizasyonların üretim ve hizmet faaliyetlerini sağlayan hem de 

ilişki düzeylerini yükselten bir yatırım olacaktır (Modgil ve Sharma, 2017).  

Hem tedarik zinciri hem de bilgi teknolojileri ile ilgili çalışmalar incelendiğinde birçok 

alanda bu iki kavramın birlikte ele alındığı görülmektedir. Bunun nedeni ise tedarik zinciri ve 

bilgi teknolojileri kavramları bütünleşmiş bir şekilde incelenmektedir. Dolayısıyla 

görülmektedir ki tedarik zinciri boyunca bilgi paylaşımı çok önemli bir konudur. Doğru 

işleyen bir tedarik zinciri faaliyetlerin koordinasyonu ve izlenmesi bilgi akışını daha garanti 

bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan birçok çalışmada tedarik zincirinde kullanılan 

belli başlı araç ve yöntemler, çeşitli stratejiler doğrultusunda oluşturulmuştur. (Gunasekaran 

ve Ngai, 2004). Daha önce yapılan çalışmalardaki başlıklar incelendiğinde ulaşılmak istenen 

stratejilerle tedarik zinciri paydaşlarının uzun dönem ilişkileri gözetilerek oluşturulan ortak 
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bilgi teknolojilerinin kullanılması (Prajogo ve Olhager, 2012), envanter seviyelerinin ve 

çevrim sürelerinin azaltılmasına yönelik tedarikçilerle bilgi teknolojileri vasıtasıyla iş birliği 

yapılması (Hausman, 2004), bilgi paylaşımının tüm tedarik zinciri paydaşları arasında 

yapılarak tüm organizasyon seviyelerinde güçlü bağlılık prosedürlerinin oluşturması (Lee ve 

Whang, 2000) gibi çeşitli çalışmalara ulaşılabilmektedir. Her ne kadar başlıklar farklı gibi 

görünse de belirtilen çalışmaların hepsinde iş birliği ve iletişimin veya bilgi paylaşımının 

öneminin bilgi teknolojileri ile mümkün olduğu vurgulanmaktadır.  

Tedarik zincirinde bilgi teknolojileri ve sistemleri kullanılarak ulaşılmak istenilen 

stratejilerde ise belirli yöntem ve yaklaşımlar kullanılmaktadır ve bunlar hem yazılım hem de 

donanım şeklinde olmaktadır. Buradan yola çıkarak hem E-ticaret hem de Kurumsal Kaynak 

Planlaması (ERP) gibi yazılıma dayalı sistemlerle özellikle veri akışı neredeyse tüm ticari 

faaliyetleri kapsayarak tedarik zinciri ortakları arasında kolaylıkla oluşturulabilmektedir. 

Böylece ERP yazılımları ile E-ticaret uygulamalarının birleştirilmesi ile iletişim olanakları 

daha çok geliştirilmiş ve uygulama problemlerinden doğan maliyetler düşürülmüştür 

(Treleven vd., 2000).  

Diğer bir taraftan yeni geliştirilen teknolojilerden nesnelerin interneti ile kargo 

takibini kolaylaştırmak için hareket algılayan cihazların birbirine bağlanabilmesi (Abdel-

Basset vd., 2018), toplanan veriler doğrultusunda blok zinciri veya büyük veri gibi 

teknolojilerle organizasyonlarda süreçlerin yürütülmesi (Hassani vd., 2018), özellikle büyük 

veri sayesinde iş analizi yapılarak iş planı için gerekli olan bilgi ve uygulamaların elde 

edilmesi ile işletmeler stratejilerini daha kolay geliştirebilmektedirler (Nguyen vd., 2018). 

Bulut teknoloji sayesinde ise hizmet sağlayıcıları kullanıcılarına analitik bilgi işlem hizmetleri 

sunarak akıllı ve etkin bir işletim platformu sunmaktadır (Xing vd., 2016). Radyo frekansı 

tanımlama teknolojisi (RFID) ile veriye herhangi bir müdahale olmadan otomatik olarak 

tanımlanması yapılmakta ve sistemler arası iletişim ağı daha da güçlendirilmektedir (Lee ve 

Lee, 2015). Geliştirilen bu bilgi teknolojileri uygulamaları sayesinde işletmelerin sadece 

üretim yöntemleri değişmekle kalmayıp aynı zamanda tedarik zinciri yapıları ve faaliyetleri 

de verimli bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır. 

Tedarik zinciri içerisinde her bir paydaşın performansı hem bağımsız olarak hem de 

birbirlerine bağlı olması açısından önemlidir. Dolayısıyla performans ölçütü, genellikle 

hammaddelerin, yarı mamullerin ihtiyaç duyulduğu taktirde doğru zamanda, doğru 

miktarda, doğru kalitede, uygun maliyetle sürdürülmesi ile mümkündür. Bu noktada 

teknoloji ve sistem seçimi, günümüzde tedarik zincirinin karmaşık yapısını ele aldığımızda 

çok önemli yer tutmaktadır. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi karar verme sürecinde 

faktörlerin değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi açısından önemli bir araçtır ve tedarik 

zinciri ile ilgili kararların alınmasında firma, sektör ve süreç kavramları göz önünde 

bulundurularak çeşitli kriterlerin ortaya çıkarılmasında yardımcı olmaktadır (Mondragon 

vd., 2019). Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmaların bir kısmı özellikle 

üretim teknolojileri alanında olduğu ve bu konunun da tedarik zinciriyle yakından ilgili bir 

süreç olduğu sunulmuştur çünkü yapılan bir araştırmada farklı üretim tekniklerinin farklı 

ham maddelere farklı tedarikçilerden ihtiyaç duyduğu bu yüzden tedarik zinciri yapısını 

etkileyebileceği belirtilmiştir (Farooq ve O’Brien, 2012). Başka bir çalışmada ise lojistik 

faaliyetleri için bir çerçeve geliştirilerek AHS yöntemi kullanılarak dağıtım merkezlerinin 

teknolojik anlamda stratejileri ölçülmüştür (Vieira vd., 2017). Sürdürülebilirlik konusu da 

aynı zamanda tedarik zinciri kapsamında yer alan bir konu olup otomotiv endüstrisinde 

tedarikçi seçimi için AHS yöntemi kullanılarak birtakım kriterlere ulaşılmıştır (Luthra vd., 

2017).  
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AHS ve tedarik zinciri konularında diğer yapılan bilgi teknolojilerine dayalı çalışmalar 

incelendiğinde ise; tedarikçilerin kullandığı teknolojilere bağlı faaliyetler ile örneğin ERP 

(Enterprise Resource Planning) Kurumsal Kaynak Planlaması modülleri ile süreçlerin 

bağlanması (Lien ve Chan, 2007; Choy vd, 2003), tedarikçi seçiminin yine AHS yöntemi 

kullanılarak teknolojik unsurlarla belirlenmesi (Ghodsypour ve O'Brien, 1998), stratejik 

tedarik zinciri işbirliğinin bulanık karar verme çerçevesine göre oluşturulması (Lin ve Chen, 

2004), teknolojik geliştirmelere bağlı olarak tedarik zinciri risk değerlendirilmesi 

oluşturularak tedarik zinciri performansının AHS yöntemi kullanılarak ölçülmesi (Dong ve 

Cooper, 2016), yalın tedarik zincirinde kullanılan teknolojilerin sağlık sektöründeki 

uygulamalarla önemini bulanık mantık kullanılarak derecelendirilmesi (Adebanjo vd., 2016) 

gibi birçok çalışmayı görülmektedir. Özellikle e-ticaret yapan işletmelerin sayısının 

artmasıyla birlikte hem bilgi teknolojilerinin seçimi konusunda hem de tedarikçi seçimi 

konusunda daha fazla çalışmaya ulaşılabilmektedir (Dağdeviren ve Eren, 2001; Routroy, 

2008). Literatür içerisinde tedarik zinciri ve AHS yöntemi ile çok sayıda sistem veya teknoloji 

seçimi konusunda araştırma geliştirilmektedir. Şirketler bu konularda kendilerine yakın olan 

konuyu bulup kendi süreçlerinde uygulayabilirler.  

Çalışmanın bu bölümünde son olarak tedarik zinciri ve Covid-19 ile araştırmalar 

çeşitli başlıklarla ele alınmaktadır. Çünkü firmalarla yapılan görüşmeler Covid-19 pandemi 

periyodu sırasında yapıldığından özellikle bilgi teknolojileri konusunda firmalar görüşlerini 

daha yeni değişmiş olan teknolojik, ekonomik ve sosyal bağlamlar üzerinden paylaşmışlardır. 

Bilindiği üzere Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına almış her alanda bizleri etkilemiştir. 

Özellikle bu dönem zarfında e-ticaretin hızla gelişmesi dünyadaki tedarik zincirlerini 

etkilemiştir. Dolayısıyla bu dönemde lojistik hizmeti gibi birçok hizmet temin eden üçüncü 

parti lojistik işletmelerinin diğer işletmeler tarafından seçilmesi hususunda çoklu karar 

verme yöntemlerinden bulanık AHS ile ölçülmüştür (Wang vd., 2021). Yapılan bir çalışmada 

Covid-19 süresince tedarik zinciri ağ esnekliğinin risk ve stratejiler doğrultusunda 

derecelendirilerek AHS yöntemi ile ölçülmüştür (Das vd., 2021). Ayrıca imalat sektörü ve 

tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan engellerin AHS yöntemiyle analizi sağlanmıştır 

(Biswas ve Das, 2020). Tedarik zincirindeki dinamikliğin sağlanması açısından işletmelerin 

müşterilerine anında cevap vermesi özellikle Covid-19 döneminde bunu daha hızlı yapması 

ve teknoloji odaklı yaklaşımların bu bağlamda AHS yöntemi kullanılarak analizi yapılmıştır 

(Chauhan vd., 2021).  

Bunların dışında literatürde, tedarik zincirinin küresel boyutta etkileri, yeni ticaret 

anlayışları, tüketim alışkanlıkları, ulaştırma yöntemleri, ekonomik düzenleme konuları gibi 

farklı konularda AHS’nin kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, ticari işletmelerin otomobilleri 

için katkılı kurşunsuz benzin alternatiflerinin sıralanması (Keleş vd., 2020);  termal turizm 

işletmelerinin tedarikçi seçimi (Gündüz ve Güler, 2015); gıda sektöründe üretim yapan bir 

firmanın pet şişe tedarikçisi seçimi (Tayyar, 2012); otomotiv imalat firmalarının 

performanslarının değerlendirilmesi (Karakış ve Göktolga, 2015);  transpalet alternatiflerinin 

değerlendirilmesi (Ulutaş ve Çelik, 2019); akıllı telefon seçim faktörlerinin incelenmesi 

(Perçin ve Pancaroğlu, 2019); rüzgar enerji santralleri için yer tespitinin yapılması (Can ve 

Yücel, 2019); havaalanı yer seçiminin yapılması (Ertunç ve Tayfun, 2020); alternatif katı atık 

depolama alanlarının seçimi (Ciritçi ve Tarık, 2019); ilaç sektöründe istihdam edilecek 

motorlu kurye seçimi (Öztürk ve Keleş, 2020) gibi çalışmalar örnek verilebilir. 



Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 
Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 6, Yıl/ Year: 2022 

 

44 
 

3. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Saaty tarafından geliştirilmiş bir yöntem olup nitel ve 

nicel verilerin değerlendirilmesi konusunda araştırmacılara imkân tanıyan en popüler çoklu 

karar verme yöntemidir. Elde edilen kriterler ve bu kriterler için uzman kişilerin verdiği 

cevaplar doğrultusunda tutarlılık oranları bulunmakta ve kontrol mekanizması 

oluşturulmaktadır (Rajak ve Shaw, 2019).  

Yöntem uzman görüşlerine bağlı kalınarak iki aşamadan oluşan bir matris 

hazırlanmasıyla başlar. Şekil (1)’de ikili karşılaştırma matrisi verilmiştir. 

[

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛

… … … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛

] 
(

1) 

Burada 𝑖, 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛 olmak üzere 𝑖, 𝑗: 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟 ve 

𝑎𝑖𝑗: 𝑠𝑎𝑡𝚤𝑟𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛 𝑠ü𝑡𝑢𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖𝑛𝑒 𝑔ö𝑟𝑒 ö𝑛𝑒𝑚𝑖 olmak üzere 𝑖 = 𝑗 ⟹ 𝑎𝑖𝑗 =

1; 𝑎𝑖𝑗 = 𝑥 ⟹ 𝑎𝑗𝑖 =
1

𝑥
; 𝑎𝑖𝑗 ≠ 0 dir. 

Matristeki her bir hücre ancak kendi sütun toplamına oranlanabilmektedir. Şekil 

(2)’de yapılan işlem gösterilmektedir.   

𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

 
(

2) 

Sonrasında satırdaki değerlerin her birinin ortalaması hesaplanmaktadır. Kriter ve 

alternatifin önem düzeyleri ilgili satırdaki elde edilen değerler ile mümkündür. 𝑤𝑖, 𝑖. kriter 

veya alternatifin önem düzeyi olmak üzere, analiz edilen işlem Şekil (3)’de verilmiştir.  

𝑤𝑖 =

∑
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

(

3) 

Yapılan işlemlerin sonucunda elde edilen değerlerin güvenilirlik düzeylerini ölçmek 

için tutarlılık oranları hesaplanır. Bilir kişi görüşlerinden alınan değerlendirmeler ile önceden 

yürütülen ikili karşılaştırma matrisi ile önem düzeylerini veren matris çarpılarak tutarlılık 

oranı hesaplanmaktadır. Bu işlem ise Şekil (4)’ te verilmiştir.  

[

𝜆1

𝜆2

…
𝜆𝑛

] = [

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛

… … … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛

] [

𝑤1

𝑤2

…
𝑤𝑛

] (4) 

Şekil (4)’te elden edilen değerlerin ortalaması alınmıştır. Şekil (5)’te yapılan işlem 

verilmiştir. 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝜆𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(

5) 

Yapılan hesaplamaların ardından tutarlılık indeksi Şekil (6) yardımıyla 

hesaplanmaktadır.  

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

(

6) 
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En sonunda rassal indeks değeri ile tutarlılık indeks değeri oranlanır ve tutarlılık 

oranını buluruz. Tablo değeri olan rassal indeks değeri matris boyutuna bağlıdır. Onun 

tutarlılık oranının hesaplanması şekil (7) kullanılarak verilmiştir.  

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

(

7) 

𝐶𝑅 değeri 0,1 değerinden küçük ise sonuçlar tutarlı kabul edilmektedir. Burada, 𝐶𝐼 

tutarlık endeksi ve 𝑅𝐼 rassal indeks değerini tanımlamaktadır. 

4. UYGULAMA 

Bu araştırma, tedarik zincirinde kullanılan bilgi teknolojilerinin, her bir zincir 

elemanının performansını etkileyecek faktörleri ve sonuçları ölçmeyi amaçlamaktadır. Çok 

sayıda araştırma, şirketlerin tedarik zinciri ve lojistik performansları üzerinde bilgi 

teknolojilerinin doğrudan etkisi olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu kriterlerin 

bulunması tedarik zinciri veya lojistik faaliyetler sırasında bilgi teknolojilerinin önemini 

ortaya çıkaracaktır. Böylece kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, ardından araştırmanın 

ana ve alt kriterleri oluşturulmuştur. Araştırma Covid 19 salgını sürecinde yapıldığından, bu 

dönemde şirketler için bilgi teknolojilerinin kullanımının araştırılması açısından da önem 

taşımaktadır. 

Çalışma Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan çeşitli sektörlerden firmalar ile 

yapılmıştır. Görüşülen firmalarla kendi kullandıkları bilgi teknolojilerinin tedarik zinciri 

süreçlerine nasıl etki ettiğinin analizi Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Bunun temel sebebi ise çoklu karar verme kriterlerinin ağırlık değerlerini 

ölçülmesinde araştırmacılara sağladığı standardize edilmiş karşılaştırmaları analiz etmesi 

olarak kabul edilmektedir (Bhutta ve Hug, 2002).  

Çalışmanın oluşturulması için kalıp imalatı, plastik imalatı, yedek parça imalatı ve 

ambalaj imalatı yapan büyük ve orta ölçekli işletmelerle görüşülmüştür. Görüşülen kişilerin 

şirket pozisyonları bilgi işlem müdürü, lojistik birimi şefi ve dış ticaret sorumlusu olmak 

üzere işletme içerisinde orta ve üst düzeydir. Covid-19 pandemi sürecinden dolayı toplam 8 

(sekiz) firmayla görüşülmüştür. Bu görüşmelerden 5 (beş) tanesi online olarak zoom 

programı üzerinden yürütülmüştür. Diğer görüşmeler ise yüz yüze olarak Covid 19 pandemi 

kurallarına uygun bir şekilde yürütülmüştür. Her bir görüşme 20 – 25 dakika arasında 

sürmüştür.  

Firmalarla görüşmeler yapılmadan önce literatürden çeşitli kaynaklardan kriterler 

alınmış olup bu kriterlerden soru formu hazırlanmıştır. Çalışmanın ana kriterleri 

oluşturulduktan sonra kendi yapısına göre alt kriterler oluşturulmuştur. Literatürden elde 

edilen kriterler Tablo 1’ de verilmiştir. 

Soru formu beşli likert ölçeğine göre hazırlanmış olup, iki kriter arasındaki önem 

seviyesini belirlemek açısından katılımcılardan numaralandırılması istenmiştir. Her bir 

kriterin açıklaması soru formunda belirtilmiştir. Soru form dört kısımdan oluşmaktadır, ilk 

kısmında ana kriterlerin değerlendirmesi, diğer üç kısımda ise alt kriterlerin 

değerlendirilmesinin yapılması istemiştir. 
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Tablo 1: Bilgi Teknolojilerinde Kullanılan Kriterler 

Bilgi Teknolojileri seçiminde 

kullanılan ana ve alt kriterler 
Yazarlar 

Toplam maliyet 
(Wei vd., 2005; Cebeci, 2009; Lien ve 

Chan, 2007; Tomasz, 2016) 

Uygulama zamanı 
(Wei vd., 2005; Cebeci, 2009; Lien ve 

Chan, 2007; Closs vd., 1997) 

İşlevsellik 

(Wei vd., 2005; Cebeci, 2009; Lien ve 

Chan, 2007; Closs vd., 1997; Tomasz, 

2016) 

Kullanım kolaylığı 

(Cebeci, 2009; Shen vd., 2016; Closs vd., 

1997; Wei vd., 2005; Lien ve Chan, 2007) 

 

Esneklik 

(Cebeci, 2009; Lien ve Chan, 2007; Wei 

vd., 2005; Closs vd., 1997;  Batarlienė ve 

Jarašūnienė, 2017; Shen vd., 2016) 

 

Yatırım 

(Cebeci, 2009; Wei vd., 2005; Shen vd., 

2016) 

 

Kurum içi geliştirme olanakları 

(Cebeci, 2009; Wei vd., 2005; Tomasz, 

2016; Shen vd., 2016) 

 

Güvenilirlik 
(Lien ve Chan, 2007; Cebeci, 2009; Wei 

vd., 2005) 

Tedarikçi / Tedarikçinin itibarı / Tedarikçinin 

teknik yeterliliği 

 

(Lien ve Chan, 2007; Cebeci, 2009; Wei 

vd., 2005; Bayraktar ve Mehmet, 2006) 

 

İş süreçleri ve diğer sistemlerle uyum 

(Cebeci, 2009; Lien ve Chan, 2007; Closs 

vd., 1997; Bayraktar ve Mehmet, 2006; 

Shen vd., 2016) 

 

Sistem 

(Cebeci, 2009; Wei vd., 2005; Lien ve 

Chan, 2007) 

 

Satış sonrası destek 

(Cebeci, 2009; Lien ve Chan, 2007; Wei 

vd., 2005; Bayraktar ve Mehmet, 2006) 
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Alt yapı giderleri 

(Wei vd., 2005; Bayraktar ve Mehmet, 

2006) 

 

Görev yönetimi 
(Tomasz, 2016) 

 

Taşınırlık (mobilite) (Lien ve Chan, 2007) 

Ortaklarla yönetim 

 

(Tomasz, 2016) 

 

Raporlama ve dokümantasyon 
(Tomasz, 2016) 

 

Bilgi paylaşımına açık 
(Closs vd., 1997) 

 

 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi farklı tarihlerde aynı şekilde kullanılıyorken zamana bağlı 

bilgi teknolojileri ve bu teknolojilerin gelişmesi kapsamında yeni faktörlerinde çalışmalarda 

yer aldığı görülmektedir. Kriter seçiminin doğru bir şekilde yapılmasıyla birlikte işletmelerin 

tedarik zincirlerindeki bilgi teknolojilerinin etkilerini ölçmede yol gösterecektir. Bu yüzden, 

işletmeler farklı sektörlerde bulunsa da bilgi teknolojilerini seçim aşamasında kullanacakları 

kriterler ile kendilerine özel ihtiyaçları belirleme süreçlerini daha kolay oluşturabileceklerdir.  

Tablo 1’de elde edilen kriter listesiyle öncesinde kalıp imalat sektöründeki dış ticaret 

yetkilisiyle ve ambalaj imalatı yapan lojistik birim şefiyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu 

görüşmeler doğrultusunda seçim modelinin son hali verilmiştir. Modelden elde edilen 

bulgular doğrultusunda AHS soru formatı hazırlanmıştır. Sonraki süreçte iki işletmeyle 

görüşülerek pilot test uygulaması yapılmıştır. Pilot test sonucunda alınan cevaplar 

doğrultusunda bazı kriterler kaldırılmış, tablo 1’ de yer almayan bir kriter de soru formuna 

eklenmiştir. Modelin son hali Şekil 1’de verilmiştir.  

Model doğrultusunda hazırlanan soru formu kullanılarak işletme yetkilileri ile yapılan 

görüşmeler sonucunda elde edilen cevaplar başlangıç ikili karşılaştırma matrislerini 

oluşturmuştur. Sonrasında katılımcıların verdiği cevapların geometrik ortalamaları alınarak 

sonuçlar birleştirilmiştir. Ana kriterlere ilişkin ikili karşılaştırma Tablo 2’ de verilmiştir. 

Bilgiler firma cevaplarından geometrik ortalama ile elde edilmiştir.  
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Şekil 1: Bilgi teknolojileri seçim modelinin hiyerarşik yapısı 

 

 

Bilgi teknolojileri seçimi

Sistem

İşlevsellik

Kurum İçi Geliştirme 
Olanakları

Kullanım Rahatlığı

Esneklik

Güvenilirlik

İş Süreçleri Ve Diğer 
Sistemlerle Uyum

Tedarikçi

Satış Sonrası Tedarikçi 
(Yazılımcı Firma) Desteği

Tedarikçinin (Yazılımcı 
Firma) İtibarı

Tedarikçinin (Yazılımcı 
Firma) Teknik Yeterliliği

Tedarikçilerle (Yazılımcı 
Firma) Oluşturulan 

Karşılıklı Güven

Yatırım

Uygulama Zamanı

Bakım Onarım Maliyeti

Sistem Maliyeti

Alt Yapı Giderleri
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Tablo 2: Ana kriterler için ikili karşılaştırma matrisi  

  Sistem Tedarikçi (Yazılımcı Firma) Yatırım 

Sistem 1,0000 3,9054 1,4903 

Tedarikçi 

(Yazılımcı Firma) 
0,2561 1,0000 0,5132 

Yatırım 0,6710 1,9486 1,0000 

 

Tablo 3’te her bir hücrenin kendi sütün toplamına oranı verilmiştir.  

Tablo 3: Her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi (Ana kriterler) 

  Sistem 

Tedarikçi 

(Yazılımcı Firma) Yatırım 

Sistem 0,5189 0,5698 0,4962 

Tedarikçi 

(Yazılımcı Firma) 
0,1329 0,1459 0,1709 

Yatırım 0,3482 0,2843 0,3329 

 

Tablo 4’ de, Tablo 3 teki her bir satırdaki değerlerin ortalaması alınmış ve her bir ana 

kriterin önem düzeyi elde edilmiştir  

Tablo 4- Önem düzeyleri (Ana kriterler) 

 Önem düzeyleri 

Sistem 0,5283 

Tedarikçi 

(Yazılımcı 

Firma) 

0,1499 

Yatırım 0,3218 

 

Tablo 4’te elde edilen önem düzeylerinin tutarlılığını kontrol etmek amacıyla tutarlık 

oranı hesaplamaları yapılmıştır. Tutarlılık oranı hesaplamasında 1. adım başlangıç veri 

karşılaştırma matrisi ile önem düzeyi matrisini çarpılmasıdır. Tutarlılık oranı hesabının 2. 

adımında adım 1 de elde edilen değerlere karşılık gelen önem düzeylerine göre oranlanmıştır. 

Adım 2 sonuçlarının elde edilmesinin ardından tutarlılık indeksi (CI) ve tutarlılık oranı (CR) 

hesaplanmıştır. Elde edilen tutarlılık oranı 0,1’den küçük olduğu için ulaşılan sonuçların 

tutarlı olduğu belirlenmiştir. Tutarlılık oranı hesaplama sürecinde elde edilen değerler Tablo 

5’te verilmiştir.  
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Tablo 5: Tutarlılık oranı işlemleri (Ana kriterler) 

Adım 1 

Sonuçları 

 Adım 2 

sonuçları      

1,5933 3,0158 CI = 0,0049 

0,4503 3,0045 RI = 0,5800 

0,9684 3,0091 CR = 0,0084 

𝝀𝒎𝒂𝒙 = 3,0098     

 

Ana kriterlere ilişkin bu süreçlerin tamamlanmasının ardından her bir ana kritere 

bağlı alt kriterler için de benzer süreç tekrarlanmıştır. Sistem ana kriterine bağlı alt kriterler 

için ikili karşılaştırma matrisi Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6: Sistem ana kriterine bağlı alt kriterler için ikili karşılaştırma 

matrisi 

Sistem 

özellikleri 

İş
le

v
s

e
ll

ik
 

K
u

ll
a

n
ım

 

R
a

h
a

tl
ığ

ı 

E
s

n
e

k
li

k
 

G
ü

v
e

n
il

ir
li

k
 

İş
 S

ü
r

e
ç

le
r

i 

v
e

 D
iğ

e
r

 

S
is

te
m

le
r

le
 

U
y

u
m

 

K
u

r
u

m
 İ

ç
i 

G
e

li
ş

im
 

O
la

n
a

k
la

r
ı 

İşlevsellik 1,0000 3,0401 1,6719 0,9253 1,7436 2,5715 

Kullanım 

Rahatlığı 
0,3289 1,0000 0,7706 0,3222 0,6654 0,6256 

Esneklik 0,5981 1,2977 1,0000 0,5827 0,7312 1,1418 

Güvenilirlik 1,0807 3,1032 1,7160 1,0000 2,2146 2,1415 

İş Süreçleri ve 

Diğer 

Sistemlerle 

Uyum 

0,5735 1,5029 1,3675 0,4515 1,0000 1,9106 

Kurum İçi 

Gelişim 

Olanakları 

0,3889 1,5985 0,8758 0,4670 0,5234 1,0000 

 

Tablo 7’de her bir hücrenin kendi sütun toplamına oranı elde edilmiştir.  
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Tablo 7: Her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi (Sistem alt 

kriterleri) 

Sistem 

özellikleri 
İşlevsellik 

Kullanım 

Rahatlığı 
Esneklik Güvenilirlik 

İş 

Süreçleri 

ve Diğer 

Sistemlerle 

Uyum 

Kurum İçi 

Gelişim 

Olanakları 

İşlevsellik 0,2519 0,2634 0,2259 0,2468 0,2535 0,2738 

Kullanım 

Rahatlığı 
0,0829 0,0866 0,1041 0,0860 0,0967 0,0666 

Esneklik 0,1507 0,1124 0,1351 0,1554 0,1063 0,1216 

Güvenilirlik 0,2722 0,2689 0,2318 0,2667 0,3220 0,2280 

İş Süreçleri 

ve Diğer 

Sistemlerle 

Uyum 

0,1445 0,1302 0,1848 0,1204 0,1454 0,2035 

Kurum İçi 

Gelişim 

Olanakları 

0,0979 0,1385 0,1183 0,1246 0,0761 0,1065 

 

Tablo 8: Sistem ana kriterine ait alt kriterlerin önem düzeyleri 

 Önem 

Düzeyleri 

İşlevsellik 0,2525 

Kullanım 

Rahatlığı 
0,0872 

Esneklik 0,1303 

Güvenilirlik 0,2649 

İş Süreçleri 

ve Diğer 

Sistemlerle 

Uyum 

0,1548 

Kurum İçi 

Gelişim 

Olanakları 

0,1103 
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Tablo 8’de tutarlılık oranlarının hesaplanması yapılarak önem düzeyleri ortaya 

çıkarılmıştır. 1. adım olarak başlangıç veri karşılaştırma matrisi ile önem matrisi çarpılmıştır. 

2. adımda tutarlılık oranı hesabı için 1. adımda elde edilen değerler ile karşılaştırılarak 

oranlanması önem düzeylerine göre verilmiştir. 2. adımın sonuçları alındıktan sonra hem 

tutarlılık indeksi (CI) hem de tutarlılık oranı (CR) analiz edilmiştir. Tutarlılık oranı 0,1’den 

küçüktür dolayısıyla ulaşılan sonuçların tutarlı olduğu belirlenmiştir (Xu, 2000). Tutarlılık 

oranı hesaplama sürecinde elde edilen değerler ise Tablo 9’da verilmiştir.  

Tablo 9: Sistem ana kriterine ait alt kriterlerin tutarlılık oranı işlemleri 

Adım 1 Sonuçları Adım 2 Sonuçları   

1,5340 6,0741 CI = 0,0124 

0,5280 6,0582 RI = 1,2400 

0,7879 6,0493 CR = 0,0100 

1,6109 6,0801   

0,9391 6,0674   

0,6666 6,0430   

𝝀𝒎𝒂𝒙 = 6,0620   

 

Yine aynı şekilde süreçlerin ana kriter dahilinde tamamlanması ile bir diğer ana 

kritere bağlı alt kriter analizi yapılmıştır. Tedarikçi ana kriterine bağlı alt kriterler için ikili 

karşılaştırma matrisi Tablo 10’da sunulmuştur.  
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Tablo 10: Tedarikçi ana kriterine bağlı alt kriterler için ikili karşılaştırma 

matrisi 

Tedarikçi 

(Yazılımcı 

Firma) 

özellikleri 

Satış 

Sonrası 

Tedarikçi 

(Yazılımcı 

Firma) 

Desteği 

Tedarikçi

nin 

(Yazılımcı 

Firma) 

İtibarı 

Tedarikçinin 

(Yazılımcı 

Firma) 

Teknik 

Yeterliliği 

Tedarikçilerle 

(Yazılımcı 

Firma) 

Oluşturulan 

Karşılıklı 

Güven 

Satış Sonrası 

Tedarikçi 

(Yazılımcı 

Firma) Desteği 

1,0000 3,1386 1,5792 1,3004 

Tedarikçinin 

(Yazılımcı 

Firma) İtibarı 

0,3186 1,0000 0,3195 0,5089 

Tedarikçinin 

(Yazılımcı 

Firma) Teknik 

Yeterliliği 

0,6332 3,1294 1,0000 1,2750 

Tedarikçilerle 

(Yazılımcı 

Firma) 

Oluşturulan 

Karşılıklı 

Güven 

0,7690 1,9650 0,7843 1,0000 

 

Her bir hücrenin kendi sütun toplamına oranı Tablo 11’de bulunmuştur.  
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Tablo 11: Her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi (Tedarikçi alt 

kriterleri) 

Tedarikçi 

(Yazılımcı 

Firma) 

özellikleri 

Satış 

Sonrası 

Tedarikçi 

(Yazılımc

ı Firma) 

Desteği 

Tedarikçini

n (Yazılımcı 

Firma) 

İtibarı 

Tedarikçini

n (Yazılımcı 

Firma) 

Teknik 

Yeterliliği 

Tedarikçilerle 

(Yazılımcı 

Firma) 

Oluşturulan 

Karşılıklı 

Güven 

Satış Sonrası 

Tedarikçi 

(Yazılımcı 

Firma) Desteği 

0,3675 0,3399 0,4288 0,3184 

Tedarikçinin 

(Yazılımcı 

Firma) İtibarı 

0,1171 0,1083 0,0868 0,1246 

Tedarikçinin 

(Yazılımcı 

Firma) Teknik 

Yeterliliği 

0,2327 0,3389 0,2715 0,3122 

Tedarikçilerle 

(Yazılımcı 

Firma) 

Oluşturulan 

Karşılıklı Güven 

0,2826 0,2128 0,2130 0,2448 
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Tablo 12: Tedarikçi ana kriterine ait alt Kriterlerin önem düzeyleri 

 Önem 

Düzeyleri 

Satış Sonrası 

Tedarikçi 

(Yazılımcı Firma) 

Desteği 

0,3637 

Tedarikçinin 

(Yazılımcı Firma) 

İtibarı 

0,1092 

Tedarikçinin 

(Yazılımcı Firma) 

Teknik Yeterliliği 

0,2888 

Tedarikçilerle 

(Yazılımcı Firma) 

Oluşturulan 

Karşılıklı Güven 

0,2383 

 

Tedarikçi ana kriterine ait alt kriterlerin önem düzeyleri Tablo 12’de tutarlılık oran 

hesaplaması yapılarak bulunmuştur. Başlangıç veri karşılaştırma matrisi ile önem matrisi 

çarpılarak 1. adım gerçekleştirilmiştir.  1. adımda elde edilen değerler ile karşılaştırılarak 

oranlaması yapılmış ve 2. adım tutarlılık oranı hesabına ulaşılmıştır. Tutarlılık indeksi (CI) ve 

tutarlılık oranı (CR) 2. adımın sonuçları doğrultusunda bulunmuştur. Ulaşılan tutarlılık oranı 

0,1’den küçüktür, sonuç tutarlı olarak ifade edilmektedir. Tablo 13’te tutarlılık oranı 

hesaplama sürecinde ulaşılan değerler sunulmuştur. 

Tablo 13: Tedarikçi ana kriterine ait alt kriterlerin tutarlılık oranı 

işlemleri 

Adım 1 

Sonuçları 

Adım 2 

Sonuçları 
  

1,4724 4,0489 CI = 0,0102 

0,4386 4,0171 RI = 0,9000 

1,1647 4,0323 CR = 0,0114 

0,9591 4,0244   

𝝀𝒎𝒂𝒙 = 4,0307   
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Tablo 14: Yatırım ana kriterine bağlı alt kriterler için ikili karşılaştırma 

matrisi 

Yatırım 

özellikleri 

Uygulama 

Zamanı 

Bakım 

Onarım 

Maliyeti 

Sistem 

Maliyeti 

Alt Yapı 

Giderleri 

Uygulama 

Zamanı 
1,0000 1,1548 0,6710 1,2548 

Bakım Onarım 

Maliyeti 
0,8660 1,0000 0,4052 0,6818 

Sistem Maliyeti 1,4903 2,4680 1,0000 1,9874 

Alt Yapı 

Giderleri 
0,7969 1,4668 0,5032 1,0000 

 

Her bir hücrenin kendi sütun toplamına oranı Tablo 15’te yer almaktadır.  

Tablo 15: Her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi (Yatırım alt 

kriterleri) 

Yatırım 

özellikleri 

Uygulama 

Zamanı 

Bakım 

Onarım 

Maliyeti 

Sistem 

Maliyeti 

Alt Yapı 

Giderleri 

Uygulama 

Zamanı 
0,2408 0,1896 0,2601 0,2548 

Bakım Onarım 

Maliyeti 
0,2085 0,1642 0,1571 0,1385 

Sistem Maliyeti 0,3588 0,4053 0,3877 0,4036 

Alt Yapı 

Giderleri 
0,1919 0,2409 0,1951 0,2031 
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Tablo 16: Yatırım ana kriterine ait alt kriterlerin önem düzeyleri 

 
Önem 

düzeyleri 

Uygulama 

Zamanı 
0,2363 

Bakım 

Onarım 

Maliyeti 

0,1671 

Sistem 

Maliyeti 
0,3889 

Alt Yapı 

Giderleri 
0,2077 

 

Tablo 16’da yatırım ana kriterine ait alt kriterlerin önem düzeylerinin tutarlılık oran 

hesaplaması analiz edilmiştir. Tekrardan 1. adıma ulaşmak için başlangıç veri karşılaştırma 

matrisi ile önem matrisi çarpılmış ve işlemler elde edilmiştir. 2. adım tutarlılık oranı 

hesabına ulaşabilmek için 1. adımdaki değerler karşılaştırılarak oranlama oluşturulmuştur. 2. 

adımda elde edilen sonuçlarla tutarlılık oranı (CR) ile tutarlılık indeksi (CI) verilerine 

ulaşılmıştır. Elde edilen tutarlılık oranı 0,1 değerinden az olduğu için tutarlı sonuç elde etmiş 

oluyoruz. Tutarlılık oranı hesaplama sürecinde ulaşılan veriler Tablo 17’de verilmiştir.  

Tablo 17: Yatırım ana kriterine ait tutarlılık oranı işlemleri 

Adım 1 Sonuçları Adım 1 Sonuçları   

0,9509 4,0231 CI = 0,0079 

0,6709 4,0159 RI = 0,9000 

1,5663 4,0278 CR = 0,0088 

0,8368 4,0283   

𝝀𝒎𝒂𝒙 = 4,0238   

 

Son aşamada elde edilen tüm bu matris sonuçlarının birleştirilerek yerel önem 

düzeylerinin genel önem düzeylerine birleştirilmesi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 18’ de 

verilmiştir.  
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Tablo18: Matris sonuçlarının birleştirilerek yerel önem düzeylerinin 

genel önem düzeylerine dönüştürülmesi 

  

Yerel 

Önem 

Düzeyleri 

Genel 

Önem 

Düzeyleri 

mc1 Sistem 0,5283  

mc2 Tedarikçi (Yazılımcı Firma) 0,1499  

mc3 Yatırım 0,3218  

sc11 İşlevsellik 0,2525 0,1334 

sc12 Kullanım Rahatlığı 0,0872 0,0460 

sc13 Esneklik 0,1303 0,0688 

sc14 Güvenilirlik 0,2649 0,1400 

sc15 İş Süreçleri ve Diğer Sistemlerle Uyum 0,1548 0,0818 

sc16 Kurum İçi Gelişim Olanakları 0,1103 0,0583 

sc21 
Satış Sonrası Tedarikçi (Yazılımcı 

Firma) Desteği 
0,3637 0,0545 

sc22 Tedarikçinin (Yazılımcı Firma) İtibarı 0,1092 0,0164 

sc23 Tedarikçinin (Yazılımcı Firma) Teknik 

Yeterliliği 
0,2888 0,0433 

sc24 
Tedarikçilerle (Yazılımcı Firma) 

Oluşturulan Karşılıklı Güven 
0,2383 0,0357 

sc31 Uygulama Zamanı 0,2363 0,0761 

sc32 Bakım Onarım Maliyeti 0,1671 0,0538 

sc33 Sistem Maliyeti 0,3889 0,1251 

sc34 Alt Yapı Giderleri 0,2077 0,0668 
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5. SONUÇ 

Tedarik zinciri yönetimi performansı için bilgi teknolojilerinin ölçümünde, “Sistem” 

ana kriteri %52,83 ile önem düzeyi en yüksek ana kriterdir ve sırasıyla %32,18 “Yatırım” ve 

%14,99 ile ve “Tedarikçi” ana kriterlerinin önem düzeyleri sıralanmıştır.  

Yerel önem düzeylerine göre “Sistem” ana kriterinin alt kriterlerinden “Güvenirlilik” 

%26,49 ile en yüksek değer alan alt kriterken, “Kullanım Rahatlığı” %8,72 ile en düşük değer 

alan alt kriter olmuştur. Ayrıca, “Esneklik” %13,03, “İş Süreçleri ve Diğer Sistemlerle Uyum” 

%15,48 ve “Kurum İçi Gelişim Olanakları” %11,03 önem katsayıları ile “Sistem” ana kriterinin 

değerlendirilmesinde yaklaşık önem düzeyine sahiptirler. Bu benzerlik parametrelerin genel 

önem düzeylerinde birbirine daha yaklaşıktır.  “Sistem” ana kriterlerinin alt kriterlerinin 

genel önem düzeyleri dikkate alındığında ise “Güvenilirlik” %14 ve “İşlevsellik” %13,34 

kriterleri en yüksek değerlere sahipken, “Kullanım Rahatlığı” %4,60 ve “Kurum İçi Gelişim 

Olanakları” %5,83 en düşük değerlere sahip kriterlerdir.    

“Tedarikçi (Yazılımcı Firma)” ana kriterinin alt kriterlerinden “Satış Sonrası Tedarikçi 

(Yazılımcı Firma) Desteği” %36,37 ile en yüksek değer alan alt kriterken, “Tedarikçinin 

(Yazılımcı Firma) İtibarı” %10,92 ile en düşük değer alan alt kriter olarak yerel önem 

düzeylerinde yer almaktadır. Buna ek olarak, “Satış Sonrası Tedarikçi (Yazılımcı Firma) 

Desteği” %36,37, “Tedarikçinin (Yazılımcı Firma) Teknik Yeterliliği” %28,88 ve 

“Tedarikçilerle (Yazılımcı Firma) Oluşturulan Karşılıklı Güven” %23,83 önem katsayıları ile 

“Tedarikçi (Yazılımcı Firma)” ana kriterinin değerlendirilmesinde yaklaşık önem düzeyine 

sahiptirler. “Tedarikçi (Yazılımcı Firma)” ana kriterlerinin ve alt kriterlerinin genel önem 

düzeyleri analiz edildiğinde “Satış Sonrası Tedarikçi (Yazılımcı Firma) Desteği” %5,45 ve 

“Tedarikçinin (Yazılımcı Firma) Teknik Yeterliliği” %4,33 kriterleri en yüksek değerlere 

sahipken, “Tedarikçilerle (Yazılımcı Firma) Oluşturulan Karşılıklı Güven” %3,57 ve 

“Tedarikçinin (Yazılımcı Firma) İtibarı” %1,64 en düşük değerlere sahip kriterlerdir.  

Son olarak “Yatırım” ana kriteri ve alt kriterleri ele alındığında “Sistem Maliyeti” 

%38,89 ile en yüksek değer alan alt kriterdir, “Bakım Onarım Maliyeti” %16,71 ile en düşük 

değere sahip alt kriterdir. Ayrıca, “Uygulama Zamanı” %23,63 ve “Alt Yapı Giderleri” %20,77 

önem katsayıları ile “Yatırım” ana kriterinin değerlendirilmesinde yaklaşık önem 

düzeyindedirler. Yine “Yatırım” ana kriterinin ve alt kriterlerinin genel önem düzeyleri analiz 

edildiğinde “Sistem Maliyeti” %12,51 ile en yüksek değere sahip kriter olup, “Bakım Onarım 

Maliyeti” %5,38 değeri ile en düşük değere sahip alt kriterdir.  

Tüm alt kriterlerin genel önem düzeyleri dikkate alındığında “Sistem” in “Güvenirlik” 

kriteri %14 ile en yüksek genel önem düzeyi oranına ulaşırken, %1,64 ile “Tedarikçi İtibarı” en 

düşük orana sahiptir. 

Tedarik zinciri yönetimi kavramı bir işletme için ürettiği ürünlerin 

hammaddelerinden yarı mamullerine, yedek parçalarına kadar temin ederek, sonrasında tüm 

süreçleri bir araya getirerek ürünleri meydana getirmesi yani şekil faydası sağlamasıyla 

başlayan bir süreçtir. Süreç, sonrasında ürettiği ürünleri çeşitli kanallar kullanarak nihai 

tüketiciye ulaştırması ile devam etmektedir. Ürüne tedarik zincirinin her faaliyetinde bir 

değer katılarak süreç daha rekabetçi bir hal almaktadır. Bu rekabet sadece ülke içinde değil 

ülke dışında da kendisini göstermekte ve işletmeler için ucuz üretim fırsatları, ucuz işçilik 

maliyeti veya uygun kaynak kullanımı gibi çeşitli olanaklar sunmaktadır. 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki tedarik zincirleri işletmeler için çok önemli bir 

rekabet dinamiğidir. Çünkü birçok doğru yapılanmayı içerisinde barındıran tedarik zincirinin 
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özellikle tasarımı aşamasında önemli bir planlama yapılmalıdır. Dolayısıyla diğer işletmelerle 

rekabet edebilmeleri ancak bu sağlam tedarik zinciri yapısıyla mümkündür.  

Güçlü tedarik zincirlerini oluşturmak için ise işletmeler bilgi teknolojilerini mutlaka 

süreçlere veya aşamalarına dahil etmek zorundadırlar, çünkü bu teknolojik alt yapılar” 

işletmelere hem üretim aşamalarında hem yönetim performanslarında hem de tedarikçileri 

ve müşterileriyle ilişkileri konusunda önemli faydalar sağlayacaktır.  

Hem bilgi ve hem de iletişim teknolojilerinde görülen gelişmeler göstermektedir ki 

özellikle ulaştırma alt yapılarının kullanımında ve küresel kaynaklara ulaşma konularında 

işletmelere önemli fırsatlar sağlayarak fiyat, kalite ve zaman konularında çok büyük rekabet 

avantajı sağlayacaktır.  

Gerek küreselleşme eğilimlerinin geldiği nokta gerek teknolojik gelişmelerin 

artmasıyla tüm sektörler zorlu bir rekabet ortamı içerisine girmiştir. Ek olarak Covid-19 

salgını hem ulusal hem de uluslararası karantina dönemlerinde tedarik zinciri yapılarını 

etkilemiştir. Özellikle bu periyod içinde işletmeler envanter, navlun ve kapasite konularında 

küresel krizden etkilenmişlerdir. Bu noktada kullanılan sistemler ve teknolojiler sayesinde 

işletmeler üretim ve dağıtım sistemlerine esneklik kazandırarak süreci en iyi şekilde 

yönetmeye çalışmışlardır.  

Tedarik zinciri yönetimi her sektör için önemli olan bir kavramdır. Dolayısıyla 

çalışmada birden fazla sektör içerisinde yürütülmüştür. Tüm sektörler değişen ekonomik 

şartlar ve zorlu rekabet koşullarından etkilenmiştir. Bu nedenle üretici firmaların tedarik 

zincirlerine gösterdiği önem ve bunun için bilgi sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 

göstermiş olduğu özen önemli bir hale gelmiştir. 

Çalışmada işletmeler için bilgi teknolojilerinin seçim ve değerlendirme aşamalarında 

AHS yöntemi kullanılmıştır. AHS sonuçlarına göre kriterlerin ağırlığı bulunmuştur. AHS 

yönteminin tercih edilme sebebi ise hem çok kriterli hem de çok amaçlı olması ve böylece 

bilgi teknolojilerinin seçim ve değerlendirme aşamalarında kullanılan bir yöntem olmasıdır.  

Çalışmanın analizinin sonucunda firmalar kendi tedarik zinciri süreçlerine göre 

seçtiği kriterler doğrultusunda iyileştirmeler yaparak gerek kendi tedarik zinciri 

performanslarını gerekse de tedarik zincirindeki iş birliği içinde oldukları paydaşlarının 

performanslarını edindikleri bilgi teknolojileri ile daha fazla geliştirebileceklerdir. Sonuç 

olarak daha uzun süreli ve sağlam ilişkiler oluşturulabilecektir. Bu da firmaların 

verimliliğine, etkinliğine, esnekliğine ve kapasite düzeylerine etki edecektir.  
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