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ÖNSÖZ 

26-28 Nisan 2018 tarihlerinde ÇeĢme’de düzenlenen, 17. Uluslararası Katılımlı 

ĠĢletmecilik Kongresi’nin Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi, ĠĢletme Bölümü ev sahipliğinde gerçekleĢtirilmesinden dolayı büyük bir 

mutluluk ve onur duyduk. 

Türkiye’de iĢletmecilik alanında uzun süredir baĢarıyla gerçekleĢtirilen ‘ĠĢletmecilik 

Kongresi’ 17. Oturumunda uluslararası bir nitelik kazandırılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu vesile ile kongrenin 17. Oturumu ‘Uluslararası Katılımlı ĠĢletmecilik Kongresi’ 

olarak tanımlanmıĢtır. Kongrenin bu niteliği kazanmasında katkıları olan herkese 

teĢekkür ederiz. Umut ederiz ki bu kıymetli kongrenin ileriki oturumlarının da bu 

nitelikte gerçekleĢmesidir.  

17. Uluslararası ĠĢletmecilik Kongresi’ne akademi, iĢ dünyası, sivil toplum kuruluĢları 

ve bireysel olarak yaklaĢık 700 katılımcı ilgi göstermiĢtir.  Kongrede sunulmak üzere 

400’den fazla çalıĢma tarafımıza ulaĢmıĢtır. Bu çalıĢmalardan kongrede sunumu 

yapılan 236 tane tebliğ bu kitapta yer almaktadır.  

Kongrenin düzenlenmesi sırasında her zaman desteklerini hissettiğimiz DanıĢma 

Kurulu değerli üyelerine, bildiri tam metin ve özetlerini dikkatle ve özenle 

değerlendiren Bilim Kurulu üyelerine ve kongre sponsorlarına çok teĢekkür ederiz.  

 

 

Prof.Dr. Hayrettin USUL 

17. Uluslararası Katılımlı ĠĢletmecilik Kongresi 

Dönem BaĢkanı 
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PRESENTATION 

We were very pleased and honored that the 17th Internationally 

Participated Business Congress held in ÇeĢme on April 26-28, 2018, was 

hosted by Ġzmir Katip Çelebi University, Faculty of Economics and 

Administrative Sciences, Department of Business Administration. 

'Business Congress’ which has long been successfully performed in the 

field of business in Turkey,  was held in imparting international 

qualifications at the 17th anniversary. For this reason, the Congress was 

labelled as ‘internationally Participated Business Congress’ at the 17th 

anniversary. We would like to thank to those who contributed the 

qualification of the congress. We hope that the future sessions of this 

precious congress will also take place in this direction. 

Approximately 700 participants coming from academia, business, non-

governmental organizations and individually were interested in the 17th 

Internationally Participated Business Congress. More than 400 studies 

have been received to be presented at the Congress. 236 of them are 

presented in this book which were presented at the congress. 

We would like to thank the esteemed members of the Advisory Board, 

which we always feel support during the Congress and the esteemed 

members of the Scientific Council who carefully and precisely evaluated 

the full texts and abstracts of the papers and congress sponsors.  

 

 

 

Prof.Dr. Hayrettin USUL 

17th Internationally Participated Business Congress  

Congress Managing Director 
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ARAŞTIRMA: KATLIM BANKASI ÖRNEĞİ  

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan ÖZTÜRK, Muhammed Ali DEMİRCİOĞLU 
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Sunum 3 ÜNİVERSİTELERDE ALGILANAN LİDERLİK, VİZYON VE ÖRGÜT YAPISI İLE 
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17.20 - 18.40 Paralel Oturumlar III (Salon: DENĠZKIZI 1) Oturum No:14 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. ETHEM DUYGULU 
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ETKİSİ: HAVACILIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. İlker Ünder , Arş. Gör. Ümran Ünder 
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Dr. Öğr. Ü. Murat Gülmez, Arş. Gör. Yonca Bir, Arş. Gör. Şefika Nilay 

Onatça Engin, Arş. Gör. Emre Kadir Özekenci 
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Sunum 3 VİRAL REKLAM VİDEOLARINDAKİ ETİK SORUNLAR 

Doç. Dr. Pınar Aytekin, Elif Sena Süt 
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17.20 - 18.40 Paralel Oturumlar III (Salon: GERENCE 1) Oturum No:17 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. ġABAN UZAY 
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Sunum 4 SERBEST ÇALIŞAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAŞAM 
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17.20 - 18.40 Paralel Oturumlar III (Salon: GERENCE 2) Oturum No:18 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. LEVENT BEKĠR KIDAK 

Sunum 1 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GİRİŞİMCİ DAVRANIŞIN YENİLİKÇİLİĞE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Ü. Gülhan Kalmuk  
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Sunum 2 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OTANTİK LİDERLİK ALGILARI: BİR EĞİTİM 

ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Ü. Fatih Şantaş, Arş. Gör. Gülcan Şantaş, Doç. Dr. Özgür 

Uğurluoğlu, Gülsen Topaktaş , Abide Aksungur  

587 

Sunum 3 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HASTANIN DOKTOR SEÇİMİNİN ÇOK KRİTERLİ 

KARAR VERME YÖNTEMİYLE SEÇİMİ: MANİSA’DA SAĞLIK 

KURULUŞUNDA BİR UYGULAMA 

Doç. Dr. Mustafa Soba, Ümran Merve Ütücüler 

593 

Sunum 4 SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM VE 

DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

Arş. Gör. Ece Doğuç, Arş. Gör. Gamze Arıkan    
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09.30 - 10.50 Paralel Oturumlar IV (Salon: DENĠZKIZI 2) Oturum No:19 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. BANU DURUKAN 

Sunum 1 FİNANSAL PERFORMANS KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

PERFORMANSININ TEMEL BELİRLEYİCİSİ MİDİR? BORSA İSTANBUL 

(BIST) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE (XUSRD) ARAS YÖNTEMİ İLE 

BİR UYGULAMA 

Doç. Dr. Sinan Aytekin, Öğr. Gör. Abdullah Ferit Erol  

610 

Sunum 2 KATILIM BANKALARININ EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

PERFORMANSININ ARAS ve WASPAS YÖNTEMLERİ İLE 

KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Vesile Ömürbek, Dr. Öğr. Ü. Özen Akçakanat, Esra Aksoy 

627 

 

 

09.30 - 10.50 Paralel Oturumlar IV (Salon: DENĠZKIZI 1) Oturum No:20 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. CANAN MADRAN 

Sunum 1 BİR İŞYERİNDE BEYAZ VE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER 

ÇAPALARI İLE PROAKTİF İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Nida Palabıyık, Doç. Dr. İlhami Yücel  

640 

Sunum 2 ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE KARİYER UYUM YETENEKLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Öğr. Gör. Özge Günay, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Öğr. Gör. Ahmet 

Günay 

647 

Sunum 3 GENEL YETKİNLİK İNANCI BAĞLAMINDA CAM TAVAN SENDROMUNUN 

İNCELENMESİ: POLİTİK VE SİYASİ KARİYER SAHİBİ KADINLAR ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Ü. Murat Esen, Nur Kaloğlu 

659 

Sunum 4 KARİYERİZM YÖNELİMİNİN BENLİK SAYGISINA ETKİSİ: BEYAZ 

YAKALILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Prof. Dr. Sevinç Köse, Dr. Öğr. Ü. Lale Oral Ataç, Arş. Gör. Hilmiye Türesin 

Tetik 

676 
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09.30 - 10.50 Paralel Oturumlar IV (Salon: OKYANUS 1) Oturum No:21 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. BURCU CANDAN 

Sunum 1 GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMDE ÖNEMLİ BİR MECRA: SOSYAL MEDYA 

Doç. Dr. Sezen Bozyiğit 

682 

Sunum 2 INSTAGRAM MAĞAZALARINA YÖNELİK SATIN ALMA NİYETİNİN 

ÖLÇÜMÜNDE GÜVEN EĞİLİMİNİN ETKİSİ 

Leyla Bezgin, Öğr. Gör. İlknur Tüfekçi 

695 

Sunum 3 KRUVAZİYER SEKTÖRÜNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYA NE KADAR 

ETKİLİ KULLANILIYOR? 

Arş. Gör. İlke Sezin Ayaz, Arş. Gör. Esra Baran 

706 

Sunum 4 REKLAMDA NOSTALJİ KULLANIMI: SOSYAL MEDYA ARAÇLARINA AİT 

BASILI REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ 

Doç. Dr. Pınar Aytekin, Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz 

713 

 

 

09.30 - 10.50 Paralel Oturumlar IV (Salon: GERENCE 1) Oturum No:22 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. ĠSA ĠPÇĠOĞLU 

Sunum 1 AİLE İŞLETMELERİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ KUŞAKTAKİ GİRİŞİMCİLİK 

ALGISI: BUCAK’DAKİ AİLE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Özlem Çetinkaya Bozkurt, Arş. Gör. Funda Kıran 

720 

Sunum 2 MELEK YATIRIMCI KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE MELEK YATIRIMCILIK 

SÜRECİ 

Doç. Dr. Pınar Aytekin, Merve Karataş 

736 

Sunum 3 ÖZ YETERLİLİK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ VE 

GİRİŞİMCİLİK NİYETİ 

Prof. Dr. Atılhan Naktiyok, Arş. Gör. Ülke Hilal Çelik Ağırman 

740 

Sunum 4 PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ BAĞLAMINDA GİRİŞİMCİLİK NİYETİ 

ÜZERİNDE MAKYAVELİST KİŞİLİĞİN ETKİSİ 

Dr. Öğr. Ü. Tahsin Akçakanat, Okutman Dr. Mehmet Dinç 

747 

 

 

 

 



 

xxiii 

09.30 - 10.50 Paralel Oturumlar IV (Salon: GERENCE 2) Oturum No:23 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. ÇAĞNUR BALSARI 

Sunum 1 ENTEGRE RAPORLAMA ÖNEMİ VE GELİŞİMİ 

Prof. Dr. Oktay Taş, Dr. Öğr. Ü. Hüseyin Mert, İhsan Kamalak 

768 

Sunum 2 ENTEGRE RAPORLAMA VE İÇ DENETİMİN ROLÜ 

Doç. Dr. Serpil Senal  

774 

Sunum 3 TARIM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNE UYGUN DEFTER 

VE BELGE DÜZENLEMENİN ÖNEMİ: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Ü. Ali Apalı, Öğr. Gör. Mesut Bozcu 

778 

Sunum 4 TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE 

GÜNCELLEME İHTİYACI 

Prof. Dr. Engin Dinç, Dr. Öğr. Ü. Esra Atabay 

786 

 

09.30 - 10.50 Paralel Oturumlar IV (Salon: DENĠZKIZI 3) Oturum No:24 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. AYSEL ERCĠġ 

Sunum 1 THE INTERRELATEDNESS OF NETWORK TOPOLOGY TO PRODUCT 

INNOVATION SUCCESS: A CONFIGURATION APPROACH 

Doç. Dr. Ela Özkan Canbolat, Dr. Öğr. Ü. Aydin Beraha 

796 

Sunum 2 THE ROLE OF STATUS QUO BİAS ON TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 

: AN APPLICATION ON E-BOOK TECHNOLOGY 

Arş. Gör. Merve Samioğlu, Arş. Gör. Yiğit Yurder 

814 

Sunum 3 TR41 (BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK) BÖLGESİ: AKILLI UZMANLAŞMA VE 

RIS3 ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Ü. Filiz Eren Bölüktepe, Sezen Safiye Gönül 

821 

Sunum 4 TÜRKİYE’DE BÜYÜK SANAYİ FİRMALARININ ATIK YÖNETİMİ 

AKTİVİTELERİNİN PROFİLİ 

Dr. Öğr. Ü. Metehan Feridun Sorkun 

827 

 

10.50-11.10 KAHVE MOLASI 

 

Foundation Yöneticiliğin Temelleri Simülasyonu ile Akademik Alanda Yaşayarak Öğrenme Modeli 

11.10-12.00 - Salon: BALO SALONU 

 



 
xxiv 

11.10 - 12.30 Paralel Oturumlar V (Salon: DENĠZKIZI 2) Oturum No:25 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. A. FATĠH DALKILIÇ 

Sunum 1 EFFECT OF DEMAND UNCERTAINTY ON COST STRUCTURE OF TURKISH 

MANUFACTURING FIRMS 

Dr. Hakan Özkaya, Dr. Umut Uyar 

832 

Sunum 2 ETKİLİLİK VE UYGULANABİLİRLİK YÖNÜNDEN MALİYETLEME 

SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç.Dr. Şebnem Yaşar 

837 

Sunum 3 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ELEKTRİKSEL SİSTEMLERE ÖZGÜ BİLGİSAYAR 

DESTEKLİ BENZETİMİN KALİTE MALİYETLERİNE ETKİSİ 

Doç. Dr. Duygu Anıl Keskin, Fırat Özdemir, Oğuz Yağcı 

855 

Sunum 4 STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ - BİST’E KOTE İMALAT SANAYİ İŞLETMESİ 

ÜZERİNE ARAŞTIRMA 

Arş. Gör. Rabia Kübra Tünel, Arş. Gör. İlker Gülençer 

864 

 

 

 

11.10 - 12.30 Paralel Oturumlar V (Salon: DENĠZKIZI 1) Oturum No:26 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. RAMAZAN AKTAġ 

Sunum 1 BANKALARDA ETKİNLİK VE PERFORMANS: YABANCI SERMAYE 

KATILIMININ ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Ü. Gamze Göçmen Yağcılar, Arş. Gör. Zühal Küçükçakal, Aslı 

Özcan 

876 

Sunum 2 BİST’ DE İŞLEM GÖREN YATIRIM VE KALKINMA BANKALARININ CAMELS 

PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ İLE ANALİZİ 

Prof. Dr. Semra Öncü, Doç. Dr. Nilgün Kayalı, İrem Doğan 

889 

Sunum 3 TÜRKİYE’DE KAMUSAL, ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ KALKINMA VE 

YATIRIM BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİK ANALİZİ 

Dr. Öğr. Ü. İbrahim Erem Şahin, Arş. Gör. Gamze Şekeroğlu 

894 

Sunum 4 TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ 

İLİŞKİ ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ 

Doç.Dr. Aysel Gündoğdu  

903 

 

 



 

xxv 

11.10 - 12.30 Paralel Oturumlar V (Salon: OKYANUS 1) Oturum No:27 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. SEVTAP ÜNAL 

Sunum 1 SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA 

DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR 

UYGULAMA 

Dr. Öğr. Ü. Murat Esen, Tolga Şentürk, Necla Çetinoğlan 

910 

Sunum 2 SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ Y KUŞAĞI SATIN ALMA 

DAVRANIŞLARINDAKİ ROLÜ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Ü. Ebru Onurlubaş, Dr. Öğr. Ü. Derya Öztürk  

929 

Sunum 3 SOSYAL MEDYADAKİ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN (FOMO) 

İÇGÜDÜSEL ALIMLARA ETKİSİNİN ÖZ BELİRLEME KURAMI İLE 

AÇIKLANMASI 

Dr. Öğr. Ü. Hatice Aydın 

944 

Sunum 4 SOSYAL UYUM VE MATERYALİZM ETKİSİNDE GÖSTERİŞ TÜKETİMİNE BİR 

BAKIŞ 

Dr. Öğr. Ü. Nil Esra DAL, Arş. Gör.  İlknur KORKMAZ, Mustafa YALÇIN 

950 

 

 

 

11.10 - 12.30 Paralel Oturumlar V (Salon: GERENCE 1) Oturum No:28 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. MEHMET ÖZBĠRECĠKLĠ 

Sunum 1 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ... PAZARLAMANIN BÜYÜLÜ BİR DÜNYASI 

VARMIŞ: PAZARLAMADA HİKÂYE ANLATIMI 

Arş. Gör. Görgün Deveci, Prof. Dr.  Aysel Erciş, Prof. Dr. Sevtap Ünal 

966 

Sunum 2 KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Ü. Aysel Guney 

980 

Sunum 3 ORGANIZATIONAL LEARNING AND EXPORTING: CONCEPTUAL ISSUES 

AND FUTURE DIRECTIONS  

Arş. Gör. Dr. İlayda İpek 

989 

Sunum 4 YÖNETİM YAZINININ GELİŞİMİ: “ACADEMY OF MANAGEMENT” 

BAĞLAMINDA TARİHSEL KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA 

Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Gürcan Aslan 

995 

 

 



 
xxvi 

11.10 - 12.30 Paralel Oturumlar V (Salon: DENĠZKIZI 3) Oturum No:29 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. RUZĠYE COP 

Sunum 1 AN INVESTIGATION ON THE INTERPLAY BETWEEN CONTRACTUAL AND 

RELATIONAL GOVERNANCE MECHANISM IN PORT INDUSTRY 

Arş. Gör. Bayram Bilge Sağlam, Doç. Dr. Çimen Karataş Çetin 

1005 

Sunum 2 RECURSIVE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN PORT EFFICIENCY: AN 

APPLICATION ON TURKISH PORTS 

Arş. Gör. Abdullah Açık, Arş. Gör. Bayram Bilge Sağlam 

1014 

Sunum 3 TEDARIK ZINCIRINDE BILGININ DEGERI VE BUTUNLESIK TEDARIK 

ZINCIRI YONETIMI 

Arş. Gör. Aynur Kirbac, Dr. Öğr. Ü. Berna Tektas Sivrikaya 

1020 

Sunum 4 TÜRKİYE’DE LOJİSTİK MERKEZLER İÇİN LİMAN TEMELLİ HİYERARŞİK 

LOJİSTİK KÜMELENME MODELİ ÖNERİSİ 

Doç. Dr . A.Zafer ACAR, Ahmet ALEMDAR 

1027 

 

 

11.10 - 12.30 Paralel Oturumlar V (Salon: GERENCE 2) Oturum No:30 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. AHMET ERKUġ 

Sunum 1 GELECEK BEKLENTİSİ BAĞLAMINDA PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME 

ALGISININ PSİKOLOJİK SAHİPLENMEYE ETKİSİ 

Prof. Dr. Ömer Faruk İşcan, Arş. Gör. Sezin Karabulut Çakır 

1039 

Sunum 2 GÜÇ MESAFESİ - ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLİŞKİSİ: AFGANİSTAN’DAKİ TÜRK 

ASILLI İŞGÖRENLER ÖRNEĞİ 

Doç.Dr. Gaye Atilla, İlkay Dirin 

1045 

Sunum 3 GÜÇ ZEHİRLENMESİNE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ 

Doç. Dr . Asena Altın Gülova, Arş. Gör. Hilmiye Türesin Tetik,  

Arş. Gör. Deniz Dirik 

1050 

 

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞĠ 

 

THOMSON REUTERS TANITIM ETKİNLİĞİ 

12.50-13.50 - Salon: BALO SALONU 

 



 

xxvii 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: DENĠZKIZI 2) Oturum No:31 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR.RIFAT YILDIZ 

Sunum 1 BİST100'DE İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN HALKA 

AÇIKLIK ORANI İLE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİ 

Arş. Gör. Zeynep Yaroğlu, Prof. Dr. Ganite Kurt 

1055 

Sunum 2 BORSA İSTANBUL’DA HİSSE SENETLERİ İŞLEM GÖREN PERAKENDE 

SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS 

YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Cevdet Alptekin KAYALI, Uzm. İsmail AKTAŞ, Arş. Gör. Oğuzcan 

AKDEMİR 

1059 

Sunum 3 ENTROPİ TEMELLİ TOPSIS YÖNTEMİYLE İŞ MODELİNE GÖRE HAVAYOLU 

FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Ü. Kasım Kiracı, Arş. Gör. Mahmut Bakır 

1063 

Sunum 4 FULMER MODELİNİN BELİRLEYİCİLERİ: FİNANSAL PERFORMANS 

AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. Sevinç Güler Özçalık, Doç. Dr. Sinan Aytekin 

1070 

 

 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: DENĠZKIZI 1) Oturum No:32 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. SÜPHAN NASIR 

Sunum 1 MATERYALİST DEĞERLERİN ÇEVRE DOSTU ÜRÜN TERCİHLERİNE ETKİSİ: 

GENÇ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Prof.Dr. Nuray Girginer , Hazal Duman 

1075 

Sunum 2 ÜÇÜNCÜ NESİL KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SÜREÇLERİNDE 

PAZARLAMANIN ROLÜ: KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Ü. Dicle Yurdakul 

1088 

Sunum 3 YEŞİL Mİ, MATERYALİZM Mİ, YEŞİL MATERYALİZM Mİ?  KEŞİFSEL BİR 

ÇALIŞMA 

Prof. Dr. Canan MADRAN, Doç. Dr. Sezen Bozyiğit 

1094 

Sunum 4 YEŞİL YAKLAŞIMLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YÜKSELİŞİ: İŞLETMELER 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINA NEDEN ÖNEM VERİYOR? 

Dr. Öğr. Ü. Yasemin HANCIOĞLU, Arş. Gör. İlker GÜLENÇER,  

Arş. Gör.Rabia Kübra TÜNEL 

1112 

 



 
xxviii 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: OKYANUS 1) Oturum No:33 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. ALĠ ALAGÖZ 

Sunum 1 POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE ETKİSİ: 

CİNSİYETİN FARKLILAŞTIRICI BİR ROLÜ VAR MI? 

Prof.Dr. Harun Şeşen, Ahmet Maşlakçı ,        Lütfi Sürücü,          Sahil Ertan 

1118 

Sunum 2 POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ 

Prof.Dr. Asuman Akdoğan, Arş. Gör. Ceren Aydemir 

1125 

Sunum 3 PSİKOLOJİK SERMAYE VE ETKİLERİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN 

ÇALIŞMASI 

Doç. Dr. Salih YEŞİL, Öğr. Gör. Emirhan YETİ, Tuba BIYIKBEYİ 

1134 

Sunum 4 PSİKOLOJİK SERMAYENİN ALGILANAN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE 

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ 

Dr. Öğr. Ü. M. Fikret Ateş, Doç. Dr. Hakan Turgut, Doç. Dr.  Mazlum Çelik 

1144 

 

 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: GERENCE 1) Oturum No:34 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. ÜNSAL SIĞRI 

Sunum 1 DIŞ KAYNAK KULLANIM KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İLE KADROLU 

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTLARINA İLİŞKİN ALGILARI: 

HAVALİMANI ÖRNEĞİ 

Burhan ÇAPAN, İpek AYDIN 

1149 

Sunum 2 DOĞAL DUYGUSAL EMEK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: YÜZEYSEL 

ROL YAPMANIN DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ 

Doç. Dr. Murat Güler, Dr. Metin Ocak, Dr. Öğr. Ü. Onur Köksal 

1157 

Sunum 3 DUYGUSAL TÜKENME İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ 

TATMİNİNİN ARACI ROLÜ 

Öğr. Gör. Dr. Mustafa BABADAĞ, Öğr. Gör. Osman Emre ARLI 

1163 

Sunum 4 İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE 

İLİŞKİSİNDE İŞ STRESİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ 

Doç. Dr. Ebru Aykan, Arş. Gör.Hande Karakoc, Öğr. Gör. Gul Karakus 

1175 

 

 

 



 

xxix 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: GERENCE 2) Oturum No:35 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. BERNUR AÇIKGÖZ 

Sunum 1 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ 

SEÇİMİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Mustafa SOBA, Özkan KABAK, Esra TEMEL 

1182 

Sunum 2 EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ VE UYGULAMALARI LİTERATÜR TARAMASI 

Uzm. Şengül Can, Doç. Dr. Mustafa Gerşil 

1189 

Sunum 3 ENTROPİ TEMELLİ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE 

SÜPER LİG 2016-2017 SEZONUNUN YENİDEN SIRALANMASI 

Dr. Öğr. Ü. Fatma Gül Altın, Dr. Öğr. Ü. Murat Erdoğan 

1194 

Sunum 4 KURU ÜZÜM FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE TAHMİN 

EDİLMESİ VE TAHMİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Uzm. Sengul Can, Doç. Dr. Tuncer Ozdil, Doç. Dr. Mustafa Gersil 

1197 

 

14.00-15.20 Paralel Oturumlar VI (Salon: DENĠZKIZI 3) Oturum No:36 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. GANĠTE KURT 

Sunum 1 KAMU PERFORMANS YÖNETİMİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR ÇALIŞMA: 

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖRNEKLEMİ 

Öğr. Gör. Aysun Dogan, Suat Gurbuz, Prof.Dr. Abdulkadir Varoglu 

1203 

Sunum 2 SAĞLIK ALANINDA KAYNAK BAĞIMLILIĞI YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ BİLİMSEL 

YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

Arş. Gör. Hüseyin DEMİR, Öğr. Gör. Seval SELVİ 

1208 

Sunum 3 SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN ANALİZİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Aykan Candemir, Dr. Ali Erhan Zalluhoğlu, Arş. Gör. Cihat Karslı, 

Uzm. Aslı Diyadin 

1219 

Sunum 4 TÜRKİYE'DE MEDİKAL TURİZMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA 

Öğr. Gör. Demir Didem 

1222 

 

15.20-15.40 KAHVE MOLASI 

 

CapsimCore İşletmeye Giriş Simülasyonu ile Rekabet Baskısı Altında Şirket Yönetme Tecrübesi 



 
xxx 

15.40-16.30 - Salon: BALO SALONU 

 

15.20-17.00 Paralel Oturumlar VII (Salon: DENĠZKIZI 2) Oturum No:37 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. SEVAL SELĠMOĞLU 

Sunum 1 ÇALIŞANIN ÖRGÜTE BAĞLILIĞINDA LİDERİN POZİSYON VE KİŞİSEL 

GÜCÜNÜN ETKİSİ 

Doç. Dr. Cem Harun Meydan, Dr. Çağdaş Akif Kahraman 

1227 

Sunum 2 HAYVAN ÇİFTLİĞİ ROMANINDAKİ AST ÜST İLİŞKİLERİNİN EFENDİ-KÖLE 

DİYALEKTİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Kerem Bozkurt, Öğr. Gör. Ahmet Günay, Dr. Öğr. Ü. Rukiye Çelik 

1233 

Sunum 3 AUTHENTIC LEADERSHIP AND WORK-FAMILY ENRICHMENT: THE 

MEDIATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT 

Sarp Dinçer, Prof. Dr. Ahmet Erkuş 

1238 

Sunum 4 

 

 

POLİTİK BECERİLER VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM İLİŞKİSİNİN BANKA 

ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ 

Erdal ALGA, Şeyma Gün EROĞLU 

1244 

 

15.20-17.00 Paralel Oturumlar VII (Salon: DENĠZKIZI 3) Oturum No:38 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. NURĠ ÖMÜRBEK 

Sunum 1 GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME: KONYA’DA BİSKÜVİ, 

ÇİKOLATALI VE ŞEKERLİ MAMULLER ALT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

Dr. Öğr. Ü. Derya Öztürk, Dr. Öğr. Ü. Ebru Onurlubaş 

1256 

Sunum 2 İŞ MELEKLERİNİN DEĞER KATAN ROLLERİ 

Dr. Öğr. Ü. Sahra Sayğan Tunçay, Gülizar Özçelik 

1269 

Sunum 3 İŞLETMELERDE ZAMAN YÖNETİMİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR 

UYGULAMA 

Öğr. Gör. Ebru Ozer Topaloglu, Öğr. Gör. Nezahat Kocyigit, Aylin 

Yilmaz, Prof.Dr. Ahmet Diken 

1277 

Sunum 4 POSSIBLE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON THE ENTREPRENEURSHIP 

Dr. Öğr. Ü. Pınar GÖKTAŞ, Arş. Gör. Cumali KILIÇ 

1283 

 

 



 

xxxi 

15.20-17.00 Paralel Oturumlar VII (Salon: DENĠZKIZI 1) Oturum No:39 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. AYSEL ERCĠġ 

Sunum 1 ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA MÜŞTERİ EDİNMEDE ERP-CRM 

ENTEGRASYONUNUN ÖNEMİ 

Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU, Kaan GÖRGÜN, Cansu SERDÖNMEZ  

1288 

Sunum 2 IMPACT OF PRICE SENSITIVITY ON REPURCHASE INTENTION IN TERMS 

OF PERSONALITY FEATURES 

Prof. Dr. Aypar Uslu, Bahman Huseynli 

1301 

Sunum 3 PSIKOLOJIK UZAKLIK TEORISININ HEDONIK REKLAM TUTUM VE SATIN 

ALIM ISTEGINDEKI ROLU 

Öğr. Gör. Begum Yetiser 

1316 

Sunum 4 THE RELATIONSHIPS BETWEEN TURKISH CONSUMERS’ 

ETHNOCENTRISM, CONSUMER ANIMOSITY AGAINST GREECE, 

JUDGMENTS REGARDING AND WILLINGNESS TO BUY GREEK PRODUCTS 

Arş. Gör. Dr. Güngör Hacıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Gizem Kurt 

1325 

 

 

 

15.20-17.00 Paralel Oturumlar VII (Salon: OKYANUS 1) Oturum No:40 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. ÖMÜR N. ÖZMEN 

Sunum 1 DEĞİŞİME DİRENCİN ALGILANAN STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Gizem Aras Beger, Duygu Türker 

1333 

Sunum 2 ETİK OLMAYAN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ 

BELİRLEYİCİLERİ: ETKİLEŞİM ADALETİ, YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN VE 

SOSYAL BAĞLARIN ROLÜ   

Dr. Kemal Köksal, Dr. Ali Gürsoy, Dr. Mustafa Kemal Topcu 

1340 

Sunum 3 

 

THE EFFECT OF CULTURAL VALUES ON EMOTIONAL INTELLIGENCE: A 

PATH ANALYSIS INCLUDING CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES 

Ayça K. Hızarcı Payne, Prof. Dr. Alev Katrinli, Assist. Prof. Dr. Deniz 

Zaptçıoğlu Çelikdemir 

1350 

Sunum 4 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC WORK ETHIC AND 

ORGANIZATIONAL JUSTICE 

Ayça K. Hızarcı Payne, Sevgi Emirza, Prof. Dr. Alev Katrinli, Prof. Dr. 

Yasemin Arbak 

1355 

 



 
xxxii 

15.20-17.00 Paralel Oturumlar VII (Salon: GERENCE 1) Oturum No:41 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. BURCU CANDAN 

Sunum 1 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI YAZILIM SEÇİMİ KRİTERLERİNİN 

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİYLE BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Ü. Gülten DEMİRAL, Tamer BİLDİK 

1360 

Sunum 2 TEKNOPARK İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN PAZAR 

ODAKLILIK EĞİLİM PROFİLLERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE 

BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. Süphan NASIR, Öğr. Gör. Mehmet ÇAY 

1370 

Sunum 3 YALIN ÜRETİM UYGULAMALARI VE KAZANIMLARI 

Araş. Gör. Dr. Emre Bilgin Sarı 

1378 

Sunum 4 YENİLİK PERFORMANSI GÖSTERGELERİNİN DEMATEL TABANLI ANALİTİK 

AĞ SÜRECİ (DANP) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araş. Gör. Engin YÜCEL, Doç. Dr. Aslı ÖZDEMİR, Prof. Dr. Engin ÖZGÜL 

1390 

 

 

15.20-17.00 Paralel Oturumlar VII (Salon: GERENCE 2) Oturum No:42 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. METĠN KAMĠL ERCAN 

Sunum 1 İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ İLE AR-

GE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Sibel Fettahoglu, Ozan Faruk Sahbaz 

1413 

Sunum 2 THE EFFECTIVENESS OF EXCHANGE RATE INTERVENTIONS: A CASE 

STUDY ON CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

Doç. Dr. F. Dilvin Taşkın, Arş. Gör. Mustafa Okur 

1420 

Sunum 3 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BASEL III KRİTERLERİ PERSPEKTİFİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Ü. Rozi Mizrahi, İltan Kandemir 

1430 

Sunum 4 TÜRKİYE’DE ENFLASYON, TÜKETİM VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN 

EKONOMETRİK ANALİZİ 

Dr. Öğr. Ü. Dilara AYLA, Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 

1446 

 

 

17.00-17.20 KAHVE MOLASI 
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17.20-18.40 Paralel Oturumlar VIII (Salon: DENĠZKIZI 3) Oturum No:43 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. ÜNSAL SIĞRI 

Sunum 1 BELİRGİN AMAÇLARLA VE GERİ BİLDİRİMLERLE SAĞLANAN 

MOTİVASYONUN BAŞARIYA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASINA 

YÖNELİK BİR GESELL FORM KOPYALAMA TESTİ ÇALIŞMASI 

Dr. Öğr. Ü. Oktay YANIK 

1453 

Sunum 2 FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜNE OLAN ETKİSİ: 

İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ 

ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA  

Merve Akan, Dr. Öğr. Ü. İlkay Kanık 

1459 

Sunum 3 İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Meral Bektaş, Şerife Karagöz 

1466 

Sunum 4 MARİNALARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ 

Araş. Gör. Gökçe Tuğdemir, Hatice Soğukpinar 

1481 

 

 

17.20-18.40 Paralel Oturumlar VIII (Salon: DENĠZKIZI 2) Oturum No:44 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. MAHMUT PAKSOY 

Sunum 1 IDENTIFICATION DIFFERENT CONCEPT FROM COMMITMENT: THE 

EFFECT OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION AND TENURE 

Dr. Öğr. Ü. Işık Çiçek, Havva Gülnur Çalışkan 

1492 

Sunum 2 İŞ TATMİNİNİN YAŞAM TATMİNİNE ETKİSİNDE İŞ ARKADAŞLIĞININ 

ARACILIK ROLÜ 

Dr. Öğr. Ü. Abdurrahman Çalık, Öğr. Gör. Esra Bildirici Çalık 

1498 

Sunum 3 İŞE TUTULMA ÖLÇEĞİ ÇOK KISA FORMU (UWES-3) GEÇERLİLİK 

ÇALIŞMASI VE ALTERNATİF BİR VERSİYON ÖNERİSİ 

Dr. Öğr. Ü. Murat Guler, Doç. Dr. Fatih Cetin, Prof. Dr. H. Nejat Basim 

1508 

Sunum 4 ÖRGÜTSEL ETİK İKLİMİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖRGÜTSEL 

ERDEMLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ  

Arş. Gör. Hayri Cengiz, Dr. Öğr. Ü. Tahsin Akcakanat, Dr. Öğr. Ü. Hasan 

Huseyin Uzunbacak, Arş. Gör. Gizem Karadeniz, Arş. Gör. Tuğrul 

YILMAZER 

1513 

 

 



 
xxxiv 

17.20-18.40 Paralel Oturumlar VIII (Salon: DENĠZKIZI 1) Oturum No:45 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. BERNUR AÇIKGÖZ 

Sunum 1 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Hüseyin DEMİR, Arş. Gör. Murat KONCA, Prof. Dr. İsmet ŞAHİN 

1520 

Sunum 2 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ İLE ALT İŞVERENLERİ AÇISINDAN 

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ SONRASI SOSYAL SİGORTA RİSKLERİ 

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Dr. Özkan Bilgili 

1535 

Sunum 3 HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİNİN ÖRGÜTSEL 

ADALET ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Doç. Dr. Soner Taslak, Öğr. Gör. Çağdaş Işıkay 

1546 

Sunum 4 INNOVATION AND MOBILE HEALTH PRACTICES  IN HEALTH SERVICES 

Arş. Gör. Kevser Sezer Korucu, Doç. Dr. Aygen Oksay 

1556 

 

 

 

17.20-18.40 Paralel Oturumlar VIII (Salon: OKYANUS 1) Oturum No:46 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. CEVDET ALPTEKĠN KAYALI 

Sunum 1 BETA PORTFÖYLERİN PERFORMANS ANALİZİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Ü. Durmuş YILDIRIM, Dr. Öğr. Ü. Miraç EREN 

1566 

Sunum 2 BİREYLERİN FİNANSAL OKUR-YAZARLIK, FİNANSAL EĞİTİM ve 

FİNANSAL ERİŞİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL İLİ 

ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Ahmad Nawid Haydari 

1571 

Sunum 3 BİREYSEL FİNANSAL KARARLARDA ZİHİNSEL ÖN YARGILARIN ETKİSİ: 

MENTAL MUHASEBE  

Dr. Murat ATİK, Dr. Bülent YILMAZ, Doç. Dr. Yaşar KÖSE 

1576 

Sunum 4 BORSADA İŞLEM GÖREN SOSYAL MEDYA AĞ FİRMALARININ SERMAYE 

YAPISI ANALİZİ 

Dr. Öğr. Ü. Eyyüp Ensari Şahin, Arş. Gör. Gizem Vergili, Öğr. Gör. Ceyda 

AKTAN 

1588 

 

 

 



 

xxxv 

17.20-18.40 Paralel Oturumlar VIII (Salon: GERENCE 1) Oturum No:47 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. RUZĠYE COP 

Sunum 1 FİZİKSEL ÇEVRENİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE DAVRANIŞSAL NİYET 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DİNESCAPE ÖLÇEĞİ İLE ISPARTA İLİNDE BİR 

UYGULAMA 

Sevim Unutulmaz, Doç. Dr. Didar Büyüker İşler 

1598 

Sunum 2 PERAKENDE MÜŞTERİLERİNİN HİSSETTİĞİ KARIŞIKLIK VE ALIŞVERİŞ 

DENEYİMİ İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Ü. Çağla ARIKER, Prof. Dr. Uğur YOZGAT 

1611 

 

 

 

17.20-18.40 Paralel Oturumlar VIII (Salon: GERENCE 2) Oturum No:48 

 Oturum BaĢkanı: PROF.DR. SÜLEYMAN YÜKÇÜ 

Sunum 1 İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Şaban Uzay 

1618 

Sunum 2 ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN BOBİ FRS ve TFRS 

YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALI İNCELENMESİ  

Dr. Öğr. Ü. Hüseyin Mert, Memet Güner, Göktuğ Duyar 

1620 

Sunum 3 ENTELEKTÜEL SERMAYENİN SUBJEKTİF PERFORMANSA ETKİSİ: 

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Hakan Karahan, Dr. Öğr. Ü. Sibel Özafşarlıoğlu Sakallı 

1627 

Sunum 4 TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, Prof. Dr. Ali Alagöz, Öğr. Gör. Metin 

Allahverdi 

1635 
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28 NĠSAN CUMARTESĠ 

09.00 - 10.30 Paralel Oturumlar IX (Salon: DENĠZKIZI 2) Oturum No:49 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. SEMRA ÖNCÜ 

Sunum 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ VE HUKUK FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRMELERİ: BATI AKDENİZ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Ü. Oğuzhan Çarıkçı, Oğuzhan Güner 

1652 

Sunum 2 MALİ TABLOLARIN ANALİZE ELVERİŞLİ HALE GETİRİLMESİ 

Prof. Süleyman Yükçü, Doç. Dr. Gülşah Atağan 

1665 

Sunum 3 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI VE 

KAYGILARI: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME 

Doç. Dr. Alper KARAVARDAR, Muammer PAÇA 

1672 

Sunum 4 YÜKSEKÖĞRETİMDE VERİLEN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARTLARI DERSİNİN İÇERİĞİNİ İNCELENMESİ: DEVLET 

ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Ü. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ, Merve GÜNEŞ DEMİRCİ, Yasemin 

ÖZDEMİR 

1679 

 

09.00 - 10.30 Paralel Oturumlar IX (Salon: DENĠZKIZI 3) Oturum No:50 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. GANĠTE KURT 

Sunum 1 İÇ DENETÇİLERİN ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN DENETİM EĞİTİMİNDEN 

BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Ü. Ersin Kurnaz, Dr. Öğr. Ü. Murat Serçemeli 

1684 

Sunum 2 SOSYAL SERMAYENİN DENETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Ü. Mahmut Sami ÖZTÜRK 

1691 

Sunum 3 SPK’DAN BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİ ALMIŞ DENETİM 

ŞİRKETLERİNDEKİ DENETÇİLER AÇISINDAN YARATICI MUHASEBE 

UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Murat Genç  

1710 

Sunum 4 MUHASEBE MESLEK ETİĞİ: ETİK KODLAR VEYA ETİK KURALLAR 

Doç. Dr. Tuğba Uçma Uysal Prof. Dr. Ganite Kurt 

1728 

 

 



 

xxxvii 

09.00 - 10.30 Paralel Oturumlar IX (Salon: DENĠZKIZI 1) Oturum No:51 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. TÜRKER SUSMUġ 

Sunum 1 
BANKA ÇALIġANLARININ CAM TAVAN SENDROMUNA ĠLĠġKĠN 

TUTUMLARINI BELĠRLEMEYE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA 

Nur Kaloğlu, Dr. Öğr. Ü. Özhan Tuncay 

1732 

Sunum 2 
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ UYGULAMALARI ĠLE ÖRGÜTSEL ADALET 

ALGISI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: AZERBAYCAN ÖRNEĞĠ  

Madina Bayramlı, Doç. Dr. Hatice Necla KeleĢ 

1744 

Sunum 3 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETĠMĠ: TURĠZM SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA 

Prof. Dr. Lutfiye Özdemir, Öğr. Gör. Dr. Berkant Dulkadir, Dr. Öğr. Ü. Sevtap 

Sarıoğlu Uğur 

1749 

Sunum 4 NARSĠZM VE  HUBRĠS SENDROMU.  ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ 

BAĞLAMINDA BĠR DEĞERLENDĠRME 

Dr. Öğr. Ü. Ahmet Yıldırım 

1755 

Sunum 5 TÜRKĠYE’DE YAYINLANAN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK RAPORLARININ 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ BAĞLAMINDA 

ĠNCELENMESĠ: NĠTEL BĠR ARAġTIRMA 

Öğr. Gör. Dilek Esen, Dr. Öğr. Ü. Murat Esen 

1765 

 

09.00 - 10.30 Paralel Oturumlar IX (Salon: OKYANUS 1) Oturum No:52 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR.FATĠH COġKUN ERTAġ 

Sunum 1 BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARTLARI (BOBİ FRS) KAPSAMINDA RİSKTEN KORUNMA 

MUHASEBESİ 

Prof. Dr. Engin Dinç, Arş. Gör. Oğuz Yusuf Atasel 

1782 

Sunum 2 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ LİSANS PROGRAMLARINDA OKUYAN 

ÖĞRENCİLERİN HARCAMA ALIŞKANLIKLARI 

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Emin Bakay 

1790 

Sunum 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN 

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) VE MUHASEBE 

STANDARTLARI İLE KARŞILAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Ü. Ayşe Nur Buyruk Akbaba 

1793 

Sunum 4 MUHASEBE BİLGİSİ DEĞER İLİŞKİSİ: BİST GIDA İÇECEK SEKTÖRÜ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Ü. Hakan Özçelik 

1799 

 



 
xxxviii 

09.00 - 10.30 Paralel Oturumlar IX (Salon: GERENCE 1) Oturum No:53 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. AHMET VECDĠ CAN 

Sunum 1 ENERJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL SIKINTILARININ ALTMAN Z SKOR 

MODELİ İLE ANALİZİ 

Arş. Gör. Melek Aksu, Prof Dr. Şakir Sarıkaya 

1801 

Sunum 2 FİNANSAL BAŞARISIZLIK RİSKLERİNİN ALTMAN Z-SKOR VE SPRİNGATE 

S-SKOR MODELLERİYLE TAHMİNİ: BÜYÜK HAVAYOLLARI ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA  

Dr. Öğr. Ü. Kasım Kiracı, Arş. Gör. Mehmet Yaşar 

1806 

Sunum 3 KAMU FİNANSI FİNANSAL PİYASALAR VE KREDİ TEMERRÜT RİSKİ: 

TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ UYGULAMASI 

Doç. Dr. Sedat Yenice, Dr. Öğr. Ü. Şaban Çelik, Arş. Gör. Yasin Erdem 

Çevik 

1812 

Sunum 4 NAKİT VEYA KREDİ KARTINDAN YAPILAN HARCAMALAR ARASINDAKİ 

TUTARSAL FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ 

Dr. Murat Atik, Dr. Bülent Yılmaz, Doç. Dr. Yaşar Köse 

1818 

Sunum 5 REKLAM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Dr. Derya Altıntaş, Dr. Öğr. Ü. Dilara Ayla, Dr. Öğr. Ü. Çiğdem 

Karış 

1824 
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09.00 - 10.30 Paralel Oturumlar IX (Salon: GERENCE 2) Oturum No:54 

Oturum BaĢkanı: PROF.DR. M. BAġARAN ÖZTÜRK 

Sunum 1 AHP GRUP KARAR VERME YÖNTEMİ İLE BİLGİ İŞLEM ÇALIŞANLARININ 

YETKİNLİK TEMELLİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRMESİ: BİR 

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 

Dr. Öğr. Ü. Berna Tektaş Sivrikaya, Esra Ünal 

1831 

Sunum 2 EN DEĞERLİ 10 KÜRESEL MARKANIN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 

YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Mustafa Zihni Tunca, Prof. Dr. Nuri Ömürbek, Arş. Gör. Ezgi 

Dilan Urmak Akçakaya, Dr. Öğr. Ü. Onur Akşakaya 

1837 

Sunum 3 HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ İLE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 

YÖNTEMLERİNİN RİSK ANALİZİ İÇİN ENTEGRE EDİLMESİ 

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Ali Ilgın, Arş. Gör. Muhammet Enes Akpınar 

1848 
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ÖZET 

Günümüzde iĢletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek iÑin, ÑalıĢanlarına daha 

fazla önem vermeye baĢlamıĢlardır. Bu sebeple ÑalıĢan davranıĢlarını anlamak ve aÑıklamak giderek önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır. ÆalıĢanların yönetici ve arkadaĢlarıyla düĢüncelerini aÑıkÑa paylaĢmaları, örgütlerin 

rekabet avantajı sağlamasında ve geliĢmesinde önemli bir husustur. Bu bağlamda ÑalıĢanların katkısını ve 

katılımını bir değer kabul eden iĢletmeler iÑin algılanan örgütsel destek, yönetici desteği ve yardım etme 

davranıĢları önemli dinamikler arasındadır. Bu araĢtırma, Burdur‘da faaliyet gösteren iĢletme ÑalıĢanlarında 

algılanan örgütsel desteğin yardım etme davranıĢına etkisinde yönetici desteğinin aracılık rolünü tespit etmek 

amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıĢtır AraĢtırma sonucuna 

göre algılanan örgütsel destek düzeyinin artması yönetici desteğini pozitif yönde etkilemekte ve yönetici desteği 

ÑalıĢanlarda yardım etme davranıĢını ortaya Ñıkarabilmektedir. Ayrıca hiyerarĢik regresyon analizi sonucunda 

algılanan örgütsel destek ve yardım etme davranıĢı arasındaki iliĢkide, yönetici desteğinin kısmi aracılık rolü 

üstlendiği tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Örgütsel Destek, Yönetici Desteği, Yardım Etme DavranıĢı.  

THE MEDIATING ROLE OF MANAGERIAL SUPPORT IN THE EFFECTS OF 

PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON HELPING BEHAVIOR 

 

ABSTRACT 
Today, enterprises have begun to give more importance to their employees in order to be able to sustain their 

existence and achieve competitive advantage. therefore it becomes increasingly important to understand and 

explain working behaviors. Exchange of employees' views with managers and friends is an important aspect of 

organizations' competitive advantage and development. In this context, perceived organizational support, 

managerial support and helping behaviors are among the key dynamics for enterprises that value employees' 

contribution and participation. This research is conducted in order to determine the mediating role of managerial 

support in influencing perceived organizational support behavior in business employees operating in Burdur. 

Survey method is used as data collection tool in the research. According to research result the increase in level of 

perceived organizational support affects the manager support in the positive direction and managerial support can 

trigger helping behavior in employees.  besides, as a result of hierarchical regression analysis, managerial support 

has a partial mediating role in relationship  between perceived organizational support and helping behaviors.  

Key words: Perceived Organizational Support, Managerial Support, Hepling Behavior. 

 

GĠRĠġ 

KüreselleĢmenin yaygınlaĢması ile yaĢanan teknolojik geliĢmeler, değiĢen ve geliĢen Ñevrede artan 

rekabet ortamı, iĢletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde belirleyici unsur olmuĢtur. Ézellikle 

örgütlerin değiĢime ayak uydurabilmesi iÑin ÑalıĢanların örgütsel geliĢime katkı sağlayacak fikirlerini 

kolaylıkla ortaya koyabilmeleri gerekmektedir (Pekdemir vd., 2013: 85). 

Érgütler, ÑalıĢanlarının iĢ memnuniyetini sağlamak ve verimliliklerini arttırmak iÑin birÑok faktörü 

karĢılamak durumundadır. Bu faktörlerin baĢında, maddi ve sosyo-duygusal faktörler gelmektedir. 

Maddi ve sosyo-duygusal faktörlerin karĢılanmasında ÑalıĢanların, yönetici ve örgütsel destek algıları 

oldukÑa önem arz etmektedir. Érgütsel destek sosyo-duygusal ihtiyaÑları karĢılamak ve artan ÑalıĢma 

gayretini ödüllendirmek adına örgütün istekliliğini göstermek iÑin, ÑalıĢanların kendi katkılarının, 

örgütte nasıl değerlendirildiğine dair genel inanıĢlar geliĢtirdiğini ve kendi Ñıkarlarını düĢündüklerini 

varsaymıĢtır (Eisenberger vd., 2002: 565). ÆalıĢanlar, örgütlerinin kendi memnuniyetlerini 

önemsediği ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundukları gibi, yöneticilerinin de onların katkılarını 

önemsediğiyle ilgili düĢüncelere sahiptirler. Astlar, algılanmıĢ destek görüĢünü, örgütün olumlu ya da 

olumsuz temsilcisi olarak yöneticilerinden almakta ve astların, yönetici desteği algısı daha büyük 

örgütsel destek algısına neden olmaktadır (Shanock ve Eisenberger, 2006: 690). Bu nedenle 
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yöneticiler önemli bir role sahiptir. Yöneticiler, aldıkları kararlarla ÑalıĢanların performanslarını 

etkileyecek güce sahiptirler. Bu anlamda yönetici, ÑalıĢanların daha üstün bir performansa ulaĢmaları 

ve sahip oldukları yetenekleri tam olarak ortaya koyabilmeleri iÑin gerekli ortamın sağlanmasına 

öncülük etmektedir (KoÑel, 2001: 21).  

Érgütsel destek, yardım etme davranıĢı ve yönetici desteği algısı, ÑalıĢanın kendisini iĢle ilgili 

konularda ifade etmesini sağlayacak dinamikler arasında yer almaktadır. Bu bakımdan sağlanan 

yönetici desteği ve örgütsel destek, yardım etme davranıĢını beraberinde getirmekte ve iĢlerinden 

memnun olan ÑalıĢanların örgütsel amaÑlarını gerÑekleĢtirmesinde daha etkin olmalarını sağlayacaktır. 

Bu karĢılıklı alıĢveriĢ dengesinde yönetici ve ÑalıĢan beklentilerinin karĢılanması gerekir. Literatür 

araĢtırmasında iĢletme ÑalıĢanları üzerinde algılanan örgütsel desteğin yardım etme davranıĢına 

etkisinde yönetici desteğinin aracılık rolünü doğrudan inceleyen bir araĢtırmaya pek rastlanmadığı iÑin 

bu araĢtırmanın literatürdeki boĢluğa katkı sağlayabileceği düĢünülmüĢtür. Buradan hareketle bu 

araĢtırmanın amacı, algılanan örgütsel desteğin yardım etme davranıĢına etkisinde yönetici desteğinin 

aracılık irdelemek olarak belirlenmiĢtir.  

ÆalıĢmanın amaÑlarına ulaĢmak iÑin, ilk olarak örgütsel destek, yardım etme davranıĢı ve algılanan 

yönetici desteği kavramları ile ilgili literatür özetlenmiĢtir. Devamında araĢtırmanın amaÑlarına uygun 

olarak algılanan örgütsel desteğin yardım etme davranıĢına etkisinde yönetici desteğinin aracılık 

rolünü tespit etmek iÑin araĢtırmanın yöntem ve bulguları ayrıntılı bir Ģekilde aÑıklanmıĢtır. Takip 

eden bölümde analizler gerÑekleĢtirilmiĢ, elde edilen sonuÑların yorumlanıp önerilerin sunulması ile 

ÑalıĢma son bulmuĢtur. 

 

1. ÖRGÜTSEL DESTEK  

KüreselleĢen dünyamızda iĢletmeler iÑin baĢarının yolu rekabet gücünden geÑmektedir. Rekabette 

baĢarının gücü olarak insan kaynağı tüm diğer kaynakların önüne geÑmiĢtir. Bu bağlamda, rekabet 

gücünün temel kaynağını insan olması nedeniyle; yetenekli iĢ gücü istihdam etmek, iĢe bağlılığı 

arttırmak, yeniliklere ve teknolojik geliĢmelere bağlı olarak iĢini devam ettirmek önemlidir (Bozkurt, 

2007:170). Destek, farklı kaynaklardan toplanan, kiĢilerin algıladığı bilgisel, duygusal, beğenme ve 

materyal yardımlarını ifade eden bir kavramdır. Érgütsel destek ise bu desteğin asıl kaynağının örgüt 

olduğunu ifade etmektedir (SelÑuk, 2003:2).   

Érgütsel destek, bir örgütün, ÑalıĢanlarının örgüte yaptığı katkılarının farkında olması ve ÑalıĢanın 

refahına önem vermesi Ģeklinde tanımlanmaktadır (Polat ve Aktop, 2010). Bu bağlamda, 

ÑalıĢanlarının yaratıcı fikirlerini, önerilerini ve eleĢtirilerini dikkate almak, iĢ güvenliklerini sağlamak, 

örgüt iÑinde insan iliĢkilerinin olumluya yöneltmek, herkese adaletli ve eĢit davranmak, ÑalıĢanları 

önemsemek gibi bulunması gereken önemli özellikler vardır (Eisenberger vd., 1986: 501; 

Ézdevecioğlu, 2003: 116-118). 

Literatür incelendiğinde, örgütsel destek kavramının ―algılanan örgütsel destek‖ kavramı ile eĢ 

anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Algılanan örgütsel destek, örgütün ÑalıĢanlarına uyguladığı 

belirli izlenimler ve göstermiĢ olduğu davranıĢlar sonucunda ÑalıĢanlarda oluĢan soyut bir kavramdır 

(SelÑuk, 2003:2). ÆalıĢanların, değer verilme, beğenilme, güvenilme, önemsenme, saygı duyulma ve 

takdir edilme gibi duyguların örgüt tarafından yansıtılması ve yaĢatılması gerekmektedir. ÆalıĢanında 

bu duyguları hissetmelerine olan inancı ise ―algılanan örgütsel destek‖ olarak ifade edilmektedir 

(Ézcaner, 2003: 49). Algılanan örgütsel destek kavramı, ÑalıĢanın iĢvereni tarafından nasıl, ne kadar 

ve ne derecede desteklendiğine iliĢkin algıların tamamını oluĢturmaktadır (Karayel, 2016: 22).  

Érgütsel desteği oluĢturan en önemli unsurlardan biri iletiĢim deneyimleridir. ĠĢveren ile ÑalıĢan 

arasında kurulan iletiĢim algılarının önemi oldukÑa fazladır. Bu nedenle yöneticilerin söylemlerinde, 

politikalarında ve uygulamalarında, aÑık veya örtülü olarak verdikleri mesajlar, algılanan örgütsel 

destek üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Énderoğlu, 2010: 12; Yılmaz ve GörmüĢ, 2012: 4492). 

ÆalıĢanların kendi örgütleri tarafından desteklendiklerine iliĢkin inanÑları daha yüksek iĢ 

performansını, yüksek iĢ tatminini sağlarken; iĢten ayrılmaların ve iĢgören devir hızının azalmasına 

neden olacaktır (Turgut, 2014: 30). 

Literatürde örgütsel desteğe iliĢkin bazı araĢtırmaların sonuÑlarına bakıldığında; Chen, Aryee ve Lee 

(2005)‘nin yaptığı araĢtırma algılanan örgütsel desteğin, örgütlerde güven ile pozitif yönlü iliĢkili 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Ézdevecioğlu (2003) araĢtırmasında; algılanan örgütsel desteğin 

ÑalıĢanların normatif bağlılık, duygusal bağlılık ve devam bağlılığı düzeylerini pozitif olarak 

etkilediğini ifade etmiĢtir. Panaccio ve Vanderberghe (2009)‘in araĢtırmasında, algılanan örgütsel 

desteğin duygusal ve normatif bağlılıkla pozitif yönlü iliĢkili olduğunu tespit etmiĢtir. Takeuchi vd., 
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(2009)‘nin araĢtırmalarında da, algılanan örgütsel desteğin, iĢe uyum ve genel uyumla anlamlı 

derecede iliĢkili olduğuna yönelik sonuÑlar yer almaktadır. Hekman vd., (2009)‘nin araĢtırmasında 

algılanan örgütsel destekle performans arasında yüksek düzeyde olumlu iliĢki; örgütsel özdeĢleĢmenin 

yüksek, profesyonel özdeĢleĢmenin düĢük olduğu zamanlarda ortaya Ñıkarken; en düĢük iliĢkinin 

örgütsel özdeĢleĢmenin düĢük, profesyonel özdeĢleĢmenin yüksek olduğu zamanlarda ortaya Ñıktığı 

tespit edilmiĢtir. UÑar ve Étken (2010) araĢtırmalarında algılanan örgütsel destek ile normatif ve 

duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢkinin olduğu, devam bağlılığıyla ise negatif bir 

iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. AkkoÑ, vd.  (2012) algılanan örgütsel desteğin, iĢ performansı, iĢ 

tatmini ve ÑalıĢanların güven algısını anlamlı ve pozitif olarak etkilediği sonucuna ulaĢmıĢtır. Edwards 

(2009), algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeĢleĢmeyle iliĢkili olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Armstrong vd., (2009), araĢtırmasında, ÑalıĢanların örgütte kalma niyeti ve kariyer tatminlerinde 

örgütsel desteğin pozitif yönde etki ettiğine dikkat ÑekmiĢlerdir. TurunÑ ve Æelik (2010), araĢtırma 

bulgularında; algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeĢleĢme düzeyini anlamlı ve pozitif olarak 

etkilediği, iĢ stresinin ÑalıĢanları örgütsel özdeĢleĢme seviyelerini negatif ve anlamlı olarak etkilediği, 

örgütsel özdeĢleĢmenin ÑalıĢanların iĢ performansını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği ve örgütsel 

desteğin iĢ performansını arttırmasında aracılık rolü üstlendiğini tespit etmiĢtir. Celep ve Yılmaztürk 

(2012), algılanan örgütsel destekle örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki bulmuĢlardır.  

Rhoades ve Eisenberger (2002)‘in araĢtırmaları algılanan örgütsel destekle, iĢten ayrılma niyeti 

arasında negatif yönlü bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢtur. Shen vd., (2014)‘nin araĢtırmalarında 

algılanan örgütsel destek, örgütsel özdeĢleĢme ve performansla pozitif yönlü, iĢten ayrılma niyetiyle 

ise negatif yönlü iliĢki tespit edilmiĢtir. Chiang ve Hsieh (2012)‘in araĢtırmalarında, algılanan örgütsel 

desteğin örgütsel vatandaĢlık davranıĢını pozitif olarak etkilediği ancak iĢ performansını pozitif olarak 

etkilemediği saptanmıĢtır. Ngo vd., (2013)‘nin araĢtırmasında algılanan örgütsel desteğin duygusal 

bağlılık ve iĢ tatminiyle pozitif iliĢkili olduğu, iĢten ayrılma niyetiyle negatif iliĢkili olduğu tespit 

edilmiĢtir. Fu vd., (2013)‘nin araĢtırmasında algılanan örgütsel desteğin iĢ tatminini pozitif olarak 

etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Cheng vd. (2013)‘nin araĢtırmasında algılanan örgütsel desteğin, 

örgütsel etiğin iĢ tatmini üzerindeki etkisine kısmen aracılık ettiği; yine algılanan örgütsel desteğin 

örgütsel etiğin iĢten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine tam olarak aracılık rolü üstlendiğini saptamıĢtır. 

 

2. YÖNETĠCĠ DESTEĞĠ 

Yönetici desteği, yöneticinin ÑalıĢanlarına arkadaĢÑa ve yardım etme eğilimli yaklaĢarak sosyal ve 

duygusal aÑıdan onlarla ilgilenmesi olarak ifade edilebilmektedir (Eisenberger ve Rhoades, 2001 :700; 

Pearce, vd., 1994: 263) yani yönetici desteği, yöneticilerin ÑalıĢanlarını düĢünmesidir. ÆalıĢanların 

yöneticilerinden olumlu bir davranıĢ görmeleri yönetici desteği algılarını yükseltmektedir (Rhoades, 

2001: 826). Yönetici desteği kavramı, örgüt desteği kavramına dayanmaktadır. Érgüt desteği, örgütün 

ÑalıĢanlarının göstermiĢ oldukları Ñabaya değer vermesi ve ÑalıĢanların mutluluklarını önemseme 

derecesine göre, ÑalıĢanların ÑalıĢtıkları kuruma yönelik genel inanÑlarıdır (Eisenberger vd., 

1986:500). Yönetici desteği, ÑalıĢanların motivasyon, iĢ tatmini ve performanslarına pozitif yönde 

katkı sağlamaktadır (Ézbek ve Kosa, 2009:193).  

ÆalıĢanlar, yöneticilerini örgütün en önemli temsilcisi olarak hissetmeleriyle birlikte yöneticilerinden 

almıĢ oldukları desteği örgütlerinden almıĢ oldukları destek ile eĢ değer tutarak (DcConinck ve 

Johnson, 2009:336; Eisenberger, vd., 2002:565), yöneticileriyle örgütün iliĢkili olduğu inancındadırlar 

(Johlke, vd., 2002:117) ve bu nedenle, ÑalıĢanların yönetici desteği algıları örgüt desteği algılarından 

etkilenmektedir (Rhoades ve Eisenberger, 2006:689). Bu durumda, örgüt desteği algısının artması 

yönetici desteği algısının artmasıyla sonuÑlanmaktadır (Dawley, vd., 2008:238).  

Yönetici desteğinin, örgütsel destek bağlamında önemi yadsınamaz derecede fazladır. Æünkü 

yöneticiler ÑalıĢanların gözünde örgütün temsilcisi konumundadırlar. Bu yönüyle yöneticiden gelecek 

olan destek, ÑalıĢanlar iÑin örgüt desteği olarak algılanmaktadır (Eisenberger vd., 1986). Yöneticinin 

ÑalıĢana destek vermesi, ÑalıĢan iÑin kendisini düĢündüğü anlamına gelir. Buna göre ÑalıĢanın 

yöneticisinden olumlu yönde davranıĢ görmesi, ―yönetici desteği‖ algısını arttırır (Rhoades, 2001: 

826). 

Yönetici desteği; ÑalıĢanın motivasyonunu, performansını ve iĢ tatminini arttıran bir unsur olup 

(Rhoades ve Eisenberger, 2006: 690; Dawley, vd., 2008: 238) ÑalıĢan aÑısından yöneticinin verdiği 

destek, örgütün verdiği destek ile bağlantılıdır (Johlke, vd., 2002: 117). Bu sebeple ÑalıĢanın ―yönetici 

desteği algısı‖ ―örgüt desteği algısını etkilemektedir (Eisenberger, Rhoades, 2001:698; Bello, 2009: 

21). Yani ÑalıĢan; örgütün temsilcisi olarak gördüğü yöneticisinden aldığı desteği örgütten aldığı 

destekle eĢdeğer tutmaktadır (Eisenberger, vd., 2002: 565).  
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Literatürde yapılan bazı ÑalıĢmalarda algılanan yönetici desteğinin örgütsel destek üzerinde bir etkiye 

sahip olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır (Eisenberger vd., 2002; Hutchison, 1997; Yoon ve Lim, 1999; 

Rhoades vd, 2001). Bu durumla ilgili yine birÑok araĢtırmacı tarafından yönetici desteği örgüt 

desteğinin öncülü olarak kabul edilmiĢtir (Rhoades vd., 2001; Yoon, Han ve Seo, 1996; Rhoades ve 

Eisenberger, 2002). Érgüt desteğinin yönetici desteği üzerinde bir etkiye sahip olduğunu (Yoon ve 

Thye, 2000) vurgulayan araĢtırmacılar da vardır. Ceylan vd., (2015), ÑalıĢmalarında iĢ 

memnuniyetinin, yönetici desteği ve personel güÑlendirmeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna 

ulaĢmıĢtır. Bu sonuÑlar ilgili literatürden elde edilen, yönetici desteği ile iĢ memnuniyeti arasında 

pozitif doğrusal bir iliĢki olduğunu öne süren ÑalıĢmalarla paralellik göstermektedir (AkÑakaya, 2010; 

Low vd., 2001). Emhan vd. (2013), yönetici desteğinin, örgütsel bağlılık ve örgütsel performans 

arasında aracılık etkisi bulunduğu fakat örgütsel bağlılık ve tükenmiĢlik arasındaki iliĢki üzerinde 

herhangi bir etkisinin olmadığını saptamıĢtır. Levinson (1965) ve Eisenberger vd. (1986) örgütün 

hedeflerine ulaĢmasında yöneticileri tarafından desteklenen ÑalıĢanların daha yüksek performans elde 

ettikleri bulgusuna ulaĢmıĢlardır. Pekdemir vd. (2013) ÑalıĢmalarında birey-örgüt uyumunun 

katılımcının aÑıkÑa konuĢma davranıĢı üzerindeki etkisinde algılanan yönetici desteğinin kısmi 

aracılık rolü olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  Turgut (2011) iĢ-aile dengesine yönelik yönetici desteğinin 

duygu-temelli ÑatıĢma üzerinde etkisinin olmadığını tespit etmiĢtir. Demirhan vd. (2014) emniyet 

memurları ve özel harekÍt polis memurları üzerinde yaptıkları ÑalıĢmada, yönetici desteği ve iĢ 

tatmininin ÑalıĢanların performansları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Tuna (2016) ÑalıĢmasında algılanan yönetici desteğinin, örgüt iÑi giriĢimcilik boyutları olan 

yenilikÑilik, proaktiflik, risk alma, özerklik ve bireysel ağları geniĢletme boyutları arasında bir etkiye 

sahip olmadığını tespit etmiĢtir.  Ġnce (2016)‘nin yapmıĢ olduğu ÑalıĢma sonucuna göre örgütsel 

desteğin, iĢe adanmıĢlık ve yönetici desteği üzerinde etkili bir faktör olduğunu ve örgütsel desteğin, 

iĢe adanmıĢlık üzerine etkisinde yönetici desteğinin tam aracılık rolünü üstlendiğini saptamıĢtır. 

Ayrıca örgütsel desteğin iĢe adanmıĢlık üzerinde yönetici desteğinin kısmi aracılık etkisi olduğu 

bulgusuna ulaĢmıĢtır. Yoon ve Lim (1999)‘in ÑalıĢmasında, algılanan yönetici desteği ile algılanan 

örgütsel destek arasında anlamlı ve pozitif iliĢki olduğu saptanmıĢtır. 

 

3. YARDIM ETME DAVRANIġI 

Yardım etme davranıĢı, bir zorunluluk ya da görev olmadığı halde diğer kiĢilere yardım etmeye veya 

iĢle ilgili sorunların ortaya Ñıkmasını önlemeye yönelik gönüllü davranıĢları ifade eder. Bu davranıĢ 

biÑimi genellikle kendiliğinden oluĢur ve bir beklenti iÑerisine girilmez. Ġnsanın iÑinden gelmesi ve 

iyimser hali bu davranıĢa yol aÑar (Omoto ve Snyder, 1995: 671). BaĢkalarına yardım etme 

davranıĢını, herhangi bir sorun oluĢtuğunda ÑalıĢanların, uzman kiĢilere yardımcı olmayı amaÑlayan 

ve böylece örgüt ÑalıĢanlarının daha verimli olmasını sağlayan davranıĢları olarak belirtmiĢlerdir 

(Podsakoff vd., 1990: 111). 

ÆalıĢma hayatında birÑok insanla iletiĢim halinde olmak zorunda kalan bireyler iĢlerinde kolektif 

uyumu sağlamada en önemli adımın diğerlerine yardım etmekten ve karĢılıklı iliĢkilerde nezaket ve 

hoĢgörü sergilemekten geÑtiğini tespit etmiĢlerdir. Érgütün yüksek baĢarı elde etmesinde ÑalıĢanların 

formal rollerinin ötesinde, kendi istekleri ile diğer ÑalıĢanlara yardım etmeleri ve onların iĢlerini 

kolaylaĢtırmaları olumlu bir etken olarak düĢünülmektedir (Basım ve ġeĢen, 2003:160). Yardım etme 

davranıĢı, bir zorunluluk ya da görev olmadığı halde diğer kiĢilere yardım etmeye veya iĢle ilgili 

sorunların ortaya Ñıkmasını önlemeye yönelik gönüllü davranıĢları iÑerir (Paine ve Bachrach, 2000: 

514). Bir ÑalıĢanın, diğer ÑalıĢanın rahatsızlığı sebebiyle onun iĢini üstlenmesi davranıĢı, bu davranıĢa 

örnek olarak verilebilir (Kidwell, Mossholder ve Benneth, 1997: 777) Bu tür davranıĢlar, bireylerin 

performanslarını geliĢtirerek grup verimliliğine bunun yanında iĢletmenin etkililik ve verimliliğine 

katkı sağlamaktadır (Burns ve Collins, 2000: 1-4). Alparslan vd., (2014) araĢtırma sonucuna göre, 

algılanan örgütsel destek ve yardım etme davranıĢı arasındaki iliĢkide, örgütsel özdeĢleĢmenin kısmi 

aracılık rolü üstlendiğini tespit edilmiĢtir. 

Teorik altyapıda da bahsedildiği üzere yönetici desteğinin artması ile örgütsel destek arasında önemli 

düzeyde iliĢki olduğu görülmüĢtür. Bir diğer araĢtırmada ise algılanan örgütsel desteğin ÑalıĢanların 

ortaklaĢa davranıĢları (yardımlaĢma, iĢbirliği) iliĢkisi yüksek bulunmuĢtur (Ézdemir, 2010: 104, 

Ézdemir, 2010b: 244). Yani örgütsel destek düzeyindeki artıĢ algısı yönetici desteğinin yükselmesini 

sağlamakta ve yönetici desteğinin artması ile de yardım etme davranıĢının daha fazla ortaya Ñıkması 

beklenmektedir. 
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4. ARAġTIRMA TASARIM VE YÖNTEMĠ 

4.1. AraĢtırmanın Amacı  

Bu ÑalıĢmanın amacı, Burdur‘da faaliyet gösteren iĢletme ÑalıĢanlarında algılanan örgütsel desteğin 

yardım etme davranıĢına etkisinde yönetici desteğinin aracılık rolünü tespit etmektir. 

 

ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AraĢtırma hipotezleri ve bu hipotezlere göre araĢtırma modeli Ģekil 1‘de gösterilmiĢtir. 

Yukarıdaki literatür bilgilerinin ıĢığında algılanan örgütsel desteğin yardım etme davranıĢına etkisinde 

yönetici desteğinin aracılık rolünün olabileceği düĢünülerek aĢağıdaki hipotezler önerilmektedir: 

H1: Algılanan örgütsel destek, yardım etme davranıĢını pozitif yönde etkilemektedir. 

H2: Algılanan örgütsel destek, yönetici desteğini pozitif yönde etkilemektedir. 

H3: Yönetici desteği, yardım etme davranıĢını pozitif yönde etkilemektedir  

H4: Algılanan örgütsel destek ile yardım etme davranıĢı arasındaki iliĢkide yönetici desteğinin aracılık 

rolü vardır. 

4.2. AraĢtırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Aracı  

AraĢtırmada, nicel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak anket formundan 

yararlanılmıĢtır. Veriler basit tesadüfî örneklem yöntemi ile toplanmıĢtır. Veri toplama aracı olarak 

kullanılan soru formunda demografik sorular, algılanan örgütsel destek ölÑeği, yönetici desteği ve 

yardım etme davranıĢı ölÑekleri kullanılmıĢtır. Yönetici desteği algısı Karasek vd. (1985) tarafından 

geliĢtirilen ve Kula (2011) tarafından uyarlanan 7 maddeli bir ölÑekle değerlendirilmiĢtir. Ankette 8 

sorudan oluĢan algılanan örgütsel destek ölÑeği (Eisenberger vd. 1986) ve 7 sorudan oluĢan yardım 

etme davranıĢı ölÑeğinden (Dyne ve Lepine, 1998) yararlanılmıĢtır. ÉlÑekler katılımcılardan, belirtilen 

ifadelere 5‘li Likert ÉlÑeği (1=Kesinlikle katılmıyorum…… 5=Kesinlikle katılıyorum) üzerinde ne 

oranda katıldıklarını iĢaretlemeleri istenmiĢtir.  Toplam 22 sorudan oluĢan anket 241 ÑalıĢana 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan örnekleme araĢtırmanın amacı aÑıklanarak, sonuÑların gizli 

tutulacağı vurgulanmıĢ gönüllü katılmaları istenmiĢtir. Analiz sürecinde soru formları önce gözden 

geÑirilmiĢ ve eksik iĢaretleme yaptığı tespit edilen 20 katılımcının araĢtırma formu analiz dıĢı 

bırakılmıĢ; eksiksiz olduğu tespit edilen toplam 241 adet anket formu analize dÍhil edilmiĢtir. 

4.3. Evren ve Örneklem  

AraĢtırma evrenini, Burdur Ġl Merkezi sınırlarında faaliyet göstermekte olan iĢletme ÑalıĢanları 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada iĢletme ÑalıĢanlarının örneklem olarak seÑilmesinin nedeni, hızla geliĢen 

ve değiĢen Ñevre koĢulları iÑerisinde iĢletme sayısının son zamanlarda hızlı bir Ģekilde artması ve 

ekonomi iÑinde daha fazla önem kazanmasıdır. Ayrıca örgütsel destek, yönetici desteği ve yardım 

etme davranıĢının görece daha stresli bir ÑalıĢma ortamında bulunan ÑalıĢanlar aÑısından daha dikkate 

değer bir olgu olmasıdır. AraĢtırma kapsamında toplamda 241 ÑalıĢan ile anket uygulaması 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Evrene ulaĢmada zaman ve ulaĢım aÑısından zorluklar yaĢanacağından dolayı 

belirlenen evren üzerinden onu temsil edecek basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile örneklem 

seÑilmiĢtir. Bu kapsamda araĢtırmanın örneklemini Burdur ilinde rastgele seÑilen iĢletmelerdeki 

ÑalıĢanlar oluĢturmaktadır. 

Yardım Etme 

DavranıĢı 

Yönetici Desteği 

 

Algılanan 

Érgütsel Destek 
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4.4.  Analiz ve Bulgular 

Verilerin analizleri iÑin SPSS 22.0 paket programı kullanılmıĢtır. Normal dağılım; parametrik testlerin 

yapılabilmesi iÑin kullanılan varsayımlardan biridir (DurmuĢ vd., 2013:65). Elde edilen verilerin normal 

dağılıp dağılmadığını tespit etmek iÑin önce Shapirowilk testi uygulanmıĢ ve anlamlılık değerinin 

0,005‘ten küÑük olduğu tespit edildiği iÑin normal dağılıma uymadığı düĢünülmüĢtür. Ġkinci bir adım 

olarak, skewness ve kurtosis değerlerine bakılmıĢ ve bu değerlerin +1,5, -1,5 arasında olduğu 

saptandığı iÑin verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmüĢtür (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Veriler normal dağılım gösterdiği iÑin parametrik testler tercih edilmiĢtir. AraĢtırma ÑerÑevesinde 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek iÑin frekans ve yüzde analizi, algılanan örgütsel 

desteğin yardım etme davranıĢına etkisinde yönetici desteği üzerindeki aracılık etkisini tespit etmek 

amacıyla hiyerarĢik regresyon analizinden yararlanılmıĢtır.  

ÆalıĢmaya esas olan ölÑeklerde aranan yapısal geÑerlilikleri saptayabilmek amacıyla faktör analizi 

uygulanmıĢtır. Cevap verenlerden alınan verilerin faktör analizine ne derece uyarlı olduğunun tespit 

edilmesinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett testi kullanılmıĢtır. 0,5 oransal değerinin üzerinde 

elde edilen KMO değerinin yüksek Ñıkması ve Barlett testinin anlamlı seviyede Ñıkması araĢtırma iÑin 

önemlidir (Kalaycı, 2006:321-322). Bununla beraber, faktör analizi ile elde edilen maddelere iliĢkin 

faktör yükleri değerlerinin 0,45‘ten yüksek olması seÑim iÑin iyi bir ölÑü olarak değerlendirilmektedir 

(Büyüköztürk, 2007: 124). 

Algılanan örgütsel destek, yönetici desteği ve yardım etme davranıĢı ölÑekleri soru formunun, ölÑmesi 

gereken özelliği gerÑekten ölÑüp ölÑmediğini belirlemek amacıyla geÑerlilik analizi yapılmıĢtır. Bu 

amaÑla sosyal bilimler araĢtırmalarında en yaygın olarak kullanılan yapı geÑerliliği ölÑülmüĢtür. 

Algılanan örgütsel destek ölÑeği KMO değeri, 0,867, yönetici desteği ölÑeği KMO değeri, 0,848 ve 

yardım etme davranıĢı ölÑeği KMO değeri, 0,864 olarak bulunmuĢtur. Érneklem büyüklüğünün 

yeterliliğini test eden ve sıfır ile bir arasında değiĢen KMO değerinin 1‘e yakın olması örneklemin 

faktör analizi iÑin yeterli olduğunu göstermektedir. DeğiĢkenler arasındaki yeterli korelasyon olup 

olmadığını gösteren Bartlett Test (Bartlett Test of Sphericity) değeri ise algılanan örgütsel destek 

ölÑeği 506,90‘dır ve anlamlılık seviyesi p=0,000‘dır, dolayısıyla anlamlıdır. Yönetici desteği ölÑeği 

Bartlett Test (Bartlett Test of Sphericity) değeri ise algılanan örgütsel destek ölÑeği 542,46‘dır ve 

anlamlılık seviyesi p=0,000‘dır, dolayısıyla anlamlıdır. Yardım etme davranıĢı ölÑeği Bartlett Test 

(Bartlett Test of Sphericity) değeri ise algılanan örgütsel destek ölÑeği 688,26‘dır ve anlamlılık 

seviyesi p=0,000‘dır, dolayısıyla anlamlıdır. OluĢan tüm göstergeler aÑıklayıcı faktör analizi 

sonuÑlarının kabul edilebilir sınırlarda olduğunu göstermektedir (Lewis-Beck, 1994). 

Algılanan örgütsel destek ölÑeğindeki 8 ifade iÑin aÑıklayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. Ġlk yapılan 

faktör analizi sonucunda toplam iki faktör oluĢmuĢ ancak bu faktörlerden birine sadece bir değiĢken 

düĢtüğü ve diğer ifadenin hangi faktörlere ait olduklarının belirsiz olduğu gözlenmiĢtir. Tek baĢına bir 

faktör gibi görünen ve tam olarak hangi faktöre ait olduğu belirsiz olan ifadelerden her denemede bir 

tanesi analizden Ñıkartılarak, kabul edilebilir düzeyde bir sonuÑ elde edilene kadar faktör analizi 

yeniden uygulanmıĢtır. 1 ve 5 numaralı ifadeler Ñıkarıldıktan sonra tek boyut (faktör) elde edilmiĢtir. 

Analiz sonucunda oluĢan algılanan örgütsel destek ölÑeğine iliĢkin toplam varyansı aÑıklama oranı 

%57,74‘dür. Bu oran yazında belirtilen sınıra yakın (%60) bir değerdir (Ézdamar, 2002).  

Yönetici desteği ölÑeği 7 ifade iÑin aÑıklayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. Ġlk yapılan faktör analizi 

sonucunda toplam iki faktör oluĢmuĢ ancak bu faktörlerden birine sadece bir değiĢken düĢtüğü tespit 

edilmiĢtir. Tek baĢına bir faktör gibi görünen ifade ikinci denemede analizden Ñıkartılarak, kabul 

edilebilir düzeyde bir sonuÑ elde etmek iÑin faktör analizi yeniden uygulanmıĢtır. 6 numaralı ―Amirim 

küÑük Ģeyleri bile eleĢtirir‖ ifadesi Ñıkarıldıktan sonra tek boyut (faktör) elde edilmiĢtir. Analiz 

sonucunda oluĢan ölÑeğine iliĢkin toplam yönetici desteği varyansı aÑıklama oranı %56,22‘dir. Bu 

oran yazında belirtilen sınıra yakın (%60) bir değerdir (Ézdamar, 2002). Yardım etme davranıĢı ölÑeği 

toplam 7 ifadeden oluĢmakta olup, tek faktörlü bir yapı üzerinden analiz gerÑekleĢtirilmiĢtir. Analiz 

sonucunda oluĢan ölÑeğine iliĢkin toplam yönetici desteği varyansı aÑıklama oranı %56,78‘dir. Bu 

oran yazında belirtilen sınıra yakın (%60) bir değerdir (Ézdamar, 2002). 
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Tablo 1: Demografik Özellikler 

 N %  N % 

Cinsiyet   Medeni Durum   

 

Kadın 116 50,9 

 

Evli 80 35,6 

Erkek 112 49,1 BekÍr 145 64,4 

YaĢ    Eğitim Durumu    

 18-25 104 7,2  Ġlköğretim 8 3,7 

 26-33 89 39,4  Ortaöğretim 69 32,1 

 34-41 27 11,9  Én lisans 96 44,7 

 42 ve üzeri 6 2,7  Lisans 36 16,7 

     Yüksek Lisans 6 2,8 

Tablo 1 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan bireylerin %50,9‘u kadın, %49,1‘i erkek %64,4‘ünün 

medeni durumu ise bekÍrdır. AraĢtırmaya katılanların %44,7‘si ön lisans mezunudur.  

 

Tablo 2. DeğiĢkenlerin Ortalama Değerleri, Güvenilirlikleri, Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler Ort. Madde 

Sayısı 

C. 

Alpha 

Algılanan Örgütsel 

Destek 

Yönetici 

Desteği 

Yardım Etme 

DavranıĢı 

Algılanan Örgütsel 

Destek 

3,55 8 ,64    

Yönetici Desteği 3,95 6 ,66 ,48** 1  

Yardım Etme 

DavranıĢı 

4,05 7 ,87 ,41** ,46** 1 

(**0.01<p) 

Tablo 2‘de görüldüğü üzere araĢtırma kapsamında ele alınan algılanan örgütsel destek, yönetici 

desteği ve yardım etme davranıĢı değiĢkenlerinin güvenilirlik analizi sonucu elde edilen Cronbach 

Alpha katsayıları sırasıyla 0,64, 0,72 ve 0,87 olarak tespit edilmiĢtir. Bu değerlerin sosyal bilimler 

alanında genel kabul görmüĢ olan 0,70‘e yakın olması ölÑeklerin bu örneklem dÍhilinde de güvenilir 

olduğunu göstermektedir. Tablo 2‘de yer alan değiĢkenler arası korelasyon analizi sonucu ulaĢılan 

bulgulara göre, algılanan örgütsel destek ve yönetici desteği arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki 

(r:0,48, p<0.01) bulunmaktadır. Ayrıca algılanan örgütsel destek ve yardım etme davranıĢı arasında da 

pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki (r:0,41, p<0,01) tespit edilmiĢtir. Son olarak yönetici desteği ve 

yardım etme davranıĢı arasında da pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir iliĢki (r:0,46, p<0,01) 

tespit edilmiĢtir. 

Yönetici desteğinin, algılanan örgütsel destek ile yardım etme davranıĢı arasındaki iliĢkide üstlendiği 

aracılık rolünü tespit etmek iÑin Baron ve Kenny (1986:1177) tarafından önerilen regresyon analizi 

yapılmıĢtır. Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen bu modelde aracılık değiĢkeni rolünden söz 

edebilmek iÑin bazı adımlar vardır. Ġlk adım, bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerinde anlamlı 

bir etkisinin olması gerekmektedir. Ġkinci adım, bağımsız değiĢkenin aracı değiĢken üzerinde bir 

etkisinin olması gerekir. Son olarak, aracı değiĢken bağımsız değiĢkenle beraber regresyon analizine 

dÍhil edildiğinde, bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerindeki etkisi ortadan kalkmalı ya da 

istatistikî anlamlılık seviyesi dÍhilinde olmak Ģartı ile bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken 

üzerindeki etkisi azalmalıdır. Bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerindeki etkisinin ortadan 

kalkması aracı değiĢkenin tam aracılık rolü üstlendiğini, istatistikî anlamlılık seviyesi dÍhilinde olmak 

Ģartı ile bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerindeki etkisinin azalması ise aracı değiĢkenin kısmi 

aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. 
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Tablo 3. HiyerarĢik Regresyon Analizi Bulguları 

Model 1      

Bağımlı DeğiĢken Bağımsız DeğiĢken Stn. Beta 

Katsayısı 

R T Anlamlılık 

(Sig.) 

Yardım Etme DavranıĢı Algılanan Érgütsel Destek ,412 ,170 6,556 ,000 

Model 2      

Bağımlı DeğiĢken Bağımsız DeğiĢken     

Yönetici Desteği Algılanan Érgütsel Destek ,479 ,230 7,815 ,000 

Model 3      

Bağımlı DeğiĢken Bağımsız DeğiĢken     

Yardım Etme DavranıĢı  

Yönetici Desteği 

,460 ,211 7,661 ,000 

Model 4      

Bağımlı DeğiĢken Bağımsız DeğiĢken     

Yardım Etme 
DavranıĢı 

 

Algılanan Érgütsel Destek ,250 ,260 3,603 ,000 

 Yönetici Desteği ,342  4,906 ,000 

Bahsedilen bilgilerden hareketle regresyon testinin uygulanması iÑin öncelikle algılanan örgütsel 

desteğin yardım etme davranıĢı üzerindeki etkisine bakılmıĢtır. Buna göre algılanan örgütsel desteğin 

yardım etme davranıĢı üzerinde pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir etkiye (β:0,412, p<0,05) 

sahip olduğu görülmektedir. Bu etkide algılanan örgütsel destek değiĢkeni yardım etme davranıĢındaki 

değiĢimin %17,0‘ını aÑıkladığı tespit edilmiĢtir. Bu bulgudan hareketle algılanan örgütsel desteğin 

yardım etme davranıĢını pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediğine yönelik olarak geliĢtirilen H1 

hipotezi kabul edilmiĢtir. Ġkinci adımda algılanan örgütsel desteğin ve yönetici desteği üzerindeki 

etkisi incelenmiĢtir. Tablo 3‘de görüldüğü üzere algılanan örgütsel destek yönetici desteği üzerinde 

pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir etkiye (β:0,479, p<0,05) sahiptir. Algılanan örgütsel 

destek değiĢkeni yönetici desteği değiĢimin %23,0‘ünü aÑıklamaktadır. Bu sonuca göre algılanan 

örgütsel desteğin yönetici desteğini pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediğine yönelik olarak 

geliĢtirilen H2 hipotezi kabul edilmiĢtir. Ayrıca yönetici desteği yardım etme davranıĢı üzerinde pozitif 

yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir etkiye (β:0,460, p<0,05) sahiptir. Yönetici desteği yardım etme 

davranıĢındaki değiĢimin %21,1‘ini aÑıklamaktadır. Bu bulguya göre yönetici desteğinin yardım etme 

davranıĢını pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediğine yönelik olarak geliĢtirilen H3 hipotezi kabul 

edilmiĢtir. Son adımda algılanan örgütsel destek ve yönetici desteği regresyon analize birlikte dÍhil 

edilmiĢtir. Buna göre yönetici desteğinin analize dÍhil edilmesi ile algılanan örgütsel desteğin yardım 

etme davranıĢı üzerindeki anlamlı etkisi azalarak (β:0,250, p<0,05) devam etmiĢtir. Model 4‘te de 

görüldüğü üzere algılanan örgütsel destek ve yönetici desteği yardım etme davranıĢındaki değiĢimin 

%26,0‘ını aÑıklamaktadır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda algılanan örgütsel destek ve yardım 

etme davranıĢı arasındaki iliĢkide yönetici desteğinin kısmi aracılık rolü üstlendiği ortaya ÑıkmıĢtır. 

Dolayısıyla yönetici desteğinin, algılanan örgütsel destek ve yardım etme davranıĢı arasındaki iliĢkide 

aracılık rolü üstlendiğine yönelik olarak geliĢtirilen H4 hipotezi kabul edilmiĢtir. 

 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

9 

SONUÇ VE ÖNERĠ 

Bu ÑalıĢmanın amacı, Burdur‘da faaliyet gösteren iĢletme ÑalıĢanlarında algılanan örgütsel desteğin 

yardım etme davranıĢına etkisinde yönetici desteğinin aracılık rolünü tespit etmektir. 

Érgütler kendi iÑerisindeki ÑalıĢanlarını o örgütün bir parÑası gibi hissetmelerini sağlamak 

zorundadırlar. Bunun iÑin örgütte yöneticilere önemli görevler düĢmektedir. Érgütlerin rekabet 

avantajı sağlayabilmesi, daha yüksek kÍr elde edebilmesi iÑin yöneticilerin ÑalıĢanlar üzerinde 

desteğinin olması gerekir. Æünkü bir örgütün küreselleĢen rekabet ortamı iÑerisinde daha yüksek 

performans elde edebilmesi ÑalıĢanlar sayesinde gerÑekleĢmektedir. ÆalıĢanların baĢarısı, dolayısıyla 

örgütlerin baĢarısı, ÑalıĢanların örgütleriyle iyi iliĢkiler iÑerisinde olmalarına bağlıdır. Bu durum, 

bireysel performansı arttırabileceği gibi zamanla örgüt performansını da arttırabilecektir. Diğer 

taraftan, ÑalıĢanlar yöneticilerinin desteğini hissediyorlarsa, örgüt iÑerisinde zaman zaman sorun 

yaĢasalar bile bunu tolere edebilecekleri gibi iĢle ilgili görüĢlerini de yöneticilerine aÑık bir Ģekilde 

ifade edebileceklerdir. Literatürde yer alan ÑalıĢmalar yönetici desteği ve sağlanan örgütsel desteğin; 

ÑalıĢanları duygusal yönden beslediğini, ÑalıĢanlarda bir güven ve örgüte karĢı bağlılık duygusu 

oluĢturduğunu göstermiĢtir. Bu güven ve bağlılık duygusu sonucunda ÑalıĢanlar, ÑalıĢtıkları kurumun 

amaÑ ve hedeflerini gözetmekte ve yardım etme davranıĢı eğilimi iÑerisine girmektedirler.  

AraĢtırmada değiĢkenler arası korelasyon analizi sonucu elde edilen bulgulara göre, algılanan örgütsel 

destek ve yönetici desteği arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca 

algılanan örgütsel destek ve yardım etme davranıĢı arasında da pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. Son olarak yönetici desteği ve yardım etme davranıĢı arasında pozitif yönlü ve istatistikî 

olarak anlamlı bir iliĢkiye ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın amacına uygun olarak algılanan örgütsel desteğin yardım etme davranıĢına etkisinde 

yönetici desteğinin aracılık rolü üzerindeki etkisine bakılmıĢtır. Buna göre algılanan örgütsel desteğin 

yardım etme davranıĢı üzerinde pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Bu bulgudan hareketle algılanan örgütsel desteğin yardım etme davranıĢını pozitif 

yönlü ve anlamlı olarak etkilediğine yönelik olarak geliĢtirilen H1 hipotezi kabul edilmiĢtir. Algılanan 

örgütsel destek yönetici desteği üzerinde pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Bu sonuca göre algılanan örgütsel desteğin yönetici desteğini pozitif yönlü ve anlamlı olarak 

etkilediğine yönelik olarak geliĢtirilen H2 hipotezi kabul edilmiĢtir. Ayrıca yönetici desteği yardım 

etme davranıĢı üzerinde pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu bulguya göre 

yönetici desteğinin yardım etme davranıĢını pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediğine yönelik olarak 

geliĢtirilen H3 hipotezi kabul edilmiĢtir. Son adımda yönetici desteğinin analize dÍhil edilmesi ile 

algılanan örgütsel desteğin yardım etme davranıĢı üzerindeki anlamlı etkisi azalarak devam etmiĢtir. 

Elde edilen bu bulgular doğrultusunda algılanan örgütsel destek ve yardım etme davranıĢı arasındaki 

iliĢkide yönetici desteğinin kısmi aracılık rolü üstlendiği ortaya ÑıkmıĢtır. Dolayısıyla yönetici 

desteğinin, algılanan örgütsel destek ve yardım etme davranıĢı arasındaki iliĢkide aracılık rolü 

üstlendiğine yönelik olarak geliĢtirilen H4 hipotezi kabul edilmiĢtir. Bu bağlamda, ÑalıĢanın örgütten 

aldığı destek ve yöneticisinin kendisini desteklediği konusundaki algısının artmasıyla yardım etme 

davranıĢları düzeyinde artıĢların olabileceği yorumu yapılabilir. 

AraĢtırmanın sadece Burdur il merkezindeki iĢletme ÑalıĢanlarına yönelik olması araĢtırmanın 

sınırlılığını oluĢturmaktadır. Bir diğer sınırlılık örneklem sayısıdır. SonuÑların genellenebilmesi iÑin 

örneklem sayısının geniĢletilmesi gerekmektedir. Bu bulgular ÑerÑevesinde ilerde yapılacak olan 

araĢtırmalarda; bu araĢtırma değiĢkenlerinin farklı illerde, farklı sektörlerde ve farklı büyüklükteki 

iĢletmelerde değiĢik bulgulara yol aÑıp aÑmayacağı test edilebilir. Bu durumun; araĢtırma bulgularının 

ve sonuÑlarının genellemesinin yapılabilmesi aÑısından yarar sağlayacağı düĢünülmektedir. Ve ileride 

yapılacak olan diğer ÑalıĢmalar nitel yöntemlerle de desteklenebilir. 
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ÖZET  

Bu ÑalıĢmanın amacı; algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkide kiĢilik 

özelliklerinin rolünün ortaya Ñıkarılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak geÑmiĢ ÑalıĢmalarla 

ilgili alan yazın taraması yapılmıĢ ve kavramsal bir araĢtırma modeli oluĢturulmuĢtur. Bu 

araĢtırmada doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi, yapısal eĢitlik modellemesi ve güvenirlilik 

analizi kullanılmıĢtır. 

Saha araĢtırması, Ġstanbul‘da faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel iĢletmeleri ÑalıĢanları ile 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. KiĢilik özelliklerinin algılanan örgütsel destek üzerinden örgütsel 

bağlığa etkisine yönelik sonuÑlara göre; ―DıĢadönüklük‖ kiĢilik özelliği algılanan örgütsel 

destek üzerinden ―duygusal‖ bağlılık üzerinde dolaylı etkiye sahip iken ―Normatif‖ ve 

―Devam‖ bağlılığı üzerinde etkiye sahip değildir. ―Sorumluluk‖, ―Uyumluluk‖, ―GeliĢime 

AÑıklık‖, ―Negatif Değerlilik‖ kiĢilik özellikleri algılanan örgütsel destek üzerinden 

―Duygusal‖, ―Normatif‖ ve ―Devam‖ bağlılıkları üzerinde dolaylı etkiye sahip olduğu 

bulunmuĢtur.  ―Duygusal Tutarsızlık‖ kiĢilik özelliği algılanan örgütsel destek üzerinden 

―Duygusal‖ ve ―Devam‖ bağlılığı üzerinde dolaylı etkiye sahip iken ―Normatif‖ bağlılık 

üzerinde dolaylı etkiye sahip bulunmamıĢtır. Ézetle tüm kiĢilik boyutları algılanan örgütsel 

destek üzerinden ―Duygusal‖ bağlılık üzerinde dolaylı etkiye sahip olduğu bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: KiĢilik Ézellikleri, Érgütsel Bağlılık, Algılanan Érgütsel Destek, 4 ve 

5 Yıldızlı Otel ĠĢletmeleri, Yapısal EĢitlik Modellemesi (YEM) 

 

THE ROLE OF PERSONAL CHARACTERISTICS IN PERCEIVED ORGANIZATIONAL 

SUPPORT’S, EFFECT TO THE ORGANIZATIONALCOMMITMENT: A STUDY IN HOTEL 

BUSINESSES 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to reveal the role of personality characteristics in the relationship 

between organizational support and organizational commitment. For this purpose, a review 

of literature about previous researches has been conducted and a conceptual research model 

has been composed. In this research, employs path analysis, structural equation modeling 

and reliability analysis were used.  

Survey has been realized with the staff of 4 and 5 stars hotels in Istanbul. According to the 

results of influence personality characteristics on organizational commitment through 

perceived organizational support, personal characteristics of ―Extroversion‖ has indirect 

influence on ―Affective‖ commitment through perceived organizational support. On the 

other hand, personal characteristics of ―Extroversion‖ has not influence on ―Normative‖ and 

―Continuance‖ commitment through perceived organizational support. It has been found that, 

personal characteristics of ―Conscientiousness‖,  ―Agreeableness‖, ―Openness to 

Experience‖, ―Negative Valance‖ have indirect influence on ―Affective‖, ―Normative‖ and 

―Continuance‖ commitment through perceived organizational support.  It has been found 

that, Personal characteristics of ―Neuroticism‖ has indirect influence on ―Affective‖ and 

―Continuance‖ commitment through perceived organizational support. While, personal   

characteristics of ―Neuroticism‖ has no indirect influence on ―Normative‖ commitment 

through perceived organizational support. It has been found that, all personal characteristics 
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have indirect influence on ―Affective‖ commitment through perceived organizational 

support. 

KeyWords: Personality Characteristics, Organizational Commitment, Perceived 

Organizational Support, 4- and 5-Star Hotel Businesses, Structural Equation Modeling. 

 

GĠRĠġ 

Bu araĢtırmanın sorunu, otel iĢletmelerindeki iĢgücünün kiĢilik özellikleri, örgütsel bağlılık ve 

algılanan örgütsel destek iliĢkilerinin belirlenmesidir. Daha önce kiĢilik özelliklerinin algılanan 

örgütsel destek ve örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkideki rolünü inceleyen bir ÑalıĢmaya rastlanmamıĢ 

olması bizi bu ÑalıĢmayı yapmaya iten en önemli unsurudur. ÆalıĢanların kiĢilik özellikleri, örgütsel 

bağlılık ve algılanan örgütsel destek iliĢkilerinin incelenmesi, temel olarak üÑ safhada 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Ġlk olarak, incelenecek olan iliĢkilerin üÑ boyutu (kiĢilik, örgütsel bağlılık, 

algılanan örgütsel destek) ile ilgili olarak ayrıntılı bir yazın araĢtırması yapılmıĢ ve daha önce konu ile 

ilgili yapılan araĢtırmalar ve bulgular özetlenmiĢtir. Daha sonra ilgili alandaki yazın doğrultusunda, 

otel iĢletmelerinde kiĢilik, örgütsel bağlılık ve algılanan örgütsel destek iliĢkisinin belirlenebilmesi 

amacıyla bir anket formu geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen anket formunun anlaĢılır, geÑerli ve güvenilir 

olup olmadığını belirlemek amacıyla ön test yapılmıĢ ve anket formuna son Ģekli verilmiĢtir. Son 

olarak anket formuyla elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıĢ ve otel iĢletmelerinde ÑalıĢanların 

kiĢilik özellikleri, örgütsel bağlılık ve algılanan örgütsel destek iliĢkisi ortaya konulmaya ÑalıĢılmıĢtır. 

 

1. LĠTERATÜR TARAMASI 

Alan yazında kiĢilik özellikleri ile iĢe iliĢkin tutum ve davranıĢlar arasında güÑlü iliĢkinin olduğunu 

vurgulayan birÑok ÑalıĢma bulunmaktadır (Recepoğlu vd., 2013: 603; Erdheim vd., 2006: 959; 

Tanrıverdi, 2012: 189; Naquin ve Holton, 2002: 357; Barrick ve Mount, 1991; Judge vd., 1999; Tett, 

Jackson ve Rothstein, 1991; Erhart, 2006: 193; Gelade Dobson ve Gilbert, 2006: 542). Benzer 

biÑimde kiĢilik özellikleri ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı iliĢki mevcuttur (Barrick ve Mount, 

1991; Recepoğlu vd., 2013: 603; Erhart, 2006: 193; Erdheim Wang ve Zickar, 2006: 959; Allen ve 

Meyer, 1996: 252; Mowday Porter ve Steers, 1982; Tandırverdi, 2012: 189; Panaccio ve 

Vandenberghe, 2012: 647). 

MowdayPorter ve Steers (1982)‘ e göre örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler; kiĢisel özellikler, rol ve 

iĢin özellikleri, iĢ deneyimleridir. Érgüt ve ÑalıĢan arasındaki iliĢkiyi etkileyen değiĢkenlerin baĢında 

kiĢilik özellikleri yer almaktadır. Bağlılığı yüksek ÑalıĢanın yüksek sadakatli olduğu, daha verimli 

ÑalıĢtığı, sorumluluklarını yerine getirmede daha istekli olduğu yönünde yaygın bir kanı vardır (Lee, 

2007: 37). Bu nedenle örgütsel bağlılık ile kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiler araĢtırmacıların daima 

ilgisini Ñekmektedir. 

Recepoğlu vd. (2013: 603) yaptığı ÑalıĢmada öğretim elemanlarının kiĢilik özellikleri ile örgütsel 

bağlılık arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu, duygusal ve normatif bağlılık ile sorumluluk sahibi 

olmak arasında anlamlı bir iliĢki bulmuĢtur. Erdheim vd. (2006: 959) yaptığı ÑalıĢmada, dıĢadönüklük 

ile duygusal bağlılık, devam ve normatif bağlılık arasında önemli bir iliĢki olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır. Tanrıverdi (2012: 189) yaptığı ÑalıĢmada, duygusal denge, geliĢime aÑıklık ile devam 

bağlılığı arasında önemli bir iliĢki olduğu, bunun yanı sıra uyumluluk ile normatif bağlılık arasında 

önemli bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Ayrıca ÑalıĢmada kiĢilerin sorumluluk sahibi olma ve 

geÑimlik düzeyleri ile örgüte bağlılıkları arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu, dıĢadönüklük, 

duygusal dengesizlik ve aÑıklı düzeyleri ile örgüte bağlılık düzeyleri arasında bir iliĢki olmadığı 

sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Yapılan ÑalıĢmalarda yüksek düzeyde dıĢadönük olan kiĢilerin duygusal bağlılığının yüksek olduğu 

(Recepoğlu vd., 2013:612), düĢük düzeyde dıĢadönük kiĢilerin duygusal bağlılığının düĢük olduğu 

ifade edilmektedir (Erdheim Wang ve Zickar, 2006: 959; Gelade Dobson ve Gilbert, 2006: 542). 

Yapılan ÑalıĢmalarda uyumluluk ile örgütsel bağlılık arasında güÑlü bir iliĢkinin olduğu ortaya 

Ñıkmaktadır (Morrison, 1997; Naquin ve Holton, 2002). Uyumluluk duygusal bağlılıkta belirleyici bir 

faktördür (Cui, 2010: 73). Recepoğlu vd. (2013: 611) yaptığı ÑalıĢmada uyumlu kiĢilik özelliği ile 

duygusal ve normatif bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönlü, devam bağlılığı boyutunda ise negatif 

yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. Burke vd. (2006) uyumlu kiĢiliğe sahip kiĢilerin meslektaĢlarıyla iĢbirliği 

iÑinde ÑalıĢma eğiliminde olduğunu ifade etmektedir. 
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Yapılan ÑalıĢmalarda duygusal bağlılık ile sorumluluk arasında olumlu iliĢki olduğu ortaya 

Ñıkmaktadır (Erdheim vd., 2006; Matzler ve Renzl, 2007; Naquin ve Holton, 2002; Recepoğlu vd. 

2013: 612).Recepoğlu vd. (2013: 612) yaptığı ÑalıĢmada geliĢime aÑıklık ile duygusal bağlılık 

arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulmuĢtur. Deneyime aÑık bireylerin önemli özellikleri arasında, 

yüksek hayal gücüne ve ileri görüĢlülüğe sahip olma sayılabilir (Erdheim vd., 2006). 

Recepoğlu vd. (2013: 603) yaptığı ÑalıĢmada normatif bağlılık ile sorumluluk sahibi olmak arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğunu ifade etmektedir. KiĢilik özellikleri arasında yer alan uyumluluk ve 

duygusal dengesizlik ile devam bağlılığı arasında güÑlü bir iliĢki olduğu ifade edilmektedir (Cui, 

2010: 73). 

Naquin ve Holton ( 2002: 357) yaptığı ÑalıĢmada, dıĢadönüklük ile devam bağlılığı arasında pozitif 

yönlü bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında 

anlamlı ve olumlu bir iliĢki olduğu ifade edilmektedir (Güney, Akalın ve Ġlsev, 2007: 189; Buchanan, 

1974: 553; Ézdevecioğlu, 2003: 126). Benzer Ģekilde örgütsel desteği yüksek düzeyde hisseden 

ÑalıĢanın örgütten ayrılmak istemediği ve örgüte sıkı sıkıya bağlı kaldığı ifade edilmektedir. Bunun 

yanı sıra Ézdevecioğlu (2003:126) mobilya sektörü ÑalıĢanlarına yaptığı ÑalıĢmada normatif bağlılık 

ve devam bağlılığı ile algılanan örgütsel destek arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır.  

Kaplan ve Éğüt (2012: 387) yaptığı ÑalıĢmada, algılanan örgütsel destek ile normatif ve duygusal 

bağlılık arasında pozitif yönlü devam bağlılığı ile negatif yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde 

UÑar ve Ékten (2010: 85) yaptıkları ÑalıĢmada, algılanan örgütsel destek ile duygusal ve normatif 

bağlılık arasında pozitif bir iliĢkinin olduğu ancak devam bağlılığı ile negatif iliĢkinin olduğunu ortaya 

koymuĢlardır. Lamastro  (1990: 8-9) yaptığı ÑalıĢmada algılanan örgütsel destek ile duygusal ve 

normatif bağlılık arasında olumlu yönlü, algılanan örgütsel destek ile devam bağlılığı arasında ise 

negatif yönlü iliĢki olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Eisenberger vd. (1990: 51) yaptıkları ÑalıĢmada algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık 

arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulmuĢtur. GakoviÑ ve Tetrick (2003: 649) yaptığı ÑalıĢmada, algılanan 

örgütsel destek ile duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında pozitif yönlü iliĢki olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Benzer Ģekilde Hochwarter vd. (2003: 438) algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık 

arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Shore ve Wayne (1993: 774) ―Bağlılık ve ÑalıĢan davranıĢı: Duygusal ve devam bağlılığı ile algılanan 

örgütsel desteğin karĢılaĢtırması‖ adlı ÑalıĢmasında algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki tespit etmiĢlerdir. Buna karĢın, algılanan örgütsel destek ile 

devam bağlılığı arasında negatif yönlü, ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir iliĢki bulgusuna 

ulaĢmıĢlardır. Wayne vd. (1997: 82) Amerika BirleĢik Devletleri‘nde büyük bir Ģirkette ÑalıĢan ve en 

az beĢ yıllık deneyimi olan ÑalıĢanların algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılıkları arasındaki 

iliĢkiyi analiz etmiĢlerdir. Bulgular, algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında pozitif 

yönlü bir iliĢki olduğuna iĢaret etmektedir. 

Algılanan örgütsel destek, ÑalıĢana desteklendiğini ve değer verildiğini hissettirerek ÑalıĢanı olumlu 

bir duygu durumuna sokar. Böylece ÑalıĢanın örgüte olan bağlılığının artması ile sonuÑlanacağı ifade 

edilmektedir (Stinglhamber ve Vandenbergh, 2003).   

Rhoades, Eisenberger ve Armali (2001) iĢ tecrübesi, algılanan örgütsel destek, örgütsel bağlılık ve 

iĢten ayrılma niyeti arasındaki iliĢkileri araĢtırmak üzere üÑ farklı ÑalıĢma yürütmüĢlerdir. Birinci 

ÑalıĢmada, algılanan örgütsel destek ile örgütsel ödüllendirme, Ģeflerin desteği, örgütsel bağlılık 

arasında olumlu yönlü iliĢki bulunmuĢtur. Ġkinci ÑalıĢmada perakende sektöründe ÑalıĢan birincisi 

ÑalıĢma grubu 33 kiĢi, ikinci ÑalıĢma grubu 226 kiĢi ile uygulama yapılmıĢtır. ÆalıĢma sonucunda 

algılanan örgütsel desteğin, örgütsek bağlılıktaki değiĢimde olumlu yönde katkı yaptığı ve algılanan 

örgütsel desteğin beraberinde örgütsel bağlılığı getirdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. ÊÑüncü ÑalıĢmada 

algılanan örgütsel destek ile gönüllü iĢten ayrılmalar üzerine 1124‘ perakende sektöründe, 262‘si 

Ñiftlik ÑalıĢanı ile ÑalıĢma yürütülmüĢtür. ÆalıĢma sonucunda, olumlu iĢ koĢulları aracı değiĢkeni ile 

algılana örgütsel desteğin örgütsel bağlılığı arttıracağı ve ÑalıĢanın geri Ñekilme davranıĢında azalma 

görüleceği ifade edilmektedir.  

Normatif bağlılık ile algılanan örgütsel destek arasında pozitif yönlü iliĢki olduğu ifade edilmektedir 

(Maertz vd., 2007; Meyer vd., 2002). Diğer taraftan devam bağlılığı ile algılanan örgütsel destek 

arasında negatif yönlü iliĢki vardır (Meyer vd., 2002; Rhoades ve Eisenberger, 2002). Énceki 

araĢtırmalara göre devam bağlılığın belirleyici olan alternatiflerin azlığı ile algılanan örgütsel destek 

arasında negatif yönlü iliĢki var iken, algılanan örgütsel destek ile devam bağlılığını bir diğer 
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belirleyicisi olan yüksek özveri ile olumlu yönlü bir iliĢki olduğu ifade edilmektedir (Panaccio ve 

Vandenberghe, 2009: 226). Devam bağlılığın iki belirleyicisi olan ―yüksek özveri‖ ile ―alternatiflerin 

azlığı‖ birbirine zıt iki oldu olduğu iÑin bunların ayrı ayrı ele alınması gerektiği ifade edilmektedir.  

 

2. YÖNTEM  

2.1. AraĢtırmanın Kavramsal Modeli ve Hipotezler 

Bu araĢtırmada alan yazın taraması sonucunda oluĢturulan araĢtırma modeli aĢağıdaki gibidir: 

ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

ġekil 1‘de gösterilmekte olan araĢtırmanın modelinin Ñözümlenmesini sağlayacak araĢtırma 

hipotezleri geliĢtirilmiĢtir. AĢağıda araĢtırma modeli ÑerÑevesinde geliĢtirilen hipotezler 

gösterilmektedir.  

H1: ĠĢgörenlerde dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H2: ĠĢgörenlerde dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif bağlılık 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H3: ĠĢgörenlerde dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığı 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H4: ĠĢgörenlerde sorumluluk kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H5: ĠĢgörenlerde sorumluluk kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif bağlılık 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H6: ĠĢgörenlerde sorumluluk kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığı 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H7: ĠĢgörenlerde uyumluluk kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H8: ĠĢgörenlerde uyumluluk kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif bağlılık 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H9: ĠĢgörenlerde uyumluluk kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığı 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H10: ĠĢgörenlerde duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal 

bağlılık üzerinde etkiye sahiptir. 

H11: ĠĢgörenlerde duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif 

bağlılık üzerinde etkiye sahiptir. 

H12: ĠĢgörenlerde duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam 

bağlılığı üzerinde etkiye sahiptir. 

H13: ĠĢgörenlerde, geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal 

bağlılık üzerinde etkiye sahiptir. 
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H14: ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif 

bağlılık üzerinde etkiye sahiptir. 

H15: ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığı 

üzerinde etkiye sahiptir. 

H16: ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal 

bağlılık üzerinde etkiye sahiptir. 

H17: ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif 

bağlılık üzerinde etkiye sahiptir. 

H18: ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam 

bağlılığı üzerinde etkiye sahiptir. 

2.2. Evren, Örneklem ve AraĢtırma Sınırlılıkları 

AraĢtırmanın evrenini, Ġstanbul‘da faaliyet gösteren dört ve beĢ yıldızlı Turizm Bakanlığı belgeli otel 

iĢletmelerinde ÑalıĢan kiĢiler oluĢturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü internet sitesinden elde edilen bilgilere göre Ġstanbul‘da turizm iĢletmesi belgeli ve 

turizm yatırımı belgeli 4 yıldızlı otellerde toplam 37.357 yatak, 5 yıldızlı otellerde 63.068 adet yatak 

toplam 100.425 yatak sayısı olduğu belirtilmektedir (yigm.kulturturizm.gov.tr). 

AraĢtırmada zaman, maliyet ve ulaĢılabilirlik sebeplerinden dolayı evrenin tamamına ulaĢmak yerine 

örneklem alınma yoluna gidilmiĢtir. Evren iÑerisinden örneklemi belirlemek iÑin ―olasılığa dayalı 

olmayan‖ örnekleme yöntemlerinden ―kolayda örnekleme‖ yöntemi kullanılmıĢ ve veriler yüzyüze 

görüĢme yöntemiyle elde edilmiĢtir. “Kolayda örnekleme yönteminde esas, ankete cevap veren 

herkesin ankete dahil edilmesidir. Denek bulma iĢlevi arzu edilen örneklem büyüklüğüne ulaĢılıncaya 

kadar devam eder” (AltunıĢık vd., 2012: 142).  

Otellerde personel sayısı vermek oldukÑa zordur. Personel sayısı otelin kalitesine ve hacmine göre 

değiĢmektedir. Bununla beraber yapılan bir araĢtırma sonuÑlarına göre; 5 yıldızlı otellerde, yatak 

baĢına 0,59 personel, 4 yıldızlı otellerde yatak baĢına 0,38 personel düĢmektedir (Erdem 2004). Bu 

oran dikkate alınarak 4 yıldızlı otellerde 14.195, 5 yıldızlı otellerde 37.210 personel ÑalıĢtığı 

varsayılmaktadır. AraĢtırmadaki örneklem sayısının belirlenmesinde Ryan‘ın (1995) geliĢtirdiği 

model uygulanmıĢtır (Yüksel ve Yüksel, 2006). 

Model den yola Ñıkarak 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otellerde ÑalıĢan toplam 381 personele anket 

uygulanması gerektiği ortaya ÑıkmıĢtır. AraĢtırma, Ġstanbul‘daki 4 ve 5 yıldızlı otellerden araĢtırmaya 

katılmak isteyen otellerle, veri toplama aracı olarak kullanılan soru formuna katılımcıların samimi ve 

doğru yanıtlar verdikleri varsayımıyla sınırlıdır.  

2.3. Veri toplama Yöntemi ve AraĢtırmada Kullanılan Ölçekler 

AraĢtırmada, veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıĢtır. Anket, alan yazın taranarak 

oluĢturulmuĢ ve ön test ÑalıĢması ile uzmanların görüĢlerine baĢvurularak düzenlenmiĢtir. AraĢtırmada 

veri toplama aracı olarak dört bölümden oluĢan bir soru formu kullanılmıĢtır. Birinci bölümde otel 

iĢletmesi ÑalıĢanlarının kiĢisel özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorulardan oluĢmaktadır. Ġkinci 

bölümde otel iĢletmesi ÑalıĢanlarının kiĢilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, Gencöz ve Éncül 

(2012) tarafından geliĢtirilen ―KiĢilik Ézellikleri ÉlÑeği‖ ne yer verilmiĢtir. ÊÑüncü bölüm, Meyer ve 

Allen (1991) tarafından geliĢtirilen ―Érgütsel Bağlılık ÉlÑeğine‖ iliĢkin sorulardan oluĢmaktadır. 

Dördüncü bölüm Rhoades ve Eisenberger (2002: 699) tarafından geliĢtirilen ―Algılanan Érgütsel 

Destek ÉlÑeği‖ ne iliĢkin sorulardan oluĢmaktadır. Düzenlenen anket, Aralık- 2015, ġubat -2016 

tarihlerinde uygulanmıĢtır. AraĢtırmaya katılanların kiĢilik özelliklerini belirlemek amacıyla Gencöz 

ve Éncül (2012) tarafından geliĢtirilen 45 madde ve altı boyuttan oluĢan ölÑekten yararlanılmıĢtır. 

ÉlÑeğin ön testi yapılmıĢ ve geÑerli bir yapıya (Crombach alfa=0,748) sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

ÉlÑekte yer alan sorular 5‘li Likert tipinde (5) Kesinlikle Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Kararsızım 

(2) Katılmıyorum ve (1) Kesinlikle Katılmıyorum, Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Soru maddelerinde 

ÑalıĢanlara kiĢilik özelliklerini belirlemek amacıyla kendilerini en iyi yansıtan ifadeleri iĢaretlemeleri 

istenmiĢtir. 

AraĢtırmada Érgütsel Bağlılığı ölÑmek amacıyla literatürde yer alan ve sıklıkla kullanılan Allen ve 

Meyer (1991) tarafından geliĢtirilmiĢ, örgütsel bağlılığı duygusal, devam ve normatif bağlılık Ģeklinde 

sınıflandıran ve Wasti (2002) tarafından Türkiye‘de geÑerlik ve güvenirlik analizi yapılmıĢ olan üÑ 

boyutlu model kullanılmıĢtır.  

Bu ÑalıĢmada ÉlÑek 18 sorudan oluĢmaktadır. ÉlÑekte yer alan sorular 5‘li Likert tipinde (5) 

Kesinlikle Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Kararsızım (2) Katılmıyorum ve (1) Kesinlikle 

Katılmıyorum, Ģeklinde düzenlenmiĢtir. AraĢtırmada algılanan örgütsel desteği ölÑmek amacıyla 
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literatürde yer alan ve sıklıkla kullanılan Rhoades ve Eisenberger (2002: 699) tarafından geliĢtirilmiĢ, 

sekiz ifadeden oluĢan geÑerlilik ve güvenirlik analizi yapılmıĢ model kullanılmıĢtır.ÉlÑekte yer alan 

sorular 5‘li Likert tipinde (5) Kesinlikle Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Kararsızım (2) 

Katılmıyorum ve (1) Kesinlikle Katılmıyorum, Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Éncelikle otel iĢletmeleri ile telefon ya da e-mail bağlantısı kurularak araĢtırma ile ilgili genel bir bilgi 

verilerek ankete katkı sağlamaları talep edilmiĢtir. Anket ÑalıĢmasına katkı sunacağını ifade eden 

iĢletmelerle yüz yüze görüĢme ile yalnızca online destek vereceklerini ifade eden iĢletmelerle ise 

internet linki doldurularak elde edilmiĢ anketlerin elimize ulaĢması sağlanmıĢtır. 71 anket online, 320 

anket yüzyüze olmak üzere toplam 391 anket analiz aĢamasına dahil edilmiĢtir.  

2.4.  Ölçeklere ĠliĢkin Güvenirlikler 

KiĢilik özellikleri ölÑeğinin tüm boyutlar düzeyindeki Cronbach‘ s Alpha istatistiği 0, 0,695 ve 0, 850 

aralığında bulunmuĢtur, bu ise tüm boyutlar düzeyinde ölÑeğin oldukÑa güvenilir olduğunu 

göstermektedir. Érgütsel bağlılık boyutlarından duygusal bağlılık ölÑeğinin güvenilirlik istatistiği 0,80 

olarak bulunmuĢtur. Érgütsel bağlılık boyutlarından normatif bağlılık ölÑeğinin güvenilirlik istatistiği 

0,792 olarak bulunmuĢtur. Érgütsel bağlılık boyutlarından devam bağlılığı ölÑeğinin güvenilirlik 

istatistiği 0,784 olarak bulunmuĢtur. Algılanan örgütsel destek ölÑeğinin güvenilirlik istatistiği 0,906 

olarak bulunmuĢtur. 

2.5. YEM iliĢkin Bulgular 

2.5.1. DıĢadönüklük KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılığa 

Etkisine Yönelik YEM Analizi  

AraĢtırma da ilk olarak kiĢilik boyutlarından dıĢadönüklük boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve 

duygusal bağlılığa etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği 

gibidir.  

H1: ĠĢgörenlerde dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, örgütsel duygusal 

bağlılık üzerinde etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından dıĢadönüklüğün algılanan örgütsel desteğe ve duygusal bağlılığa 

olan etkisinin belirlendiği ilk yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 228,74, df: 85, χ2/df: 2,69, RMSEA: 

0,066, NFI: 0,96, NNFI: 0.97, CFI: 0.97, IFI: 0.97, GFI: 0,93, RM: 0.089, SRMR: 0,054 gibidir. Elde 

edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Hipotez 

LISREL ile sınanmıĢ ve en küÑük t değeri 4,86 olarak hesaplanmıĢtır. Dolayısıyla modelde tüm yollar 

anlamlıdır. 

 

ġekil 2. DıĢadönüklük KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılığa Etkisi 

Modeli 

 

ġekil 2‘ye göre; ĠĢgörenlerde dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek arasında aynı 

yönde 0,45 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde dıĢadönük kiĢilik ile duygusal bağlılık arasında aynı yönde 

0,30 birimlik bir iliĢki, algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında aynı yönde 0,51 

birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, iĢgörenlerde dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan 

örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Böylece Hipotez 1 kabul 

edilmiĢtir. 

2.5.2. DıĢadönüklük KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılık 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 
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AraĢtırma da kiĢilik boyutlarından dıĢadönüklük boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve normatif 

bağlılığa olası etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği 

gibidir.  

H2: ĠĢgörenlerde dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif bağlılık 

üzerinde etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından dıĢadönüklüğün algılanan örgütsel desteğe ve normatif bağlılığa 

olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2:247.18, df: 101, χ2/df: 2.45, RMSEA: 

0.061, NFI: 0.95, NNFI: 0.96, CFI: 0.97, IFI: 0.97, GFI: 0,93, RMR: 0.091, SRMR: 0,056 gibidir. 

Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Modele 

iliĢkin yollara ait en küÑük t istatistiği -1,19 ve 2,93 olarak elde edilmiĢtir. AOD ile NB arasında elde 

edilen t=-1,19 istatistiğine göre bu yol anlamlı bulunmaz iken diğer yollar anlamlı bulunmuĢtur.  

ġekil 3. DıĢadönüklük KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılığa 

Etkisine Yönelik ĠliĢkiler Modeli 

 

ġekil 3‘e göre; ĠĢgörenlerde dıĢadönük kiĢilik ile algılanan örgütsel destek arasında aynı yönde 0,46 

birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde dıĢadönük kiĢilik ile normatif bağlılık arasında ters yönde 0,22 birimlik 

bir iliĢki, Algılanan örgütsel destek ile normatif bağlılık arasında ters yönde 0,08 birimlik bir iliĢki 

belirlenmiĢtir. Dolayısıyla iĢgörenlerde dıĢadönüklük, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif 

bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahip bulunmamıĢtır. Buna göre Hipotez 2 red edilmiĢtir. 

2.5.3. DıĢadönüklük KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığı 

Üzerindeki Etkisi Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından dıĢadönüklük boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve devam bağlılığına olası 

etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H3: ĠĢgörenlerde dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığı 

üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından dıĢadönüklüğün algılanan örgütsel desteğe ve devam bağlılığa olan 

etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 207.596, df: 99, χ2/df: 2.097, RMSEA: 

0.053, NFI: 0.90, NNFI: 0.95, CFI: 0.95, IFI: 0.95,GFI: 0.96, RMR: 0.099 gibidir. Elde edilen uyum 

ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Modele iliĢkin regresyon yüklerinin hesaplanmasında AMOS hazır yazılımından yararlanılmıĢtır. 

Buna göre, en küÑük Z istatistiği -3,019 olarak elde edilmiĢtir. Dolayısıyla tüm yollar anlamlı 

bulunmuĢtur.  

Yapısal eĢitlik sonucu elde edilen modelin grafiği ġekil 4 de verilmiĢtir.  

ġekil 4. DıĢadönük KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığına Etkisine 

Yönelik ĠliĢkiler Modeli 
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ġekil 4‘e göre;  ĠĢgörenlerde dıĢadönük kiĢilik ile algılanan örgütsel destek arasında aynı yönde 0,49 

birimlik bir iliĢki, ĠĢgörenlerde dıĢadönük kiĢilik ile devam bağlılığı arasında ters yönde 0,18 birimlik 

bir iliĢki, ĠĢgörenlerde algılanan örgütsel destek ile devam bağlılığı arasında aynı yönde 0,67 birimlik 

bir iliĢki belirlenmiĢtir. Buna göre, iĢgörenlerde dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel 

destek üzerinden, devam bağlılığı üzerine dolaylı etkiye sahip bulunmuĢtur. Dolayısıyla Hipotez 3 

kabul edilmiĢtir. 

2.5.4. Sorumluluk KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılık 

Üzerindeki Etkisi Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından sorumluluk boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve duygusal bağlılığa olası 

etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H4: ĠĢgörenlerde sorumluluk kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık 

üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından sorumlu kiĢilik özelliğinin, algılanan örgütsel desteğe ve duygusal 

bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 281.80, df: 85,  χ2/df: 85, 

RMSEA: 0.077, NFI: 0. 94, NNFI: 0. 94, CFI: 0.95, IFI:  0.95, GFI: 0.91, RMR: 0.12, SRMR: 0.078 

gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Modele iliĢkin regresyon yüklerinin hesaplanmasında LĠSREL hazır yazılımından yararlanılmıĢtır. 

Buna göre, yollara ait en küÑük t istatistiği 0,57 olarak elde edilmiĢtir. Dolayısıyla bir yol hariÑ diğer 

yollar anlamlı bulunmuĢtur.  

ġekil 4. Sorumluluk KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılığa 

Etkisine Yönelik ĠliĢkiler Modeli 
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ġekil 5‘e göre; ĠĢgörenlerde sorumluluk kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında aynı 

yönde 0,25 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde sorumluluk kiĢilik özelliği ile duygusal bağlılık arasında 

aynı yönde 0,03 birimlik bir iliĢki, algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında aynı yönde 

0,63 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Buna göre, iĢgörenlerde sorumluluk kiĢilik özelliği, algılanan 

örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Dolayısıyla hipotez 4 

kabul edilmiĢtir. 

2.5.5. Sorumluluk KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılığı 

Üzerindeki Etkisi Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından sorumluluk boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve normatif bağlılığa olası 

etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H5: ĠĢgörenlerde sorumlu kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif bağlılık 

üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından sorumlu kiĢilik algılamasının, algılanan örgütsel desteğe ve 

normatif bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ: 214.05, df: 99, χ2/df:

 2.16, RMSEA: 0.055, NFI: 0.94, NNFI: 0.96, CFI:  0.97, IFI: 0.97, GFI:  0.94, RMR: 0.92, 

SRMR: 0. 057 gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  

Sorumluluk kiĢilik özelliğinin algılanan örgütsel desteğe ve normatif bağlılığına etkisine yönelik 

regresyon yüklerine modelinde yer alan yollara ait en küÑük t istatistiği 0,19 olarak elde edilmiĢtir. 

Dolayısıyla bir yol hariÑ diğer yollar anlamlı bulunmuĢtur. Yapısal eĢitlik sonucu elde edilen modelin 

grafiği ġekil 5‘de verilmiĢtir.  

ġekil 6. Sorumluluk KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılığa Etkisi 

Modeli 

 

ġekil 6‘ya göre; ĠĢgörenlerde sorumluluk kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında aynı 

yönde 0,25 birimlik bir iliĢki, ĠĢgörenlerde sorumluluk kiĢilik özelliği ile normatif bağlılık arasında 

aynı yönde 0,01 birimlik bir iliĢki, Algılanan örgütsel destek ile normatif bağlılık arasında ters yönde 

0,17 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Buna göre, iĢgörenlerde sorumlu kiĢilik, algılanan örgütsel 

destek üzerinden, normatif bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Dolayısıyla hipotez 5 kabul 

edilmiĢtir. 

2.5.6. Sorumluluk KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığı Üzerindeki 

Etkisi Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından sorumluluk boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve devam bağlılığa olası etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H6: ĠĢgörenlerde sorumlu kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, örgütsel devam bağlılığı 

üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 
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ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından sorumlu kiĢilik özelliğinin, algılanan örgütsel desteğe ve devam 

bağlılığına olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 214.05,  df: 99, χ2/df: 2.16, 

RMSEA:  0.055, NFI: 0.94, NNFI: 0.96,  CFI:  0.97, IFI: 0.97, GFI: 0.94, RMR: 0.92, 

SRMR: 0.057 gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  

Sorumluluk KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Devam Bağlılığına Etkisine Yönelik 

Regresyon Yüklerine göre, modelde yer alan yollara ait en küÑük Z istatistiği -1,507 olarak elde 

edilmiĢtir. Dolayısıyla bir yol hariÑ diğer yollar anlamlı bulunmuĢtur. Yapısal eĢitlik sonucu elde 

edilen modelin grafiği ġekil 7‘de verilmiĢtir. 

ġekil 7. Sorumluluk KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığına Etkisi 

Modeli 

 

ġekil 7‘ye göre;  iĢgörenlerde sorumlu kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında aynı yönde 

0,38 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde sorumlu kiĢilik özelliği ile devam bağlılık arasında ters yönde 

0,07 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde algılanan örgütsel destek ile devam bağlılığı arasında aynı yönde 

0,60 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Buna göre, iĢgörenlerde sorumlu kiĢilik özelliği, algılanan 

örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığı üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Dolayısıyla hipotez 6 kabul 

edilmiĢtir. 

2.5.7. Uyumluluk KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılık Üzerindeki 

Etkisi Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından uyumluluk boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve duygusal bağlılığa olası 

etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H7: ĠĢgörenlerde uyumluluk kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık 

üzerine dolaylı etkiye sahiptir. ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından uyumlu kiĢilik özelliğinin, algılanan 

örgütsel desteğe ve duygusal bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 

253.46, df: 99,  χ2/df: 2.56, RMSEA: 0.063, NFI: 0.96, NNFI: 0.97, CFI: 0.97, IFI: 0.97, GFI: 

0.92, RMR: 0.092, SRMR: 0.064 gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir 

düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Uyumluluk KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Duygusal Bağlılığa Etkisine Yönelik 

Regresyon Yüklerine göre; en küÑük t istatistiği 2,95 olarak elde edilmiĢtir. Dolayısıyla yollar anlamlı 

bulunmuĢtur. Yapısal eĢitlik sonucu elde edilen modelin grafiği ġekil 8‘de verilmiĢtir. 
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ġekil 8. Uyumluluk KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılığa Etkisi 

 

ġekil 8‘e göre; ĠĢgörenlerde uyumluluk kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında aynı 

yönde 0,33 birimlik bir iliĢki, ĠĢgörenlerde uyumluluk kiĢilik özelliği ile duygusal bağlılık arasında 

aynı yönde 0,16 birimlik bir iliĢki, Algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında aynı yönde 

0,60 birimlik bir iliĢki, belirlenmiĢtir. Buna göre,  ĠĢgörenlerde uyumlu kiĢilik özelliği, algılanan 

örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Dolayısıyla hipotez 7 

kabul edilmiĢtir.  

2.5.8. Uyumluluk KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılık Üzerindeki 

Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından uyumluluk boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve normatif bağlılığa olası 

etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H8: ĠĢgörenlerde uyumluluk kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif bağlılık 

üzerine etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından uyumluluk kiĢilik özelliğinin, algılanan örgütsel desteğe ve 

normatif bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri, χ2: 255.02, df: 116, 

χ2/df: 2. 20, RMSEA: 0.055, NFI:  0.95, NNFI: 0.96,  CFI: 0.97, IFI:  0.97, GFI: 0.93, RMR: 0.085, 

SRMR: 0,058 gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  

Uyumluluk KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Normatif Bağlılığa Etkisine Yönelik 

Regresyon Yüklerine göre ait en küÑük t istatistiği -0,81 olarak elde edilmiĢtir. Dolayısıyla bir yol 

hariÑ diğer yollar anlamlı bulunmuĢtur.  
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ġekil 9. Uyumluluk KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılığa Etkisi 

Modeli 

 

ġekil 9‘a göre; iĢgörenlerde uyumlu kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında aynı yönde 

0,34 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde uyumlu kiĢilik özelliği ile normatif bağlılık arasında ters yönde 

0,05 birimlik bir iliĢki, algılanan örgütsel destek ile normatif bağlılık arasında ters yönde 0,15 birimlik 

bir iliĢki belirlenmiĢtir. Buna göre, iĢgörenlerde uyumlu kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek 

üzerinden, normatif bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Dolayısıyla hipotez 8 kabul edilmiĢtir. 

2.5.9. Uyumluluk KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığı Üzerindeki 

Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından uyumluluk kiĢilik boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve devam bağlılığa olası 

etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H9: ĠĢgörenlerde uyumluluk kiĢilik, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığı üzerine 

etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından uyumluluk kiĢilik özelliğinin, algılanan örgütsel desteğe ve devam 

bağlılığına olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ: 255,02, df: 116, χ2/df: 2.20, 

RMSEA: 0.055, NFI: 0.95, NNFI: 0. 96, CFI: 0.97, IFI: 0.97, GFI: 0.93, RMR: 0.085, SRMR: 0.058 

gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Uyumluluk KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Devam Bağlılığa Etkisine Yönelik 

Regresyon Yüklerine göre, en küÑük Z istatistiği -1,218 olarak elde edilmiĢtir. Dolayısıyla bir yol 

hariÑ diğer yollar anlamlı bulunmuĢtur. Yapısal eĢitlik sonucu elde edilen modelin grafiği ġekil 10‘da 

verilmiĢtir. 
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ġekil 10. Uyumluluk KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığa Etkisi 

Modeli 

 

ġekil 10‘a göre; ĠĢgörenlerde uyumluluk kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında aynı 

yönde 0,31 birimlik bir iliĢki, ĠĢgörenlerde uyumlu kiĢilik özelliği ile devam bağlılığı arasında ters 

yönde -0,07 birimlik bir iliĢki, Algılanan örgütsel destek ile devam bağlılığı arasında aynı yönde 0,53 

birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Buna göre, iĢgörenlerde uyumlu kiĢilik, algılanan örgütsel destek 

üzerinden, devam bağlılığı üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Dolayısıyla hipotez 9 kabul edilmiĢtir. 

2.5.10. Duygusal Tutarsızlık KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılık 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından duygusal tutarsızlık boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve duygusal bağlılığa 

olası etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H10: ĠĢgörenlerde duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal 

bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliğinin, algılanan örgütsel desteğe ve 

duygusal bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri, χ2: 257.12, df: 86, χ2/df: 

2.98, RMSEA: 0.071, NFI: 0.94, NNFI:  0.95, CFI: 0.96, IFI: 0.96, GFI: 0.92, RMR: 0.11, SRMR: 

0.061 gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  

Duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliğinin, algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılığa etkisine 

yönelik regresyon yükleri hesaplanmıĢ ve yollar ait en küÑük t istatistiği -2,03 olarak elde edilmiĢtir. 

Dolayısıyla tüm yollar anlamlı bulunmuĢtur.  
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ġekil 11. Duygusal Tutarsızlık KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal 

Bağlılığa Etkisine Yönelik Model 

 

ġekil 11‘e göre; ĠĢgörenlerde duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında 

ters yönde 0,43 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde duygusal tutarsız kiĢilik özelliği ile duygusal bağlılık 

arasında ters yönde -0,13 birimlik bir iliĢki, Algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında 

aynı yönde 0,59 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Buna göre, iĢgörenlerde duygusal tutarsız kiĢilik 

özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

Dolayısıyla hipotez 10 kabul edilmiĢtir. 

2.5.11. Duygusal Tutarsızlık KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılık 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından duygusal tutarsızlık boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve normatif bağlılığa 

olası etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H11:ĠĢgörenlerde duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif 

bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliğinin, algılanan örgütsel desteğe ve 

normatif bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 210.34, df: 101, 

χ2/df: 2.08, RMSEA: 0.053, NFI: 0.94, NNFI: 0.96, CFI: 0.97, IFI: 0.97, GFI: 0.92, RMR: 0.091, 

SRMR: 0.051 bulunmuĢtur. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde 

olduğunu göstermektedir.  

Duygusal Tutarsızlık KiĢiliğin, Algılanan Érgütsel Destek ve Normatif Bağlılığa Etkisine Yönelik 

Regresyon Yükleri hesaplanmıĢ ve yollara ait en küÑük t istatistiği -0,71 olarak elde edilmiĢtir. 

Modelde bir yol hariÑ diğer yollar anlamlı bulunmuĢtur. 
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ġekil 12. Duygusal Tutarsızlık KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif 

Bağlılığa Etkisine Yönelik Model 

 

ġekil 12‘ye göre; ĠĢgörenlerde duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek 

arasında ters yönde 0,42 birimlik bir iliĢki, duygusal tutarsız kiĢilik özelliği ile normatif bağlılık 

arasında aynı yönde 0,31 birimlik bir iliĢki, Algılanan örgütsel destek ile normatif bağlılık arasında 

ters yönde 0,05 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir.Dolayısıyla, iĢgörenlerde duygusal tutarsız kiĢilik 

özelliğinin, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahip 

bulunmamıĢtır. Buna göre, Hipotez 11 Red edilmiĢtir.  

2.5.12. Duygusal Tutarsızlık KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığı 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından duygusal tutarsızlık boyutunun algılanan örgütsel desteğe ve devam bağlılığa 

olası etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir.  

H12:ĠĢgörenlerde duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam 

bağlılığı üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliğinin, algılanan örgütsel desteğe ve 

devam bağlılığına olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri, χ2: 201.798,  df: 99,  

χ2/df: 2.038, RMSEA : 0.052, NFI: 0.927, CFI: 0.961, IFI: 0.962, GFI: 0.940, RMR: 0.084, SRMR: 0. 

0467 gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  

Duygusal Tutarsızlık KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Devam Bağlılığına Etkisine 

Yönelik Regresyon Yükleri hesaplanmıĢ ve modelde yer alan yollara ait en küÑük Z istatistiği 

2,383olarak elde edilmiĢtir. Modelde tüm yollar anlamlı bulunmuĢtur.  
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ġekil 13. Duygusal Tutarsızlık KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığa 

Etkisine Yönelik Model 

 

ġekil 13‘e göre; ĠĢgörenlerde duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında 

ters yönde 0,41 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde duygusal tutarsız kiĢilik özelliği ile devam bağlılık 

arasında aynı yönde 0,18 birimlik bir iliĢki, Algılanan örgütsel destek ile devam bağlılğı arasında aynı 

yönde 0,59 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, iĢgörenlerde duygusal tutarsız kiĢilik özelliği, 

algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Böylece Hipotez 

12 kabul edilmiĢtir. 

2.5.13. GeliĢime Açıklık KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılık 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliğinin algılanan örgütsel desteğe ve duygusal 

bağlılığa olası etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği 

gibidir.  

H13:ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal 

bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından geliĢime aÑık kiĢiliğin, algılanan örgütsel desteğe ve devam 

bağlılığa etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2 : 221.89, df:72, χ2/df: 3.08, 

RMSEA: 0.073, NFI: 0.95, NNFI: 0.95, CFI :0.96,  IFI : 0.96, GFI : 0.92, RMR: 0.086, SRMR: 0.057 

gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

GeliĢime AÑıklık KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Duygusal Bağlılığa Etkisine 

Yönelik Regresyon Yükleri hesaplanmıĢ ve modelde yer alan yollara ait en küÑük t istatistiği 4,01 

olarak elde edilmiĢtir. Modelde tüm yollar anlamlı bulunmuĢtur.  
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ġekil 14. GeliĢime Açıklık KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılığa 

Etkisine Yönelik Model 

 

ġekil 14‘e göre;ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında aynı 

yönde 0,25 birimlik bir iliĢki, ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği ile duygusal bağlılık 

arasında aynı yönde 0,24 birimlik bir iliĢki, GeliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği nedensel faktör 

olduğunda, algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında aynı yönde 0,61 birimlik bir iliĢki 

belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, iĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek 

üzerinden, örgütsel duygusal bağlılık üzerinde dolaylı etkiye sahiptir. Buna göre hipotez 13 kabul 

edilmiĢtir. 

2.5.14. GeliĢime Açıklık KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılık 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından geliĢime aÑıklık kiĢilik ile algılanan örgütsel desteğe ve normatif bağlılığa olası 

etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir. 

H14:ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif 

bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından geliĢime aÑıklık kiĢiliğin, algılanan örgütsel desteğe ve normatif 

bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2 :174.29, df: 86, χ2/df: 2.03, 

RMSEA: 0.051, NFI: 0.95, NNFI: 0.97, CFI: 0.97, IFI : 0.97, GFI: 0.94, RMR: 0.084, SRMR: 0.053 

gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

GeliĢime AÑıklık KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Normatif Bağlılığa Etkisine 

Yönelik Regresyon Yükleri hesaplanmıĢ ve modelde yer alan yollara ait en küÑük t istatistiği -2,65 

olarak elde edilmiĢtir. Modelde bir yol hariÑ diğer yollar anlamlı bulunmuĢtur.  
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ġekil 15. GeliĢime Açıklık KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılığa 

Etkisi Modeli 

 

ġekil 15‘e göre; ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında 

aynı yönde 0,25 birimlik bir iliĢki, ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği ile normatif bağlılık 

arasında ters yönde 0,04 birimlik bir iliĢki, Algılanan örgütsel destek ile normatif bağlılık arasında ters 

yönde 0,17 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, iĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği, 

algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Buna göre, 

hipotez 14 kabul edilmiĢtir. 

2.5.15. GeliĢime Açıklık KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığı 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından geliĢime aÑıklık kiĢilik ile algılanan örgütsel desteğe ve devam bağlılığına olası 

etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği gibidir. 

H15:ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığın üzerine 

dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde kiĢilik boyutlarından geliĢime aÑıklık kiĢiliğin, algılanan örgütsel desteğe ve devam 

bağlılığına olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 2.312,  df: 83,  χ2/df: 2. 312; 

RMSEA: 0.058, NFI: 0.929, CFI:  0.958, IFI:  0.959, GFI: 0.940, RMR: 0.082, SRMR: 0,0558 

gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

GeliĢime AÑıklık KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Devam Bağlılığına Etkisine 

Yönelik Regresyon Yükleri hesaplanmıĢ ve modelde yer alan yollara ait en küÑük Z istatistiği -1,551 

olarak elde edilmiĢtir. Modelde bir yol hariÑ diğer yollar anlamlı bulunmuĢtur. 
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ġekil 16. GeliĢime Açıklık KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığına 

Etkisi Modeli 

 

Buna göre; ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği ile algılanan örgütsel destek arasında aynı 

yönde 0,23 birimlik bir iliĢki, ĠĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik özelliği ile devam bağlılığı arasında 

ters yönde 0,09 birimlik bir iliĢki, ĠĢgörenlerde algılanan örgütsel destek ile devam bağlılığı arasında 

aynı yönde 0,54 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, iĢgörenlerde geliĢime aÑıklık kiĢilik 

özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığı üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Buna 

göre hipotez 15 kabul edilmiĢtir.  

2.5.16. Olumsuz Değerlilik KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılık 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından olumsuz değerlere sahip kiĢilik özelliğinin, algılanan örgütsel desteğe ve 

duygusal bağlılığa olası etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda 

verildiği gibidir. 

H16:ĠĢgörenlerde, olumsuz değerlilik kiĢilik özelliklerin, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal 

bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik davranıĢlarının algılanan örgütsel desteğe ve duygusal 

bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 200.37, df: 73, χ2/df: 2.74, 

RMSEA: 0.067, NFI : 0.95, NNFI: 0.96, CFI: 0.97, IFI: 0.95, GFI: 0.93, RMR: 0.094, SRMR: 

0.062 gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu 

göstermektedir. 

Olumsuz Değerlilik KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Duygusal Bağlılığa Etkisine 

Yönelik Regresyon Yükleri hesaplanmıĢ ve modelde yer alan yollara ait en küÑük t istatistiği -3,43 

olarak elde edilmiĢtir. Modelde tüm yollar anlamlı bulunmuĢtur. 
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ġekil 17. Olumsuz Değerlilik KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal 

Bağlılığa Etkisi Modeli 

 

Buna göre; ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özellikleri ile algılanan örgütsel destek arasında 

ters yönde 0,29 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özellikleri ile duygusal 

bağlılık arasında ters yönde 0,20 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde algılanan örgütsel destek ile duygusal 

bağlılık arasında aynı yönde 0,59 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, iĢgörenlerde olumsuz 

değerlilik kiĢilik özellikleri, algılanan örgütsel destek üzerinden, duygusal bağlılık üzerine dolaylı 

etkiye sahiptir. Buna göre, hipotez 16 kabul edilmiĢtir. 

2.5.17. Olumsuz Değerlilik KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif Bağlılık 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından olumsuz değerlilik kiĢilik özelliklerinin algılanan örgütsel desteğe ve normatif 

bağlılığa olası etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotez aĢağıda verildiği 

gibidir. 

H17:ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özellikleri, algılanan örgütsel destek üzerinden, normatif 

bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik davranıĢlarından algılanan örgütsel desteğe ve normatif 

bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 223.94,  df: 87, χ2/df: 2.57, 

RMSEA: 0.064, NFI: 0.93, NNFI: 0.95, CFI: 0.95, IFI: 0.95, GFI: 0.93, RMR: 0.091, SRMR: 0.062 

gibidir. Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Olumsuz Değerlilik KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Normatif Bağlılığa Etkisine 

Yönelik Regresyon Yükleri hesaplanmıĢ ve modelde yer alan yollara ait en küÑük t istatistiği 0,61 

olarak elde edilmiĢtir. Modelde bir yol hariÑ diğer yollar anlamlı bulunmuĢtur. 
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ġekil 18. Olumsuz Değerlilik KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Normatif 

Bağlılığa Etkisi Modeli 

 

Buna göre; ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özellikleri ile algılanan örgütsel destek arasında 

ters yönde 0,30 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özellikleri ile normatif 

bağlılık arasında aynı yönde 0,20 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde algılanan örgütsel destek ile normatif 

bağlılık arasında ters yönde 0,16 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. 

Dolayısıyla, iĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özellikler algılanan örgütsel destek üzerinden, 

normatif bağlılık üzerine dolaylı etkiye sahiptir. Buna göre, hipotez 17 kabul edilmiĢtir. 

2.5.18. Olumsuz Değerlilik KiĢilik Özelliğinin Algılanan Örgütsel Destek ve Devam Bağlılığı 

Üzerindeki Etkisine Yönelik YEM Analizi 

KiĢilik boyutlarından olumsuz değerlere sahip kiĢilik ile algılanan örgütsel desteğe ve devam 

bağlılığına olası etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu etkileri görebilmek iÑin kurulan hipotezler aĢağıda verildiği 

gibidir. 

H18: ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik özellikleri, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam 

bağlılığının üzerine dolaylı etkiye sahiptir. 

ĠĢgörenlerde olumsuz değerlere sahip kiĢilik davranıĢlarından algılanan örgütsel desteğe ve normatif 

bağlılığa olan etkisinin belirlendiği yapısal modelde uyum ölÑüleri; χ2: 209.986, df: 85, χ2/df :2.47, 

RMSEA : 0.061, NFI:  0.80, CFI: 0.868, IFI: 0.871, GFI: 0.921, RMR : 0.135, SRMR :0.0877 gibidir. 

Elde edilen uyum ölÑüleri, yapısal modelin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Olumsuz Değerlilik KiĢilik Ézelliğinin, Algılanan Érgütsel Destek ve Devam Bağlılığına Etkisine 

Yönelik Regresyon Yükleri hesaplanmıĢtır. Modelde yer alan yollara ait en küÑük Z istatistiği 2,968 

olarak elde edilmiĢtir. Modelde Tüm yollar anlamlı bulunmuĢtur. 
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ġekil 19. Olumsuz Değerlilik KiĢilik Özelliğinin, Algılanan Örgütsel Destek ve Devam 

Bağlılığına Etkisi Modeli 

 

Buna göre; ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik davranıĢları ile algılanan örgütsel destek arasında 

ters yönde 0,44 birimlik bir iliĢki, ĠĢgörenlerde olumsuz değerlilik kiĢilik davranıĢları ile devam 

bağlılık arasında aynı yönde 0,19 birimlik bir iliĢki, iĢgörenlerde algılanan örgütsel destek ile devam 

bağlılığı arasında aynı yönde 0,65 birimlik bir iliĢki belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, iĢgörenlerde olumsuz 

değerlilik kiĢilik davranıĢları, algılanan örgütsel destek üzerinden, devam bağlılığı üzerine dolaylı 

etkiye sahiptir. Buna göre, hipotez 18 kabul edilmiĢtir. 

 

SONUÇ  

KiĢilik özellikleri alt boyutlarının (DıĢadönüklük, Sorumluluk, Uyumluluk, Duygusal Tutarsızlık, 

GeliĢime AÑıklık, Negatif Değerlilik) algılanan örgütsel destek üzerinden örgütsel bağlılık alt 

boyutlarına (duygusal, normatif, devam) etkisine yönelik kurulan YEM‘ ine göre;  

Otel iĢletmesi ÑalıĢanlarının dıĢadönüklük kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden 

duygusal ve devam bağlılığı üzerinde dolaylı etkiye sahip iken, normatif bağlılık üzerinde dolaylı 

etkiye sahip bulunmamıĢtır.   KiĢilik özelliklerinin bir boyutu olan dıĢadönük kiĢilik algılanan örgütsel 

desteğe ve dolaylı olarak da duygusal ve devam bağlılığına yaptığı olumlu katkı ÑalıĢmamızda ortaya 

Ñıkan önemli bir bulgudur.  

ÆalıĢmadan ortaya Ñıkan diğer bir bulgu ise, sorumluluk kiĢilik özelliği, algılanan destek üzerinden 

örgütsel duygusal, normatif ve devam bağlılığı üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir. Sorumluluk sahibi 

birey algılanan örgütsel destek üzerinden örgütsel bağlılığı etkilemektedir.  

Otel iĢletmesi ÑalıĢanın Uyumluluk kiĢilik özelliği algılanan örgütsel destek üzerinden duygusal, 

normatif ve devam bağlılığı üzerinde dolaylı etkiye sahiptir. Diğer bir ifade ile uyumlu birey algılanan 

örgütsel destek üzerinden örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 

Otel iĢletmesi ÑalıĢanının Duygusal tutarsızlık kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden 

duygusal ve devam bağlılığı üzerinde dolaylı etkiye sahip iken, normatif bağlılık üzerinde dolaylı 

etkiye sahip bulunmamıĢtır.   

Otel iĢletmesi ÑalıĢanın GeliĢime AÑıklık kiĢilik özelliği nedensel faktör olduğunda, algılanan örgütsel 

destek üzerinden duygusal, normatif ve devam bağlılıkları üzerinde dolaylı etkiye sahiptir.  

Otel iĢletmesi ÑalıĢanın Negatif Değerlilik kiĢilik özelliği, algılanan örgütsel destek üzerinden 

duygusal, normatif ve devam bağlılıkları üzerinde dolaylı etkiye sahiptir.  
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Özet 

Köklü bir geÑmiĢe sahip ve insanın olduğu her alanda karĢılaĢılması kaÑınılmaz olan kayırmacılık genel olarak 

yolsuzlukları doğurarak, ekonominin güÑsüz hale gelmesine ve kültürel anlamdaki yozlaĢmaya neden 

olabilmektedir. Érgütsel aÑıdan ise, ÑalıĢanlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilmektedir.  Ézellikle 

ÑalıĢanların yönetim tarafından gerÑekleĢtirilen bir kayırmacılık davranıĢı sergilemesi onların örgüte olan 

inanÑlarını, eĢitlik ve adalet algılarını, kendi aralarındaki iliĢkilerini ve bunlar sonucunda ki davranıĢlarını 

etkileyebilmektedir. Buradan hareketle ÑalıĢmada, ―Algılanan örgütsel kronizmin örgütsel adalet algısı ve iÑsel 

motivasyona etkisi var mıdır?‖ temel araĢtırma sorusuna yanıt aranmaktadır.  

Bu ÑalıĢmayla algılanan örgütsel kronizmin örgütsel adalet algısı ve iÑsel motivasyona etkisinin belirlenmesi 

amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢma ampirik bir ÑalıĢma niteliğindedir. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği 

kullanılmaktadır. Konya ilindeki özel okullar araĢtırmanın evrenini oluĢturmaktadır. Ézel okullarda ÑalıĢan 

öğretmenlerden elde edilen 105 geÑerli ankete göre veri analizi yapılmıĢtır. ÆalıĢma sonuÑlarına göre, algılanan 

örgütsel kronizmin alt boyutu olan iÑ grup yanlılığı boyutunda iÑsel motivasyonu ve örgütsel adalet algısının tüm 

boyutlarını negatif yönde etkilediği; bununla birlikte petarnal kronizmin etkileĢimsel adaleti pozitif yönde 

etkilediği tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kayırmacılık, Kronizm, ĠÑsel Motivasyon, Érgütsel Adalet, Éğretmenler 

 

The Effect on Organizational Justice Perception and Internal Motivation of Perceived 

Organizational Cronyism 

Abstract 

Favorability, which is inevitable to have a long history and to be encountered in every area where people are, can 

cause corruption in general, leading to a corruption in the cultural sense of the economy becoming weak. From an 

organizational point of view, it can have negative effects on employees. In particular, exhibiting an act of 

favoritism by the management of the employees can affect their beliefs in their beliefs, perceptions of equality 

and justice, their interrelationships and their behavior as a result. From this point of view, the answer to the basic 

research question is "Are perceived organizational cronyism have an impact on organizational justice perception 

and internal motivation?".  

The aim of this study is to determine the effect on organizational justice perception andınternal motivation of 

perceived organizational cronyism. The study is an empirical study. Questionnaire techniqueis used as data 

collection tool in the research. The universe of the research is the private schools in the province of Konya. Data 

analysis was conducted according to 105 valid surveys from teachers in private schools. According to the results 

of the study, perceived organizational cronyism sub-dimension, internal group bias dimension, has affected 

negatively all dimensions of internal motivation and organizational justice perception; It was found that paternal 

cronyism interacted positively with interactional justice. 

 

Keywords: Favorability, Chronism, Internal Motivation, Organizational Justice, Teachers 
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1. GĠRĠġ 

Günümüzde hem yönetim alanında hem de gündelik hayatta karĢılaĢılması ve varlığının 

benimsenmesi olağanlaĢmıĢ ve normal hale gelmiĢ (Özkanan ve Erdem, 2014: 180) kayırmacılık, 

örgütler açısından, sosyal, duygusal ve diğer çeĢitli birçok nedenle bağlar kuran ve bağ kurduğu 

kiĢilere karĢı kendilerini yakın hisseden yöneticilerin bu kiĢileri adaletsiz ve yasalara aykırı bir Ģekilde 

desteklemesi ve korumasıdır (Erdem ve Meriç, 2012: 142; Özsemerci, 2003: 20; Ramachander, 2011). 

Kayırmacılık özelikle demokrasi, adalet, eĢitlik, hak gibi kavramlara önem vermeyen ve liyakat 

sisteminden uzak duran çalıĢanların olumsuz etkileyen bir davranıĢtır (Özkanan ve Erdem, 2014: 180). 

Kronizm ise dost ve arkadaĢ kayırmacılığı olarak ifade edilmekte olup; iĢ ve iĢlemlerde önceliğin 

dostluk ve arkadaĢlık bağı olanlara tanınması Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Kronizmin, kimin 

ilerleyeceğini belirleyen bir iltimas olması sebebiyle çalıĢanların sahip olduğu yetenekler arka planda 

kalmaktadır (Khatri vd., 2003). 

Örgütsel anlamda adalete yönelik uygulamalar çalıĢanların özellikle performansı üzerinde etkiye 

sahipken, onların adalet algılarını bozan tutumlar sergilenmesi olumsuz sonuçlar doğmasına neden 

olabilmektedir (Karacaoğlu ve Yörük, 2012). Kronizm ise örgütte çalıĢanların adalet algılarını bozan 

davranıĢlardan en önemlisi olarak sayılabilmektedir. Bununla birlikte örgütte oluĢturulacak rasyonel 

bir motivasyon alt yapısı ve sistemi çalıĢanların davranıĢ ve düĢüncelerini olumlu yönde 

etkileyebilmektedir. Ancak örgütte meydana gelen kronizm, çalıĢanların içsel motivasyonlarında da 

olumsuz bir etki doğurabilmektedir.  AraĢtırma, örgütlerde sergilenen kayırmacı davranıĢların 

çalıĢanları olumsuz bir Ģekilde etkileyerek onların örgütsel adalet algısını ve içsel motivasyonlarını 

olumsuz etkilenmesi açısından önem arz etmektedir. Yazın incelemesinde algılanan örgütsel 

kronizmin örgütsel adalet algısı ve içsel motivasyona etkisini doğrudan araĢtıran bir çalıĢmaya 

rastlanılmamıĢtır. Buradan hareketle bu çalıĢmada algılanan örgütsel kronizmin örgütsel adalet algısı 

ve içsel motivasyona etkisi incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

2. ÖRGÜTSEL KRONĠZM  

Kayırmacılık kavramı, milattan önce 4000 yıllarına ait ―Sümer Okul Günleri‖ adını taĢıyan bir Sümer 

tabletinde bulunan, okulda baĢarısız olan bir öğrencinin araya ailesini sokması ve evlerine öğretmeni 

davet etmeleri sonucunda sınıfın en baĢarılı öğrencisi haline gelmesi ve sınıf baĢkanlığına kadar 

yükselmesi bulgularına dayanmaktadır (TEPAV, 2006: 33). Bununla birlikte, ABD‘de 1828 yılında 

baĢkanlık seÑiminden galip olarak Ñıkan General Jackson tarafından uygulamaya konulan kayırma 

sisteminin zamanla istismar edilmesi ve farklı amaÑlarla kullanılması sonucunda ilk kez politika ve 

yönetim literatüründe kullanılmaya baĢlamıĢtır (Tortop, 1999: 48). Bu kadar geÑmiĢe dayanmasına 

rağmen kayırmacılık günümüzde de halen uygulanmaya devam etmekte ve refah düzeyi düĢük ilkel 

toplumlarda olduğu kadar, ÑağdaĢ bir yönetime sahip, demokratik ve profesyonel bir Ģekilde yönetilen 

örgütlerde dahi ortaya Ñıkmaktadır (KarataĢ, 2013: 5). 

GeÑmiĢten günümüze kadar gelen, köklü bir geÑmiĢi olan ve insanın olduğu her alanda karĢılaĢılması 

kaÑınılmaz (Turhan, 2016: 89) bir kavram olarak karĢımıza Ñıkan kayırmacılık önemini giderek 

artırmaktadır (KarataĢ, 2013: 18). Hem yönetim alanında hem de gündelik hayatta karĢılaĢılması ve 

varlığının benimsenmesi olağanlaĢmıĢ, normal hale gelmiĢ (Ézkanan ve Erdem, 2014: 180) 

kayırmacılık temelde, ―belli bir birey, küme, düĢünce ya da uygulamayı, bir baĢkasıyla karĢılaĢtırıp 

aralarında bir seÑim yapmak gerektiğinde nesnellikten uzaklaĢıp yan tutma‖ Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Kayırmacılık kısaca sosyal, duygusal ve diğer ÑeĢitli birÑok nedenle 

bağlar kuran ve bağ kurduğu kiĢilere karĢı kendilerini yakın hisseden yöneticilerin bu kiĢileri adaletsiz 

ve yasalara aykırı bir Ģekilde desteklemesi ve korumasıdır (Erdem ve MeriÑ, 2012: 142; Ézsemerci, 

2003: 20; Ramachander, 2011). 

Dilimizde yaygın olarak ―torpil‖, ―referans‖, ―iltimas‖ gibi ÑeĢitli kavramlarla (Ézsemerci, 2003: 20) 

da ifade edilen kayırmacılık, refah düzeyi yüksek ve demokratik ülkelerde liyakat sisteminin de 

benimsenmesi ile karĢılaĢılması bu kadar doğal bir süreÑ olmaktan Ñıkmaktadır (GönülaÑar, 2014: 3). 

Kayırmacılık özelikle demokrasi, adalet, eĢitlik, hak gibi kavramlara önem vermeyen ve liyakat 

sisteminden uzak duran her toplumsal düzen iÑerisinde ortaya Ñıkabilmektedir (Ézkanan ve Erdem, 

2014: 180). Érgütlerde ilgili pozisyonlara uygun ÑalıĢanları seÑmek örgütün amaÑlarına ulaĢması 

aÑısından oldukÑa önemli olmakla birlikte (Argon, 2016: 234) bilgisi ve yeteneğine göre en layık olan 

kiĢinin seÑilmesi liyakatle mümkün olmaktadır (GönülaÑar, 2014: 3). Bu bağlamda nitelikli kiĢilerin 

taraf tutmadan yapılan değerlendirmelerle seÑilerek görevlendirildiği liyakat sistemiyle, yönetimde 

güce sahip olanların kendilerine yandaĢ olacak kiĢileri niteliklerine bakmaksızın seÑtikleri 

kayırmacılık birbiriyle ÑatıĢan iki sistem olarak ortaya Ñıkmaktadır (Ézkanan, 2013: 8). 
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Érgütler aÑısından seÑim ve görevlendirme önemli bir konu olmasına rağmen ÑalıĢanların özellikleri, 

yeterlilikleri ve eğitimleri göz ardı edilerek akrabalık, eĢ-dost Ñevresi, hemĢerilik, okul arkadaĢlığı, 

dinsel ve siyasi farklı kıstaslar ortaya Ñıkabilmektedir (Barut, 2015: 241; Ézkanan ve Erdem, 2014: 

180). Yönetimde yolsuzluk olarak nitelendirilen ve olağan bir süreÑ gibi görünen kayırmacılık, 

doğrudan ekonomik bir Ñıkar elde etme beklentisi olmadan (TEPAV, 2006: 25), kiĢilerin iktidarda 

kalma mücadelesi, kendi Ñıkarlarını koruma arzusu ve fırsatlara ortak olma beklentileri doğrultusunda 

gerÑekleĢmektedir (Barut, 2015: 241). Bu noktada kayırmacılık davranıĢının ortaya Ñıkmasında Ñift 

taraflı ve karĢılıklı bir iliĢkinin varlığından bahsedilmektedir. Kayırmacılığı yapan yani yönetim 

gücünü elinde bulunduran kiĢi kayıran taraf iken, korunan ve iĢleri kolaylaĢtırılan kiĢi ise kayırılan 

taraf olmaktadır (KarataĢ, 2013: 8). Érgütsel yapı iÑerisinde yönetici düzeyinde bulunan kayıran taraf 

prestij ve iktidar elde ederken; kayırılanın elde ettiği Ģey ise anlık ihtiyaÑlarının karĢılanması Ģeklinde 

ortaya Ñıkmaktadır (Kurtoğlu, 2012: 144). 

Kayırmacılık, akraba kayırmacılığı (Nepotizm), eĢ-dost kayırmacılığı (Kronizm), siyasal kayırmacılık 

(Partizanlık) ve cinsel kayırmacılık olmak üzere değiĢik türlerde gerÑekleĢmektedir (Erdem ve MeriÑ, 

2012: 142; Ézsemerci, 2003: 20). Érgütsel hayatta en sık karĢı karĢıya kalınan akraba 

kayırmacılığıdır. Akraba kayırmacılığı bir diğer ismiyle Nepotizm, bir kiĢinin iĢe alınmasında veya 

terfi ettirilmesinde onun eğitim seviyesi, yeteneği, becerisi, baĢarısı vb. özelliklerine bakılmadan ya da 

iĢin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı göz ardı edilerek yalnızca kan bağı, akrabalık iliĢkileri 

dikkate alınarak tercih edilmesi Ģeklinde ifade edilmektedir (Ézler, Ézler ve GümüĢtekin, 2007: 438). 

Ézü itibariyle akraba kayırmacılığından Ñok farklı olmayan eĢ-dost kayırmacılığı (Kronizm) ise 

kiĢinin aynı memleketten olma, aynı okula gitme, aynı mahallede yaĢama, aynı sosyal grup iÑinde yer 

alma gibi arkadaĢlık ve tanıdıklık bağlarından kaynaklanmaktadır (Æakır, 2014: 20).  

Kronizm kavramı literatürde dost ve arkadaĢ kayırmacılığı olarak ifade edilmekte olup; iĢ ve 

iĢlemlerde önceliğin dostluk ve arkadaĢlık bağı olanlara tanınması Ģeklinde ortaya Ñıkmaktadır. 

―Crony‖ kelimesi uzun süredir devam eden anlamına gelmektedir ve Yunanca ―Khronios― 

kelimesinden türemektedir (KarataĢ, 2013). Kavram, 17.Yüzyılda Cambridge Êniversitesi öğrencileri 

arasında ―cronyism‖ yakın arkadaĢ anlamında kullanılmaktadır (Khatri ve Tsang, 2003). Kronizmin 

iyi bir Ģey olduğu ya da kötü bir Ģey olduğu görüĢü kültürden kültüre değiĢmektedir. Bunlara bağlı 

olarak da kronizm, bazı avantaj ve dezavantajları da beraberinde getirmektedir (Turhan, 2016: 110). 

Kronizmin avantajlarını aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Xin-Zhi, 2010): 

- Kronizm, yüksek bir Ñekim gücü ve merkeze doğru bir güÑ oluĢturabilmektedir. Érgütlerin 

Ñıkarlarının korunması bakımından, karĢılıksız adanmıĢlık ve yakınlık oluĢturur ve böyle eĢgüdümlü 

oluĢumlar, güÑlü  manevi inanÑlar ve yüksek Ñekim gücünün oluĢmasında faydalı olabilmektedir. 

- Kronizm, iĢlem masraflarını azaltabilmektedir. Diğer bir ifadeyle örgütler akrabaları, sınıf 

arkadaĢları ve dostlarıyla olan iliĢkilerini kullanarak kaynaklara, pazarlara ve bilgiye daha düĢük 

maliyetlerle eriĢebilmektedirler. 

- Kronizm karar verme ve koordinasyon maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Kronizmde, 

karar verici ve uygulayıcılar arasında gerÑekte bir ayrım bulunmamakta, farklı bilgiler örgüt iÑerisinde 

kolayca iletilebilmektedir. Ayrıca uzun süredir beraber yaĢayanların oluĢturduğu otorite ve özel 

duygusal iliĢki, piyasa dahilindeki karar almada ve hızla değiĢen koĢullarda bunları uygulamada 

yardımcı olmaktadır. 

Kronizmin bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. Bunları aĢağıdaki Ģekilde saymak mümkündür 

(Xin-Zhi, 2010): 

- Kronizm, insan kaynaklarının kalitesinin azalmasına yol aÑmaktadır. 

- Kronizm, karar verme kalitesini azaltarak ve riskleri artırmaktadır. Keyfi karar almaya yol aÑar ve 

verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir. 

- Bir aile Ģirketinde, ÑalıĢanların aile fertlerine göre ödedikleri bedeller Ñok daha fazla olabilmektedir. 

- Kronizm, küÑük gruplaĢmalara yol aÑabilmektedir.  

Genel olarak kronizm, arkadaĢların yeteneklerine bakılmaksızın onlara yapılan bir iltimas Ģeklinde 

ifade edilebilmektedir. Érgütte kararlar alınırken özelliklere ve yeteneklere bakılmadan daha Ñok 

kimin sevildiği önem arz etmektedir. Kronizmin, kimin ilerleyeceğini belirleyen bir iltimas olması 

sebebiyle yetenekler arka planda kalmaktadır (Khatri vd., 2003). 
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3.  ÖRGÜTSEL ADALET 
Adalet kavramı insanlık tarihi boyunca üzerinde en fazla durulan hakkında sayısız kuram üretilen ve 

aynı zamanda ahlaksal ve politik anlamda insanlığın ulaĢacağı ideal bir durumu gösteren ve 

tanımlanması oldukÑa güÑ olan bir kavramdır. Uzun yıllar felsefenin konusu olan adalet kavramı 19. 

yüzyılda diğer sosyal bilimlerin felsefeden hızla kopmaya baĢlamasıyla yalnızca felsefeyi ilgilendiren 

bir kavram olmaktan ÑıkmıĢ  baĢta hukuk ve sosyoloji olmak üzere özellikle siyasal bilimlerin uğraĢ 

alanı iÑine girmiĢtir (Topakkaya, 2008:28). Adalet kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) ‘na göre, 

―yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması; hak ve hukuka 

uygunluk, hakkı gözetme; herkese kendine uygun düĢeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk‖ 

anlamına gelmektir (TDK, 2017). Doğruluk, tarafsızlık ve eĢitliği gözetmek gibi anlamlara da gelen 

adalet, objektif anlayıĢa göre toplumsal ve siyasal aÑılardan ele alınmıĢ ve bireysel bir eylemin, 

kurumların, politik bir topluluğun temel düzenini görmenin ideali ve ölÑütü olarak anlaĢılmıĢtır. 

Adalet kavramının özünde insan onurunun, özgürlüğünün ve sahip olduğu haklarının dokunulmazlığı 

ve bu dokunulmazlıklar karĢısında bütün insanların eĢitliği fikri yatmaktadır (Gündoğan, 2003). 

Érgütsel etkililiğin ön koĢullarından biri olarak kabul edilebilen adalet kavramı ÑalıĢanların dağıtım 

sorunlarıyla ilgili olup, onların örgüte olan bağlılıklarını artıracak olan ―adil dağıtım‖ konusu ile yakın 

iliĢki iÑerisinde bulunmaktadır (Toytok, 2013: 26). Bu doğrultuda, örgütler aÑısından öneme sahip 

olan örgütsel adalet kavramı ise, ÑalıĢanların iĢlerinde adil davranılıp davranılmadığı konusundaki 

düĢünceleriyle ve buna nasıl karar verdikleriyle, bu kararların iĢle ilgili diğer durumları nasıl 

etkilediğiyle ilgilenmektedir. Érgütsel Ñıktı Ģeklinde de ifade edilen bu kavram, ortaya Ñıkan ödüllerin 

ve cezaların ne Ģekilde dağıtılacağına yönelik kurallar ve sosyal normlar olarak da tanımlanmaktadır 

(Moorman, 1991). 

 

4. ĠÇSEL MOTĠVASYON 

Motivasyon, genel olarak, istek, arzu, hedef, amaÑ, ihtiyaÑ, dürtü vb. kavramları iÑeren ifadelerle 

anlatılmaya ÑalıĢılan, Ġngilizce ve Fransızca ―motive‖ kelimesinden türetilmiĢ bir kavramdır (Bilecen, 

2008: 1). Motivasyon bir yandan kiĢinin fizyolojik ihtiyaÑları, eğitim ve kendini geliĢtirme ihtiyaÑları, 

bir gruba bağlı olma ve faydalı olma isteği, diğer yandan örgütün amaÑlarına, hedeflerine ulaĢma 

isteği ve ayakta kalma mücadelesi arasında uyumun sağlanmasında anahtar rol oynamaktadır (Keskin, 

2008: 19). Motivasyon, kiĢilerin davranıĢlarını teĢvik eden ve kendilerinden veya Ñevrelerinden 

kaynaklanan ÑeĢitli güdüler Ģeklinde de ifade edilmektedir (Érücü, 2008: 86). 

Motivasyon, insan davranıĢlarını hedefe yönlendiren ve faaliyete geÑiren bir güÑ olarak; bireyleri 

belirli bir amaca doğru sürekli harekete geÑirmek iÑin gösterilen Ñabaların tamamıdır (Dündar, 2003: 

57). Motivasyon, organizasyonun hedeflerine ulaĢabilmesi iÑin Ñabalayan kiĢinin, bu Ñaba neticesinde 

kendi ihtiyaÑlarını da tatmin edecek oluĢunun verdiği isteklilik olarak tanımlanmaktadır (David, 1999: 

296-297). 

Birey psiko-sosyal bir canlı olarak ÑeĢitli ihtiyaÑlara sahiptir ve bu ihtiyaÑların bir bölümü fizyolojik 

ihtiyaÑlarken, bir bölümü de gözle görülemeyen ancak Ñok büyük önem taĢıyan manevi ihtiyaÑlardır. 

Tüm bu ihtiyaÑların giderilmesi kiĢinin performansında etkili olabilmektedir (Keskin, 2008:19). 

Tatmin edilmeyen ihtiyaÑlar zamanla bireyde ruhsal gerilim ve denge bozukluklarına neden 

olabilmekte, olumsuz tutum ve davranıĢlar hatta isyanlar, ÑatıĢmalar meydana getirebilmektedir 

(TaĢpınar, 2006: 15). ÆalıĢanlar ihtiyaÑları karĢılandığı oranda motive olacakları iÑin örgütlerin 

onların hem maddi hem de manevi ihtiyaÑlarına karĢı duyarlı olması önem arz etmektedir. Érgütteki 

ÑalıĢanların iĢlerini etkili ve verimli bir Ģekilde yerine getirmeleri iÑin, örgütte bir değer olduklarını 

hissetmeleri, yöneticileri tarafından motive edilmeleri gerekmektedir. Bunun farkında olan ve bu 

doğrultuda hareket eden örgütler yaĢamlarını sürdürebilmekte ve baĢarılı olabilmektedirler (Sığrı, 

2007:262). 

Érgütte oluĢturulacak rasyonel bir motivasyon alt yapısı ve sistemi ÑalıĢanların davranıĢ ve 

düĢüncelerini olumlu yönde etkileyebilmektedir. Ancak ÑalıĢanların motivasyon düzeyleri 

bulundukları mevcut duruma göre değiĢiklik gösterebilmektedir. BaĢka bir ifadeyle, bireyleri motive 

eden araÑlar kiĢiden kiĢiye değiĢebilmektedir (Ryan ve Deci, 2000:68). Motivasyon, bireyi harekete 

geÑiren gücün kaynağı aÑısından iÑsel ve dıĢsal olmak üzere iki önemli boyutta ele alınabilmektedir 

(Ersarı, 2012: 83). 

ĠÑsel motivasyon, kiĢinin davranıĢını düzenleyen dıĢsal bir kontrol olmaksızın, iĢin kendisi tarafından 

motive edilmesi Ģeklinde ifade edilmektedir. ĠÑsel motivasyon araÑları, doğrudan iĢin doğasıyla ilgili 

olup iĢin iÑeriğinden kaynaklanmaktadır. ĠÑsel motivasyon ilgi Ñekici ve zorlayıcı iĢ, iĢte bağımsızlık, 
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iĢin ÑalıĢan aÑısından önemi, iĢe katılım, sorumluluk, ÑeĢitlilik, yaratıcılık, kiĢinin yeteneklerini ve 

becerilerini kullanma fırsatları, kiĢinin performansıyla ilgili tatmin edici geri bildirim gibi faktörleri 

iÑermektedir (Mottaz,1985: 366). ĠÑsel motivasyon, bireyin iÑinde var olan ihtiyaÑlarına yönelik 

tepkilerdir. Merak, bilme ihtiyacı, yeterli olma isteği, geliĢme ve baĢarma arzusu gibi insanın 

psikolojik ihtiyaÑlarıyla ilgili faktörler iÑsel güdülere örnek gösterilebilmektedir. Ayrıca soruna 

meydan okuma ve Ñözümün bireye verdiği tatmin duygusu iÑsel motivasyonu etkilemektedir (BaĢar, 

2013: 50). 

DıĢsal motivasyon ise, bireyin Ñevresinden gelen etkileri kapsamaktadır. Bir ÑalıĢanının ortaya 

koyduğu performansından dolayı ücret alması, ikramiyeler, terfi etmesi ve yöneticisi onu takdir etmesi 

gibi ödüller dıĢsal motivasyonu oluĢturan unsurlar olarak sayılabilmektedir. Bununla birlikte, dıĢsal 

etkenlerin motivasyonu arttırmadaki rolü önemli fakat iÑsel etkenler olmadan dıĢsal etkenler Ñoğu 

zaman yeterli olmamaktadır (Ersarı, 2012: 84). 

DıĢsal motivasyon araÑlarının sosyal motivasyon araÑları ve örgütsel araÑlar iki boyutu 

bulunmaktadır. Sosyal motivasyon boyutu, arkadaĢlık, yardımseverlik, iĢ arkadaĢlarının ve 

yöneticilerinin desteği gibi faktörleri iÑermekte ve kiĢiler arası iliĢkilerin niteliğine dayanmaktadır. 

Érgütsel boyut ise iĢ performansını artırmak iÑin örgüt tarafından sunulan olanaklarla ilgilidir. Bu 

araÑlar somuttur ve ÑalıĢma ortamındaki kaynakların yeterliliği, ÑalıĢma ortamındaki fiziksel Ģartların 

uygunluğu, ücret eĢitliği, ikramiyeler, ödüller, yükselme fırsatı ve iĢ güvencesi gibi faktörleri 

iÑermektedir (Mottaz,1985: 366). 

ĠÑsel motivasyon faktörlerini, kiĢinin kendi iÑinden gelen ve onu davranıĢa iten ―dört temel güdüler‖ 

Ģeklinde de ifade edilen faktörler Ģeklinde incelenebilmektedir. ĠĢletmelerinde ÑalıĢanlarını motive 

etmek ve ÑalıĢanları üzerinden yüksek performans sağlamak iÑin iÑsel motivasyon faktörleri olan bu 

dört temel güdüyü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Genel olarak insanları yönlendiren bu 

dört temel güdü aĢağıdaki Ģekilde sıralanmaktadır (Nohria, Groysberg, Lee, 2008: 80): 

• BaĢarma, elde etme güdüsü, 

• Bağlılık güdüsü, 

• Anlama, kavrama, bilme güdüsü, 

• Savunma güdüsü. 

BaĢarma, elde etme, ulaĢma güdüsü, doğumla baĢlayıp mezara kadar devam eden bir güdü olduğu 

ifade edilmektedir. BaĢarma güdüsü, bireyin, her zaman daha fazlasını istemesinden ötürü 

doyurulması güÑ bir güdüdür. Ġnsanlar doğası gereği diğer insanlara göre daha farklı, daha yüksek 

statüde, daha önde bulunma arzusu iÑerisinde bulunmaktadırlar.  Bununla birlikte örgütler aÑısından, 

ÑalıĢanlar arasında hırs olması, ÑalıĢanlarının birbirleriyle yarıĢ iÑerisinde olmaları istenilen bir 

durumdur. BaĢka bir ifadeyle baĢarma güdüsü iĢletmede yarıĢı ve iĢbirliğini beraberinde 

getirmektedir. Bağlanma güdüsü, doğuĢtan gelen, bireylerin birbirleriyle sosyal iliĢki kurarken 

karĢılıklı bağlılık geliĢtirmesinde ortaya Ñıkan iÑsel motivasyon faktörlerinden bir diğeridir. Ġnsan 

hayatında öğrenme doğuĢtan ölüme kadar sürekli olan bir durumdur. Bu nedenle öğrenme güdüsü 

hayat boyu devam etmektedir. Éğrenme güdüsü insanı sürekli bilgi toplamaya, Ñevresindekiler ile 

iletiĢim iÑerisinde olmaya, gözlemlemeye, aÑıklayıcı fiili ve taraflar hakkında gelen iÑ ve dıĢ 

duygularını sürdürmeye itmektedir. Son olarak savunma güdüsü ise, bireyin kendisini tehlike de 

olduğunu düĢündüğünde devreye girmektedir. Savunma güdüsü , sadece fiziksel ve sahip olunan mal 

tehdidi ile değil bağlılık iliĢkisi tehdidi, kendi ve Ñevresinin biliĢsel tehdidi ile aktifleĢmektedir 

(Dizdar, 2009: 35-55). 

 

5. YÖNTEM 

Konuyla ilgili yapılan araĢtırmalarda gerek örgütsel adalet ve kronizmin ve gerekse de iÑsel 

motivasyonun ÑeĢitli değiĢkenlerle olan iliĢkileri incelenmiĢtir. Fakat bu ÑalıĢmalar arasında örgütsel 

adalet, kronizm ve iÑsel motivasyonun aralarındaki iliĢkiyi belirlemeye yönelik herhangi bir ÑalıĢmaya 

rastlanılamamıĢtır. Bu ÑalıĢmada, ―algılanan örgütsel kronizmin örgütsel adalet algısı ve iÑsel 

motivasyona etkisi var mıdır?‖ araĢtırma sorusuna cevap aranmaktadır. Algılanan örgütsel kronizmin 

örgütsel adalet algısı ve iÑsel motivasyona etkisinin olup olmadığı belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. Buradan 

hareketle araĢtırmada aĢağıdaki teorik model ileri sürülmüĢtür. 
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ġekil 1: Teorik Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érgütlerde kronizm ÑalıĢanları olumsuz Ģekilde etkileyebilmekte ve ÑalıĢanların örgüte olan pozitif 

duyguları, örgüte ve yönetime olan güvenleri, adalet ve eĢitlik algıları sarsılabilmektedir. Érgüt iÑinde 

bireylerarası iliĢkileri ve iletiĢimi negatif olarak etkileyebilmektedir. Ayrıca ÑalıĢanlar ihtiyaÑları 

karĢılandığı oranda motive olacakları iÑin örgütlerin onların hem maddi hem de manevi ihtiyaÑlarına 

karĢı duyarlı olması önemli olduğundan (Sığrı, 2007: 262) örgütteki kronizm onların iÑsel 

motivasyonunu üzerine de etki yapabilmektedir. Buradan hareketle ÑalıĢmada aĢağıdaki ana hipotezler 

ileri sürülmüĢtür: 

 H1:Algılanan örgütsel kronizmin örgütsel adalet algısı üzerinde etkisi vardır. 

 H2:Algılanan örgütsel kronizmin iÑsel motivasyon üzerinde etkisi vardır. 

ÆalıĢmada, algılanan örgütsel kronizmin örgütsel adalet algısı ve iÑsel motivasyona etkisinin 

incelenmesi amaÑlanmaktadır. Bu ÑalıĢma ampirik bir araĢtırma niteliğindedir. AraĢtırmada veri 

toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıĢtır. Anket dört bölümden oluĢmaktadır. Anketin ilk 

bölümü ÑalıĢanlarla ve ÑalıĢtıkları örgütle ilgili demografik bilgileri elde etmeye yönelik soruları 

iÑermektedir. Ġkinci bölümde, algılanan örgütsel kronizmi ölÑmeye yönelik ifadeler bulunmaktadır. 

ÊÑüncü bölümde, ÑalıĢanların örgütsel adalet algısını ölÑmeye yönelik sorulara yer verilmiĢtir. Son 

olarak dördüncü bölümde, ÑalıĢanların iÑsel motivasyonunu ölÑmeye yönelik ifadeler bulunmaktadır. 

AraĢtırmada, algılanan örgütsel kronizm ölÑeği olarak Turhan (2013) tarafından geliĢtirilen ölÑekten 

yararlanılmıĢtır. Érgütsel adalet ölÑeği olarak, Niehoff ve Moorman (1993: 537) tarafından geliĢtirilen 

ölÑek kullanılmıĢ olup, anketin TürkÑe ‗ye ÑevrilmiĢ hali Sakallı (2015)‘nın doktora tezinden 

alınmıĢtır. Son olarak ÑalıĢanların iÑsel motivasyonunu ölÑmek amacıyla Mottaz‘ın (1985) iki boyutlu 

motivasyon ölÑeği kullanılmıĢtır. ÉlÑeğe ait ifadeler ise Renginar Yusein (2013)‘in makalesinden 

alınmıĢtır. Her bir ölÑek iÑinde ―1. Kesinlikle katılmıyorum‖ … ― 5. Kesinlikle katılıyorum‖ 

aralığında değiĢen 5‘li Likert ölÑeği kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmada kullanılan ölÑeklerin TürkÑe versiyonunun yüzeysel geÑerlilik ve güvenilirliğini 

denetlemek amacıyla alanında uzman 4 farklı kiĢinin görüĢleri alınmıĢtır. Buna ilaveten kamu 

kurumlarında ÑalıĢan 24 personele pilot uygulama yapılmıĢtır. Yüz yüze yapılan bu anket 

değerlendirmeleri sonucunda ifadelerde gerekli değiĢiklikler yapılmıĢ ve ankete son hali verilmiĢtir. 

Ankette yer alan ölÑeklerin güvenilirliği (iÑ tutarlıkları) Tablo 1‘de görüldüğü gibi kabul edilebilir 

seviye olan α = 0,50 değerinden yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 1: AraĢtırmada Kullanılan ÉlÑeklerle Ġlgili Güvenilirlik Ġstatistikleri 

Ölçeğin Adı Ġfade Sayısı Cronbach’s Alfa (α) 

Algılanan Örgütsel Kronizm 15 0,916 

Ġç Grup Yanlılığı 6 0,819 

Paternal Kronizm 5 0,895 

KarĢılıklı Çıkar AlıĢveriĢi 4 0,547 

Örgütsel Adalet 20 0,935 

Dağıtımsal Adalet 5 0,842 

EtkileĢimsel Adalet 9 0,910 

ĠletiĢimsel Adalet 6 0,831 

Ġçsel Motivasyon 9 0,893 

Örgütsel 

Kronizm 

Örgütsel Adalet 

İçsel Motivasyon 

H1 

H2 
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AraĢtırmanın evrenini, Konya ilindeki özel okullar oluĢturmaktadır. Ancak, evrenin tümünü örneklem 

olarak almak araĢtırma koĢulları aÑısından imkÍnsız olduğundan, araĢtırmanın örneklemini oluĢturmak 

iÑin ―Basit Tesadüfü Érneklem‖ yönetimi kullanılmıĢtır. Bu doğrultuda, Konya özel okullarda ÑalıĢan 

150 öğretmene anket dağıtılmıĢtır. Dağıtılan anketlerden 110‘u geri dönmüĢ olup, anketlerin geri 

dönüĢ oranı %73‘ dür. Eksik bilgi iÑerdiği tespit edilen 5 anket değerlendirmeye alınmamıĢ ve 

dolayısıyla 105 anket değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

AraĢtırma, araĢtırma tarihinde Konya‘da hizmet vermekte olan özel okullar ile sınırlıdır. 

Katılımcıların yanıtladıkları cevapların var olan durumu yansıttığı ve samimi bir Ģekilde cevap 

verdikleri varsayılmaktadır. Ayrıca ÑalıĢmamız konu ile ilgili ulaĢılabilen kaynakların sağladığı veriler 

ile sınırlıdır. 

6. BULGULAR 

AraĢtırmada elde edilen veriler güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler ve regresyon analizi 

kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan ÑalıĢanlarının demografik özellikleri Tablo 2‘de yer almaktadır. Tablo sonuÑlarına 

göre anketi cevaplayanların büyük Ñoğunluğunun kadın ve evli olduğu, yarısına yakının 25-34 yaĢ 

aralığında ve Ñoğunluğunun lisans eğitimine sahip oldukları, mevcut kurumlarında 1-3 yıl arasında 

ÑalıĢtıkları ve 10-15 yıl arasında toplam ÑalıĢma hayatı tecrübesine sahip oldukları görülmüĢtür. 

Kurumların yarısından fazlasının 100 ÑalıĢandan az nitelikteki kurumlar oldukları görülmüĢtür. 

Tablo 2. Demografik Bulgular (n = 105) 

    Frekans (f) Oran (%) 

Cinsiyet 

Erkek 42 40,0 

Kadın 59 56,2 

Cevapsız 4 3,8 

Toplam 105 100.0 

Medeni Durum 

Evli 47 44,8 

BekÍr 23 21,9 

Cevapsız 35 33,3 

Toplam 105 100.0 

YaĢ 

18-24 11 10,5 

25-34 47 44,8 

35-49 32 30,5 

50-65 13 12,4 

65 ve üstü 2 1,9 

Toplam 105 100.0 

Eğitim Düzeyi 

Ġlkokul 4 3,8 

Meslek Lisesi 5 4,8 

Én lisans  8 7,6 

Lisans 60 57,1 

Yüksek Lisans 28 26,7 

Toplam 105 100,0 

Kurumda ÇalıĢma Süresi 

1 yıldan az 12 11,4 

1-3 yıl 39 37,1 

4-6 yıl 29 27,6 

7-9 yıl 13 12,4 

10-15 yıl 5 4,8 

16-20 yıl 3 2,9 

20 yıl üzeri 2 1,9 

Cevapsız 2 1,9 

Toplam 105 100.0 

Toplam ÇalıĢma Süresi 

1 yıldan az 6 5,7 

1-3 yıl 18 17,1 

4-6 yıl 20 19,0 

7-9 yıl 10 9,5 

10-15 yıl 25 23,8 

16-20 yıl 8 7,6 

20 yıl üzeri 16 15,2 

Cevapsız  2 1,9 

Toplam 105 100.0 

Kurumda Toplam ÇalıĢan Sayısı 

10-49 16 15,2 

50-99 76 72,4 

100-249 12 11,4 

Cevapsız 1 1,0 

Toplam 105 100.0 
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Érgütsel adalet ölÑeğinin boyutlarını kontrol etmek ve değiĢkenler arası iliĢkide tek boyutluluğu 

sağlamak amacıyla aÑıklayıcı faktör analizi yapılmıĢtır (Tablo 3). AÑıklayıcı faktör analizinde 

örneklemenin sayısının yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,851 olarak 

belirlenmiĢtir. Korelasyon matrisinin birim matrise eĢit olup olmadığı hipotezini test eden Bartlett‘s 

Test of Sphericity sonucu istatistik olarak anlamlı ᵡ2 sonucu ortaya koymuĢ (ᵡ2= 908,44, df= 190, 

Sig<,000) ve faktör analizinin değiĢkenlere uygulanabileceği görülmüĢtür. 

AÑıklayıcı faktör analizi, örgütsel adalet bileĢenlerinin dağıtımsal adalet, etkileĢimsel adalet ve 

iĢlemsel adalet Ģeklinde adlandırılarak üÑ boyutta incelenebileceğini ortaya koymuĢtur. Veri analizinin 

sonraki aĢamalarında faktör analizlerinin sonucunda üretilmiĢ olunan ve bileĢik değerler iÑeren 

bileĢenler (değiĢkenler) esas alınmıĢtır. 

Dağıtımsal adalet bileĢeni 3,45 özdeğere (eigen value) sahiptir ve aÑıklanan toplam varyansın 

%17,25‘ini temsil etmektedir. ĠĢlemsel adalet 4,72 özdeğere sahiptir ve aÑıklanan toplam varyansın 

%23,62‘ını temsil etmektedir. EtkileĢimsel adalet bileĢeni 4,32 özdeğere (eigen value) sahiptir ve 

aÑıklanan toplam varyansın %21,60‘ini temsil etmektedir. Her üÑ bileĢen toplam varyansın %62,48‘ini 

temsil etmektedir. 

 

Tablo 3.Érgütsel Adalet ÉlÑeği ĠÑin AÑıklayıcı Faktör Analizi 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği 0,851 

Barlett’s Test of Sphericity (YaklaĢık KĠ-kare (ᵡ2)) 908,44 

df (serbestlik derecesi) 190 

Sig. 0,000 

 

Algılanan Érgütsel Kronizm ölÑeğinin boyutlarını kontrol etmek ve değiĢkenler arası iliĢkide tek 

boyutluluğu sağlamak amacıyla aÑıklayıcı faktör analizi yapılmıĢtır (Tablo 4). AÑıklayıcı faktör 

analizinde örneklemenin sayısının yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,904 

olarak belirlenmiĢtir. Korelasyon matrisinin birim matrise eĢit olup olmadığı hipotezini test eden 

Bartlett‘s Test of Sphericity sonucu istatistik olarak anlamlı ᵡ2sonucu ortaya koymuĢ (ᵡ2= 836,469, 

df= 105, Sig<,000) ve faktör analizinin değiĢkenlere uygulanabileceği görülmüĢtür. 

AÑıklayıcı faktör analizi, algılanan örgütsel kronizm bileĢenlerinin iÑ grup yanlılığı, paternal kronizm 

ve karĢılıklı Ñıkar alıĢveriĢi Ģeklinde adlandırılarak üÑ boyutta incelenebileceğini ortaya koymuĢtur. 

Veri analizinin sonraki aĢamalarında faktör analizlerinin sonucunda üretilmiĢ olunan ve bileĢik 

değerler iÑeren bileĢenler (değiĢkenler) esas alınmıĢtır. 

ĠÑ grup yanlılığı bileĢeni 7,61 değerle en yüksek özdeğere (eigen value) sahiptir ve aÑıklanan toplam 

varyansın %50,75‘ini temsil etmektedir. Paternal kronizm 1,97 özdeğere sahiptir ve aÑıklanan toplam 

varyansın %13,13‘ünü temsil etmektedir. KarĢılıklı Ñıkar iliĢkisi bileĢeni 1,18 özdeğere (eigen value) 

sahiptir ve aÑıklanan toplam varyansın %7,98‘ini temsil etmektedir. Her üÑ bileĢen toplam varyansın 

%71,86‘sını temsil etmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 4.Algılanan Érgütsel Kronizm ÉlÑeği ĠÑin AÑıklayıcı Faktör Analizi 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği 0,904 

Barlett’s Test of Sphericity (YaklaĢık KĠ-kare (ᵡ2)) 836,469 

df (serbestlik derecesi) 105 

Sig. 0,000 
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ĠÑsel Motivasyon ölÑeğine ait aÑıklayıcı faktör analizinde örneklemenin sayısının yeterliliğini gösteren 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,847 olarak belirlenmiĢtir. Korelasyon matrisinin birim matrise 

eĢit olup olmadığı hipotezini test eden Bartlett‘s Test of Sphericity sonucu istatistik olarak anlamlı ᵡ2 

sonucu ortaya koymuĢ (ᵡ2= 391,565, df= 36, Sig<,000) ve faktör analizinin değiĢkenlere 

uygulanabileceği görülmüĢtür. 

AÑıklayıcı faktör analizi, iÑsel motivasyonun tek boyutta incelenebileceğini ortaya koymuĢtur. ĠÑsel 

motivasyon bileĢeni 4,83 özdeğere (eigen value) sahiptir ve aÑıklanan toplam varyansın %53,71‘ini 

temsil etmektedir. 

 

Tablo 5. ĠÑsel Motivasyon ÉlÑeği ĠÑin AÑıklayıcı Faktör Analizi 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği 0,847 

Barlett’s Test of Sphericity (YaklaĢık KĠ-kare (ᵡ2)) 391,565 

df (serbestlik derecesi) 36 

Sig. 0,000 

 

Yapılan korelasyon analizi sonuÑlarına göre, tablo 6‘den de görülebileceği gibi; katılımcıların 

dağıtımsal adalet algısı ve iÑsel motivasyon düzeyleri arasında pozitif ve istatistiksel bakımdan 

anlamlı iliĢki bulunmaktadır (r= 0,333; p= 0,000). Katılımcıların iĢlemsel adalet algısı ve iÑ grup 

yanlılığı arasında negatif ve anlamlı (r= 0, -,271; p= 0,000),   paternal kronizm ile arasında negatif ve 

anlamlı (r= 0, -,271; p= 0,000) ve iÑsel motivasyon ile arasında pozitif ve anlamlı yönde (r= 0, 366; p= 

0,000) bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca katılımcıların etkileĢimsel adalet algısı ve iÑ grup 

yanlılığı arasında negatif ve anlamlı (r= 0, -384; p= 0,000), paternal kronizm ile arasında negatif ve 

anlamlı (r= 0, -,322; p= 0,000) ve iÑsel motivasyon ile arasında pozitif ve anlamlı yönde (r= 0, 358; p= 

0,000) bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Érgütsel kronizm boyutlarından sadece iÑ grup yanlılığı 

boyutu ile iÑsel motivasyon arasında negatif yönlü ve istatistiksel aÑıdan anlamlı iliĢki (r= 0, -,056 p= 

0,000) olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo 6.AraĢtırmaya Katılan Katılımcıların Korelasyon Analizi 

ÖLÇEKLER Ort. S.S. D.A. Ġ.A. E.A. Ġ.G.Y. P.K K.Ç.Ġ. Ġ.M. 

   

D.A. 

 

3,18 

 

0,96 

1 ,685* ,602* -0,071* 

 

-0,101 

 

-0,099 

 

,333* 

 

Ġ.A. 3,25 0,87  1 ,791* -,271* 

 

-,271 

 

-,169 

 

,366* 

 

E.A. 3,62 0,80   1 -,384* 

 

-,322* 

 

-,202 

 

,358* 

 

Ġ.G.Y. 2,84 0,97    1 ,858* ,764* -,056* 

P.K.  

2,52 

 

1,13 

    1 ,795* -,088 

K.Ç.Ġ.  

2,65 

 

0,96 

     1 ,021 

Ġ.M. 4,23 0,67       1 

*p<,005 D.A.:Dağıtımsal adalet; E.A.;EtkileĢimsel Adalet; Ġ.G.Y.;ĠÑ grup yanlılığı; P.K.:Paternal kronizm; K.Æ.Ġ.: KarĢılıklı Ñıkar alıĢveriĢi; 
Ġ.M.: ĠÑsel Motivasyon 

Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenler üzerinde etkisinin olup olmadığını test etmek amacıyla 

basit doğrusal regresyon analizleri gerÑekleĢtirilmiĢtir.  
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Tablo 7. Algılanan Érgütsel Kronizm ile Dağıtımsal Adalet Arasındaki Regresyon Analizi 

Bağımlı DeğiĢken R2 Bağımsız DeğiĢken B 
Std. 

Hata 
t p F 

Dağıtımsal 

Adalet 
0,135 

Ġç Grup Yanlılığı 
-0,611 0,180 -3,404 0,001 

4,741 Paternal Kronizm 0,252 0,170 1,482 0,142 

KarĢılıklı Çıkar 

AlıĢveriĢi 

0,060 0,163 0,365 0,716 

Tablo 7 incelendiğinde iÑ grup yanlılığının dağıtımsal adalet üzerinde negatif yönlü ve anlamlı 

etkisinin olduğu (p<0,05); fakat paternal kronizmin ve karĢılıklı Ñıkar alıĢveriĢinin dağıtımsal adalet 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir (p> 0,05). AraĢtırmaya katılan tüm katılımcılara 

iliĢkin iÑ grup yanlılığı algısındaki 1 birimlik değiĢim, katılımcıların dağıtımsal adalet puanlarının 

%61azalmasına neden olmaktadır. 

 

Tablo 8: Algılanan Érgütsel Kronizm ile ĠĢlemsel Adalet Arasındaki Regresyon Analizi 

Bağımlı DeğiĢken R2 Bağımsız DeğiĢken B Std. Hata t p F 

ĠĢlemsel Adalet 0,274 

Ġç Grup Yanlılığı -0,718 0,146 -4,915 0,000 

11,298 Paternal Kronizm 0,268 0,137 1,951 0,054 

KarĢılıklı Çıkar 

AlıĢveriĢi 
0,022 0,132 0,164 0,870 

Tablo 8 incelendiğinde iÑ grup yanlılığının iĢlemsel adalet üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkisinin 

olduğu (p<0,05); fakat paternal kronizmin ve karĢılıklı Ñıkar alıĢveriĢinin iĢlemsel adalet üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir (p> 0,05). AraĢtırmaya katılan tüm katılımcılara iliĢkin iÑ 

grup yanlılığı algısındaki 1 birimlik değiĢim, katılımcıların iĢlemsel adalet puanlarının %72 

azalmasına neden olmaktadır. 

 

Tablo 9: Algılanan Érgütsel Kronizm ile EtkileĢimsel Adalet Arasındaki Regresyon Analizi 

Bağımlı DeğiĢken R2 Bağımsız DeğiĢken B Std. Hata t p F 

EtkileĢimsel 

Adalet 
0,415 

Ġç Grup Yanlılığı -0,827 0,122 -6,780 0,000 

21,772 Paternal Kronizm 0,375 0,115 3,274 0,001 

KarĢılıklı Çıkar 

AlıĢveriĢi 

-0,087 0,110 -0,791 0,431 

Tablo 9 incelendiğinde iÑ grup yanlılığının etkileĢimsel adalet üzerinde negatif yönlü ve anlamlı 

etkisinin olduğu (p<0,05); paternal kronizmin etkileĢimsel adalet üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 

etkisinin olduğu (p<0,05); fakat karĢılıklı Ñıkar alıĢveriĢinin etkileĢimsel adalet üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı görülmektedir (p> 0,05). AraĢtırmaya katılan tüm katılımcılara iliĢkin iÑ grup 

yanlılığı algısındaki 1 birimlik değiĢim, katılımcıların etkileĢimsel adalet puanlarının %83 azalmasına; 

paternal kronizm algısındaki 1 birimlik değiĢim, katılımcıların etkileĢimsel adalet puanlarının %38 

artmasına neden olmaktadır. 
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Tablo 10: Algılanan Érgütsel Kronizm ile ĠÑsel Motivasyon Arasındaki Regresyon Analizi 

Bağımlı DeğiĢken R2 Bağımsız DeğiĢken B Std. Hata t p F 

Ġçsel Motivasyon 0,114 

Ġç Grup Yanlılığı -0,360 0,130 -2,768 0,007 

3,849 Paternal Kronizm 0,048 0,120 0,399 0,691 

KarĢılıklı Çıkar 

AlıĢveriĢi 

0,211 0,116 1,820 0,072 

Tablo 10 incelendiğinde iÑ grup yanlılığının ÑalıĢanların iÑsel motivayonu üzerinde negatif yönlü ve 

anlamlı etkisinin olduğu (p<0,05); fakat paternal kronizmin ve karĢılıklı Ñıkar alıĢveriĢinin ÑalıĢanların 

iÑsel motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir (p> 0,05). AraĢtırmaya 

katılan tüm katılımcılara iliĢkin iÑ grup yanlılığı algısındaki 1 birimlik değiĢim, katılımcıların iÑsel 

motivasyonunun %36 azalmasına neden olmaktadır. 

 

5. SONUÇ 

Algılanan örgütsel kronizmi, alt boyutları olan iÑ grup yanlılığı, paternal kronizm ve karĢılıklı Ñıkar 

alıĢveriĢinin örgütsel adalet algısı ve iÑsel motivasyonla arasındaki iliĢkinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bu ÑalıĢmada; iÑ grup yanlılığının ÑalıĢanların iÑsel motivayon, algılanan iĢlemsel adalet, 

algılanan etkileĢimsel adalet ve son olarak algılanan dağıtımsal adalet üzerinde negatif yönlü ve 

anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir.  Diğer bir ifadeyle örgütte iÑ grup yanlılığı arttıkÑa 

ÑalıĢanların örgütsel adalet algısı ve iÑsel motivasyonu azalmaktadır. Bu bağlamda örgütte gerÑekleĢen 

iÑ grup yanlılığı diğer ÑalıĢanların iÑsel motivasyonlarını ve onların örgütteki adalete olan inanÑlarını 

azaltmaktadır. 

ÆalıĢma sonucunda ayrıca paternal kronizmin ve karĢılıklı Ñıkar alıĢveriĢinin ÑalıĢanların iÑsel 

motivasyonu, iĢlemsel adalet, dağıtımsal adalet üzerinde anlamlı bir etkisi yokken; paternal kronizmin 

etkileĢimsel adalet üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisinin olduğu; fakat karĢılıklı Ñıkar 

alıĢveriĢinin etkileĢimsel adalet üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı da tespit edilmiĢtir. Buradan 

hareketle paternal kronzimin artması ya da azalmasının ÑalıĢanların iÑsel motivasyonunu, iĢlemsel ve 

dağıtımsal adalet algısını etkilemediği; fakat artması durumunda ÑalıĢanların etkileĢimsel adalet 

algılarını da arttığı söylenebilir. Ayrıca karĢılıklı Ñıkar alıĢveriĢinin de artması ya da azalması 

durumunda ÑalıĢanların iÑsel motivasyonunu, algıladıkları iĢlemsel adaleti, dağıtımsal adaleti ve 

etkileĢimsel adaleti herhangi bir Ģekilde etkilemediği görülmüĢtür. 

ÆalıĢma sonucunda algılanan örgütsel kronizmin alt boyutu olan iÑ grup yanlılığı boyutunda iÑsel 

motivasyonu ve örgütsel adalet algısının tüm boyutlarını negatif yönde etkilediği; bununla birlikte 

paternal kronizmin etkileĢimsel adaleti pozitif yönde etkilediği tespit edilmiĢtir. Diğer bir ifadeyle 

örgütlerde iĢlem kayırmacılığı arttıkÑa ÑalıĢanların iĢ yükü de artmaktadır. Buradan hareketle 

örgütlerde yöneticilerin ÑalıĢanlara karĢı adaletli davranarak özellikle iÑ grup yanlılığı 

davranıĢlarından kaÑınarak yönetim sürecini gerÑekleĢtirmeleri; iĢ ortamında herhangi bir kayırma 

yapmadan kaÑınmaları ve yine hem ÑalıĢanlar arasında hem de örgüt iÑindeki gruplar arasında eĢit ve 

adaletli davranmaları önem arz etmektedir.  

Bu alanda ilerde yapılacak ÑalıĢmalarda farklı sektörlerde araĢtırma konusu yapılarak sektör 

kıyaslaması yapılabileceği gibi özellikle de devlet okullarında gerÑekleĢtirilmesi önerilebilir. Ayrıca, 

bölgesel ya da ülke genelinde örnekleme ulaĢılarak değerlendirmeler yapılabilir. 
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ABSTRACT 

The most important issue for the development of entrepreneurship is the establishment of a 

healthy entrepreneurship ecosystem. The formula for the healthy establishment of 

entrepreneurship ecosystem in our country is based on the fact that state, private sector and 

non-governmental organizations are united and support each other for the same purpose. The 

strengthening and widespread entrepreneurship is possible with the presence of a robust 

ecosystem. When countries where entrepreneurship is widespread are examined, a great deal 

of attention is given to the importance and support given to the entrepreneurship ecosystem. 

To continue to maintain this context, the development of the entrepreneurship ecosystem in 

Turkey and ecosystems to grow in a healthy manner is crucial contribution that the private 

sector offers. 

The aim of this study is to examine the support offered by the entrepreneurs of the two 

institutions operating in the banking sector and to determine their role in the 

entrepreneurship ecosystem. In this study prepared after the related literature review, the 

concept of entrepreneurship ecosystem is discussed and the elements forming the 

entrepreneurship ecosystem are mentioned. The support provided by the Turkish Economy 

Bank and the Agricultural Bank of Turkish Republic for entrepreneurs was examined and the 

results were compared and the study was completed. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Ecosystem, Entrepreneurship 

Supports, Banking Sector 

 

GĠRĠġĠMCĠLĠK EKOSĠSTEMĠNDEKĠ DESTEKLERĠN BANKACILIK 

SEKTÖRÜNDE KARġILAġTIRILMASI  

 

ÖZET 

GiriĢimciliğin geliĢtirilmesi iÑin en önemli husus sağlıklı bir giriĢimcilik ekosisteminin 

kurulmasıdır. Êlkemizde giriĢimcilik ekosisteminin sağlıklı olarak kurulabilmesinin formülü 

devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarının aynı amaÑta birleĢmesine ve birbirlerine 

destek olmalarına dayanmaktadır. GiriĢimciliğin güÑlenmesi ve yaygınlaĢması, sağlam bir 

ekosistemin varlığıyla mümkündür. GiriĢimciliğin yaygın olduğu ülkeler incelendiğinde, 

giriĢimcilik ekosistemine verilen önem ve desteğin Ñokluğu bir hayli dikkat Ñekmektedir. Bu 

kapsamdaTürkiye‘de giriĢimcilik ekosisteminin geliĢimini devam ettirmesi ve ekosistemin 

sağlıklı bir biÑimde büyümesi iÑin özel sektörün sunacağı katkı büyük önem taĢımaktadır.  

 

Bu ÑalıĢmanın amacı, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren iki kuruluĢun giriĢimcilere 

sundukları desteklerin incelenmesi ve giriĢimcilik ekosistemi iÑerisindeki rollerin 

belirlenmesidir. Ġlgili literatür taramasının ardından hazırlanan bu ÑalıĢmada giriĢimcilik 

ekosistemi kavramı ele alınmıĢ, giriĢimcilik ekosisteminioluĢturan unsurlarbelirtilmiĢtir. 
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Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası‘nın giriĢimcilere sunduğu 

destekler incelenerek sonuÑ bölümünde karĢılaĢtırmaları yapılarak ÑalıĢma tamamlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:GiriĢimcilik, GiriĢimcilik Ekosistemi, GiriĢimcilik Destekleri, 

Bankacılık Sektörü 

 

1. INTRODUCTION 

The ecosystem refers to a global global operation and is based on the existence of a local and 

sheltered system. At the beginning of the increasingly popular ecosystems in recent times is 

the "Entrepreneurship Ecosystem". An environment has emerged that allows you to be 

entrepreneurial in the centers where your entrepreneurship is born, green and developed, and 

to interact with institutions of different characteristics around you. This frame regulates the 

interaction of entrepreneurs and other stakeholders with a certain order and balance as well 

as with other ecosystems. The entrepreneurship ecosystem is composed of individuals, 

institutions and organizations; (ÉzkaĢıkÑı, 2013), which evolves by itself according to the 

needs of the geography it is in, is often fed by state resources, directs entrepreneurs and 

contributes to their productivity. Today in America, especially Silicon Valley and New York, 

where entrepreneurship ecosystem is the most advanced. The fact that the different rules of 

actors, their aims and their motivations are pre-written in the form of pre-written rules is of 

great importance in terms of order protection. Every institution and organization has an 

important place in the life of the entrepreneur. The continuity of this flow depends on the 

established ecosystem. 

A list of the various factors considered to be important for the success of an entrepreneurial 

ecosystem are presented. Entrepreneurs (visible and connected) are considered the heart of a 

successful ecosystem, but there are multiple characteristics of successful entrepreneurial 

ecosystems (Feld, 2012: 186-187). Nine qualities by Feld (2012) emphasize the interaction 

between players in the ecosystem, as well as the important role of entrepreneurs themselves. 

High network density provides access to a variety of linking events and any related resources 

(talent, service, capital) with a background role in the government. 

2. ELEMENTS OF THE ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM 

Isenberg (2011) formulates six different areas of the ecosystem: politics, finance, culture, 

support, human capital and markets. 

Table 1. Elements of the Entrepreneurship Ecosystem 

Regulatory Environment Market Conditions Access to Finance 

Administrative Load (Business Start / 

Growth) 

Enforcement and Bankruptcy 
Legislation 

Health and Environment Legislation 

Product and Business Markets 
Legislation 

Judicial system 

Tax System 

Social Security Legislation 

Competition legislation 

Access to External Markets 

Access to the inner market 

Public Auction 

The Role of  Public 

Market Quality 

 

Credit Markets 

Private Equity 

Venture Capital 

Investment Angels 

Capital Markets 

Formation and diffusion of 

information 

Entrepreneurial Capabilities Culture 

R & D Investments 

University-Industry Cooperation 

Education and Experience 

Entrepreneurship Infrastructure 

Risk Perception 

Perception of Entrepreneurship 
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Cooperation between Companies 

Technology, Internet 

Counseling / Education Services 

Labor Mobility 

Willingness to Be a Work Owner 

Relations of Social Capital and 
Trust 

Source: (OECD, 2012) 

The Financing Sources of the Entrepreneur: Perhaps the most important of the factors 

that make up the entrepreneurial ecosystem is that the financing infrastructure is provided 

and robust. Unfortunately, the system of lending and countervailing collateral that banks 

have successfully implemented is not implemented for entrepreneurship projects. There are 

different organs that provide funding for entrepreneurship (ÉzkaĢıkÑı, 2013: 123-124). The 

investment instruments that will enable entrepreneurs to obtain funding are: 

 Angel Investor 

 Private Equity 

 Joint Venture 

 Venture Capital 

 Micro-credit Banks & Institutions 

 Crowd-funding 

 Alternative Asset Management Companies and Other Lenders 

 

In the Spigel (2015: 2) study, entrepreneurial ecosystems are defined as a combination of 

social, political, economic and cultural elements in a region that supports the development 

and growth of innovative companies, encouraging new entrepreneurs and other actors to take 

risks. These qualities reveal the entrepreneurial level of activity as cultural, social and 

material as the output of entrepreneurial ecosystems. It covers three categories: cultural 

qualities (supporting culture and history of entrepreneurs), social qualities (labor power, 

investment capital, networks), material qualities (policy and governance, universities, 

support services, physical infrastructure, open markets). Most importantly, these quality 

categories are created and multiplied in relation to each other, while being isolated from each 

other. 

 

3. ENTREPRENEURSHIP SUPPORT OF TURKISH ECONOMY BANK 

3.1.Technopreneist Support Package 

Many financial and non-financial products and services are being developed for 

entrepreneurial masses, in which the support is not offered to the banks in our country. The 

Turkish Economy Bank (TEB), which provided consultancy services to these companies 

during these times when they are in a leap in business, brought this support to 

technopreneurs in 2012 with the name Technopreneist Support Package. In these trainings, 

entrepreneurs are informed about business plan preparation, business management, 

marketing, sales management and growth scenarios in enterprises. 

3.2.Venture House and Incubator Center 

TEB entrepreneurial initiative house in Istanbul for the first time in 2013 to provide 

consultancy services in Turkey was opened. A business management consultant who works 

here offers free advice to all entrepreneurs and entrepreneur candidates regarding their ideas 

and / or projects. Here, entrepreneurs can participate in the trainings conducted every week 

by taking counseling and mentoring services on issues that are in need. Incubation Center 

located in TEB Venture House creates a physical working environment for entrepreneurs. In 

the incubation center where the use of IT infrastructures such as computers, software and the 

internet is provided, additional services are provided for entrepreneurs such as consulting / 

mentoring, business management consulting, networking support, academic support, 
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trademark, patent, intellectual advisory and financial consultancy consultancy support. It is 

aimed that the Venture House Project will operate in a larger number of cities within the 

possibilities. 

3.3.Venture Banking Supports 

TEB Venture Banking, which differentiated the Turkish Economy Bank in the sector, is 

aimed at bringing bright business ideas to the economy. Creating the strongest SMEs of your 

future and being with you in the process until the growth of a company from the 

establishment stage is the biggest aim. The Turkish Economy Bank evaluates 

entrepreneurship in four major stages. During these stages, financial and non-financial 

services are supported. 

3.3.1.Motivation: It is aimed that the entrepreneur candidates will start to work by creating a 

good motivation by transferring economic structure with all reality in this process. At this 

stage, entrepreneur candidates are supported by various surveys, trainings and consultancy 

services. 

3.3.2.Preparation: Failure to make the right preparations leads entrepreneur candidates to 

reach their targets by causing short operating lives. It supports the entrepreneur candidates to 

establish their business in the most accurate way by providing consultancy services such as 

business plan and business model creation, cost analysis, target market determination and 

pricing. 

3.3.3.Accrual: The stage in which the entrepreneur candidate transitions from individuality 

to inheritance. In this process, education and consultancy services are provided and the 

banking services that the entrepreneur needs are presented. The entrepreneur is allowed to 

continue his / her activities by meeting the credit demands that he needs to make capital. 

3.3.4.Commercialization / Growth: Investment finance and consultancy services are 

provided by the Turkish Economy Bank for the activities of the entrepreneur and for the 

expansion of business volume. The mechanism of lending has been established by taking 

into consideration the financing situation of entrepreneurs. Entrepreneurs are included in the 

decision-making process as the methods used in the analysis of both SMEs and tradespeople 

are not sufficient to lend entrepreneurs. 

3.4.The Angel Investment Platform 

In 2013, the Individual Participation Capital Regulation was implemented in our country. In 

this process, "Angel Investor" concept for the first time presented to the Turkish Economy 

Bank customers. TEB Private Angel Investment Platform offers investment opportunities for 

people who want to evaluate their assets in areas other than traditional financial instruments. 

4. SUPPORTS ENTREPRENEURSHIP OF THE AGRICULTURE BANK OF THE 

REPUBLIC OF TURKEY 

4.1.SME Supports 

The Agricultural Bank focuses on providing services to our country's entrepreneurs in an 

efficient and rapid manner in line with its modern international banking vision. The 

Agricultural Bank also offers comprehensive financial services to its geographical 

customers. The Agricultural Bank sees SMEs as the dynamos of the developing country's 

economy. In the field of SME Banking, it also has significant competitive advantages over 

its competitors. With the protocol signed between the Small and Medium Scale Enterprises 

Development and Support Administration (KOSGEB) and the Agricultural Bank, 

entrepreneurs are provided with discounts of up to 20% for loans and discounts of up to 
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100% for banking transactions. Another organization that Agricultural Bank has cooperated 

to support SMEs between the two institutions is the Credit Guarantee Fund. 

4.2.The Entrepreneur Support Package for Women Entrepreneurs 

With the Entrepreneur Support Package for women entrepreneurs, the Agricultural Bank 

aims to make women easier to carry out their trade activities and to be more successful in 

their commercial life. There are many possibilities for women entrepreneurs to meet their 

investment needs in trade, such as not receiving half of the loan allocation fee, special 

commission in letter of guarantee, favorable price proposals for POS devices, up to 60 

months in loans and special pricing in foreign trade transactions. 

4.3.International Loan and Fund Supports 

The Agricultural Bank continues to provide funding from international financial institutions 

for use in financing SMEs and larger sized companies. The leading institutions that offer 

these loans are; World Bank, European Investment Bank, German Development Bank, 

French Development Agency, Council of Europe Development Bank. 

 

5. RESULTS 

The most important aspect for the development of entrepreneurship is the development of a 

healthy entrepreneurial ecosystem It is established.  The formula for the healthy 

establishment of entrepreneurship ecosystem in our country is the state, private sector and 

non-governmental organizations to unite for the same purpose and support each other 

.  Strengthening and widespread entrepreneurship is a strong ecosystem is possible.  When 

countries where entrepreneurship is common are examined, entrepreneurship the importance 

given to the ecosystem and the multiplicity of support attract a lot of attention.  In these 

countries ecosystem experience know-how is quickly shared and turned into benefit.  In this 

context, Turkey's entrepreneurship is yet to be newly shaped and for the ecosystem to grow 

healthily the contribution of the private sector is of great importance. 

 

In the light of these studies, the interest in the entrepreneurial world has increased, and the 

ecosystem to speed up their work in order to become a part of.  Within these developments, 

May 2016 Participation Banking Entrepreneurship Ecosystem Workshop was held during the 

month.  After this workshop many Participation Banking organizations have different ways 

of investing in entrepreneurship. Many of the banks have also been involved in establishing 

venture capital investment funds. start work. 

As a result, the Agricultural Bank of the Republic of Turkey, especially for the agricultural 

and livestock sector have shown great interest in initiatives supporting rural 

development.  State supported strong financing structure, linkages with international credits 

and financial institutions, geographically branch network and SMEs offer privileges in the 

foreground.  Turkish Economy Bank especially the technicians,  the consultancy support is 

provided, collaborations with universities and technocents and entrepreneurship with an 

angel investing platform has achieved an important position in the ecosystem.  
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GĠRĠġĠMCĠLĠK FAALĠYETLERĠNDE MENTORLUK YÖNETĠMĠNĠN YATIRIMIN 

GERÇEKLEġMESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

Pınar Acar 

Dr. Öğr. Üyesi, Beykoz Üniversitesi, pinaracar@beykoz.edu.tr 

Beyhan Özenli 

BahçeĢehir Üniversitesi, beyhanozenli@yahoo.com 

Özet: Bu araĢtırmada, giriĢimcilik faaliyetlerinde mentorluk yönetiminin, öncelikle Türkiye‘de ve sonrasında 

dünyada genel olarak nasıl gerÑekleĢtiği değerlendirilmiĢtir. Mentorluk yönetiminin, yatırımın gerÑekleĢmesi 

üzerine etkileri nitel yöntemlerle analiz edilip, ilgili yatırım firmalarına ve melek yatırımcılara danıĢmanlık 

vermede Ñözümler sunulması hedeflenmektedir. KüreselleĢmenin yaygınlaĢtığı günümüzde ihracata dayalı 

ekonomik kalkınma zorunlu hale gelmiĢtir. Burada özellikle ana itici güÑler olan giriĢimcilere Ñok iĢ düĢmektedir. 

YenilikÑi iĢ fikirlerinin yatırıma geÑme sürecinde, hem tecrübe sahibi mentorlardan yeterli desteklerin alınıp hem 

de süreÑleri daha verimli yürütebilmek adına bazı destek unsurların devreye girmesi gerekmektedir. Bunlar 

öncelikle mentor ve melek yatırımcıların destekleri olarak söylenebilir. Artan sayıda mentorluk desteği ile 

yenilikÑi giriĢimciliğin ülkelerdeki ekonomik büyüme sorununa daha etkili Ñözümler sunması ile milli gelire 

önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. AraĢtırmamız epistemolojik bağlamda nitel araĢtırma yöntemlerinden 

derleme ve iÑerik analizi deseniyle desteklenmiĢtir. Türkiye‘deki yeni nesil iĢletmelerin giriĢimcileri 

örneklemimizi oluĢturmuĢtur. Analiz sürecinde Nvivo 7 programı kullanılmıĢ olup, ikincil veri olarak söylem, 

demeÑ ve röportajlardan yararlanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Yatırım, Mentorluk, Melek Yatırımcı, Nitel AraĢtırma Yöntemi 

 

THE EFFECTS OF MENTORING MANAGEMENT ON THE REALIZATION OF 

INVESTMENT IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 

Abstract:In this research, it will be considered how mentality management in entrepreneurship activities is 

primarily realized in Turkey and afterwards in the world in general. It is aimed that the mentoring management 

analyze the effects of the investment on qualitative methods and provide solutions to the related investment firms 

and advise the angel. Innovative busines ideas arises in terms of the support of mentors and angel investors. 

Innovative entrepreneurship with an increasing number of mentoring support is expected to provide a more 

effective solution to the problem of economic growth in the country and to make a significant contribution to the 

national income.In our epistemological context, our research was supported by qualitative research methods of 

content analysis. Entrepereneurs of new generation of business in Tukeyhave created our sample. In the analysis 

process, Nvivo 7 program was used and secondary data were used for discourse, statements and interviews. 

Keywords: Entrepreneurship, Investment, Mentoring, Angel Investor, Qualitative Research Method 
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1. GĠRĠġ 

Bu ÑalıĢmanın amacı giriĢimciler ihtiyaÑ duydukları destekleri karĢılayamadıklarında; yatırım 

süreÑlerini doğru yürütememekte, yatırımın baĢarı ihtimali düĢmekte ve bu da zaman ve kaynak 

israfına neden olmaktadır. Bu süreÑleri daha verimli yürütebilmek adına mentor ve melek 

yatırımcıların destekleri önem arz etmektedir. Artan sayıdaki mentorluk desteği ile yenilikÑi 

giriĢimcilik ülkelerdeki ekonomik büyüme sorununa daha etkili Ñözümler sunması ile milli gelire 

önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Bu proje ÑalıĢması ile de mentorluk desteğinin yatırımın 

gerÑekleĢmesi üzerine etkilerinin öneminin anlaĢılması amaÑlanmaktadır. Bu ÑalıĢmada, giriĢimcilik 

faaliyetlerinde mentorluk ÑalıĢmalarının; zaman, maliyet ve kapsam saÑ ayağı dengesi analiz 

edilmiĢtir. ÆalıĢma iÑeriği yatırımın gerÑekleĢmesi üzerine ne gibi etkilerin olduğunu kapsamaktadır. 

Aynı zamanda mentorluk danıĢmanlığı düzeylerinin geliĢtirilmesine iliĢkin yaptırımları da 

iÑermektedir. GiriĢimcilik faaliyetlerinde mentorluk yönetiminin, öncelikle Türkiye‘de ve sonrasında 

dünyada genel olarak nasıl gerÑekleĢtiği değerlendirilerek, mentorluk yönetiminin, yatırımın 

gerÑekleĢmesi üzerine etkileri nitel yöntemlerle analiz edilip, ilgili yatırım firmalarına ve melek 

yatırımcılara danıĢmanlık vermede Ñözümler sunulması planlanmaktadır. Bu araĢtırmada iÑerik analizi 

deseninden faydalanılmıĢtır.  Bu kapsamda YÉK Dokümantasyon Merkezinde konuyla ilgili projeler, 

ilgili tezler, yabancı kaynaklar, basılı eserler, dergiler, internette yayınlanmıĢ makaleler ve eserler 

incelenmiĢtir.  

 

2. LĠTERATÜR TARAMASI 

2.1. GiriĢimcilik 

GiriĢimcilik gündelik ve akademik kullanımlarda oldukÑa sık karĢımıza Ñıkan iki kavramdır. GiriĢimci 

ve giriĢimciliği tanımlamak kolay gözükse de aslında iki önemli anlaĢılması zor kavramlardır. Æünkü 

giriĢimciyi anlamak, iĢini kurmayı isteyen kiĢiler olduğu gibi, iĢini kurup ÑalıĢtırmaya baĢlamıĢ ve 

oldukÑa zamanda baĢarılı olarak yapan kiĢiler diye düĢünebiliriz. GiriĢim yapan kiĢi; kurumsal, iÑ, 

sosyal, kadın, genÑ, aktif vb. kavramlarla karĢımıza Ñıkmaktadır. ―Ġyi giriĢimci bir iĢadamı‖ 

kelimelerinde bahsedildiği gibi tek baĢına bir anlatım olarak da gündelik yaĢamda geÑmektedir. 

Ulusların giriĢimcilik politika stratejileri de klasik olarak makroekonomik politikalar ve bu 

ÑerÑevedeki stratejilerden etkilenmiĢlerdir. Misal olarak vermek gerekirse, büyüme ve yenilikÑi 

tarzında giriĢimcilik politika stratejilerinin altında; giriĢimci kavramı bulunmaktadır. GiriĢim ve 

giriĢimcilik,  kendi iĢlerini oluĢturan, kendisi iÑin ÑalıĢan oluĢturmayanının önemli olmasını belirten 

politika stratejilerini Knight‘ın giriĢimci tanımından gelmektedir (Hoffmann, 2009). Bu sebeple; 

giriĢimci kiĢiyi, giriĢimciliği ve giriĢimcilik politika strateji alanlarını tanımlamak politika 

oluĢturmaya ve politika fonksiyonlarını büyütmeye etkili olan önemli bir kavramdır. GiriĢimci kiĢiyi 

büyük bir alandan bakmadan, giriĢimci kiĢiliği geniĢ anlamlı bir tarzda anlama imkÍnı yoktur. 

2.2. GiriĢimcilik AraĢtırmaları 

GiriĢimcilik kavramı 1600‘lü senelerinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. GiriĢimcilik tanımı 

sosyoekonomik düzeyinde kendi yeri oturmak iÑin oldukÑa uzun süre beklemek zorunda kalmıĢtır. 

Schumpeter‘in giriĢimcilik kavramını aktardığı zamanlarda birÑok akademi ile ilgilenen ve araĢtıran, 

giriĢimcilik ve kalkınma arasındaki iliĢkileri farklı kesimlerden ele almıĢtır. En baĢında, 

kalkınmacılık, bir yapısal döngü zamanlaması olarak, daha üreten iĢ teknolojilerin anlaĢılmasını, farklı 

kabiliyetlerin, ürün ve hizmetlerin, iĢlevsel kavramların, farklı pazarlardaki ilerlemenin ve bilginin 

yükselmesini göstermektedir. GiriĢimci diye bilinen kiĢiler bu aĢamanın en önemli baĢrol 

oyuncularıdır.   GiriĢimcilik; yeni pazarlar hizmet ve/veya ürün aĢama imkÍnlarını analiz eden, bu 

imkÍnlardan yararlanmak maksadıyla, ekonomik iĢlevin anlaĢılması veya ilerletilmesi aĢamasındaki 

gaye olarak anlaĢılabilir. Bir kavram olarak bu anlamda anlaĢılabilecek giriĢimcilik olgusu iÑinde 

giriĢimci, en sade bir Ģekilde,  tüm bu bahsedilen Ñabayı gösteren kiĢidir. GiriĢim yapan kiĢiler ve 

giriĢimcilik tanımlamalarında Ñok değiĢik kavramlara denk gelme ihtimali vardır. Bazı aÑıklamalar, 

talebi ve arzı yürütme, kaynakları kullanma gibi parametrelere (AytaÑ ve Ġlhan, 2007), bazıları da 

değiĢik değerler anlatmaya (Hisrich ve Peters, 2002), diğerleri ise yenilikÑilik, pazarlama ve üretim 

sürecini değiĢtirme (Schumpeter, 1942) vurgusunu yapmaktaydılar. Bir diğer giriĢimci kavramı ise, 

yeni iĢ olanaklarını belirleyen ve bu kaynakları iyi kullanma kabiliyetine ehil olan kiĢi olarak 

tanımlamaktadır (OECD, 1998). Aslında giriĢimci kiĢiler, kısaca yeni bir iĢi ve keĢfetmeyi isteyendir. 

Kendisine iĢ kurma, yeni bir iĢ grubunu veya her halükarda oluĢan iĢi kiĢisel olarak ya da ekip 

durumunda ilerletmeye, tekrardan iĢi oluĢturmaya ÑalıĢan kiĢilerdir (GEM, 1999). GiriĢimcinin 

özelliklerini kısaca inceleyecek olursak,  GiriĢimci iĢine ÍĢıktır, yaratıcı ve cesaretlidir. Her zaman 

yeniliklere aÑık olması yanında kendine güvenen ve güven veren biri olarak bilinir. Fırsatları 

herkesten önce görerek,  proaktif olarak yararlanabilmektedir. Sürükleyici, izlenen ve güdeleyicidir. 

Tüm sonuÑları hızla değerlendiren ve karar alabilen olarak da karĢımıza Ñıkmaktadır. Gerektiğinde 
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geri adım atabilen ve aynı zamanda yeniden baĢlayabilendir. Bireysel ama aynı zaman da toplumsaldır 

ve kiĢilik olarak da iyimser ve bağıĢlayıcı olduğu örneklerle görülmektedir.  

2.3. Mentor ve Mentorluk 

Mentor sözcüğünün temeli eski zamanlara dayanmaktadır. Homeros‘un destanı Odesa‘da belirtildiği 

gibi Ġthake Kralı Ulysses savaĢa giderken oğlu Telemachus‘u en yakın dostu Mentor‘a emanet ederek 

gitmiĢtir. Bu davranıĢın maksadı Ñok uzun seneler devam edecek savaĢ süresince Mentor‘un oğlunu 

yetiĢtirilmesini ve iyi eğitilmesini sağlamasıdır (Allen ve Eby, 2010). Mentorluk tanımı Ģu anki 

zamanımızda ise; insan potansiyelinin yükseltilmesinin sağlanması, kariyer yönünden kiĢilere tüm 

desteklerin verilmesi ve kurum kültürünün daha fazla ilerletilebilmesi gibi Ñok farklı kollarda 

olmaktadır. Mentorluk tanımı zamanla örgütü tam destekleyen, önemli konulardaki tecrübelerle 

örgütteki ÑalıĢanlarının kariyer geliĢimlerine de faydalı olan, onlara önderlik yapan kiĢiler iÑin 

kullanılmaya da baĢlanmıĢtır (Thomson, 1998).  Mentorluk tanımını ilk inceleyenlerden Levinson‘a 

göre bu aĢama, deneyimi az ÑalıĢan kiĢisinin kariyer geliĢiminde Ñok önemli izler bırakan bir iliĢkiyi 

iÑermektedir ve bu iliĢki insanın iĢ yaĢamında kimliğinin ve özsaygısının ilerlemesinde ana rolünün 

olduğu düĢünülmektedir (Ġbrahimoğlu, 2013). Levinson Ñok anlamlı tanımın güncel tanımla rolleri 

dıĢında karĢılıklı iliĢkilerin karakteri ve sağlamıĢ olduğu faydalar yönünden kavranması gerektiğini 

üstüne basarak anlatmıĢ ve kavrama farklı bir yaklaĢım geliĢtirilmesini sağlamıĢtır (Johnson, 2007). 

GeliĢtirilen tüm bu varsayımlar ıĢığı altında en genel tanımlamayla mentorluk, örgüt iÑindeki tecrübeli 

ve deneyimli kiĢilerin, yani mentorların yeni gelenlere liderlik ve önderlik yaparak; bu bireylerin 

kiĢisel, sosyal ve örgütsel geliĢimlerini tamamlamalarına faydalı olmalarını iÑeren aĢamalardır 

(Ézkalp, 2006).   

2.4. ĠĢ Melekleri 

Türkiye‘de iĢ melek yatırımcı kavramı yeni kullanılmaya baĢlanmıĢtır, bu amaÑla yeni giriĢimleri 

finanse etmek ve fon sağlamak gibi olayları oldukÑa da eskilere dayanır. GeÑmiĢ zamanlara bakacak 

olursak 1874 yılında A. Graham Bell, telefon Ģirketini, Henry Ford, araba fabrikasını ve Golden Gate 

köprüsünün yapımı hep iĢ melek yatırımcı fonları ve yardımları ile finanse etmiĢlerdir. ġu anki 

günümüze bakacak olursak, Hotmail, Amazon, Yahoo, Google, Skype, Youtube, Apple Computer gibi 

tanınmıĢ büyük firmaların kuruluĢ zamanlarında da iĢ melek yatırımcı fonları ve destekleri 

kullanılmıĢtır (Sohl, 2003). Vance‘e göre iĢ melek yatırımcıları ―kendi öz paralarını baĢkalarının iĢine 

yatıran bireyler olarak görülmektedir. Onlara, iĢ melek denmesinin sebebi yatırım yaptıkları tüm 

firmaların diğer yatırımcı destekÑiler tarafından yeterli derecede net görülmemeleridir‖. ĠĢ Melek 

yatırımcıları, giriĢimci firmalara yatırım desteği yapmalarının yanında, o firmaların pazarlama, satıĢ 

ve yönetim, vb gibi karar alma aĢamalarında da aktif rol oynamaktadırlar ve kendi eski tecrübelerini 

ve bilgileriyle firmalara destekleyici katkıda bulunmaktadırlar (Wiltbank, 2009). Yatırım yaptıkları 

firmanın ileriki gelecekte geliĢmesini isteyen iĢ melek yatırım destekleyicileri, firmaya Ñok ÑeĢitli 

faydalarda bulunarak, firmanın kısa ve uzun vadedeki baĢarısı üzerinde de etki sahibi olmaktadırlar. 

(Landström, 1998).  

3. MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 

3.1. GiriĢimcilik Modelleri 

GiriĢimciliği genel ekonomik durumdan bağımsız olarak değerlendirmek pek doğru olmaz. 2000‘li 

senelerin baĢlarından itibaren küresel ekonominin üstünde dolaĢan ―kara bulutlar‖, 2008 yılında 

Ñoğalmaya daha da baĢlayarak 2009 senesinde küresel ekonomi yüzde0,6 oranına kadar daralmıĢtır.  

Aynı yıllar iÑinde küresel hizmet ticareti ve mal ticareti bir önceki yıllara göre yüzde10,6 nispetinde 

düĢmüĢtür. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporlarının Temmuz 2012 yenilenmesinde ise 

ekonomik yükselmeye dair pozitif uyarılar ilave olmuĢ, bilhassa istihdam oranlarının bazı yeni risk 

habercisi olduğu ima edilmiĢtir. IMF BaĢ Ekonomistlerine göre Euro kapsamınsa krizin geÑirilmesine 

yönelik strateji önlemlerinin efektifliği dünya ekonomisinin gidiĢatında önemli aktif bir roller alacağı 

düĢünülmektedir.(IMF, 2012). Bundan dolayı, küresel ekonominin hala oldukÑa kırılgan olduğunu 

söylemek de mümkündür. OECD Ekonomik Görünüm Raporu (2012/1) OECD ülkelerindeki gayrisafi 

milli hÍsılanın 2012 yılında %1,6, 2013 yılında %2,2 artmasını beklemektedir. OECD, Euro Alanı 

ekonomilerinin 2009‘dan sonra 2012 yılında da tekrar daralması ön görülmektedir. Türkiye‘nin Ģu 

anki yenilikÑiliğe dayalı ekonomi kalkınma modeli evresine geÑiĢ aĢamasındaki beĢ büyük 

ekonomiden biri olduğu, Türkiye‘de giriĢimcilik ve iĢletmeler konusu uzun soluklu tartıĢılırken, her 

zaman arka planda tutulması gereken bir unsur olarak da görülmüĢtür. Ġnovatifliğe bağlı aĢamaya 

geÑecek olmak, ülkenin geÑmiĢinde olduğundan ÑeĢitli türlerdeki giriĢim ve giriĢimcilere ihtiyaÑ 

duyulacağını göstermesi olarak ÑalıĢılmaktadır. Ekonominin yüzde oranı ise ülkenin giriĢimciliğe olan 

eğilimini artırarak, politika ve yapılacakların hesaplanmasında önem verilmesi gereken bir kavramdır. 
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3.2. Türkiye’de GiriĢimcilik Modelleri 

SonuÑlara bakacak olursak,  2005 – 2009 seneleri aralığında Türkiye‘deki toplam giriĢimcilik 

rakamları ortalama 325 bin adet yükselmiĢ olmasına rağmen, bu yükseliĢin inovatiflik kapsamında bir 

sosyoekonomiğe geÑmesine yardımcı olduğunu belirtme imkÍnı yoktur.Misal olarak, giriĢimcilik 

rakamlarındaki yükseliĢin yüzde 85 gibi en yüksek bir bölümü perakende ve toptancı ticareti ile 

uğraĢan ve ulaĢım hizmetleri veren giriĢim yapanlardan oluĢmaktadır. GiriĢimlerin bölgesel 

değiĢimine baktığımızda ise Ġstanbul‘un Türkiye‘deki giriĢimcilerin yaklaĢık yüzde 23‘ünesahip 

olduğu görülmektedir. Ġstanbul‘dan sonra en yakın yüzdesi olan Ankara‘dan 3,5 kat daha Ñok giriĢim 

aktiviteleri bulunmaktadır. Ġstanbul giriĢim Ñoğunluğu bakımından da ilk 5 Ģehir arasında yer aldığı 

görülmektedir. Hem Ģehirdeki giriĢimcilerin Türkiye‘deki giriĢimcilere nispeti, hem de giriĢim 

Ñoğunluğu bakımından ilk 10‘da yer alan diğer Ģehirler ise Ġzmir ve Antalya‘dır. Ankara‘da ÑalıĢan 

yaĢındaki sayının Ñok büyük bir kısmının kamu tarafından olduğu görülmektedir. KOSGEB Yeni 

GiriĢimci Desteği, günümüzde Türkiye Ñoğu tarafında en yaygın olarak yararlanılan giriĢimcilik 

desteği olarak bilinmektedir. Æok geniĢ kapsamlı ve yüksek kabul oranına sahip bir destek 

mekanizması olması sebebiyle oldukÑa fazla kitleye hitap edebilme özelliğine de sahiptir. Fakat 

destek ÑalıĢması iÑerisinde ―GiriĢim öz sermayesi‖ ve ―Én Édeme‖ olmaması, bu destek programının 

en büyük dezavantajlarından biridir. Hatta destekleme programı iÑeriğinde yapılan tüm ödeneklerin 

hak ediliĢi olması da, hali hazırda belli bir birikimi olmayan talep edenlerin bu destek programından 

yararlanmasını Ñok kolay kılmamaktadır. Bu doğrultudan baktığımızda, destek ilave programının adı 

her ne kadar ―Yeni GiriĢimciyi Destekleme‖ olsa da, aslında bu destek ÑalıĢması, mevcut bir birikimi 

olan insanlara, yeni bir iĢyeri aÑma aĢamalarında maddi yardım veren bir mekanizma olarak 

iĢlemektedir. Ézellikle genÑ giriĢimciler iÑin ve biliĢim sektöründeki bir giriĢim yapmak isteyen 

kiĢiler iÑin bu destek programı pek iĢe yaramamaktadır. Æevremizdeki misalleri incelediğimizde, 

KOSGEB Yeni GiriĢimciyi Desteklemenin daha Ñok yeme-iÑme alanında ve hizmet sektöründeki ufak 

iĢletmelerde yararlanıldığı görülmektedir. TÊBĠTAK 1512 GiriĢimcilik AĢamalı Destekleme 

Programı, öncelikle ARGE merkezli giriĢimler iÑin en Ñok kullanılan giriĢimcilik desteklerinden biri 

olarak bilinmektedir. Destek mekanizmasının yarıĢma Ģeklinde olması ve mentor desteği ile olması ve 

proje pazarı olanağı sağlaması bu destek programının en önemli avantajları olarak bilinmektedir. 

Hatta TÊBĠTAK tarafından bu desteklerin basamaklı bir Ģekilde aktarılması da, giriĢimcilerin zamanı 

doğru bir Ģekilde yönetmelerini sağlamaktadır. Bu seviyelerden kısaca bahsedecek olursak, 1512 

GiriĢimcilik Seviyeli Destek Programı‘nın birinci ve ikinci seviyesi iĢ fikirlerinin geliĢtirilmesi, iĢ 

planının yapılması, tasarım ve fizibilite aĢamalarının bitirilmesini kapsamaktadır. Bu seviyelerde 

100.000 TL‘ye kadar teminatsız ilk giriĢim sermayesi hibe desteği almak sağlanmaktadır. Bu sebeple, 

bu program gerÑek bir yenilik ve iĢ geliĢtirme desteği olarak öne Ñıkmaktadır. AĢama birinci ve 

AĢama ikinciyi baĢarıyla tamamlayan projeler 1517 TÊBĠTAK KOBĠ ARGE BaĢlangıÑ Destekleme 

Programı‘na aktararak üÑüncü basamak ve dördüncü basamak yardımlarıyla meydana Ñıkardıkları iĢ 

ana fikirlerinin hayata geÑirilmesi aĢamasına kadar gerÑekleĢtirebilirler. 

4. GĠRĠġĠMCĠLĠKTE MENTORLUK DESTEĞĠ ETKĠSĠ ANALĠZĠ 

GiriĢimcilik aktivitesi, etkinlikler, yarıĢmalar, kuluÑka merkezleri, devlet destekleri ve en son özel 

yatırımlarında sisteme dÍhil olmasıyla birlikte Türkiye‘de hızlanmaya baĢlamıĢtır. GiriĢimcilik Ñevresi 

geniĢlemesi ile üniversite ve devlet kamu kurumları kuvvetlenirken, pek Ñok farklı dernek ve 

vakıfların da bu döneme dÍhil oldukları görülmüĢtür. Bu safhada daha önceleri Fellow Programı 

hakkında detaylı bilgi verilen Türkiye GiriĢimcilik Vakfı [GĠRVAK] ön plana Ñıkan birimlerdendir. 

Diğer yandan giriĢimci kiĢiler yatırımlar yapmak iÑin gerekli kaynakların hepsini yan yana getirseler 

de bu olanakları kullanıp iĢlerini baĢarıyla sonuÑlandırma konusunda gerekli tecrübe ve bilgiye kısa 

sürede sahip olmanın mümkün olmaması sebebiyle mentorlar ile ÑalıĢma taleplerinin ortaya Ñıktığı 

görülmektedir. Bu sebeple Türkiye oluĢumu giriĢimciliğin desteklenmesinde önemli bir roller 

üstlenilmektedir. Kendi mentor grubuna sahip olan Türkiye mentorluk, koÑluk ve danıĢmanlık 

destekleriyle, kendi tecrübe ve uzmanlık alanları konusunda giriĢimci kiĢilerle sene boyunca Ñok farklı 

ÑalıĢmalar yürütmektedir. 

4.1. Psikolojik Güçlendirme 

GüÑlendirme son zamanlarda oldukÑa favori hale gelen bir yönetim Ģekli uygulaması olarak karĢımıza 

gelmektedir. GüÑlendirme tanımın bu favori almasının yanı sıra psikolojik kuvvetlendirme tanımı da 

son zamanlarda birÑok ÑalıĢmada kullanılmaya baĢlanan önemli bir tanımlama olması nedeniyle 

dikkat Ñekmektedir.  Psikolojik kuvvetlendirme kiĢinin iĢ Ñevresi tarafından Ģekillendirilen ve iĢteki 

aktivitesiyle ilgili eğilimleri aktaran motivasyonel bilimler topluluğu olarak da tanımlanmaktadır. 

(Wang ve Lee, 2009). Spreitzer‘e göre psikolojik kuvvetlendirme, kurumdaki güÑlendirme 

müdahalelerinin baĢarılı olması iÑin ÑalıĢan kiĢiler tarafından tecrübe edilmesi gereken psikolojik bir 

durum olarak karĢımıza Ñıkmaktadır.(Spreitzer, 1995). Aynı zamanda Spreitzer kuvvetlendirmeyi 
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Ģekillendiren parametrelerin, ÑalıĢan kiĢilerin güÑlendirilmesi adına yapılan uygulamalara bağlı olarak 

ortaya Ñıkan objektif gerÑeklerden ziyade, ÑalıĢan kiĢilerin bu uygulamalara iliĢkin algıları olduğunu 

belirtmiĢlerdir. (Yürür ve Demir, 2011). Psikolojik kuvvetlendirmenin ana temelinde kiĢinin kendisine 

olan inancının geliĢtirilmesi gelmektedir ve bu kavram kiĢinin iĢini daha anlamlı bulması, kendini 

iĢinin üzerinde fazlasıyla iyi hissetmesi, iĢi hakkında karar alabilme hakkına sahip olduğunu ve iĢi 

üzerinde etkileĢimde olduğunu düĢünmesi anlamına da gelmektedir (Spreitzer, 1999).  Éz yeterlilik 

tanımı, insan hareketlerinin oldukÑa önemli bir belirleyici etkisi olarak sosyal bilim kuram dÍhilinde  

(Bandura ve Adams, 1977)  tanımlanmıĢ ve daha sonra bu tanımı ele alan pek Ñok ÑalıĢmalarda 

yapılmıĢtır.  Éz yeterlilik algısı kavramı, ilk ele alanlardan olan Bandura tarafından insanın, 

kendisinden beklenmiĢ durumları idaresini sağlayacak yeteneklere olan inancı olarak 

kavramlaĢtırılmıĢtır ve öz yeterliliği Ñok yüksek olan kiĢilerin ayırt edici özelliğinin baĢarısızlıklar 

karĢısında hemen toparlanıp fiillerinde ısrarcı olmaları olarak da aÑıklanmaktadır. (Bandura, 2005). 

Éz yeterlilik kavramındaki inanÑlar, kavramlar insanın gerÑekte sahip olduğu yetenekleri ya da 

kapasiteleri aslında yansıtamamaktadır, belli Ģartların altındaki kapasitesi ile ilgili inanÑ kavramlarını 

da anlamlandırmaktadır. Bu sebeple,  kiĢilerin aslında tüm sahip oldukları yetenekler ile öz yeterlilik 

inanÑ kavramı arasında farklılıklar olabilmektedir (Bolat, 2011). Éz yeterlilik algılamasının 

kaynakları; önceki tecrübeler, insancıl olarak benzer özellikleri kapsayan diğer kiĢilerin baĢarı 

misalleri, Ñevreden gelen olumlu geribildirimler ve olumlu anlamları durumudur (Bandura, 1995). 

Ġnsanların, yaĢamları süresinde tüm edindikleri yeteneklere bağlı olarak tecrübelerine de iliĢkin inanÑ 

kavramları geliĢtirmiĢler ve sahip oldukları bu öz yeterlilik inanÑ kavramları yükseldikÑe, davranıĢ 

farklılıkları da gözlemlemek olası olmaktadır. Bu anlamda birÑok taraftan kiĢinin davranıĢ 

hareketlerini etkileyen öz yeterlilik algısı, tıbbi psikolojiden örgütsel kavrama psikolojisine kadar 

kiĢisel geliĢiminin söz konusu olduğu pek Ñok alana konu oluĢturmaktadır (Æetin, 2011). 

4.2 Mentorluk ile KiĢisel Güçlendirme  

GiriĢimcilik faaliyetlerinde yatırımın gerÑekleĢmesinde ne gibi faktörler etkilidir araĢtırması yapıldığı 

zaman, konunun kapsamı aÑısından daraltacak olursak, giriĢimcilik faaliyetlerinde mentor yönetimin 

etkisi üzerine bir inceleme yapılmıĢtır. Burada öncelikle sorunsal belirlenmiĢ ve konunun özgünlük 

aÑısından mentor desteği ile ne gibi etkisinin olduğu araĢtırılmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar gösteriyor ki, 

mentor ile birlikte ÑalıĢan yatırım yapacakların baĢarılı yatırım yapmalarının ve yaptıkları iĢten iĢ 

tatminlerinin,  yüksek seviyelerde olduğunu belirleyerek, nesnel ve öznel baĢarılı yatırıma ulaĢmada, 

kiĢisel sorunlara ve problemlerin azalmasında, daha etkili yatırım uyumun sağlanmasında mentorluk 

iliĢkisinin potansiyel önemini ortaya koymuĢlardır. Mentorluğun bireysel ve kurumsal katkıları olduğu 

tespit edilmiĢtir. ÆalıĢmalar gösteriyor ki mentorluğun öz etkinliği artırdığı sonucunu elde etmiĢtir. 

Mentorluk öz yeterliliği arttırdığı görülmektedir. ÆalıĢmalar mentorluk desteğinin öz yeterlilik 

algısında pozitif yönde etkilerinin olduğu neticesini göstermektedir. Bu da olumlu etkinin alt dalları 

incelendiğinde psikolojik güÑlendirmenin Ñok net önemi anlaĢılmaktadır. 

4.3 Mentorluğun Psikolojik Güçlendirmeye Etkisi  

Psikolojik olarak güÑlendirmeyi araĢtıran tanımlamalar birÑok olumlu Ñıktıları elde ettiğini sonuÑ 

olarak göstermektedir. Mesela, mentorun psikolojik güÑlendirmesi ile yatırımdaki baĢarı arasında 

olumlu iliĢki tespit edilmiĢtir. Psikolojik güÑlendirmenin baĢarı ve hırs algısını artırdığını ifade 

etmiĢlerdir. GüÑlendirme ile yatırım baĢarısı bağlılık arasında olumlu iliĢkiler tespit edilmiĢtir. 

Mentorlar hem tecrübeleri hem de psikolojik destekleri ile güÑlendirilmiĢ yatırımcı kiĢilerin kendi iĢ 

güÑleri kapsamında daha tecrübe gösterdikleri sonuÑlarını anlatmaktadır. Mentor kuvvetlendirme ile 

öz yeterliliğin algısıyla iliĢkisinde güÑlü iletiĢimler olduğu görülmüĢtür. Mentorluk ve psikolojik 

güÑlendirme yatırımın baĢarılı olması, iĢ tatmininin, performans yükseliĢi gibi pozitif Ñıktıların 

olmasını gösteren tanımlamalardır. Bilhassa yatırımcı ile mentorların arasındaki iliĢki incelendiğinde 

bu tanımlamaların pozitif sonuÑların elde etmesindeki önemini daha Ñok meydana Ñıkartmaktadır.  Éz 

yeterlilik kavramının süreÑ zarfında tecrübeler etkisiyle ilerleyen bir inanÑsal kavram olması 

nedeniyle mentorluk ve psikolojik kuvvetlendirme ÑalıĢmalarının ana mal sağlanması aĢamasından 

itibaren bireyin öz yeterlilik kavramının ilerlemesinde gerekli etmenler olduğu anlayıĢı ve yatırımcı 

kiĢilerin baĢarıyı elde etme algılarının danıĢman mentorluk aktivitelerinden ve psikolojik 

kuvvetlendirmeden etkilenip etkilenmediği suali bu proje ÑalıĢmasının ana temeli olarak görülmelidir. 

Psikolojik destek ve mentorluk birÑok alt kapsamının öz yeterlilik ile iliĢkisi olduğu görülmüĢtür. 

Neticelere bakıldığında, öz yeterliliğin mentorluğa en fazla bağlantılı olan kapsamının yılmamak 

olduğu Ñok net görülmektedir. Kendi yapabildiklerine inanarak yatırım yapmaya karar veren ve bu 

süre zarfında bazı olumsuzluklarla karĢılaĢmaları durumunda bıkmadan iĢi devam ettirmelerinde 

mentorluk davranıĢlarının oldukÑa önemli olduğu görülmektedir. Yine psikolojik desteklemenin 

yardımıyla yükselen öz yeterlilik kavramına dair kapsamların baĢlama, yılmama ve sürdürme gayesi 

olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. Bir yatırım yapan kiĢi iĢini yapma aĢamasında karar verme özgürlüğüne sahip 
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olduğunu bilirse bir iĢte hızlı yol alması kolaylaĢmaktadır ve bu iĢi yaparken olumsuzluklarla karĢı 

karĢıya kalan bir yatırım sahibi iĢini önemli bulduğu zaman yılmadan yatırımını 

gerÑekleĢtirebilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde; sağlıklı bir mentorluk iliĢkisine sahip olan 

ve onlar tarafından psikolojik olarak güÑlendirilen yatırımcıların kendi yeteneklerine olan 

güvenlerinin ve iĢlerini doğru Ģekilde yapabileceklerine dair inanÑlarının arttığı görülmektedir. Éz 

yeterliliğin kiĢinin gerÑek kapasitesinden ziyade kendi yeteneği ile ilgili kiĢisel algısını ifade etmesi 

sebebiyle mentorluk ve psikolojik güÑlendirmenin öz yeterliliği tamamen ifade ettiğini söylemek 

mümkün değildir Ñünkü kiĢinin kendine olan inancı sıfırdan var edilemez veya var olan inanÑ 

tamamen ortadan kaldırılamaz.  Ancak sergiledikleri mentorluk davranıĢları ve psikolojik güÑlendirme 

yatırımcının iĢe baĢlama, sürdürme, yılmama hususlarında kendilerine olan inanÑlarını artırmaktadır. 

Yatırımcıların öz yeterlilik algılarının mentorluk ve psikolojik güÑlendirme vasıtasıyla güÑlendiği 

sonucunun elde edilmiĢ olması yatırımın olması itibariyle büyük önem taĢımaktadır. Mentorun 

özellikle yatırım yapılması sürecinde tecrübelerini paylaĢması hem zaman kazancı hem de minimum 

yatırım ile yatırımın gerÑekleĢmesini de sağladığı da Ñok net görülmektedir. 

5. METODOLOJĠ 

5.1 AraĢtırma Tasarımı 

AraĢtırmamız bilim felsefesinin temellerinden birini oluĢturan epistemolojik tabanda nitel araĢtırma 

yöntemlerinden derleme ve iÑerik analizi deseni ile desteklenmiĢtir. Epistemolojik aÑıdan bakıldığında 

araĢtırmamızın bulguları yorumsamacı ve dıĢsal perspektiflerle ele alınmıĢtır. Türkiye‘deki yeni nesil 

iĢletmelerin giriĢimcileri örneklemimizi oluĢturmuĢtur. Analiz sürecinde Nvivo 7 programı 

kullanılmıĢ olup, giriĢimcilik ve mentorluk ÑalıĢmaları ile ilgili olarak yapılan araĢtırmalarda konunun 

kavranması adına farklı demeÑ ve söylemlerde incelenmiĢtir, 18.901 kelimelik bir veri 

oluĢturulmuĢtur. BaĢlıca önemli bulunan söylem/demeÑler konunun daha da net anlaĢılması adına 

aĢağıda detayları ile paylaĢılmıĢ ve ikincil veri olarak araĢtırmamızda kullanılmıĢtır. 

5.2 AraĢtırmanın Çerçevesi 

AraĢtırmamız Türkiye‘de faaliyet gösteren yeni nesil iĢletmeleri kapsamaktadır. Yeni nesil iĢletmeler 

günümüz eko-sistemi iÑerisinde yerini almıĢ, yeni teknolojilerin adaptasyonu, bilginin transferi ve 

kullanımı, dijitalleĢme, iletiĢim ağları, yeni iĢbirlikleri ve inovasyon konularında uyumlaĢabilmiĢ 

esnek yapılı organizasyonlardır. 

6. BULGULAR 

AraĢtırmamızın sorunsalı ÑerÑevesinde giriĢimcilik, mentorluk ve giriĢimcilikte mentorluk desteği 

konuları alt boyutlarıyla incelenmiĢtir. GiriĢimcilik kavramı; baĢarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma 

eğilimi, belirsizliğe karĢı tolerans, kendine güven ve yenilikÑilik alt boyutlarıyla araĢtırılmıĢtır. 

Mentorluk kavramı; kiĢisel geliĢim, sosyal geliĢim, örgütsel geliĢim, tecrübe, deneyim ve 

liderlik/önderlik alt boyutlarıyla incelenmiĢtir. Son olarak giriĢimcilikte mentorluk desteği psikolojik 

güÑlendirme, öz yeterlilik ve kiĢisel güÑlendirme kavramlarıyla araĢtırılmıĢtır. 

 

Tablo 1.Temel Konsept ve Alt Boyutların Kelime Sıklığı Analizi 

Temel 

Konseptler 

Frekans  Frekans 

GiriĢimcilik 580  BaĢarı Ġhtiyacı 

 Kontrol Odağı 

 Risk Alma Eğilimi 

 Belirsizliğe KarĢı Tolerans 

 Kendine Güven 

 YenilikÑilik 

66 

11 

6 

0 

0 

19 

Mentorluk 59 

 

 

 

 KiĢisel, Sosyal, Érgütsel  

geliĢim 

 Tecrübe 

 Deneyim 

 Liderlik/Énderlik 

 

34 

7 

0 

0 

GiriĢimcilikte 

Mentorluk 

Desteği 

  Psikolojik GüÑlendirme 

 Éz yeterlilik 

 KiĢisel GüÑlendirme 

0 

7 

0 

Tablo 1‘deki analiz sonuÑlarına göre; giriĢimcilik kavramının alt boyutlarından baĢarı ihtiyacı (66), 

kontrol odağı (11), risk alma eğilimi (6) ve yenilikÑilik (19) alt boyutları ortaya ÑıkmıĢtır. Belirsizliğe 

karĢı tolerans ve kendine güven alt boyutları mevcut veri iÑerisinde yer almamıĢtır. Bulgularımız, yeni 

nesil iĢletmelerinin giriĢimcilerinin baĢarı odaklı olduklarını ve günümüz rekabet ortamında baĢarının 
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yeni nesil iĢletmelerinin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamasında ve yatırımın gerÑekleĢmesinde 

kilit bir rol oynadığını göstermektedir. Frekans dağılımlarına göre en Ñok geÑen ikinci boyut ise 

yenilikÑilikdir. Yeni nesil iĢletmelerin inovasyona yönelimleri, giriĢimcilerinin de yenilikÑilik ile ilgili 

söylemlerine yansımıĢtır.Analiz sonuÑları, mentorluk kavramının öne Ñıkan boyutlarının kiĢisel, 

sosyal ve örgütsel geliĢim (34) ve tecrübe (7) olduğunu göstermektedir. Bunun yanında 

Liderlik/Énderlik kavramı mevcut veri iÑerisinde yer almamıĢtır. Bu bulguları subjektif olarak 

değerlendirmek gerekirse, ÑalıĢmamızda mentorluk kavramı giriĢimcilik bağlamında ele alınmıĢtır ve 

verilerimiz bu doğrultuda toplanmıĢtır. Bu yüzden gelecek ÑalıĢmalarda ĠK bağlamında oluĢturulacak 

ikincil veri mentorluk söylemlerinde liderlik/önderlik boyutunun öne Ñıkacağını ön görmekteyiz. 

Ancak iĢletmelere yönelik mentorluk desteğine yönelik söylemlerde, liderlik kavramı ortaya 

ÑıkmamıĢtır. Bunun yanında yeni nesil iĢletmelerin lider odaklı olmadığı, katılımcı, yatay, sinerjik ve 

bütünsel bir örgüt kültürü ve yapısı oluĢturduğu düĢünülecek olursa liderlik boyutunun mentorluk 

söylemlerinde yerini almaması olağandır. 

 

Tablo 2. Éne Æıkan Temel Kavramların Kelime Sıklığı Analizi 

Temel 

Kavramlar 

Frekans  Frekans 

GiriĢimcilik 580 GenÑ 44 

ĠĢ 151 Kadın 42 

Yatırım 138 Finansal 39 

BaĢarılı 63 Teknoloji 33 

Destek 63 Ekosistem 32 

Melek 59 Eğitim 28 

Mentorluk 59 Pazarlama 20 

Zaman 56 Mobil 18 

Proje 48 Para 17 

Start-up 45 Yazılım 12 

Tablo 2‘deki analiz sonuÑlarına göre; ilk grup öne Ñıkan kavramlar; giriĢimcilik, iĢ, yatırım, baĢarılı, 

destek, melek, mentorluk, zaman, proje ve start-up‘dır. Ġkinci grup öne Ñıkan kavramlar ise; genÑ, 

kadın, finansal, teknoloji, ekosistem, eğitim, pazarlama, mobil, para ve yazılımdır. Bu kavramların 

yeni nesil iĢletmelerin yatırımı gerÑekleĢtirmesi iÑin kritik bir öneme sahip ve destekleyici oldukları 

söylenebilir. GiriĢimcilerin söylemlerinden oluĢan verinin analiz sonuÑları; yeni nesil iĢletmelerin iĢ, 

yatırım, baĢarı, destek, melek ve mentorluk konularına odaklandıklarını ortaya koymuĢtur. Bu 

bağlamda mentorluk desteğinin yatırımın gerÑekleĢmesi üzerine etkileri savı desteklenmiĢtir. 

7. TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu araĢtırma ile mentorluk desteğinin yatırım üzerine etkileri incelenmiĢtir. Bu inceleme kapsamında; 

giriĢimcilik faaliyetlerinde mentorluk ÑalıĢmalarının; yatırım giriĢimcisine psikolojik desteğinin 

etkileri analiz edilmiĢtir. Aynı zamanda mentorluk ve psikolojik kuvvetlendirmenin birÑok alt 

tabanının öz yeterliliğinin iliĢkide olduğu görülmüĢtür. Æıkan sonuÑlara baktığımızda öz yeterlilik 

mentorlukta en fazla bağı olan yönünün yılmadan devam etmek olduğunu göstermiĢtir. Kendi 

tecrübelerini bilerek yatırıma start veren bu süre zarfında bazı zorluklara karĢı karĢıya kaldığında 

yılmadan usanmadan atılıma devam etmeleri mentorluk özelliklerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Yatırım yapan kiĢi iĢini yapma aĢamasında karar verebilme özgürlüğünü bilmeli ve bir iĢe baĢlaması 

kolaylaĢmalıdır. Bununla birlikte görevini yaparken, zorluklara karĢı bir yatırım yapan kiĢinin iĢini 

anlamlı bulduğu zaman yılmadan yatırımını sürdürebilmelidir. Genelinde değerlendirecek olursak; iyi 

bir mentorluk ÑalıĢmasına sahip olan yatırımcıların kendi yapabildiklerine olan özgüvenlerinin ve 

yapılacak iĢleri düzgün ve programlı yapabilmelerine dair inanÑ ve güvenlerinin yükseldiğini Ñok net 

görmekteyiz. Aynı zamanda mentorluk desteğinin,  yatırımın 3 saÑ ayağı olan zaman, maliyet ve 

kapsamın doğru olması adına olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. Tecrübeye sahip, mentorların 

doğru yönlendirmeler ile yatırım maliyetinin daha verimli ve az olması, zamanın daha verimli olarak 

kullanılması ile piyasaya daha erken Ñıkılması ve yatırımın kapsamına en uygun Ģekilde devre 

alınmasında önemli olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu ÑalıĢma giriĢimciler ihtiyaÑ duydukları bu 

bahsedilen destekleri karĢılamada tüm bu yatırım süreÑlerini tek baĢlarına omuzlamak zorunda 

kalmamakta ve bu da gerÑekleĢecek yatırımın baĢarı ihtimalini yükseltmekte, zaman ve kaynak 

israfını da önlemektedir. Bu süreÑleri daha verimli yürütebilmek adına mentor desteği unsurlarının 

devreye girmesi gerektiği Ñok net görülmektedir. Bunlar da öncelikle mentor ve melek yatırımcıların 

destekleri olarak söylenebilir. Artan sayıda mentorluk desteği ile yenilikÑi giriĢimcilik ülkelerdeki 

ekonomik büyüme sorununa daha etkili Ñözümler sunması ile milli gelire önemli bir katkı sağlaması 

beklenmektedir. 
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GĠRĠġĠMCĠLĠK VE YENĠLĠK: TÜRKĠYE’DE YAYINLANAN LĠSANSÜSTÜ 

TEZLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME  
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ġayan Berber  

Öğretim Görevlisi, Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,  sayan.berber@yeniyuzyil.edu.tr 

Özet: GiriĢimcilik ve yenilik kavramları iĢletme yazınında son yıllarda üzerinde sıklıkla ÑalıĢılan konular olarak 

dikkat Ñekmektedir. GiriĢimciliği bireysel düzeyde ele alan ÑalıĢmalar yanında, analiz düzeyi olarak örgüt 

bütününü ele alan ÑalıĢma sayısı da artmaktadır. Alan yazında giriĢimciliğin üÑ temel unsuru olarak risk almak, 

proaktif davranmak ve yenilik yapmak sayıldığından, yenilik kavramı giriĢimcilik ile bütünleĢik bir kavram 

olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. 

Bu ÑalıĢma, giriĢimcilik ve yenilik alanında Türkiye‘deki ÑeĢitli üniversitelerde yürütülen lisansüstü tezlerini 

iÑerik analizi yöntemiyle inceleyerek, giriĢimcilik alanının yıllar iÑerisindeki geliĢimine ıĢık tutmayı 

amaÑlamaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Ulusal Tez Merkezi‘nde yayınlanan eriĢime 

aÑık lisansüstü tezlerden dizin taraması yapılarak ulaĢılan 19 adet tez, Nvivo 11 programı kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. Yapılan analiz ile lisansüstü tezler; yıl, üniversite, araĢtırma yöntemi, uygulama alanı ve odaklanılan 

konular bakımından sınıflandırılmıĢtır. Bu araĢtırmanın giriĢimcilik ve yenilik alanında yapılan ÑalıĢmalarda 

mevcut durumu tespit ederek, gelecekteki araĢtırmacılara yol göstermesi aÑısından fayda sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, yenilik, iĢletme yönetimi, lisansüstü tezler 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: AN INVESTIGATION ON THE 

GRADUATE THESIS PUBLISHED IN TURKEY 

Abstract: Concepts of entrepreneurship and innovation are the most frequently studied topics in business 

literature in recent years. Beside the studies that address entrepreneurship on an individual level, the number of 

studies dealing with the whole organization as an analysis level is also increasing. Because of the three main 

elements of entrepreneurship in the literature are to take risk, to act proactively and to innovate, the concept of 

innovation emerges as a concept integrated with entrepreneurship. 

This study, examining post-graduate theses conducted various universities in Turkey on entrepreneurship and 

innovation concepts through content analysis method, aims to shed light on the years of development in the field. 

In this context, 19 dissertations were reached by conducting search from the post-graduate theses published in the 

National Dissertation Center of the Council of Higher Education were analyzed using the Nvivo 11 program. 

With the conducted analyses, post-graduate theses classified according to; year, university, research 

methodology, field of application, and focused subjects. It is thought that this research will be useful in terms of 

showing the way to future researchers by determining the current situation in the studies carried out in the field of 

entrepreneurship. 

Keywords: Entrepreneurship, innovation, business administration, postgraduate theses 

 

1. GĠRĠġ 

Her ne kadar giriĢimcilik tarihi yazınında mutlak bir fikir birliği mevcut değilse de, ilk defa Richard 

Cantillon‘un 1732 yılında yazdığı eserde ―giriĢimci‖ ve ―giriĢimcilik kavramlarından bahsettiği iddiası 

yazında geniĢ ölÑüde kabul görmüĢtür (Matlay, 2005).  Jean Baptiste Say ise Cantillon‘un tanımına 

―üretim faktörlerini bir araya getirme‖ parÑasını da ekleyerek tanımı geniĢletmiĢtir (Stevenson & 

Harillo, 1990). Pratiği daha da öncelere uzanan giriĢimciliğin kavramsallaĢtırılmasının ilk defa 

yapıldığı 1732‘den bu yana, alandaki kuramcılar giriĢimciliğe farklı yaklaĢımlar geliĢtirme Ñabası 

iÑinde olmuĢlardır. Ġki ana yaklaĢımdan ilki bireyleri yeni iĢletme kurmaya yönelten süreÑlere 

odaklanırken, diğeri ise giriĢimciliği yenilikÑi iĢletme ile iliĢkilendirmektedir (Eryılmaz, 2015). 

Yenilik temelli giriĢimcilik bakıĢ aÑısının en önemli isimlerinden Joseph Alois Schumpeter‘e göre; 

giriĢimci davranıĢın ana özelliği yeniliktir. Bir kiĢi ancak bazı alanlarda yenilik yaptığı takdirde 

giriĢimci olarak nitelendirilebilecektir (Carland, Hoy, Boulton, & Carland, 1984; Stevenson & Harillo, 

1990).  

Yeniliğin en eski tanımlarından biri Schumpeter tarafından 1939 yılında yapılmıĢtır. Bu tanıma göre 

yenilik, sadece bir buluĢ veya geliĢme değil, teknik veya organizasyonel bir yeniliğin uygulanmasıdır. 

Yaratıcı bir giriĢimci, mevcut süreÑlerinden yeni faaliyetler ortaya koymanın arayıĢı iÑerisindedir. 

Bunlar teknik, organizasyonel, kurumsal ve sosyal yenilikler Ģeklinde olabilmektedir (Larsen, 2005). 

OECD‘nin yayımlamıĢ olduğu Oslo Kılavuzu‘nda yenilik, iĢletme iÑi uygulamalarda, iĢyeri 
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organizasyonunda veya dıĢ iliĢkilerde yeni veya önemli derecede iyileĢtirilmiĢ bir ürün (mal veya 

hizmet) veya süreÑ, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin 

gerÑekleĢtirilmesi Ģeklinde tanımlanmıĢtır (OECD & Eurostat, 2005).  Herhangi bir sektörde, bir 

iĢletme iÑin yeni olan fikir veya davranıĢın ortaya Ñıkarılması, geliĢtirilmesi ve adaptasyonu, bir ürün 

veya sürecin ilk defa baĢarılı bir Ģekilde uygulanmasıdır (Cumming, 1998; Damanpour, 1996; Larsen, 

2005) 

Dünyada ve ülkemizde giriĢimciliğe verilen önemin ve desteğin artmasıyla birlikte, giriĢimcilik 

kavramı son yıllarda hem yerli hem de yabancı yazında adından sıklıkla bahsedilen bir kavram haline 

gelmiĢtir. Diğer taraftan yenilik kavramı da iĢletmelerde ürün yeniliği, süreÑ yeniliği, organizasyonel 

yenilik ve pazarlama yeniliği Ģeklinde karĢımıza Ñıkmakta, rekabet avantajı ve iĢletme performansını 

arttıran bir unsur olmaktadır. Bu nedenle, akademik ÑalıĢmalarda, hazırlanan bildiri ve makalelerde, 

yüksek lisans ve doktora tezlerinde farklı yönleriyle incelenen giriĢimcilik ve yenilik kavramları, 

düzenlenen kongrelerde de ana tema olarak öne Ñıkmaktadır. Konunun öneminden yola Ñıkılarak 

giriĢimcilik ve yenilik kavramlarını birlikte ele alan lisansüstü tezlerin incelenmesi bu ÑalıĢmanın 

odak noktasını oluĢturmaktadır. Ġzleyen bölümlerde araĢtırmanın yöntemi ve elde edilen bulgulardan 

bahsedilmekte, sonuÑ ve öneriler kısmıyla ÑalıĢma tamamlanmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

Lisansüstü tez ÑalıĢmaları bilimsel bilgi birikiminin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. 

Alan yazına hem teorik hem de uygulamaya yönelik katkı sağlayarak, üniversitelerin birer bilim 

fabrikası olma özelliklerinin sürdürülmesini sağlamaktadır (BaĢ, Mısırdalı Yangil, & Aygün, 2014). 

Bu bakıĢ aÑısıyla yola Ñıkılarak, ÑalıĢma kapsamında giriĢimcilik ve yenilik alanına odaklanan 

lisansüstü tezler incelenmiĢtir. Türkiye‘deki ÑeĢitli üniversitelerde yürütülmüĢ olan yüksek lisans ve 

doktora tezlerine Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı (YÉK) Ulusal Tez Merkezi web sayfasından 

ulaĢılmıĢtır. Yapılan geliĢmiĢ arama sonucunda ―giriĢimcilik‖ ve ―yenilik‖ kelimeleri tez dizinlerinde 

taranmıĢ, herhangi bir yıl ve dil sınırlamasına gidilmemiĢ, ancak ilgili verilere ulaĢabilmek amacıyla 

sadece izinli tezler seÑilmiĢtir. Belirtilen özellikleri taĢıyan toplam 19 lisansüstü teze ulaĢılmıĢtır. 

Yenilik ve inovasyon kelimeleri zaman zaman birbirinin yerine kullanıldığı iÑin arama sonucunda salt 

yenilik kelimesi değil inovasyon kelimesini kullanan tezler de dahil edilmiĢtir. 

Êlkemizde yayınlanan lisansüstü tezleri birÑok araĢtırmada iÑerik analizine tabi tutulmuĢtur. Ġnsan 

kaynakları (Benligiray, 2009), örgütsel davranıĢ (Duygulu & Sezgin, 2014; Koyuncu, 2015), 

entelektüel sermaye (BaĢ vd., 2014), giriĢimcilik (Karadal, Duman, & Saygın, 2017), kurumsal 

giriĢimcilik (Erdem, 2017) alanlarında iÑerik analizi ÑalıĢmaları yürütülmüĢtür. GiriĢimcilik ve 

yenilik kavramlarını birlikte ele alan lisansüstü tezleri iÑerik analizi yöntemi ile inceleyen daha önce 

yapılmıĢ bir ÑalıĢmaya ise rastlanmamıĢtır. Bu nedenle ÑalıĢmanın alana katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir.  

AraĢtırma kapsamında yapılan iÑerik analizinde Nvivo 11 programından yararlanılmıĢtır. Lisansüstü 

tezler ait oldukları üniversite, yayın yılı, tez türü, dili, kullanılan yöntem, kullanılan analiz tekniği 

kriterleri esas alınarak sınıflandırılmıĢ ve karĢılaĢtırmalı olarak analiz edilmiĢtir. Ayrıca araĢtırmaya 

dahil edilen lisansüstü tezlerde kullanılan anahtar kelimelerin dökümü yapılmıĢ ve ilk olarak her bir 

anahtar kelime iÑin bir kod oluĢturulmuĢtur. Bu sayede 19 adet lisansüstü tezden toplam 30 sayıda 

koda ulaĢılmıĢtır. Her bir kod ait olduğu tezde yer alan diğer anahtar kelimeler, baĢlık, özet ve iÑerik 

ile tekrar değerlendirilerek, ilgili olduğu bağlama göre baĢka kodların altına taĢınmıĢ ya da kendisi bir 

ana kod haline getirilerek altına baĢka kodlar bağlanmıĢtır. Nihai olarak tüm kodlar oluĢturulan 

giriĢimcilik ve yenilik baĢlıklı ana temalar altında birleĢtirilmiĢtir.  Bu süreÑte yapılan tüm 

kodlamalar her aĢamada iki araĢtırmacı tarafından ayrı ayrı yapılmıĢ, sonrasında oluĢan iki ayrı kod 

kitabı birbiriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Farklılıklara yönelik yapılan tartıĢmalar sonrasında değiĢiklikler 

araĢtırmacıların fikir birliği sağlamasına dek sürmüĢtür.  

 

3. BULGULAR 

GiriĢimcilik ve yenilik kavramları son yıllarda üzerinde yoğun olarak ÑalıĢılan iki kavram olarak 

karĢımıza Ñıkmaktadır. Bu nedenle bu iki kavram son yıllarda hazırlanan doktora ve yüksek lisans 

tezlerine konu olmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi web sayfasından ulaĢılan 

giriĢimcilik ve yenilik kavramlarının tez dizinlerinde birlikte yer aldığı 19 adet lisansüstü tez araĢtırma 

kapsamında incelemeye tabi tutulmuĢtur. Tezler ait olduğu üniversite, yayın yılı, tez türü, yazıldığı dil, 

kullanılan yöntem, analiz tekniği ve tez özetinde yer alan anahtar kelimeler üzerinden Nvivo 11 

programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

GiriĢimcilik ve yenilik kavramlarını bir arada ele alan tezler tarandığında, özellikle 2010 yılından 

itibaren yayınlanan lisansüstü tez sayılarında artıĢ olduğu dikkat Ñekmektedir. 2011 ve 2012 yılları 

4‘er adet tezle en verimli yıllar olmuĢtur. 2010, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında 2‘Ģer adet tez, 2005, 
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2006 ve 2008 yıllarında ise 1‘er adet tez yayınlanmıĢtır. Êniversitelere bakıldığında; Yeditepe 

Êniversitesi, YaĢar Êniversitesi ve Ankara Êniversite‘sinde ağırlıklı olarak giriĢimcilik ve yenilik 

kavramlarının birlikte ÑalıĢıldığı görülmektedir. Tez türlerine göre ise toplam 12 üniversitede 

yayınlanmıĢ olan 19 lisansüstü tezin; 12‘sinin yüksek lisans (%63,16) ve 7‘sinin (%36,84) doktora 

tezi olduğu dikkat Ñekmektedir. Ġncelenen 19 tezin hazırlandığı üniversite ve tez türü karĢılaĢtırması 

ġekil 1‘de gösterilmektedir. Tezlerin yazım diline bakıldığında; 13‘ünün (%68,42) TürkÑe, 6‘sının 

(%31,48) ise Ġngilizce dilinde hazırlandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.GiriĢimcilik ve Yenilik Konulu Tezlerin Êniversitelere ve Tez Türlerine Göre Dağılımı 

 

 
 

GiriĢimcilik ve yenilik kavramlarının bir arada ele alındığı lisansüstü tezlerde kullanılan araĢtırma 

yöntemlerine bakıldığında, daha Ñok nicel yöntemlerin kullanıldığı dikkat Ñekmektedir. AraĢtırma 

kapsamındaki 19 adet lisansüstü tezden 15 tanesinde nicel, 4 tanesinde nitel araĢtırma yöntemlerinin 

kullanımına rastlanmaktadır. Analiz yöntemi olarak ise en Ñok regresyon analizinin uygulandığı 

görülmektedir. Regresyon analizi yöntemi kullanılan lisansüstü tez sayısı 8 olup, oransal olarak tüm 

tezlerin %42,11‘ine tekabül etmektedir. Ġkinci sırada yer alan yapısal eĢitlik modellemesinin ise 4 

tezde ve tüm tezlerin %21,05‘inde analiz yöntemi olarak kullanıldığı görülmektedir. ÊÑüncü sırada 

korelasyon analizi yöntemi yer almakta, %10,53 lük kullanım oranı ile 2 adet tezde uygulandığı 

görülmektedir. Diğer yöntemler olarak trend analizi, kümeleme analizi, örnek olay ÑalıĢması, literatür 

taraması ve model geliĢtirme ÑalıĢmasının ise her birinin sadece birer adet tezde kullanıldığı ve 

kullanım oranlarının her bir yöntem iÑin %5,26 olduğu tespit edilmiĢtir. Ġncelenen 19 tezde kullanılan 

analiz yöntemleri ġekil 2‘de gösterilmektedir. 
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ġekil 2.Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Analiz Yöntemleri 

 
Tez baĢlığı, tez iÑeriği ile ilgili kavram ve uygulama alanını en kısa ve Ñarpıcı Ģekilde ifade eden 

kısımdır. Bu nedenle, giriĢimcilik ve yenilik kavramları ile birlikte hangi olguların ele alındığını 

tespit etmek amacıyla tez baĢlıklarından oluĢan bir kelime bulutu hazırlanmıĢtır. OluĢturulan kelime 

bulutu ġekil 3‘te yer almaktadır. Beklendiği gibi tez baĢlıklarında en Ñok yer verilen kelimeler; 

giriĢimcilik, yenilik, inovasyon, firma, araĢtırma, performans, uygulama kelimeleridir. 

 

ġekil 3.Lisansüstü Tezlerin BaĢlıklarından OluĢan Kelime Bulutu 

 

Yöntem bölümünde anlatıldığı biÑimde iki araĢtırmacı tarafından tezlerde yer alan anahtar kelimeler 

üzerinden Nvivo 11 programı kullanılarak kodlamalar yapılmıĢ ve ana temalar altında alt temalar 

oluĢturmak suretiyle bir proje haritasına ulaĢılmıĢtır. Anahtar kelimelerle hazırlanan kod kitabı 

sonrasında kodların iliĢkilendirildiği ana ve alt temaların harita gösterimi aĢağıda yer alan ġekil 4‘deki 

gibidir. 
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ġekil 4.Lisansüstü tezlerde yer alan anahtar kelimelerin dağılımı 

 

 

4. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi web sayfasından eriĢim izni olan giriĢimcilik ve yenilik 

tez dizinlerinde birlikte yer aldığı 19 adet tezin iÑerik analizi yöntemi kullanılarak incelendiği bu 

ÑalıĢmada, bilimsel bilgi birikiminin sağlanmasında önemli rol üstlenen lisansüstü tezler vasıtasıyla 

giriĢimcilik ve yenilik alanının Türkiye‘deki mevcut durumu tespit edilmeye ÑalıĢılmıĢtır. Lisansüstü 

tezler; üniversiteleri, yayın yılları, tez türleri, yazım dilleri, kullanılan araĢtırma yöntemleri, analiz 

teknikleri ve tez özetlerinde yer alan anahtar kelimeler üzerinden değerlendirilmiĢtir. Yapılan 

değerlendirme sonucunda aĢağıdaki temel bulgulara ulaĢılmıĢ ve takiben aĢağıda bazı önerilere yer 

verilmiĢtir. 

2011 ve 2012 yılları 4‘er tez ile giriĢimcilik ve yenilik kavramlarının lisansüstü tezlerde en sık bir 

arada ÑalıĢıldığı yıllar olmuĢtur. En Ñok Yeditepe Êniversitesi, YaĢar Êniversitesi ve Ankara 

Êniversite‘sinde hazırlanan lisansüstü tezlerde giriĢimcilik ve yenilik kavramlarının birlikte 

ÑalıĢıldığı tespit edilmiĢtir. Bu sonuÑtan yola Ñıkarak, iki kavramın birlikte ele alındığı lisansüstü 

tezlerin vakıf üniversitelerinde ve büyük Ģehirlerde yerleĢik üniversitelerde ağırlık kazandığı 

söylenebilir. GiriĢimcilik ve yeniliğin etkilerinin büyük Ģehirlerde daha güÑlü olarak hissedilmesinin 

bu durumun en önemli nedeni olduğu düĢünülmektedir. 

GiriĢimcilik ve yenilik kavramlarının bir arada ÑalıĢıldığı 19 adet lisansüstü tezin, 12 ayrı 

üniversitede hazırlandığı ve tez türü bakımından ağırlıklı olarak yüksek lisans tezlerinden oluĢtuğu 

görülmüĢtür. 19 adet tezin 12 tanesi yüksek lisans (%63,16) ve 7 tanesi (%36,84) doktora tezidir. 

Doktora tezlerinin bilime yenilik katma misyonu nedeniyle, konuya odaklanan doktora tezlerinin 

sayıca artmasının giriĢimcilik ekosisteminin geliĢimine pozitif yönde etki edeceği öngörülmektedir. 

Lisansüstü tezlerin yazım dili ağırlıklı olarak TürkÑe‘dir. 19 adet tezden 13‘ü (%68,42) TürkÑe, 6‘sı 

(%31,48) ise Ġngilizce dilinde hazırlanmıĢtır. 

Lisansüstü tezlerde araĢtırma yöntemi olarak sıklıkla nicel yöntemlere baĢvurulmuĢtur. Bu durum 

iĢletme yönetimi alanında hali hazırda mevcut durumun bir yansıması olarak görülmektedir. Alanda 

yapılan akademik ÑalıĢmalarda nicel yöntemlerin kullanımı araĢtırmacılar tarafından daha meĢakkatli 
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bulunan nitel yöntemlere tercih edilmektedir. Ancak nitel araĢtırmaların doğası gereği belli bir olguyu 

derinlemesine inceleme imkanı tanıması nedeniyle, bu tip araĢtırmaların sayıca artıĢının bilimsel 

geliĢmeye ivme kazandıracağı düĢünülmektedir.  

Analiz yöntemi olarak ise en Ñok regresyon analizi kullanılmıĢtır. 19 tezin 8‘inde (%42,11) kullanılan 

regresyon analizi yöntemini, 4 tezde (%21,05) kullanılan yapısal eĢitlik modellemesi, 2 tezde 

(%10,53) kullanılan korelasyon analizi yöntemleri takip etmektedir. Diğer yöntemler olarak ise birer 

adet tezde trend analizi, kümeleme analizi, örnek olay ÑalıĢması, literatür taraması ve model 

geliĢtirme ÑalıĢmasının kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Farklı yöntemlerin giriĢimcilik alanındaki 

ÑalıĢmalarda kullanılması faydalı görülmekte ve önerilmektedir. 

AraĢtırmanın giriĢimcilik ve yenilik kavramlarının tez dizinlerinde birlikte yer aldığı ve sadece 

Türkiye‘de yapılmıĢ lisansüstü tezleri kapsamına alması bu ÑalıĢmanın kısıtını oluĢturmaktadır. 

Verilerin zaman iÑerisinde sisteme yeni yüklenecek tezlerle değiĢiklik gösterecek olması, bulguların 

farklılaĢması sonucuna yol aÑacağından diğer bir kısıtı teĢkil etmektedir.  

GiriĢimcilik kültürünün artmasının giriĢimcilikle ilgili bilimsel ÑalıĢmaların artıĢı ile doğru orantılı 

olduğu düĢünülmektedir. Lisansüstü tezlerin bilimsel üretkenliğin önemli bir parÑası olma vasfı, 

giriĢimcilik ve yenilik alanlarına odaklanan lisansüstü tezlerin özellikle de bilime bir yenilik katma 

temel gayesi ile yola Ñıkan doktora tezlerinin sayıca artması, giriĢimcilik kültürünün yaygınlaĢması 

ve giriĢimcilik ekosisteminin geliĢimi iÑin katkı sağlayacaktır.  
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KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ VE KADIN KOOPERATĠFLERĠ: URLA KADIN 

GĠRĠġĠMĠ ÜRETĠM VE ĠġLETME KOOPERATĠFĠ ÖRNEĞĠ 
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Özet:  

Son dönemde kooperatiflerin ülkelerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

sağladıkları katkı nedeniyle ön plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca kooperatiflerin sürdürülebilir 

kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kadınların iĢgücüne katılımını sağladığı ve kadın giriĢimciliğine 

ivme kazandırdığı bilinmektedir. Kooperatifler kadınlara iĢ alanı yaratarak, ekonomik ve sosyal açıdan 

güçlenmelerinin sağlanması için uygun modellerden biri olarak görülmektedir. Bu çalıĢma kadın 

giriĢimciliğinin artırılmasında hangi dinamiklerin kadın kooperatiflerinin kurulmasına etki ettiğini 

araĢtırmaktadır. ÇalıĢmada Urla Kadın GiriĢimi Üretim ve ĠĢletme Kooperatifi üyeleri ile yüz yüze 

görüĢmeler yapılarak, kadınları kooperatif kurmaya ve kooperatife üye olmaya yönelten motivasyonların 

neler olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın GiriĢimciliği, Kadın Kooperatifleri, Kooperatif, GiriĢimcilik 

 

 

WOMEN ENTREPRENEURSHIP AND WOMEN COOPERATIVES: THE CASE OF 

URLA WOMEN INITIATIVE PRODUCTION AND OPERATION COOPERATIVE  

 

Abstract: 

In the last period, it seems that contribution of cooperatives towards countries' economic growth 

sustainable development aims get to the forefront. It is also known that cooperatives as an important 

element of sustainable development, have contributed to labor force participation of women and 

accelerated women's entrepreneurship. Cooperatives are seen as one of the suitable models for economic 

and social strengthening by creating a business space for women. This study investigates that which 

dynamics influence establihment of women's cooperatives increasing women entrepreneurship. In the 

study, what motivations orient the womans to establish cooperatives and to become a member were 

specified. by interviewing with members of Urla Women Entrepreneurship Production and Operation 

Cooperative. 

Keywords: Women Entrepreneurship, Women Cooperatives, Cooperative, Entrepreneurship 

 

1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Toplumsal ve ekonomik büyüme ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında kadınların iĢ 

gücüne katılımının sağlanması ve kadın istihdamının artırılması önemli bir unsurdur. 

Êlkemiz nüfusunun yarısını oluĢturan kadınların ÑalıĢma hayatına katılım oranlarının 

artırılması, ekonomik büyüme hedeflerine ulaĢılabilmesi iÑin önemle üzerinde durulan bir 

konudur. Bu hedeflerin gerÑekleĢtirebilmesi iÑin de kadın giriĢimciliği performansını 

artırmak, daha Ñok sayıda, daha etkin ve yenilikÑi kadın giriĢimciyi harekete geÑirmek 

gerekmektedir. Bu doğrultuda hem 2007-2013 dönemini kapsayan ―Dokuzuncu Kalkınma 

Planı‖nda, hem 2014-2018 dönemini kapsayan ‖Onuncu Kalkınma Planı‖nda, hem de ILO 

(International Labour Organization-Uluslararası ÆalıĢma Érgütü)‘nun 2016-2018 yıllarını 

kapsayan ―Kadın Ġstihdamı Eylem Planı‖nda kadınların iĢ gücüne katılımının ve istihdamın 

artırılmasına iliĢkin, kadın giriĢimciliğinin arttırılması odaklı eylemler yer almaktadır. 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

73 

Kadınların iĢgücü piyasasına eriĢim olanaklarının arttırılmasına odaklı bu eylemlerden birisi 

de kadın giriĢimcilerin kooperatifÑilik faaliyetlerine yönelik düzenlemeler yapılmasıdır.  

BirleĢmiĢ Milletler kooperatif iĢletme modelinin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik 

kalkınmadaki rollerine dikkat Ñekmektedir. 2012 yılını ―Uluslararası Kooperatifler Yılı‖ 

olarak ilan eden BirleĢmiĢ Milletler, üye ülkelerde kooperatiflerin kurulması ve 

desteklenmesine yönelik ÑalıĢmaların önem kazanmasını sağlamıĢtır. Êlkemizde de Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı KooperatifÑilik Genel Müdürlüğü tarafından 2012-2016 yılları arasında 

―Türkiye KooperatifÑilik Stratejisi ve Eylem Planı‖ uygulanmıĢ, kooperatiflerle ilgili 

düzenlemeler yanında, kadınların giriĢimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir 

aktör olarak yer almalarının sağlanması iÑin kooperatif Ñatısı altında örgütlenmeleri yönünde 

ÑalıĢmalarda bulunulması hedeflenmiĢtir.  

Ayrıca ülkemizde kurucuları kadın olan ve kadın istihdamı sağlayan kooperatiflerin 

kurulmasına yönelik farklı düzenlemeler de yapılmıĢtır. 2011 yılında ―Kadın, Æevre, Kültür 

ve ĠĢletme Kooperatifi‖ ana sözleĢmesi uygulamaya konmuĢtur. Bu ana sözleĢme 

kapsamında kooperatifler kurulurken, sektörün talepleri ve ticari hayatın değiĢen koĢulları da 

dikkate alınarak 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ―Kadın GiriĢimi 

Êretim ve ĠĢletme Kooperatifi‖ ana sözleĢmesi yayınlanarak kadın giriĢimcilerin kooperatif 

kurma süreci desteklenmeye devam etmiĢtir (Emiroğlu, 2012).  

Uluslararası Kooperatifler Birliği kooperatifleri, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaÑ 

ve istekleri müĢterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir iĢletme yoluyla 

karĢılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluĢturduğu özerk bir teĢkilat 

olarak tanımlamaktadır (ICA, 1995). ―Kadın GiriĢimi Êretim ve ĠĢletme Kooperatifi‖ ana 

sözleĢmesinde ise kooperatifin amacı “ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları 

ile ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların 

pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini desteklemek, üretim 

becerilerini geliştirmek, böylece ortaklarının ekonomik menfaatlerini koruyarak sağlıklı ve 

gelişmiş bir çevrede yaşamalarını sağlamak” Ģeklinde belirtilmiĢtir. SözleĢmede kadın 

giriĢimciliğinin desteklenmesine özellikle vurgu yapılmıĢtır. 

2013 yılında yayınlanan bu ana sözleĢmenin ardından ―Kadın GiriĢimi Êretim ve ĠĢletme 

Kooperatifi‖ unvanlı pek Ñok kadın kooperatifi kurulmuĢtur. Ancak ülkemizin istenen 

ekonomik büyüme hedeflerine ulaĢması iÑin daha fazla sayıda kadın kooperatifinin 

kurulması ve kurulan kooperatiflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması gereklidir. Bu nedenle 

―ILO Kadın Ġstihdamı Eylem Planı‖nda vurgulandığı gibi kadın giriĢimciliği ve 

kooperatifÑiliği konularında iyi örneklerin, kooperatiflerin ve üyelerinin özellikleri ile 

deneyimlerinin paylaĢılması önemlidir. Bu doğrultuda ÑalıĢma kadın giriĢimciliğinin 

artırılmasında potansiyel kadın giriĢimcileri harekete geÑirmek motivasyonu ile, hangi 

dinamiklerin kadın kooperatiflerinin kurulmasına etki ettiğini araĢtırmayı amaÑlamaktadır. 

Êlkemizdeki iyi ―kadın kooperatifi‖ örnekleri üzerinden yapılması planlanan kapsamlı bir 

araĢtırmanın öncülü olan bu ÑalıĢmada, Urla Kadın GiriĢimi Êretim ve ĠĢletme Kooperatifi 

üyeleri ile yarı yapılandırılmıĢ yüz yüze görüĢmeler yapılmıĢ, giriĢimci kadınları kooperatif 

kurmaya ve kooperatife üye olmaya yönelten motivasyonların neler olduğu belirlenmeye 

ÑalıĢılmıĢtır. 

 

2. YÖNTEM 

Ulusal kapsamlı bir araĢtırmanın öncülü olan bu ÑalıĢmanın amacı doğrultusunda yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme metodu kullanılarak gerekli veriler elde edilmeye ÑalıĢılmıĢtır. Yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢmelerde sorulan sorular; demografik özelliklere iliĢkin sorular (yaĢ, 

eğitim durumu, kooperatifteki görev, medeni durum, Ñocuk sayısı), ÑalıĢma yaĢamı ile ilgili 

sorular (iĢ deneyimi, ÑalıĢma nedenleri), kooperatifi kurma/kooperatife üye olma 

motivasyonu ile ilgili sorular ve kooperatifin sağladığı avantaj ve dezavantajlara iliĢkin 

sorular olmak üzere dört ana baĢlık altında ĢekillendirilmiĢtir. 
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AraĢtırma kapsamında belirlenen kadın kooperatifleri listesinden lokasyon olarak 

araĢtırmacılara yakın olduğu ve görüĢme talebine ilk olarak olumlu cevap verdiği iÑin Ġzmir 

ili Urla ĠlÑesinde faaliyet gösteren ―Urla Kadın GiriĢimi Êretim ve ĠĢletme Kooperatifi‖ 

seÑilmiĢ ve kooperatif üyeleri ile görüĢülmüĢtür. GörüĢme ġubat ayında, üyelerin Ñoğunlukla 

kooperatifte bulunduğu Cuma gününde gerÑekleĢtirilmiĢtir. Toplam 14 üye ile görüĢülmüĢ 

ve görüĢmeler yarım gün iÑinde tamamlanmıĢtır.  

 

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

GörüĢmelere katılan 1 kiĢi yönetim kurulu baĢkanı, 7 kiĢi kooperatif ortağı ve 6 kiĢi ise 

kooperatif üyesidir. Kooperatif üyelerinin görevleri; aĢÑı, gıda teknikeri, mutfak destek, 

üretim-servis, kasa-satıĢ ve tasarım-atölye olarak farklılaĢmaktadır. Tablo 1‘de görüldüğü 

gibi üyelerin yarısından fazlası 50 yaĢ ve üzerindedir. Êyelerin büyük bir Ñoğunluğu lise ve 

üstü eğitim almıĢtır, tamamına yakını evli ve Ñocuk sahibidir. 

 

Tablo 1. GörüĢülen Kooperatif Êyelerinin Demografik Ézellikleri 

YaĢ Sayı Eğitim 

Düzeyi 

Sayı Medeni 

Durum 

Sayı Æocuk 

Sayısı 

Sayı 

30-40 3 Ġlköğretim 4 Evli 13 0 1 

41-50 2 Lise 3 1 10 

51-60 7 Én Lisans 3 Bekar/ 

BoĢanmıĢ 

1 2 3 

61 ve üstü 2 Lisans  4 

 

Êye kadınların yarısından fazlası daha önce iĢ hayatında aktif rol almıĢ ve yine büyük 

Ñoğunluğu emekli olduktan sonra kooperatife katılmıĢlardır. Kadınların ÑalıĢma hayatında 

bulunmalarındaki en önemli sebebin ekonomik özgürlük ve kendi ayakları üzerinde durmak 

olduğu görülmektedir. Kadınları giriĢimciliğe iten bir faktör olarak değerlendirilen ―aileye ek 

gelir sağlamak‖ da görüĢülen üyeler tarafından ÑalıĢma nedeni olarak belirtilmiĢtir. Daha 

önce iĢ deneyimi olan kadın üyeler bu deneyimlerinin kooperatifte yer aldıkları süre iÑinde 

iĢlerine yaradığını vurgulamıĢtır. Ézellikle kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerde yer alan 

üyeler, mesleki bilgilerini kooperatife aktardıklarını söylemiĢtir. 

 

Tablo 2. GörüĢülen Kooperatif Êyelerinin ĠĢ Deneyimleri  

ĠĢ Deneyimi 

Var Mı? 

Sayı Daha Énce 

ÆalıĢılan 

Sektör/Alan 

Sayı ÆalıĢma Nedeni Sayı 

Evet 11 Kendi ĠĢi 3 Ekonomik Ézgürlük/ 

Kendi Ayakları 

Êzerinde Durmak 

9 

Ézel Sektör 4 BoĢ Zamanlarını 

Değerlendirmek 

1 

Hayır 3 Kamu Sektörü 4 Aileye Ek Gelir 

Sağlamak 

3 

Êretmek ve PaylaĢmak 1 

 

GörüĢmeye katılan kadınların büyük Ñoğunluğu kooperatif kurmasının ya da kooperatife üye 

olmasının en önemli motivasyonunu, kadınlar olarak dayanıĢma iÑinde olmak ve birlikte 

üretmek olarak belirtmiĢtir. Bu temel motivasyon, kadınlara yöneltilen bir diğer soru olan 

―Kooperatifin size sağladığı fayda nedir?‖ sorusuna verilen cevaplarda da ortaya ÑıkmıĢtır. 

GörüĢmeye katılan kadınlar kooperatifin kendilerine sağladığı en önemli faydayı; birlik ve 

beraberlik, dayanıĢma iÑinde kazanmak, paylaĢmak ve birbirine destek olmak olarak 

belirtmektedir. Ayrıca üye kadınlar, kooperatifin kendilerine ekonomik katkı sağlamaya ek 

olarak sosyal Ñevre sağladığını, yeni arkadaĢlıklar ve yeni bilgiler kazandırdığını söylemiĢtir. 

Kooperatif ile birlikte kadınlar sahip oldukları bilgi ve beceriyi ya da hobilerini 
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değerlendirerek gelire dönüĢtürdüklerini, daha aktif olduklarını ve kendilerine 

özgüvenlerinin giderek arttığını vurgulamıĢtır.  

 

 

 

Tablo 3. GörüĢülen Kooperatif Êyelerinin Kooperatif Kurma/Êye Olma Nedenleri  

Kooperatif Kurma/Êye Olma Nedeni Sayı 

Kadın dayanıĢması/Birlikte olmak/Birlikte üretmek/El ele 

vermek/Érgütlenmek/ GüÑlenmek 

8 

SosyalleĢmek/BoĢ zamanlarını değerlendirmek 2 

Kooperatife katkı sağlamak/Olumlu katkı sağlamak 2 

Elindekileri değerlendirmek 1 

Ev hanımı olmamak 1 

 

GörüĢme yapılan kadınlar bir kadın kooperatifine üye olmanın kendilerine sağladığı 

avantajları; kadınların birbirine destek olması, kadının yaratıcılığının ön plana Ñıkması, 

kadının hayata kazandırılması, ortak sorunların ve bilgilerin paylaĢılması Ģeklinde 

sıralamıĢlardır. Êyeler kadın kooperatiflerinin kadının kendi gücünü ortaya Ñıkarmasını 

sağlamak aÑısından önemli katkı sağladığını düĢünmektedir. Ayrıca görüĢmede 2 üye 

kooperatifte sadece kadınların yer almasının, eĢlerini ÑalıĢmalarına izin verme konusunda 

ikna etmede kendilerine avantaj sağladığını ve eĢleri ile iĢleri ya da iĢyerleri ile ilgili sorun 

yaĢamadıklarını belirtmiĢtir. Êyelerden hiÑbiri kooperatifin sağladığı dezavantaj ile ilgili 

fikir belirtmemiĢtir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yapılan görüĢmeler sonucunda kooperatif üyesi kadınların ÑalıĢma hayatına ekonomik 

bağımsızlık kazanmak ve toplumda yer edinmek iÑin dahil olmayı tercih ettikleri 

görülmektedir. Kadınların kooperatif kurma ya da kooperatife üye olmasındaki temel 

motivasyonun da kadınlarla dayanıĢma iÑinde olarak, birlikte üretmek olduğu ortaya 

ÑıkmıĢtır. Bu dayanıĢma isteği ile Ģekillenen kooperatifin kadınların özgüvenlerini arttırarak, 

kendilerini ifade etmelerini ve toplumda kendilerini daha önemli bir yerde 

konumlandırmalarını sağladığı söylenebilir. Êyelerin daha Ñok kadına ulaĢmak, 

geliĢmelerine katkıda bulunmak ve ihtiyaÑlarını karĢılamak iÑin ÑalıĢmaya devam etmek 

istemesi, kadın kooperatiflerinin kadın giriĢimciliğinin ve istihdamının artırılmasında etkili 

bir araÑ olarak değerlendirilebileceğinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca görüĢmelerden elde 

edilen bilgiler doğrultusunda ataerkil yapıdaki bölgelerde kadın istihdamının sağlanmasında 

kadın kooperatiflerinin daha etkili bir araÑ olacağı da görülmektedir. Bu nedenle özellikle az 

geliĢmiĢ ve ataerkil yapıdaki bölgelerde, kadın kooperatifÑiliği konusunda iyi örneklerin 

kendi kooperatiflerine iliĢkin deneyimlerini paylaĢması dengelerin değiĢmesine katkı 

sağlayabilecektir. Bu nedenle baĢarılı olmuĢ kadın kooperatiflerinin ulusal platformlarda 

tanıtılmasına ve rol model olmasına yönelik ÑalıĢmalar yapılabilir. Ġyi örnek kooperatifler, 

kurulmakta olan ya da yeni kurulan kadın kooperatiflerine ürün geliĢtirme, yeni pazar ve 

finansman kaynağı bulma konusunda destek olabilir.  Kadın kooperatiflerince örnek teĢkil 

edebilecek ÑalıĢmalar ve elde edilmiĢ baĢarılar, diğer kadın kooperatiflerine motivasyon 

olması amacıyla kamuoyuyla ortak bir platform üzerinden paylaĢılabilir. 

Bu ÑalıĢma öncül bir özellik taĢıdığı ve kısıtlı bir örneklem üzerinde yapıldığı iÑin elde 

edilen bilgiler sadece örneklem ile sınırlıdır. Kadın kooperatiflerine yönelik daha kapsamlı 

ÑalıĢmalar yapılarak, daha farklı sonuÑlar elde edilebilir. Yapılacak kapsamlı ÑalıĢmalar 

ülkemizde kadın giriĢimciliğini artırmak üzere kadın kooperatifÑiliği ile ilgili farklı 

politikalar ve projeler geliĢtirilmesine katkı sağlayabilir. 
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Özet: Sinizm; biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal boyutları olan ve tutum ile yakından iliĢkili olan bir kavramdır. 

Sinizm sosyal bilimlerin değiĢik alanlarına konu olmuĢtur. Buradan yola Ñıkılarak bu ÑalıĢmada sinizmin özel bir 

türü olan tüketici sinizmi ele alınmıĢ ve beĢ faktör kiĢilik özelliklerinin tüketici sinizmine etkisi incelenmiĢtir. 

AraĢtırmada veriler anket tekniği ile elde edilmiĢtir. Bu doğrultuda anket formu oluĢturularak tüketicilere 

yöneltilmiĢ ve 246 anket formu değerlendirmeye alınmıĢtır. Yapılan Ñoklu regresyon analizi sonucunda 

uyumluluk kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir etkisinin olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sinizm, Tüketici Sinizmi, BeĢ Faktör KiĢilik Ézellikleri 

 

 

THE EFFECT OF FIVE FACTOR PERSONALITY TRAITS ON CONSUMER 

CYNICISM: AN EMPIRICAL RESEARCH 

 

 

Abstract: Cynicism is a concept which has cognitive, emotional and behavioral dimensions and is related to 

attitude. Cynicism has been the subject of various fields of social sciences. From this point of view, consumer 

cynicism, a special kind of cynicism, was considered in this study and the effects of five factor personality traits 

on consumer cynicism were examined. Survey data were obtained by questionnaire technique. In this direction, a 

survey form was prepared and directed to consumers and 246 questionnaires were evaluated. As a result of the 

multiple regression analysis performed, it was determined that the agreeableness personality trait had a positive 

and significant effect on consumer cynicism.  

Keywords: Cynicism, Consumer Cynicism, Five Factor Personality Traits  

GĠRĠġ 

Günümüzde iĢletmeler yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek iÑin tüketicilere gereken 

önemi göstermeli ve tüketicilerin kiĢisel, sosyal, kültürel ve psikolojik özelliklerini göz önünde 

bulundurmayı ihmÍl etmemelidirler. 

Toplumsal yaĢam iÑindeki her alanda görülmesi mümkün olan sinizm; tüketici davranıĢlarında da 

ortaya Ñıkmaktadır.  Pazarlama araĢtırması ile ilgili son zamanlarda yapılan bazı ÑalıĢmalarda da 

sinizm kavramının tüketicilerle iliĢkili olduğu belirtilmektedir (Güven, 2016: 156). 

KiĢilik özelliklerinin örgütsel sinizme olan etkisini konu edinen ÑalıĢmalar olmasına karĢılık kiĢilik 

özelliklerinin tüketici sinizmi üzerindeki etkisini ele alan bir ÑalıĢmaya rastlanılamamıĢtır. Buradan 

hareketle hem ilgili yazına katkı sağlamak hem iĢletmelere yarar sağlamak amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢma 

kapsamında ilk önce sinizm, tüketici sinizmi ve kiĢilik ile ilgili teorik bilgilere yer verilmiĢtir. 

Sonrasında ise beĢ faktör kiĢilik özelliklerinin tüketici sinizmi üzerindeki etkisini ortaya Ñıkarmaya 

yönelik tüketiciler üzerinde yapılan araĢtırmadan elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir. 

1. TEORĠK ÇERÇEVE 

1.1. Tüketici Sinizmi 

Sinizm kelimesi Türk Dil Kurumu Güncel TürkÑe Sözlüğü‘nde kinizm kavramı ile aÑıklanmaktadır ve 

―insanın erdem ve mutluluğa, hiÑbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak kendi 

kendine eriĢebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi‖ olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 

2018). Yunanca köpek anlamına gelen ―kyon‖ veya kinizm okullarının bulunduğu Atina‘ya yakın bir 

kasaba olan Cynosarges'den geldiği düĢünülen bir kelime olan kinizm bir yaĢam biÑimi ve bir düĢünce 

okulu olarak eski Yunan‘da ortaya ÑıkmıĢtır. Ġlk sinik, aslen Sokrates'in takipÑisi olan Antisthenes 

olmasına rağmen kendisi Diogenes‘in gölgesinde kalmıĢtır (Fuller 1931‘den aktaran Dean vd., 1998: 

342). Diogenes‘in gündüz vakti sokakta el feneri ile dolaĢmasının nedenini ―dürüst insan arıyorum‖ 
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diye cevaplandırması sinizmin basit bir ifadesi olarak değerlendirilebilmektedir (Candan, 2013: 182-

183).  

BiliĢsel, duygusal ve davranıĢsal boyutlarının yanı sıra tutum kavramı ile olan iliĢkisi nedeniyle 

sinizm kavramı hem bireyler hem de onlarla ilgili olan iĢletme ve örgütler tarafından üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Sosyal bilimlerin değiĢik alanlarında ele alınan sinizm kavramı ile 

ilgili özellikle örgütsel davranıĢ alanında zengin bir literatürden bahsetmek mümkün iken tüketici 

davranıĢları alanında tüketici sinizmi halen araĢtırılmakta olan bir kavramdır (Güven, 2016).  

Tüketici sinizmi; tüketicinin Ģüphesi, savunma giriĢimi ve yabancılaĢmasıyla ortaya Ñıkan biliĢsel, 
davranıĢsal ve duygusal tepkileri ile iliĢkili bir süreÑtir. (Chylinski ve Chu, 2010: 799). Mickkonen ve 

diğerlerine (2011: 101) göre tüketici sinizmi; pazara ve pazardaki kurumlara karĢı Ģüphe ve hayal 

kırıklığı yaratan ve bunu sürdüren bir söylem stratejisi ve uygulamasıdır. Tüketici sinizmi; pazardaki 

davranıĢ ve algılamaları etkileyerek pazarı Ģekillendirmekte ve tüketici aktivizmi ile eleĢtirilere ve 

gönüllü sadelik yaĢam tarzı gibi pazardaki Ñekilme davranıĢlarına neden olmaktadır (Helm vd., 2015). 

1.2. KiĢilik 

Tüketiciler satın alma davranıĢlarını etkileyen farklı kiĢilik özelliklerine sahiplerdir. KiĢilik; bireylerin 

Ñevrelerine karĢı tutarlı ve devamlı bir Ģekilde tepki vermelerini sağlayan belirgin psikolojik 

özellikleridir (Süer, 2014: 78). BeĢ faktör kiĢilik modeli; kiĢilik ile ilgili birbirinden farklı Ñok 

sayıdaki görüĢü bir araya getirmiĢtir. YapılmıĢ olan birÑok ÑalıĢmada beĢ faktör ile kiĢiliğin ele 

alınabileceği aÑıkÑa ortaya konulmuĢtur (Bacanlı vd., 2009: 262). Warren Norman; beĢ faktör kiĢilik 

modelinin bugünkü Ģeklini meydana getiren kiĢi olarak 1963‘te yaptığı ÑalıĢmasında dıĢadönüklük, 

uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve geliĢime aÑıklık olmak üzere beĢ faktörü tanımlamıĢtır. 

1992‘de Goldberg‘in ÑalıĢmasında daha kısa hale getirilen BeĢ Faktör KiĢilik Modeli ÉlÑeği son 

zamanlarda kiĢilik ile ilgili ÑalıĢmalarda Ñoğunlukla tercih edilmektedir (Temeloğlu, 2015: 159). Dışa 

dönüklük; giriĢken, olumlu ve aktif olmanın yanı sıra enerjik ve gayretli olmak gibi etkileri ifade eden 

bir boyuttur. Uyumluluk; Ñabuk inanan, uysal, Ģefkatli ve anlayıĢlı olma eğilimidir. Sorumluluk; baĢarı 

ve güvenilebilirlik olmak üzere birbiriyle iliĢkili iki nitelikten oluĢur. Duygusal dengesizlik; duygusal 

uyum sağlamada yetersizliği ve endiĢe, güvensizlik ve düĢmanlık gibi olumsuz etkileri ifade eden bir 

boyuttur. Gelişime açıklık ise yaratıcı, alıĢılmamıĢ ve özerk olma eğilimidir (Judge vd., 2002: 767).  

1.3. AraĢtırma Hipotezleri 

Yazın incelendiğinde kiĢilik ile tüketici sinizmi arasındaki iliĢkiyi ele alan bir araĢtırmaya 

rastlanılmamıĢtır. Fakat ilgili yazında kiĢiliğin örgütsel sinizmi etkilediğini öne süren ÑalıĢmalara 

rastlamak mümkündür (Alan ve Fidanboy, 2013; AkĢit AĢık, 2016; Acaray ve Yıldırım, 2017). Bu 

araĢtırma bulgularından yola Ñıkılarak kiĢiliğin tüketici sinizmi üzerinde de etkisinin olabileceği 

düĢünülmüĢ ve aĢağıdaki hipotezler geliĢtirilmiĢtir: 

H1: DıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Uyumluluk kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Sorumluluk kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Duygusal denge kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H5: GeliĢime aÑıklık kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

2. ARAġTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMĠ 

ÆalıĢmada beĢ faktör kiĢilik özelliklerinin tüketici sinizmi üzerindeki etkisinin incelenmesi 

amaÑlanmıĢtır. Bu amaÑla online ortamda anket tekniği ile veriler toplanmıĢtır. Verilerin 

toplanmasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Tüketicilere online ortamda gönderilen 

anketlerden 270 anketin geri dönüĢü sağlanmıĢtır. Bu anketlerin bazılarında veri kayıpları yaĢanması 

nedeniyle 246 anket analize dÍhil edilmiĢtir. 

AraĢtırma anketinin ilk bölümünde demografik bilgiler yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde 

Helm ve diğerleri (2015) tarafından geliĢtirilen 8 maddeden oluĢan tüketici sinizmi ölÑeği yer 

almaktadır. ÊÑüncü bölümde ise Goldberg (1992) tarafından geliĢtirilen 50 maddelik beĢ faktör kiĢilik 

ölÑeği yer almaktadır. ÉlÑeklerdeki maddelerin tümü 5‘li likert tipi (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: 

kesinlikle katılıyorum) hazırlanmıĢtır. 

3. BULGULAR  

AraĢtırma örneklemine iliĢkin demografik bilgiler Tablo 1‘de verilmiĢtir. Buna göre katılımcıların 

Ñoğu erkek (%58,1), 18-29 yaĢ arası (%56,9) ve bekÍr (%54,9) bireylerden oluĢmaktadır. Æoğu 

katılımcının gelir düzeyi 500 TL‘den az (%21,1) ve 1501-2500 TL (%21,1) arasındadır. Eğitim 
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durumuna bakıldığında ise katılımcıların %52‘sinin lisans mezunu olduğu görülmektedir. Ağırlıklı 

olarak öğrenci (%23,2) ve memurların (%15,9) katılım sağladığı görülmektedir. 

Tablo 1. Érnekleme ĠliĢkin Demografik Bilgiler 

DeğiĢken Kategori Frekans (%) DeğiĢken Kategori Frekans (%) 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

103 

143 

41,9 

58,1 
Medeni 

Durum 

Evli 

BekÍr 

111 45,1 

135 54,9 

YaĢ 

18-29 yaĢ 

30-39 yaĢ 

40-49 yaĢ 
50 ve üstü 

140 

72 

20 
14 

56,9 

29,3 

8,1 
5,7 

Eğitim 

Durumu 

Ġlköğretim 

Lise 
Én Lisans 

Lisans 

Lisans Êstü 

13 

20 
24 

128 

61 

5,3 

8,1 
9,8 

52,0 

24,8 

Meslek 

Memur 

ĠĢÑi 

Akademisyen 
Éğretmen 

Banka ÆalıĢanı 

Esnaf 

Ev Hanımı 

Emekli 

Éğrenci 
Diğer 

39 

31 

27 
16 

12 

10 

11 

6 

57 
37 

15,9 

12,6 

11,0 
6,5 

4,9 

4,1 

4,5 

2,4 

23,2 
15,0 

Gelir 

Durumu 

500 TL‘den az 

500-1500 TL 

1501-2500 TL 
2501-3500 TL 

3501-4500 TL 

4501-5500 TL 
5500 TL‘den fazla 

52 

37 

52 
33 

26 

22 
24 

21,1 

15,0 

21,1 
13,4 

10,6 

8,9 
9,8 

 

 

AraĢtırmada kullanılan her bir ölÑeğe doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. KiĢilik ölÑeğindeki 

boyutlarda yer alan ifadelere yapılan analizde ölÑek ifadelerinin standardize edilmiĢ regresyon 

katsayısına bakılmıĢ ve katsayısı 0,40‘tan düĢük olan 6 madde analizden ÑıkarılmıĢtır. Éte yandan 

kullanılan ölÑekte Tablo 2‘de gösterilen indeks değerleri referans alınmıĢtır (Kerse ve Karabey, 2017: 

387-388) ve bu referans değerlerine göre bazı indekslerin uyum değerlerinin gerekli ölÑütü 

sağlamaması nedeniyle aynı boyutlar altında yer alan ifadeler arasında modifikasyon yapılmıĢtır. 

Ġfadelerin analizden Ñıkarılması ve modifikasyonu sonrasında elde edilen bulgular Tablo 2‘de 

sunulmuĢtur. 

Tablo 2. BeĢ Büyük KiĢilik ÉlÑeğine ĠliĢkin Uyum Ġndeksi SonuÑları 

Ġndeksler Referans Değeri Ölçüm Modeli 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5 1,227 

RMR <,1 ,089 

CFI ≥,90 ,902 

IFI ≥,90 ,904 

TLI ≥,90 ,901 

RMSEA <,05-,08≤ ,055 

Tablo 2‘ye bakıldığında ölÑeğin uyum indeksi değerlerinin gerekli ölÑütü sağladığı görülmektedir. 

Kullanılan ölÑeğin ifadelerine iliĢkin modifikasyon sonrası faktör yükleri aĢağıda ġekil 1‘de yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
80 

ġekil 1. BeĢ Büyük KiĢilik ÉlÑeğine ĠliĢkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

 

 

 

Tüketici sinizmi ölÑeğinde yer alan ifadelere yapılan analizde ölÑek ifadelerinin standardize edilmiĢ 

regresyon katsayısına bakılmıĢ ve katsayıların 0,40‘tan yüksek olduğu görülmüĢtür. Éte yandan 

kullanılan ölÑekte bazı indekslerin uyum değerlerinin gerekli ölÑütü sağlamaması nedeniyle aynı 

boyutlar altında yer alan ifadeler arasında modifikasyon yapılmıĢtır. Ġfadelerin modifikasyonu 

sonrasında elde edilen bulgular Tablo 3‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 3. Tüketici Sinizmi ÉlÑeği Ġfadelerine ĠliĢkin Uyum Ġndeksi SonuÑları 

Ġndeksler Referans Değeri Ölçüm Modeli 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5 1,227 

RMR <,1 ,032 

CFI ≥,90 ,995 

IFI ≥,90 ,995 

TLI ≥,90 ,991 

RMSEA <,05-,08≤ ,030 

Tablo 3‘e bakıldığında ölÑeğin uyum indeksi değerlerinin gerekli ölÑütü sağladığı görülmektedir. 

Tüketici sinizmi ölÑeği ifadelerine iliĢkin modifikasyon sonrası faktör yükleri aĢağıda ġekil 2‘de yer 

almaktadır. 
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ġekil 2. Tüketici Sinizmi ÉlÑeğine ĠliĢkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

AraĢtırmada kullanılan ölÑekler iÑin güvenilirlik analizleri yapılmıĢ ve ölÑek güvenilirliklerinin 

sağlandığı gözlenmiĢtir. Cronbach alfa güvenilirlik katsayılarının dıĢa dönüklük boyutu iÑin 0,860; 

uyumluluk boyutu iÑin 0,923; sorumluluk boyutu iÑin 0,862; duygusal denge boyutu iÑin 0,864; 

geliĢime aÑıklık boyutu iÑin 0,867 ve tüketici sinizmi ölÑeği iÑin 0,863 olduğu görülmüĢtür. Bu 

değerlerin 0,70‘den büyük olması güvenilir olduğunu göstermektedir (Kerse ve SeÑkin, 2017: 846). 

KiĢilik özellikleri ile tüketici sinizmi arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon 

analizi yapılarak sonuÑlar Tablo 4‘te sunulmuĢtur.  

 

 

 

Tablo 4. KiĢilik Ézellikleri ile Tüketici Sinizmi Arasındaki ĠliĢki 

Faktörler X  
SS 1 2 3 4 5 6 

1-DıĢa Dönüklük 3,418 ,758 1      

2-Uyumluluk 4,218 ,720 ,356** 1     

3-Sorumluluk 3,981 ,722 ,334** ,635** 1    

4-Duygusal Denge 2,896 ,868 ,124 -,052 ,075 1   

5-GeliĢime AÑıklık 3,797 ,698 ,568** ,495** ,436** -,016 1  

6-Tüketici Sinizmi 3,812 ,778 ,207** ,397** ,308** -,057 ,246** 1 

*p<0,05 **<0,01 

Tablo 4‘e bakıldığında katılımcıların uyumlu (ort.=4,218) ve sorumlu (ort.=3,91) kiĢilik özelliğine 

sahip olduğu görülmektedir. Diğer taraftan dıĢa dönüklük (pearson cor.=,207
**

), uyumluluk (pearson 

cor.=,397
**

), sorumluluk (pearson cor.=,308
**
) ve geliĢime aÑıklık (pearson cor.=,246

**
) kiĢilik 

özellikleri ile tüketici sinizmi arasında pozitif yönde bir iliĢki olduğu görülmektedir. Analiz sonucu 

elde edilen bir diğer bulguya göre kiĢiliğin duygusal denge (pearson cor.= -,057) boyutu ile tüketici 

sinizmi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. 
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Korelasyon analizi ile değiĢkenler arasındaki iliĢki tespit edildikten sonra, ÑalıĢmanın amacına uygun 

olarak Ñoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır. Analizde dıĢa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, 

duygusal denge ve geliĢime aÑıklık kiĢilik boyutları bağımsız değiĢken; tüketici sinizmi ise bağımlı 

değiĢken olarak ele alınmıĢ, elde edilen bulgular Tablo 5‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 5. KiĢilik Ézelliklerinin Tüketici Sinizmi Êzerindeki Etkisi 

                     Bağımlı 

Bağımsız 

Tüketici Sinizmi 

β t p 

DıĢa Dönüklük ,066 ,903 ,367 

Uyumluluk ,306 3,781 ,000 

Sorumluluk ,088 1,125 ,262 

Duygusal Denge -,056 -,930 ,353 

GeliĢime AÑıklık ,018 ,227 ,821 

R2 ,170 

DüzeltilmiĢ R2 ,153 

F 9,819** 

*p<0,05 **<0,01 

Tablo 5 incelendiğinde kiĢiliğin sadece uyumluluk boyutunun tüketici sinizmini pozitif yönde ve 

anlamlı düzeyde etkilediği (β=,306 ve p=,000); dıĢa dönüklük, sorumluluk, duygusal denge ve 

geliĢime aÑıklık boyutlarının ise tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 

görülmektedir. Bu bağlamda H2 hipotezi kabul edilirken; H1, H3, H4 ve H5 hipotezleri reddedilmiĢtir.  

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu araĢtırmada kiĢilik özelliklerinin tüketici sinizmi üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Yazında kiĢilik 

özellikleri ile tüketici sinizmini ele alan araĢtırmaya rastlanmamıĢ; bu nedenle de araĢtırma 

bulgularının yazına katkı sağlayacağı düĢünülmüĢtür. 246 tüketiciden elde edilen verilerle yapılan 

analiz sonucunda araĢtırma hipotezlerinden sadece H2 (Uyumluluk kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.) hipotezinin kabul edildiği görülmüĢtür. AraĢtırmada H1 

(DıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.), H3 (Sorumluluk 

kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır), H4 (Duygusal denge kiĢilik 

özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.) ve H5 (GeliĢime aÑıklık kiĢilik 

özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.) hipotezleri ise desteklenmemiĢtir. 

Tüketici sinizmi; iĢletmelerin tüketicilerin istek ve ihtiyaÑları ile ilgilenmek yerine kendi menfaatlerini 

ön planda tuttuklarına dair bir inanıĢtır (Dolen vd., 2012: 307). Günümüz tüketim dünyasında da 

insanların iĢletmelere olan güvenlerinin düĢük olduğu ve iĢletmelerin amaÑlarının insan ihtiyaÑlarının 

tatmininden ziyade kÍr elde etmek olduğuna inandıkları söylenebilir. Bu ÑalıĢmada da tüketicilerin 

―Æoğu iĢletme tüketicilere hizmet etmekten ziyade kÍr elde etme amacındadır‖ ifadesine (4,350) 

katıldıkları görülmüĢtür. Bunun yanında tüketicilerin ―Paramın karĢılığını almak söz konusu 

olduğunda iĢletmelerin vaatlerine pek güvenemem‖ ifadesine de (3,691) katıldıkları söylenebilir. 

AraĢtırma bulgularından uyumluluk kiĢilik özelliğinin tüketici sinizmi üzerinde pozitif ve anlamlı bir 

etkisi olduğu belirlenmiĢtir. Uyumluluk kiĢilik özelliğine sahip tüketiciler olumlu duygular besleyen 

ve yaĢamı pozitif gören bireylerdir ve bu bireyler iÑin güven duygusu ile pozitif olma oldukÑa 

önemlidir (Temeloğlu, 2015: 167). Bu bağlamda hoĢgörü sahibi, anlayıĢlı ve uyumlu tüketicilerin 

genel olarak iĢletmelere karĢı güven duygularının zedelenmesi sonucu sinik tutum geliĢtirebilecekleri 

ifade edilebilir. 

AraĢtırma verilerinin online ortamda kısa bir zaman zarfında elde edilmeye ÑalıĢılması önemli bir 

kısıttır. Éte yandan veriler kesitsel olarak elde edilmiĢ ve zaman kısıtı nedeniyle örneklem sayısı 

nispeten düĢük tutulmuĢtur. Gelecek araĢtırmaların daha büyük örneklemlerle yapılması ve tüketici 

sinizminin farklı değiĢkenlerle incelenmesi önerilebilir. 
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ÖZET  

Bireylerin tüketimlerinin önemli bir kısmının beden ile iliĢkili unsurlardan oluĢtuğu bilinmektedir. Bu aÑıdan, 

tüketicilerin beden ile ilgili algıları, iĢletmelerin üretmekte oldukları tüketim ürünlerinin pazarlama stratejilerinin 

belirlenmesinde dikkate alınması gereken önemli bilgilerin baĢında gelmektedir. Tüketicilerin beden saygısı da, 

birÑok ürünün tüketiminde anahtar bir rol oynamaktadır. Bu ÑalıĢmanın amacı, tüketicilerin beden saygıları ile 

tüketim ürünlerine yönelik ilgilenim ve sağlık bilinci arasındaki iliĢkilerin incelenmesidir. Bu bağlamda, Mersin 

Êniversitesinde öğrenim görmekte olan 270 öğrenci üzerinde beden saygıları, ürün ilgilenimleri ve sağlık 

bilinÑleri değiĢkenlerini ölÑmeye yönelik olarak anketler uygulanmıĢtır. AraĢtırma tamamlandığında, tüketim 

faaliyetlerinin tüketicilerin beden saygıları ve sağlık bilinÑleriyle iliĢkileri üzerinde Ñıkarımlar elde edilmesinin 

yanı sıra, tüketicilerin beden üzerindeki algılarına yönelik farklı ölÑeklerin geliĢtirilmesi iÑin önerilerde 

bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beden Saygısı, Êrün Ġlgilenimi, Sağlık Bilinci 

 

ABSTRACT 

It is known that a significant part of the individual's consumption is made up of issues related to the body. In this 

sense, consumer perception of their body is one of the most important information that should be taken into 

account when determining the marketing strategies of consumer products they produce. Consumer's body esteem 

also plays a key role in the consumption of many products. The aim of this study is to examine the relationship 

among body esteem of consumers and their involvement in consumer products and health consciousness. In this 

context, surveys were conducted on 270 students studying at Mersin University in order to measure body esteem, 

product involvement and health consciousness. When the study is completed, suggestions will be made for the 

development of different scales for consumers 'perceptions of their body, as well as making conclusions on 

consumption behaviors related to consumers' body esteem and health consciousness. 

Keywords: Body esteem, Product involvement, Health consciousness 

 

1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Ġnsanlığın varoluĢundan günümüze kadar en önemli tüketim nesnesi olan beden ve bedenle ilgili 

bilgiler, bireylerin tüketim davranıĢlarını etkileyen unsurların baĢında gelmektedir. Baudrillard (2008), 

bedenin, tüketilen ürünler arasında diğer nesnelerden daha güzel, daha kıymetli, daha eĢsiz ve hatta 

otomobillerden bile daha fazla anlamlar yüklenebilen bir ürün olduğunu belirtmektedir. KiĢiliğin de 

temel unsuru olan ve kiĢiyi diğerlerinden ayıran fiziksel dıĢ görünüĢ (beden), tüketimin önemli bir 

değeridir ve bireyler, benlik ve kiĢiliklerini yansıtan veya tamamlayan ürün ve hizmetleri tüketmeleri 

yoluyla, dıĢ dünyaya benlikleri, kiĢilikleri ve oluĢturmak istedikleri imajla ilgili mesajlar 

vermektedirler (KoÑ, 2015:325). Tüketiciler, malları satın alıp kullanarak, kendilerine ve baĢkalarına 

sembolik anlamlar iletmektedirler (Shim, Kotsiopulos ve Knoll, 1991). Bedenle ilgili duygular, 

bireylerin tüketim mekanizmalarında ve dolayısıyla satın almaya yönelik tutumlarında önemli rol 

oynamaktadır (Baudrillard, 2008). Bu ÑalıĢmayla da temel olarak, kiĢinin beden saygısı ile ürün 

kategorileri arasındaki iliĢkilerin ve eğilimlerin incelenmesi amaÑlanmıĢtır. 

Beden algısı, bireylerin bedenlerinin ÑeĢitli bölümleri ile ilgili memnuniyet veya memnuniyetsizlik 

derecelerini ifade etmektedir. Secord ve Jourard, (1953), kiĢilerin beden bölümlerinin sahip oldukları 

iĢlevleri ve bedenlerine yönelik duygularını değerlendirmek amacıyla beden algısı ölÑeğini (Body 

Cathexis Scale, BCS) geliĢtirmiĢlerdir. Beden algısı ölÑeği iki faktörden oluĢmaktır. ÉlÑeğin ilk 

faktörü beden bölümlerini ve iĢlevlerini iÑeren 46 maddeden oluĢmaktadır. ÉlÑeğin ikinci faktörü ise 

benlik ve benliğin ÑeĢitli durumlarını iÑeren 55 maddeden oluĢmaktadır (Kundakcı, 2005). Beden 

algısı ölÑeği, bireylerin bedenlerine yönelik tutumlarının anlaĢılmasında, bireylerin beden parÑalarının 
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kiĢisel değerlendirmelerini dikkate almaktadır. Beden algısı ölÑeği incelendiğinde, kadınlar ve 

erkekler iÑin, beden parÑaları ve iĢlevleri aynı boyutlarla değerlendirilmektedir (Frost, Franzoi, 

Oswald ve Shields, 2017). Beden algısı ölÑeği araĢtırmalarda kullanılan ilk ölÑüm aracı olmasına 

rağmen, farklı demografik unsurları dikkate almaması sonucu, tek boyutlu yapıda olduğu, Franzoi ve 

Shields (1984) tarafından fark edilmiĢtir. SonuÑta Franzoi ve Shields (1984), Secord ve Jourard 

(1953)‘ın beden algısı ölÑeğinin maddelerini tekrar ele alarak, ölÑeğin tek boyuttan oluĢmadığını, 

kadın ve erkekler iÑin farklı ifadelerle ölÑülmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir. Franzoi ve Shields (1984), 

beden algısı ölÑeğini genÑ eriĢkin örneklem grubu üzerinde test etmiĢler ve yeni ölÑek iÑin ―beden 

saygısı‖ ifadesini kullanmıĢlardır (Frost, Franzoi, Oswald ve Shields, 2017). 

Beden saygısı kavramı, cinsiyet, denge, güven ve Ñekicilik ile ilgili bir kavram olan beden imajı ile 

karıĢtırılmaması gerekmektedir (Rosa, Garbarino ve Malter, 2006; Oktan ve ġahin, 2010). Beden 

saygısı, vücuda karĢı duyulan ve beğenmek veya beğenmemek gibi duyguların genel bir ifadesidir. 

Beden saygısı, olumlu veya olumsuz yönde olabilmektedir (Rosa, Garbarino ve Malter, 2006). Beden 

saygısı, hem Ñok boyutlu bir yapıda, hem de cinsiyete göre farklılıklar gösterdiğine dair bir beden 

değerlendirme ölÑeğidir. Érneğin, LaBat (1988), giyim ürünleri ve beden saygısı üzerinde 

gerÑekleĢtirdiği ÑalıĢmada, kadınların beden saygınlığı ne ölÑüde yüksekse, o ölÑüde giyim ürünlerinin 

fiziksel olarak kendilerine uyması konusunda daha fazla memnuniyete ulaĢtıklarını ortaya koymuĢtur. 

Beden saygısı ölÑeği kadın ve erkekler iÑin üÑer farklı boyutta incelenmektedir. Kadınlar iÑin beden 

saygısının boyutları; cinsel Ñekicilik, ağırlık kaygıları ve fiziksel durumlarına yönelik kaygılar iken, 

erkekler iÑin ise; cinsel Ñekicilik, üst beden kuvveti ve fiziksel durumlarına yönelik kaygılardır (Frost, 

Franzoi, Oswald ve Shields, 2017). Beden saygısı ölÑeği kültürel duyarlılığa sahip bir yapıda olup 

(Frost vd., 2017), farklı kültürlere sahip bireylerin beden parÑaları ve iĢlevlerini bu ölÑekle 

değerlendirmeleri durumunda, araĢtırma sonuÑları ve bulgularında farklılıklar ortaya Ñıkabilecektir 

(Spitzer, Henderson ve Zivian, 1999).  

Ġlgilenim, kiĢinin ihtiyaÑları, değerleri ve ilgilerine dayalı olarak bir nesne ile oluĢturduğu algısal 

bağlantı olarak ifade edilmektedir (Zaichkowsky, 1985:342). Êrün ilgilenimi ise, satın alma durumuna 

değil, satın alınan ürüne özgü bir kavramdır (Clarke ve Belk, 1979). Êrün ilgilenim düzeyi yüksek 

olan tüketiciler, düĢük ilgilenime sahip tüketicilere göre daha sık alıĢveriĢ yapmaya, ürün fiyatlarına 

ve moda haberlerine daha fazla zaman harcamaktadırlar (Seo ve Namwamba, 2014). Tüketiciler kendi 

imajlarına uygun ürünleri satın alarak ya da tanımlayarak pozitif yönde bir benlik oluĢturmakta ve bu 

durum tüketicilerin imajlarına olan inancını güÑlendirerek benlik saygısını arttırmaktadır (Shim, 

Kotsiopulos ve Knoll, 1991). Bu bağlamda, beden saygınlığı yüksek olan tüketiciler, beden bilgisine 

dayalı ürün kategorileriyle daha fazla ilgilenmekte ve önem vermektedirler (Rosa, Garbarino ve 

Malter, 2006).  

Sağlık bilinci, sağlık ile ilgili konularda faaliyetlerde bulunma derecesi olarak tanımlanabilmektedir 

(Hoek, Luning, Stafleu ve De Graaf, 2004:267). BaĢka bir tanım ile sağlık bilinci, tüketicilerin sağlık 

ile ilgili faaliyetlerini üstlenmeye yarayan motivasyonel bir bileĢendir (Mai ve Hoffman, 2012). Sağlık 

bilincine sahip olan tüketiciler, daha iyi bir sağlığa sahip olabilmek iÑin sürekli olarak sağlıklarıyla 

ilgilenen ve bilgi elde etmeye ÑalıĢan kiĢilerdir. (Duatta-Bergman, 2005). Sağlık bilincine sahip olan 

kiĢiler sağlığı hakkında endiĢe duyabilmektedirler. Sağlık bilincine sahip bireylerde sağlık 

konularında ve özellikle gıda tüketimi hakkında kaygılar oluĢmaktadır (Dong, 2015). Ayrıca sağlık 

bilincine sahip olan kiĢiler, meyve ve sebze gibi sağlıklı gıdaları tüketmek ve egzersiz yapmak gibi 

faaliyetlerle uğraĢarak refah durumunu sürdürmeye ve güÑlendirmeye ÑalıĢmaktadır (Hong, 2011; Mai 

ve Hoffman, 2012). Bu bağlamda, sağlık bilinci, bireylerin bedenlerini algılamalarıyla iliĢkili olup, 

satın alma davranıĢlarında etkili bir değiĢken olduğu düĢünülmektedir. 

 

2. YÖNTEM 

Bu ÑalıĢma, Mersin Êniversitesi Erdemli YerleĢkesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerinde 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın verileri, Kasım 2017 ile Ocak 2018 tarihleri arasında, kolayda 

örnekleme yoluyla seÑilen öğrencilerle gerÑekleĢtirilen yüz yüze görüĢme tekniğiyle, ders saatlerinde 

uygulanan anketler yoluyla elde edilmiĢtir. Eksik veya hatalı doldurulmuĢ 32 anket araĢtırma 

kapsamından Ñıkarılarak toplam 270 anket verisi üzerinde analizler gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada 

beden saygısı, ürün ilgilenimi ve sağlık bilinci olmak üzere üÑ değiĢken ölÑülmektedir. Beden saygısı 

değiĢkenini ölÑmek amacıyla, Frost, Franzoi, Oswald ve Shields (2017) tarafından geliĢtirilmiĢ olan 

ve hem kadın hem de erkekler iÑin 23‘er ifadeden oluĢan ölÑekten yararlanılmıĢtır. Beden saygısı 

ölÑeğinin kadın ve erkekler iÑin farklı ölÑek ifadeleri bulunmasından dolayı araĢtırma, iki grup iÑin 

ayrı ayrı yürütülmüĢtür. Êrün ilgilenimini ölÑmek amacıyla, ürün ilgilenimi ölÑeğinin Mittal (1995) 
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tarafından düzenlenmiĢ, 5 maddeli 2 kutuplu sıfat Ñiftlerinden (önemli-önemsiz gibi) oluĢan hali 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında 23 ürün kategorisine (cilt bakım ürünleri, makyaj ürünleri, 

Ģampuan, pantolon, gömlek, ayakkabı, Ñanta/cüzdan, süt ve süt ürünleri, bakliyat gibi) yönelik 

ilgilenim düzeyleri ölÑülerek, ürün kategorileri bazında beden saygısı ile olan iliĢkileri incelenmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan tüketicilerin sağlık bilinci ise, Hong (2009) tarafından kullanılmıĢ olan 11 ifadeli 

ölÑekten yararlanılarak ölÑülmüĢtür. 

 

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

AraĢtırmaya 270 öğrenci katılmıĢ olup, %53,3‘ ünü kadınlar, %46,7‘sini erkekler oluĢturmaktadır. 

Katılımcıların %45,2‘si önlisans, %51,9‘u lisans, %3‘ü ise lisansüstü öğrencilerden oluĢmaktadır. 

AraĢtırmada kullanılan ölÑeklerin yapı geÑerliliklerinin ortaya koyulması ve ölÑeklerde yer alan 

ifadelerin faktör yüklerinin belirlenerek boyutlandırılması amacıyla aÑıklayıcı faktör analizi 

uygulanmıĢtır. Varimax döndürme yöntemi uygulanarak beden saygısı ölÑeğinden elde edilen ilk 

sonuÑlara göre erkeklerde üÑ faktör, kadınlarda ise altı faktör oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Orijinal ölÑekten 

farklı olarak beden saygısı ölÑeğinin kadınlarda altı boyuta yüklenmesinin nedeni, ölÑeğin farklı 

kültürlerde uygulanmasında farklılıklar gösterdiği Ģeklinde yorumlanabilmektedir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Beden saygısı, tüketicilerin ürünlere yönelik ilgilenimleri ve sağlık bilinci pazarlama stratejilerinde 

üzerinde durulması gereken fakat gözden kaÑırıldığı düĢünülen kavramlardır. Bu konuda daha önce 

uluslararası yazında yer alan ÑalıĢmalarla (Érneğin, Frost vd., 2017; Rosa vd., 2006) kıyaslandığında, 

beden saygısı ölÑeğinin orijinal ölÑekte ortaya Ñıkan boyutları yansıtmadığı ve bu araĢtırmaya katılmıĢ 

olan bireylerin beden saygılarını ölÑmede yetersiz kaldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu aÑıdan, gelecekte, 

geliĢtirilecek olan TürkÑe bir beden saygısı ölÑeğiyle bu ÑalıĢmanın tekrar edilmesinin, Frost vd. 

(2017) tarafından geliĢtirilmiĢ olan beden saygısı ölÑeğinde yaĢanmıĢ olan sorunların önüne geÑeceği 

düĢünülmektedir. Diğer yandan bu ÑalıĢmada incelenen ürün ilgilenimi ve sağlık bilinci 

değiĢkenlerinin dıĢında benlik, kiĢilik, imaj, estetik algısı, tutum, ve bazı demografik değiĢkenlerin de 

(yaĢ, cinsiyet vb.) geliĢtirilecek modellerle incelenmesi önerilebilir. Ayrıca araĢtırmada ele alınmıĢ 

olan ürün ilgileniminin, gelecekte gerÑekleĢtirilecek ÑalıĢmalarda, marka temelli değiĢkenler bazında 

da (örneğin, marka ilgilenimi) ele alınabilir. Bu bağlamda iĢletmelerin marka değerini arttırmalarına 

yönelik tutundurma faaliyetlerinde beden saygısı ve marka ile ilgili değiĢkenlerin dikkate alınması 

önerilebilir. 
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TÜKETĠCĠLERĠN GÖSTERĠġÇĠ TÜKETĠME YÖNELĠK TUTUMLARININ 

ĠNCELENMESĠ 

Onur ġahin  

Dr. Öğr. Üyesi., Ġstinye Üniversitesi, onur.sahin@istinye.edu.tr  

Süphan Nasır 

Prof. Dr., Ġstanbul Üniversitesi, suphan@istanbul.edu.tr 

Özet: Tüketim kalıplarının değiĢmesiyle, günümüzde tüketim süreci artık yalnızca iĢlevsel ihtiyaÑları karĢılayan 

ürünlere sahip olma ve kullanma süreci olarak görülmemektedir. Ġnsanların tüketim yönelimleri farklılık gösterir. 

Kimi fonksiyonel fayda ararken kimi de statü elde etmek gibi duygusal ve sembolik fayda aramaktadır. Ġnsan 

davranıĢları baĢkaları tarafından gözlenebilir olduğundan, insanlar baĢkalarının sahip oldukları üzerinden onların 

yaĢantısı ile ilgili izlenime sahip olmaktadırlar. Bireyler, referans gruplarında oluĢturmayı hedefledikleri izlenimi 

ve etkiyi yaratabilmek amacıyla belli tüketim davranıĢlarında bulunmaktadırlar. Duygusal ve sembolik fayda 

arayanlar da farklı motivasyonlardan yola Ñıkarak farklı tüketici davranıĢları sergilemektedir. Bu ÑalıĢmanın 

amacı tüketicilerin gösteriĢÑi tüketime yönelik tutumlarının incelenmesi ve sınıflandırılmasıdır. Tüketicilerin 

gösteriĢÑi tüketim eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla 990 kiĢinin katıldığı bir anket ÑalıĢması yapılmıĢtır. 

GösteriĢÑi tüketim eğilimlerinin sınıflandırılması amacıyla kümeleme analizi uygulanmıĢtır ve gösteriĢÑi tüketime 

yönelik birbirinden ayrıĢan dört farklı tüketici profili ortaya koyulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: GösteriĢÑi tüketim, Veblen etkisi, bandwagon etkisi, snob etkisi, kümeleme analizi. 

 

 

 

ANALYSING THE ATTITUDE OF CONSUMERS TOWARD CONSPICUOUS 

CONSUMPTION 

 

 

Abstract: With the change of consumption patterns, today the consumption process is no longer seen as having 

and using products that only meet functional needs. People's consumption trends differ. Some search for 

functional benefits while others seek emotional and symbolic benefits such as gaining status. Since human 

behaviors can be observed by others, they have an impression of them over what others have. Individuals are 

engaged in certain consumption behaviors in order to create the impression and influence they aim to create in 

reference groups. Those who seek emotional and symbolic benefits also exhibit different consumer behaviors 

from different motivations. The purpose of this study is to examine and classify the attitudes of consumers 

towards conspicuous consumption. A survey of 990 people was conducted to determine the consumer's 

conspicuous consumption tendencies. Clustering analysis was applied in order to classify the tendencies for the 

conspicuous consumers. Four different consumer profiles, which are different from each other, are presented for 

the conspicuous consumption. 

Keywords: Conspicuous consumption, Veblen effect, bandwagon effect, snob effect, cluster analysis. 
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1. GĠRĠġ 

Tüketim kalıplarının değiĢmesiyle, günümüzde tüketim süreci artık yalnızca iĢlevsel ihtiyaÑları 

karĢılayan ürünlere sahip olma ve kullanma süreci olarak görülmemektedir. Ġnsan davranıĢları 

baĢkaları tarafından gözlenebilir olduğundan, insanlar baĢkalarının sahip oldukları üzerinden onların 

yaĢantısı ile ilgili izlenime sahip olmaktadırlar. Bireyler, referans gruplarında oluĢturmayı 

hedefledikleri izlenimi ve etkiyi yaratabilmek amacıyla gösteriĢÑi tüketime yönelebilmektedir. 

GösteriĢÑi tüketim literatürde geniĢ kabul görmüĢ, özellikle de 1899 yılında Veblen tarafından 

popülerleĢtirilmiĢ bir kavramdır. BaĢlangıÑta statü tüketimi kavramını da iÑinde barındırmıĢtır. 

GösteriĢÑi tüketim literatürde özellikle son yirmi yılda, statü tüketiminden ayrı bir kavram olarak 

kabul görmüĢtür. Bu ayrımın ardından gösteriĢÑi tüketim kavramı Ñoğunlukla zenginliği ifade etme 

aracı olarak, lüks ürün kullanılması Ģeklinde kendini göstermektedir. 

Bu ÑalıĢmanın amacı tüketicilerin gösteriĢÑi tüketim eğilimlerini incelemek ve onları gösteriĢÑi 

tüketime yönelik tutumlarına göre sınıflandırmaktır. Bu amaÑla önce gösteriĢÑi tüketim ile ilgili 

literatür taraması yapılmıĢ, sonrasında ise gösteriĢÑi tüketime yönelik tüketici tutumları kümeleme 

analizi yöntemiyle incelenmiĢ ve tüketicilerin gösteriĢÑi tüketime yönlendiren motivasyon unsurlarına 

göre profilleri ortaya koyulmuĢtur. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

20.yy‘da değiĢen tüketim kalıplarının arkasındaki sosyoekonomik faktörler (endüstriyel refah, 

teknolojik ilerlemeler ve tüketici talebindeki artıĢ) gösteriĢÑi tüketime sebep olmaktadır (Patsiaouras 

vd., 2012). GösteriĢÑi tüketim genellikle zenginlik sinyali olarak pahalı ve yüksek statüyü ifade eden 

ürünlerin satın alınmasını gerektirmektedir. Fakat daha düĢük statülü ürünlerle karĢılaĢtırıldığında 

önemli iĢlevsel değere sahip değildir (Mazzocco vd., 2012:520). Bunlardan yola Ñıkarak güncel ve 

geliĢmiĢ bir tanım olarak Chaudhuri‘ye göre gösteriĢÑi tüketim, ―Kendi imajını başkalarına iletme 

motivasyonu ile kıt ekonomik ve kültürel sermayeyle donatılan ürünlerin ve hizmetlerin, sembolik ve 

görünür şekilde satın alınması, elde tutulması ve kullanılması konusunda bilinçli bir davranıştır‖ 

(Chaudhuri vd., 2011:217). 

GösteriĢÑi tüketim, sembolik ürünler aracılığıyla bireylerin baĢta referans grupları olmak üzere 

Ñevrelerine zenginliklerini gösterme amacını taĢır. Ġnsanları zengin olma yolunda motive eden en 

önemli konu ise ayrıcalıklı olmaktır. Sadece zengin ve güÑlü olmak insanların saygısını kazanmak iÑin 

yeterli değildir. Bu zenginlik ve gücün ortaya Ñıkması zorunludur (Miller, 2012). GösteriĢÑi tüketim 

teorisine göre, insanlar diğerlerine zenginliklerinin sinyalini verebilmek iÑin hayli gözlemlenebilir 

ürünleri tüketirler (Perez-Truglia, 2013). 

Bireyin kendi iyiliği iÑin yaptığı gösteriĢÑi tüketim değerli bir zenginlik sinyalidir. Gözlenmesi kolay, 

elde etmesi pahalıdır. Veblen gösteriĢÑi tüketimde pahalılık ve israfın önemini ortaya koymuĢtur. 

Ucuz ürünler, taklidi kolay olduğundan ve bu ürünlere kolay sahip olunduğundan dolayı, zenginlik 

sinyali olmak ve diğer insanları etkilemek üzerinde etkili değildir (De Fraja, 2009). GösteriĢÑi tüketim 

aracılığıyla insanlar, baĢta referans grupları olmak üzere diğer insanlara kendi yüksek statülerini 

göstermeyi amaÑlamaktadırlar. 

GösteriĢÑi tüketim genellikle, zenginlik sinyaline sahip pahalı ürünlerin edinilmesini gerektirmektedir. 

Fakat bu ürünler daha düĢük statülü ürünlerle karĢılaĢtırıldığında önemli iĢlevsel farklılıkları 

bulunmamaktadır. Bir örnek olarak, Rolex ve Timex gibi yüksek ve düĢük statülü kol saatlerinin 

zamanı gösterme iĢlevinde farkları yoktur (Mazzocco vd., 2012:520). GösteriĢÑi ürünler, bireyin 

prestij ihtiyacını tatmin etmek amacıyla lüks harcama ile zenginliği ortaya koydukları iÑin, bu 

ürünlerin tüketimi fayda ve ihtiyaÑ amaÑlarından öte daha hazcı ve talepkar olmayı simgelemektedir 

(Thoumrungroje, 2014). 

3. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

Bu ÑalıĢmanın amacı tüketicileri gösteriĢÑi tüketime yönlendiren motivasyon unsurlarına göre 

sınıflandırarak gösteriĢÑi tüketime yönelik tutumlarını incelemektir. Bu araĢtırmanın ana kütlesi, 

Ñoğunluğu profesyonel meslek mensubu, ön lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip ve aylık ortalama 

4.000TL ve üzerinde hane gelirine sahip kiĢiler olarak belirlenmiĢtir. Bu ÑalıĢmada veri toplama aracı 

olarak kullanılan anket internet üzerinden yayınlanmıĢtır ve katılımcılar soruları doğrudan 

cevaplamıĢlardır. Katılımcılara sunulan anket Google Forms üzerinden yayınlanmıĢtır. GösteriĢÑi 

tüketimi ölÑmeyi hedefleyen 13 ifadeye katılım düzeyleri sorulmuĢtur. Mükerrer ve hatalı 

cevaplayanlar Ñıkarıldıktan sonra 990 kiĢinin anketi araĢtırma iÑin kullanılabilir halde kalmıĢtır. 

Anketi cevaplayanların sunulan ifadelere katılım derecesini belirlemek iÑin 5 noktalı Likert ölÑeği 

kullanılmıĢtır.  
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GösteriĢÑi tüketime yönelik ifadelerin hazırlanmasında yararlanılan ölÑekler Tablo 1.‘de 

gösterilmiĢtir. GösteriĢÑi tüketim ölÑeğinde Chaudhuri vd. (2011); Hız (2009); Marcoux vd. (1997); 

O'cass ve McEwen (2004); Wilcox vd. (2009)‘ün literatürdeki ÑalıĢmalarından faydalanılmıĢtır. 

 

Tablo 1. GösteriĢÑi Tüketim Faktörünü OluĢturan ÉlÑekler 

Faktör Ölçekler Ġfade Sayısı 

GösteriĢÑi Tüketim Faktörü 

Roy Chaudhuri vd., 2011 

Marcoux vd., 1997 

Wilcox vd., 2009 

O'cass ve McEwen, 2004 

Hız, 2009 

1 

7 

1 

2 

2 

AraĢtırmaya dahil olan kiĢilerin demografik özellikleri Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Genel olarak 

bakıldığında, katılımcıların %84,7‘sinin 25-54 yaĢ aralığında olması, %93,0‘ünün ön lisans ve üzeri 

eğitime sahip olması, %73,2‘sinin 4.000TL ve üstü gelire sahip olması, yaklaĢık %80‘inin orta veya 

üst düzey yönetici veya profesyonel meslek mensubu olması, ankete katılanların yüksek eğitim 

seviyesinde ve genÑ bir özel ve kamu sektör ÑalıĢanı profilini temsil ettiğini göstermektedir. 

 

Tablo 2. AraĢtırmaya Katılanların Demografik Ézellikleri ile Grafikler 

Cinsiyet Medeni Durum 

 n %  n % 

Kadın 554 56,0 Evli 556 56,2 

Erkek 436 44,0 Bekar 434 43,8 

Toplam 990 100,0 Toplam 990 100,0 

YaĢ Eğitim 

 n %  n % 

18-24 92 9,3 
Ġlköğretim ve 

Altı 
7 0,7 

25-34 378 38,2 Lise 62 6,3 

35-44 346 34,9 Énlisans 106 10,7 

45-54 115 11,6 Lisans 468 47,3 

55-64 50 5,1 Yüksek Lisans 253 25,6 

65 ve üzeri 9 0,9 Doktora 94 9,5 

Toplam 990 100,00 Toplam 990 100,00 

 

4. BULGULAR VE TARTIġMA 

Bu araĢtırmanın 13 ifadeden oluĢan gösteriĢÑi tüketim ölÑeğinin güvenilirlik analizi yapılmıĢtır. Bir 

maddenin Ñıkarılması sonucu Cronbach‘s Alpha değeri 0,940 (Tablo 3) Ñıkarak 12 ifadeli oldukÑa 

geÑerli ve güvenilir bir ölÑek ortaya koyulmuĢtur. 

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi SonuÑları 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of 

Items 

0,938 0,940 12 

GösteriĢÑi tüketim ölÑeği iÑin aÑıklayıcı faktör analizi yapıldığında bütün ifadelerin yalnızca bir 

faktöre yüklendiği ve bu faktörün gösteriĢÑi tüketimi temsil ettiği görülmektedir.  

Tablo 4. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi 
Kaiser-Meyer-Olkin KMO 0,961 

Bartlett's Test of Sphericity 

Ki kare 16546,753 

Ser. Der. 276 

p değeri .000 

Bu ÑalıĢmada 990 kiĢilik bir örnek üzerinde kümeleme analizi yapılmıĢtır. Kümeleme analizinin 

amacı tüketicileri gösteriĢÑi tüketime yönlendiren motivasyon unsurlarına göre sınıflandırmaktır. 

Bunun sonucunda da grupların karakteristik özellikleri ortaya Ñıkarılabilecektir. 
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Tüketiciler, K-means kümeleme analizi yöntemiyle, gösteriĢÑi tüketim ölÑeğindeki ifadelere verdikleri 

yanıtlara göre dört kümede toplanmıĢtır. HiyerarĢik olmayan K-means yönteminin hiyerarĢik yönteme 

göre tercih edilmesinin nedeni, hiyerarĢik yaklaĢımın bütün küme kombinasyonlarını dikkate alması 

nedeniyle hesaplamanın uzun sürmesinin sonucu olarak örneklem sayısının fazla olduğu durumlarda 

uygun olmamasıdır (Kımıloğlu, Nasır, ve Nasır, 2010). 

Tablo 5. Dört Tüketici Grubunun Boyutları ve Küme Ortalamaları 

Küme Boyutu 

Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4 

GösteriĢten 

Uzak 

Sosyal 

Ortama 

Uyan 

Farklı 

Olmak 

Ġsteyen 

GösteriĢÑi 

n = 474 n = 217 n = 132 n = 167 

48% 22% 13% 17% 

Küme Ortalaması 1,20  2,10  2,40  3,55  

Zenginliğimi göstermek iÑin satın alırım 1,05  1,53  1,41  2,85  

Benzersiz olmak iÑin satın alırım 1,25  1,46  3,51  3,43  

Lüks kullandığımın bilinmesinden zevk 

alırım 
1,12  1,86  1,98  3,52  

Statülü ürün bana popülerlik sağlar 1,20  2,26  2,26  3,57  

Farklı olmak iÑin satın alırım 1,29  2,09  3,55  3,74  

BaĢkalarının bana hayran kalmasını isterim 1,06  1,77  2,08  3,50  

KiĢisel imajımı artırmak iÑin satın alırım 1,26  2,73  3,15  4,13  

ĠĢ arkadaĢlarımın kullandığı ürünleri satın 

alırım 
1,26  2,32  1,95  3,35  

Saygınlığımı artırmak iÑin satın alırım 1,06  2,06  1,89  3,57  

Modaya uygun olmak iÑin satın alırım 1,53  2,80  2,61  3,68  

Statülü ürün kullanırken görülmek isterim 1,24  2,45  2,40  3,87  

Fark edilmek iÑin ürün satın alırım 1,11  1,89  2,05  3,36  

K-means kümeleme analizi yönteminde tüketicilerin profillerini kümelemek iÑin iki, üÑ ve dört grup 

olarak test edilmiĢtir. Dört kümeden oluĢan gruplandırma istatistiksel ve kavramsal olarak en anlamlı 

sonuÑları ortaya koymuĢtur. Ortaya Ñıkan dört küme Tablo 5‘te gösterilmektedir. Bu dört kümenin 

karakteristikleri analiz edildiğinde demografik olarak benzer özelliklere sahip olmakla birlikte, tutum 

olarak birbirinden ayrıĢan dört farklı tüketici profili ortaya koyulmuĢtur. 

1. Küme 1 – Gösterişten uzak tüketiciler. Bu küme, iÑinde bulundukları sosyal Ñevrede statü elde 

etmek amacıyla gösteriĢÑi ürün tüketmeyen, sosyal Ñevrelerinden farklı olmak ya da 

zenginliklerini ortaya koymak amacıyla ürün ya da marka satın almayan, gösteriĢten uzak 

durmayı tercih eden tüketici kümesini temsil etmektedir. 

2. Küme 2 – Sosyal ortama uyan tüketiciler. Bu küme, sosyal Ñevrelerinden farklı olmak ya da 

zenginliklerini ortaya koymak amacıyla ürün ya da marka satın almayan, gösteriĢÑi tüketimi 

tamamen reddetmeyen, iÑinde bulundukları sosyal Ñevrede statü elde etmek amacıyla gösteriĢÑi 

ürün tüketimine daha yatkın tüketici kümesini temsil etmektedir. 

3. Küme 3 – Farklı olmak isteyen tüketiciler. Bu küme, gösteriĢÑi tüketime mesafeli yaklaĢmayan 

fakat tamamen gösteriĢÑi de olmayan, gösteriĢÑiliğinin merkezinde zenginliğini ortaya koymak ya 

da sosyal ortama uymak amaÑlarından ziyade özellikle sosyal Ñevrelerinden farklı olmayı isteyen 

ve bu amaÑla gösteriĢÑi ürün ve marka satın almaya eğilimli tüketici kümesini temsil etmektedir. 

4. Küme 4 – Gösterişçi tüketiciler. Bu küme, sahip olduklarını ve zenginliklerini Ñevrelerindeki 

diğer insanlara göstermek isteyen ve bu amaÑla gösteriĢÑi ürün ve marka satın almaya eğilimli 

tüketici kümesini temsil etmektedir. 

Kümeler arasındaki farklılıkların belirginliğini ortaya koymak iÑin ANOVA testindeki F değerlerine 

bakıldığında (Tablo 6) bütün F değerlerinin 200‘ün üzerinde olduğu görülmektedir ve ―kiĢisel imajımı 

artırmak iÑin satın alırım‖ ve ―saygınlığımı artırmak iÑin satın alırım‖ ifadeleri en yüksek F 

değerlerine sahip olarak en güÑlü ayrıĢtırıcı faktörlerdir. Bu sonuÑlar da kümeleme analizinin 

geÑerliliğini teyit etmektedir. 
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Tablo 6. Kümeleme Analizindeki Her Faktörün FarklılaĢma Gücü 

Faktörler F Sig. 

GT1 Zenginliğimi göstermek iÑin satın alırım 345,09 0,000 

GT2 Benzersiz olmak iÑin satın alırım 471,82 0,000 

GT3 Lüks kullandığımın bilinmesinden zevk alırım 464,61 0,000 

GT4 Statülü ürün bana popülerlik sağlar 382,55 0,000 

GT5 Farklı olmak iÑin satın alırım 505,11 0,000 

GT6 BaĢkalarının bana hayran kalmasını isterim 546,53 0,000 

GT7 KiĢisel imajımı artırmak iÑin satın alırım 651,59 0,000 

GT8 ĠĢ arkadaĢlarımın kullandığı ürünleri satın alırım 301,06 0,000 

GT9 Saygınlığımı artırmak iÑin satın alırım 618,03 0,000 

GT10 Modaya uygun olmak iÑin satın alırım 234,22 0,000 

GT11 Statülü ürün kullanırken görülmek isterim 434,39 0,000 

GT13 Fark edilmek iÑin ürün satın alırım 446,21 0,000 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢmanın amacı tüketicilerin gösteriĢÑi tüketim eğilimlerine göre kümelere ayırarak gösteriĢÑi 

tüketime yönelik farklı tüketici profillerini belirlemektir. Bu amaÑla, 12 ifadeden oluĢan gösteriĢÑi 

tüketim ölÑeğini yanıtlayan tüketiciler, kümeleme analizi yöntemiyle dört farklı gruba ayrılmıĢtır. 

SonuÑlar aÑıkÑa göstermektedir ki tüketicilerin gösteriĢÑi tüketim eğilimleri farklılık göstermektedir. 

Toplam iÑinde %48 paya sahip olan küme gösteriĢten uzak bir tutum iÑindedir. Bu grup görece daha 

düĢük gelire sahip, kadın oranı daha fazla, yaĢ ortalaması daha yüksek ve yarıdan fazlası Ñocuk sahibi 

iken, diğerlerinden daha düĢük gelire sahiptir. Sosyal ortama uyum sağlayanlar da %22 ile ikinci en 

büyük kümedir. Bu kümedekiler Ñoğunlukla topluma uyum iÑinde yaĢamaya önem verenlerden 

oluĢmaktadır. 

GösteriĢÑi olan tüketiciler %17 ve farklı olmak isteyen tüketiciler %13 paya sahiptir. Farklı olmak 

isteyen kümedekiler zenginliklerini ortaya koymaktan ziyade farklılıklarını ortaya koymak iÑin 

gösteriĢÑi tüketim ürünlerini kullanmayı tercih etmektedirler. 
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Özet: Bu ÑalıĢmanın amacı giyim tercihlerinin izlenimler üzerindeki etkisi ve bu izlenimlerin bireylerin 

özellikleri ve tüketim kalıplarına iliĢkin değerlendirmelerdeki rolünü tespit etmektir. Bu amaÑ doğrultusunda nitel 

bir araĢtırma tasarlanmıĢtır. GörüĢmelerde, bir kadın ve bir erkeğin resimleri gösterilmiĢtir.  Toplamda 6 

görüĢmeci ile ortalama 30 dakika süren derinlemesine mülakatlar gerÑekleĢtirilmiĢtir. Bu süreÑte projektif 

tekniklerden olan ÑağrıĢtırma tekniğinden faydalanılmıĢtır. GörüĢmelerde yarı yapılandırılmıĢ mülakat formundan 

faydalanılmıĢtır. Fotoğraflarda business casual (iĢ yerine uygun rahat giyim) kıyafet koduna uygun giyinen 

modeller, yüzleri gizlenerek kullanılmıĢtır. ÆalıĢmanın sonuÑlarına göre kıyafetler üzerinden izlenim 

oluĢturulmaktadır ancak bu izlenimlerin genelde kesin olmadığına iliĢkin bir inanÑ mevcuttur. Ayrıca kıyafetler 

üzerinden oluĢturulan izlenimlerin demografik özelliklerin yanında diğer tüketim kararlarına dair Ñıkarımlar 

yapmakta kullanıldığı da ÑalıĢmanın sonuÑları arasında yer almaktadır.          

Anahtar Kelimeler: Ġzlenim, tüketim, kıyafet, giyim, mülakat  

 

EVALUATIONS ON THE EFFECT OF CLOTHING PREFERENCES ON 

CREATING IMPRESSIONS AND CONSUMPTION DECISIONS  

Abstract: The purpose of this study is to determine the effect of the clothing preferences on the impressions and 

the role of these impressions in the evaluations of the characteristics of the individuals and consumption patterns. 

A qualitative research has been designed towards this purpose. During interviews, the pictures of a woman and a 

man are shown wih their faces hidden. In-depth interviews are conducted with a total of six interviewees and 

average of 30 minutes. During interviews, association technique which is one of the projective techniques is used. 

A semi-structured interview form is used during interviews. In the photographs, a male and female model is used 

with hidden faces, dressed in a business casual dress code. The findings show that there is a belief that the 

impression is made on clothes but these impression is not definite in general. Besides, the impressions made on 

clothing are used to make inferences about demographic characteristics as well as other consumption decisions.  

Keywords: Impression, consumption, dress, clothing, interview 

 

1. GĠRĠġ 

Bir bireyin tercih ettiği ürün ve hizmetler o bireyin toplumdaki konumunu ve karakteristik 

özelliklerini ortaya Ñıkaran tek ipucu olmasa da baĢkaları tarafından görünür olan bazı 

seÑimler, gözlemcilerin daha önce hiÑ etkileĢime girmediği ya da Ñok sınırlı bir etkileĢime 

girdiği kimseleri değerlendirmeleri iÑin neredeyse tek ipucu olarak ifade edilebilir (Belk, 

1981: 170). Bu görünür seÑimler arasında yer alan en önemli faktörlerden bir tanesi de 

kiĢilerin kıyafet tercihleridir. Johnson vd. (2002), kıyafet kullanarak, bireylerin bilinÑli ya da 

bilinÑsiz olarak baĢkaları tarafından yorumlanacak birden fazla mesajı kodlayabileceğini 

ifade etmektedir. Gözlemciler, baĢkalarının görünümünden ve kıyafetlerinden amaÑlı, 

bilinÑsiz veya hayal edilmiĢ bir Ģekilde ortaya konan ipuÑlarını ÑeĢitli anlamlara Ñevirirler. 

Bu bağlamda giyimin, gözlemcilerin, baĢkaları hakkında izlenim oluĢturma sürecinde 

faydalandıkları önemli araÑlardan bir tanesi olduğunu ifade etmek mümkündür. Yurdakul ve 

Ural (2008: 45), bu araÑla yani giyim ile ilgili tarihin oldukÑa eskiye dayandığını 

belirtmektedir. Fiziksel ihtiyaÑlar ve örtünme dürtüsüne Ñözüm arayıĢı, giyime bir baĢlangıÑ 

oluĢturmuĢtur. Zaman iÑerisinde asıl varlık nedeni değiĢen giyim, toplumsal geliĢmeler 

doğrultusunda daha geniĢ bir anlam ve kapsam bütünlüğü kazanmıĢtır. Ġlk olarak basit 

anlamda ―insanı örtmek‖ olan görev zaman iÑerisinde ―meydana Ñıkarmak‖ olarak 

değiĢmiĢtir ve giyim bugün bambaĢka bir misyona sahiptir. Günümüzde giyim, kiĢiler arası 

iletiĢimde oldukÑa etkili bir faktör haline gelmiĢtir.  

Giyim, gözlemcinin kullanıcıyla tanıĢmasına veya konuĢmasına gerek kalmadan, bir kiĢi 

hakkında kapsamlı ve karmaĢık bir dizi bilgi iletebilir (Howlett vd., 2013: 38-39). Bu 

bağlamda giyim, kimlik tanımında bireylerin kullandığı önemli bir sosyal simgedir; Ñünkü 
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giysiler günlük aktivitede kullanılır, kıyafetler sık görülen bir görüntüyü teĢkil eder ve 

kıyafet seÑimi kolaylıkla manipüle edilebilir bir semboldür (Feinberg vd., 1992: 18). Bu 

nedenle giyim üzerinden oluĢturulan izlenimleri anlamak ve bu izlenimlerin ortaya 

Ñıkmasına aracılık eden arka planı Ñözümlemek oldukÑa önemlidir. Bu süreÑte tüketim 

nesnelerinin ve tüketimle iliĢkili kararların rolünü tartıĢmak ise tüketicileri anlamak iÑin 

faydalı olacaktır.  

Literatürde baĢkaları hakkında oluĢturulan izlenimlerde alıĢveriĢ listeleri (Baran vd., 1989), 

makyaj (Workman ve Johnson, 1991), algılanan zenginlik (Christopher ve Schlenker, 2000), 

kiĢilerin ofisleri ve yatak odaları (Gosling vd., 2002) ve aksesuar kullanımı ve saÑ tarzı 

(Song ve Lee, 2015) gibi faktörlerin de etkili olduğunu vurgulayan ÑalıĢmalar söz konusudur. 

Ancak bunlar arasında en yaygın ele alınanı giyimler ilgili ÑalıĢmalardır (Holman, 1980; 

Satrapa vd., 1992; Feinberg vd., 1992; Johnson vd., 2002; Gille-Knauf ve Mittag, 2008; 

Kang vd., 2010; Howlett vd., 2013; Lennon vd., 2014; Adotey vd., 2016). 

Bu bağlamda bu ÑalıĢmanın amacı, giyim tercihlerinin izlenimler üzerindeki etkisi ve bu 

izlenimlerin bireylerin özellikleri ve tüketim kalıplarına iliĢkin değerlendirmelerdeki rolünü 

tespit etmektir. Bu amaÑ doğrultusunda kıyafet görselleri kullanılarak, katılımcıların bu 

kıyafet tercihinde bulunan bireylerin demografik özellikleri ve tüketim tercihlerine iliĢkin 

değerlendirmelerde bulunması istenmiĢtir. ÆalıĢmada nitel araĢtırma tekniklerinden 

faydalanılmıĢtır. Bu ÑalıĢma özellikle ulusal literatürde konu ile ilgili hem kavramsal hem de 

araĢtırma bağlamında mevcut olan boĢluğu doldurmayı hedeflemektedir. Ayrıca kıyafet 

tercihlerine iliĢkin izlenimlerin tüketim kalıpları bağlamında değerlendirilmesi de konuya 

farklı bir bakıĢ aÑısı kazandırmaya yönelik bir giriĢimdir.  

2. ARAġTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMĠ 

GiriĢ kısmında vurgulandığı üzere bu araĢtırmada kıyafetlerin izlenimler üzerindeki etkisine 

iliĢkin genel değerlendirmeler, kıyafetler üzerinden demografik özelliklere ve tüketim 

kalıplarına iliĢkin yapılan Ñıkarımlar ve izlenim oluĢturmaya kaynaklık eden unsurlar 

araĢtırılmaktadır. Bu araĢtırma, tanımlayıcı niteliksel araĢtırma desenine uygun olarak 

yapılmıĢtır. Nitel araĢtırmalar, ―olaylar ve bağlamlar‖ üzerinden hareket ederek toplumsal 

yaĢamın iÑinde karĢılaĢılan olayların ayrıntılı incelemesini gerÑekleĢtirmeyi amaÑlamaktadır 

(Neuman, 2016: 224).  

ÆalıĢma, Ocak-ġubat 2018 döneminde Muğla Sıtkı KoÑman Êniversitesi merkez 

yerleĢkesinde yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın evrenini Muğla Sıtkı KoÑman Êniversitesinde 

okuyan öğrenciler oluĢturmuĢtur. Érneklemi iletiĢimde sorun yaĢamayan ve araĢtırmaya 

dahil olmayı kabul eden 6 öğrenci (3 kadın, 3 erkek) oluĢturmaktadır. Bu aÑıdan bakıldığında 

ÑalıĢmada nitel araĢtırma desenlerinde kullanılan amaÑlı örneklem yöntemlerinden biri olan 

maksimum ÑeĢitlilik (ölÑüt) örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. ÆalıĢmada örnekleme alınma 

ölÑütleri olarak araĢtırmaya katılmaya gönüllü olması, konuĢma, iĢitme ve görme 

probleminin olmaması ve Edebiyat, Turizm ve Fen Fakültelerinden birinde öğrenci olması 

belirlenmiĢtir. AraĢtırma kapsamında görüĢülen katılımcılar iradi olarak seÑilmiĢlerdir.  

Derinlemesine görüĢme tekniği kullanılarak her bir katılımcı ile ortalama 30 dk. yüz yüze 

görüĢme yapılmıĢtır. GörüĢmelerin tümü katılımcıların onayları alınarak kayıt cihazına 

kaydedilmiĢtir. Derinlemesine görüĢmelerde katılımcılara aynı zamanda yüzleri görünmeyen 

birer kadın ve erkek fotoğrafları ayrı ayrı gösterilmiĢtir. Katılımcılardan görsellerdeki 

bireylere iliĢkin demografik özellikleri ve tüketim kalıpları konularında yorumlar yapmaları 

istenmiĢtir. Katılımcılara business casual giyimli bir erkek ve kadın fotoğrafı sırayla 

gösterilmiĢtir ve onlardan görsellerdeki kimselere dair düĢünce, algı ve inanÑları 

sorulmuĢtur. Bu aÑıdan ÑalıĢma aynı zamanda nitel araĢtırma ÑerÑevesinde yer alan projektif 

tekniklerden ÑağrıĢtırma (temel algılama) tekniğine uymaktadır. Projektif teknikler, 

tüketicilerin tutumlarını anlamada dolaylı bir yol sağlamaktadır ve Ñoğu zaman aÑıkÑa ifade 

edilmeyen ya da bilincinde olunmayan ama kiĢi tarafından iÑselleĢtirilmiĢ 

anlamların/inanÑların ortaya Ñıkarılmasında sıklıkla tercih edilmektedir (Pich ve Dean., 

2015: 117). Projektif yöntemler araĢtırmanın temel amacını gizli tutarak ya da katılımcının 

savunma mekanizmasını ortadan kaldırarak Ģuur altındaki bilgiye doğrudan ulaĢmayı 

sağlaması (Nakip ve YaraĢ., 2016: 108) aÑısından bu ÑalıĢmada tercih edilmiĢtir.  



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
96 

 

Feinberg vd. (1992: 18), tüm giysilerin bir bireyin kimliğini temsil ettiğine iliĢkin temel bir 

varsayımın olduğunu ifade etmektedir. Holman (1980) ise ürünlerin onu kullananlar 

tarafından sözsüz iletiĢimde önemli bir gösterge olarak kabul edildiğini ve giyim 

tercihlerinin bu iĢlevi gördüğünü ifade etmektedir. Bu nedenle katılımcıların yorum 

yapmasını sağlamak iÑin onlara sunulan kaynağın giysi olması araĢtırmacılar tarafından 

özellikle tercih edilmiĢtir.  

Éğrencilerin verdikleri yanıtlar verilerin değerlendirilmesi aĢamasında aynen ifade ettikleri 

biÑimiyle ele alınmıĢtır. Derinlemesine görüĢmelere dair elde edilen ses kayıtları bilgisayar 

ortamına aktarıldıktan sonra araĢtırmacılar tarafından tekrar tekrar dinlenerek Microsoft 

Word programında yazıya geÑirilmiĢtir. Verilerin dökümü yapıldıktan sonra iÑerik analizi 

yöntemi kullanılmıĢtır. Elde edilen bilgiler araĢtırmacılar tarafından ayrı ayrı 

değerlendirilmiĢtir. Bütün katılımcılar görüĢmelere baĢlamadan evvel araĢtırmanın amacı, 

kapsamı ve bulguların veriliĢ biÑimi ile ilgili olarak bilgilendirilmiĢlerdir. Ġzinler sözel ve 

yazılı onamlar alınarak sağlanmıĢtır. AraĢtırmaya dahil olan katılımcıların isimleri ve 

okudukları bölümler gizli tutulmuĢ olup isimler yerine analizde kolaylık sağlaması 

bakımından görüĢme yapılan her bir birey numaralandırılarak kodlanmıĢtır.  

3. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

GörüĢmelerde katılımcılara öncelikle izlenim oluĢturmaya dair yarı yapılandırılmıĢ mülakat 

formunda yer alan sorular yöneltilmiĢtir. Bu kısımda görüĢmeciler, baĢkaları hakkında 

istemli ya da istemsiz bir Ģekilde izlenimde bulunduklarını ve Ñevrelerindeki insanların da 

bunu sıklıkla yaptığını dile getirmektedirler. Buna karĢın oluĢturulan izlenimlerin önyargı 

taĢıdığını ve kesin olmadığını ifade etmektedirler. 

“Tabi, izlenim oluştururum ama hani çok da hani kişiliğine karşı şeyi oluşturmuyorum ben 

yani. Hani bu böyledir, böyle giyiniyordur, kişiliği budur diye yorum yapmıyorum kesinlikle, 

ama zaman zaman yapıyorum tabi. İzlenim oluştururum ama hani ne bileyim hani bi klas 

giyiniyordur, düzgün giyiniyordur ama hani bu elittir, düzgündür falan demiyorum yani 

akıllıdır, bilgilidir falan gibi yorumlar yapmıyorum.” (G4) 

GörüĢmecilerin, izlenim oluĢturmada faydalandıkları unsurlar, giyim, davranıĢ (hal, hareket 

ve konuĢma) ve aksesuar olarak ortaya ÑıkmıĢtır. Bu unsurları kullanarak görüĢmeciler 

psikolojik özellikler ve karaktere iliĢkin değerlendirmelerin yanı sıra yaĢam tarzlarına dair 

Ñıkarımlarda da bulunduklarını ifade etmiĢlerdir. 

“…günlük giyimli bir insan hani çok fazla değerlendirmem ama hani çalışan bir insanın 

giyiminden dolayı hal ve tavırlarından dominant bir insan olduğunu çıkartabilirim. Baskın 

tavırlı bir kadın ya da erkek olduğunu çıkartabilirim.” (G1) 

GörüĢmeciler, erkek modelin fotoğrafını incelediklerinde ilk olarak kıyafetlerin uyumuna 

dair Ñıkarımlarda bulunmuĢlardır. Bunun yanı sıra karaktere ve demografik özelliklere ve bu 

noktada da özel olarak mesleğe dair tahminler yürütebilmiĢlerdir.  

“Yani takım elbise var. Resmi, bence resmi bir işte çalışıyor. Belki bir yönetici olabilir üst 

düzey bir konumda olabilir. Ama renk olarak sanki yani bence düzenli, tertipli işine 

giden…” (G6) 

GörüĢmecilerin erkek modelin fotoğrafından yola Ñıkarak marka ile ilgili yaptıkları 

yorumlarda bir görüĢ birliğine varamadıkları görülmektedir. Érneğin, katılımcıların kimisi 
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fotoğraftaki modelin marka tercihlerinde lüks olmayan seÑeneklere yöneleceğini ifade 

ederken bazıları ise üst düzey ve gösteriĢli markaları takip edebileceğini belirtmiĢtir. 

“Marka alışkanlığı yok… indirim takip ediyor olabilir… hani beğendiği bir şey olursa 

gördüyse vitrinden falan bence giriyordur, dalıyordur, alıyordur.” (G5) 

GörüĢmeciler, erkek modelin fotoğrafına bakarak moda ile ilgili değerlendirmelerde de 

bulunmuĢlardır. Modayı takip etme ve etmeme durumunun dıĢında kıyafetlerden yola 

Ñıkarak erkek modelin baĢkalarından esinlendiğine iliĢkin Ñıkarımda bulunulmuĢtur.  

“Modayı biraz takip ediyordur. Ama başkalarından görerek. Hani özellikle moda sayfası 

takip eden falan bir kişi değil… televizyon film tarzı şeyleri izlediğini düşünüyorum hani 

onlardan gördüğü duyduğu şeylerle birbirine uyum katmayı sağlayan bir insan olduğunu 

düşünüyorum.” (G2) 

GörüĢmecilerin erkek modelin alıĢveriĢ tarzına iliĢkin Ñıkarımlarda bulunduğu da 

görülmüĢtür. Buna göre kıyafetinden yola Ñıkarak alıĢveriĢ iÑin en önemli kritere iliĢkin 

değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. Érneğin uygun fiyatlı, sade, plansız alıĢveriĢ, indirim 

takip etme ve etmeme durumları bu değerlendirmeler arasında yer almaktadır. 

“Alışveriş yaparken en önemli kriter sade olması bence. Renklerin düz, sade olması. Çünkü 

gömleği de mesela sade beyaz. Kravatı, ceketi falan pantolonu düz renkleri seçmiş. O yüzden 

sadelikten yana bence.”(G4) 

GörüĢmeciler kadın modelin fotoğrafını değerlendirirken ilk izlenim olarak ilk fotoğrafın 

aksine öncelikle tüketim kararları üzerinden yorum yapmaya baĢlamıĢlardır. Bunda ilk 

fotoğrafa iliĢkin yöneltilen soruları bilmelerinin etkisi olabilir. GörüĢmeciler genel itibariyle 

bu modele iliĢkin modadan, kıyafet tercihlerinden ve alıĢveriĢ kararlarından söz etmiĢlerdir. 

Ayrıca kiĢilik özellikleri ve demografik özelliklere iliĢkin Ñıkarımlarda da 

bulunabilmiĢlerdir. 

“Öncelikle söylemek istediğim evli. Farklı mağazalardan alışveriş yapıyor. Çünkü hepsinin 

kalitesi aynı değil gibi geldi bana. Mesela pantolonu daha ucuzmuş gibi geldi bana, 

dizlerinde potluk var. Sosyal hayatının da çok olduğunu düşünmüyorum hani gezme olarak 

ama AVM‟de takılıyordur. Masa başı bir işte çalışıyordur muhtemelen çünkü topuklu 

ayakkabı giyiyor.” (G3) 

GörüĢmecilerin kadın modelin fotoğrafına bakarak marka tercihleri üzerine yaptıkları 

yorumlarda en dikkat Ñeken unsurlar marka bağlılığın olmaması ve her markayı takip ederek 

uygun kombin yapma uğraĢı iÑinde olmasıdır.  

“Marka bağlılığı yoktur. Her şeyi takip eder... özellikle bir takıntılı marka bağlılığı yoktur. 

Hatta bu tarz sorgulamalara karşı bir insan.” (G2) 

GörüĢmeciler kadın modelin görünümden farklı parÑaları dikkate alarak modayı takip etme 

ile ilgili farklı yorumlarda bulunmuĢlardır. Érneğin, pantolon ve ceket üzerinden modayı 

takip ettiği görüĢü mevcutken diğer taraftan ayakkabı ve kemerin eski moda olduğu 

düĢüncesi ile modayı takip etmediği Ñıkarımı yapılmıĢtır.  

“Kıyafetler gayet uyumlu. Birbiriyle uyumlu. Modayı takip eden birisi… pantolonun 

paçasının kısaltılması falan bunlar çok sonradan çıkmış olan şeyler. Bir de ceketin bileğinde 

bileğin biraz üzerinde biten şekilde seçilmiş” (G1) 

GörüĢmeciler kadın modelin alıĢveriĢ tarzına iliĢkin olarak özellikle indirimleri takip etme ve 

bu aÑıdan internetten alıĢveriĢ yapma eğiliminde olabileceğini ifade etmiĢlerdir. Ayrıca 

doğrudan kıyafetin tek bir parÑasından yola Ñıkarak alıĢveriĢ davranıĢı ile karakter özelliğini 

birleĢtirmiĢ ve bu yönde değerlendirmelerde bulunmuĢtur. 

“İnternetten alışveriş yapıyor olabilir. Çünkü pantolon oturmamış, belki denemediği için 

hemen almış olabilir, gelmiştir giymiştir. Aceleci biraz bence, o yüzden hemen alayım da 

gideyim, öyle çok gezmiyormuş reyonları gibi.” (G3) 

GörüĢmecilere son olarak izlenim oluĢturma kaynakları (gerekÑeleri) sorulmuĢ ve onlardan 

ÑeĢitli baĢlıklar altında toplanabilen yanıtlar alınmıĢtır. Bu baĢlıklar gözlem ve hayal gücü, 

tecrübe, yetiĢtirilme koĢulları, toplumun oluĢturduğu dayatmalar, değer yargıları ve 

televizyon ve sosyal medya olarak ortaya ÑıkmıĢtır. Bu değerlendirmelere iliĢkin bazı 

ifadeler aĢağıda yer almaktadır.  

―Ya ben hep gözlemleyerek büyüdüm. Çocukken de öyleydim. Hayal gücü olarak da… Hani 

çok fazla hayal gücüm yüksektir o konuda. Genelde bir yerlerde yalnız gidip oturduğumda 
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bir şeyler falan içerken hani etrafımdakilere bakarım… Telefonla falan uğraşmaktansa 

insanları izlemeyi seviyorum. Oradan geliyor muhtemelen.‖ (G1) 

 “Toplumun dayattığı şeyler olabilir hani. Takım elbise giyen insanlar klastır, elittir hani 

böyle daha zengin daha şey kesime uygundur falan gibi bir şey olabilir… hani şey 

toplumumuzda vardır ya hani şey olsun KPSS‟ye girelim atanalım memur olalım takım 

elbise giyelim o tarzda olabilir hani o anlamda dedim.” (G4) 

“Bence televizyon, moda programları olabilir yani artık o kadar böyle şimdi pek yok ama 

moda programları vardı biliyorsunuz yani işte sorarlar nereye gidiyorsun. Kıyafeti giyerler 

alırlar, alışveriş yaparlar jüriye geçmeden önce nereye gidiyorsun. Hal ve hareketlerin bile 

orada tartışılırdı o moda programlarında… sosyal medya etkiliyor. Magazin 

programlarında bile yani ister istemez kim şık kim rüküş sanatçının kıyafetini bile 

yorumluyorlar. Hani yani insanlar gerçekten çok kıyafetine özen gösterir oldu yani hani.” 

(G6) 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu ÑalıĢmada giyim tercihlerinin izlenimler üzerindeki etkisi ve bu izlenimlerin bireylerin 

özellikleri ve tüketim kalıplarına iliĢkin değerlendirmelerdeki rolünü tespit etmek 

amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢmanın bulgularına göre giyim tercihleri izlenim oluĢturmada 

kullanılmakta ve bu izlenimler bireylerin demografik özellikleri ve tüketim kalıplarına iliĢkin 

değerlendirmeler iÑin anlamlı bir ipucu olarak görülmektedir. Bu görüĢü destekler nitelikte 

Solomon (1983), bireylerin baĢkaları hakkındaki değerlendirmelerinin sahip olunan 

nesnelerle iliĢkili olduğunu savunmaktadır.  

ÆalıĢmada kıyafet üzerinden gerÑekleĢtirilen Ñıkarımlar oldukÑa ÑeĢitli özellikler ve 

davranıĢları kapsamaktadır. Konu ile ilgili ÑalıĢmalar (Johnson vd., 2002; Lennon vd., 2014; 

Adotey vd., 2016), kıyafetler üzerinden oluĢturulan izlenimlerin bu ÑeĢitliliğine vurgu 

yapmaktadır. Ancak bu ÑalıĢmada kıyafetler aracılığıyla medeni durum, meslek, yaĢ gibi 

demografik özelliklerin yanında marka bağımlılığı, mobilya tercihi ve moda takibi gibi 

tüketici davranıĢlarına dair Ñıkarımlar yapılabildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Söz konusu bu Ñıkarımlar, kıyafetlerin bir bütün olarak algılanması yoluyla yapılabildiği gibi 

kıyafetlerin parÑalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi yöntemiyle de yapılmıĢtır. Kıyafetin bir 

parÑasına iliĢkin küÑük bir detay alıĢveriĢ tarzına ve tercih edilen kanala dair Ñıkarımlarda 

bulunmak iÑin bir ipucu olarak kullanılabilmektedir.  

GörüĢmecilerin değerlendirmeleri doğrultusunda genel itibariyle Ñıkarımların kesin ya da 

doğru olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca ÑalıĢmanın bulgularına göre yalnızca kıyafetler 

üzerinden yorum yapmak önyargılı ve sakıncalı olarak değerlendirilmektedir.  

ÆalıĢmada izlenimlere kaynaklık eden unsurlar da araĢtırılmıĢtır. Buna göre izlenimlerin 

oluĢmasında ve Ģekillenmesinde tecrübe, Ñevre, hayal gücü, sosyal medya ve kitle iletiĢim 

araÑları etkilidir. Bu etki özdeĢleĢtirme, etkilenme ve dayatma gibi yollarla ortaya 

Ñıkmaktadır.  

Goffman (2016), insanların bir sahnede performans sergiler gibi kendi hayatlarını 

yaĢadıklarını ifade etmiĢ ve bu kurgu üzerinden de sosyal etkileĢimi analiz etmiĢtir. Yazara 

göre kiĢiler öyle ya da böyle kendilerini ifade edecek Ģekilde davranmakta ve gözlemcilerin 

de bir Ģekilde izlenim edinmesi kaÑınılmaz olmaktadır. Bu nedenle izlenimler kiĢiler arası 

iletiĢim iÑin son derece önemlidir. ÆalıĢmada da görüldüğü gibi giyim tercihleri ve kıyafetler 

iletiĢime aracılık etmektedir. Burroughs vd. (1991), kiĢilerin bu araÑlar ile günlük 

performanslarını kolaylaĢtırdıklarını, bu araÑların, sahibinin kimliğine katkıda bulunacağını 

belirtmektedir. ÆalıĢmada, giyim tercihlerinin de bu sürecin Ñok önemli bir parÑası olduğu ve 

izlenim oluĢturma noktasında Ñok sayıda anlam ve mesaj iÑerdiği sonucuna varılmıĢtır.   

Bu ÑalıĢma, kullanılan ya da sahip olunan bir nesnenin, iliĢkili ya da iliĢkisiz görünen baĢka 

tüketim kararları ile ilgili Ñıkarım yapmakta kullanılabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda 

uygulayıcıların tüketicilerin zihnindeki bu bağlantıları kavraması ve sosyal yaĢam 

iÑerisindeki karĢılığını keĢfetmesi özellikle pazarlama iletiĢimi süreÑleri aÑısından fayda 

sağlayabilir. Bu konu, sosyal medya ve kitle iletiĢim araÑlarının izlenime kaynaklık eden 

önemli araÑlar olmaları nedeniyle de kritik bir husustur.  

ÆalıĢmanın sınırlılıklarından bir tanesi nitel yöntemin doğasından kaynaklanan genelleĢtirme 

ile ilgilidir. Bununla birlikte görüĢmelerin yalnızca öğrencilerle yapılması da bir sınırlılık 
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olarak ifade edilebilir. Ġlerleyen ÑalıĢmalarda yalnızca bir giyim kodu yerine ÑeĢitli kodların 

(ev, araba, aksesuar vb.) izlenim oluĢturmadaki rolünün araĢtırılması literatüre önemli 

katkılar sağlayabilir. Ayrıca kıyafetlerin herhangi bir parÑasının ya da aksesuarların 

incelenmesi de konuya zenginlik katabilir. Farklı sosyo-ekonomik statüdeki bireylerin 

değerlendirmelerinin alınması ve bununla birlikte konu ile ilgili olarak tasarlanacak detaylar 

yöntem aÑısından ÑeĢitlilik sağlanmasına yardımcı olabilir.   
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Özet 

Bu ÑalıĢma, etik liderliğin iĢgören sessizliğine ve iĢgörenlerin öznel iyi oluĢuna etkisini tespit etmek 

amacıyla yapılmıĢtır. ÆalıĢmanın verileri, Süleyman Demirel Êniversitesi‘nde görev yapan 321 

akademisyenden elde edilmiĢtir. Elde edilen veriler lisrel programında tek bir havuzda faktör analizine 

tabi tutulmuĢ ve soruların ait oldukları boyutlar altında toplandığı tespit edilmiĢtir. Hipotezlere uygun 

olacak Ģekilde yapılan modelleme yine lisrel programı vasıtasıyla incelenmiĢ ve etik liderliğin hem 

öznel iyi oluĢu hem de iĢgören sessizliğini kayda değer oranda etkilediğini ortaya koymuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Etik Liderlik, ĠĢgören Sessizliği, Éznel Ġyi OluĢ 

 

STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN ETHIC LEADERSHIP, EMPLOOYE’S 

SILENCE AND SUBJECTIVE WELL-BEING. 

Abstract 

This study is  done to identify ethic leadersip's affect  on employee's silence and employee's subjective 

well-being. Data of the study is obtained from 321 academicians who works at Süleyman Demirel 

University. Data is subjected to factor analysis on lisrel program,only one respitory  and it is detected 

that the questions grouped under the related extents. Modelling that is relavant to hypothesis has again 

analyzed by lisrel program and it has proved that ethic leadersip affects seriously both subjective 

goodness and employee's silence. 

Keywords: Ethical Leadership, Employee Silence, Subjective Well-Being 

 

1. GĠRĠġ 

Liderlik, örgütün sahip olduğu tüm sermaye türlerinin, örgütsel stratejiler doğrultusunda 

yönlendirilmesi ve örgütün dıĢ Ñevre ile olan iliĢkisinin yönetilmesi olarak tanımlanabilir (Day, 2012: 

3). Liderlik ÑalıĢmalarına iĢgörenler aÑısından baktığımız zaman liderliğin etki alanı, ÑalıĢanlar 

üzerindeki sosyal, öznel ve psikolojik durumlara etkisi gibi odak noktaları dikkati Ñekmektedir. 

Liderin etik değerlere sahip olması durumunda ÑalıĢanların motivasyonlarının yanı sıra 

performansları, örgütsel aidiyetleri, iĢ tatminleri de artmaktadır. ÆalıĢan sessizliğinin ortaya Ñıkmasına 

neden temel faktörlerden bir tanesi olan lidere odaklanan bu ÑalıĢma, liderin etik davranıĢlardan 

uzaklaĢtıkÑa ÑalıĢma ortamını olumsuz etkilediği, örnek olmaktan uzaklaĢtığı ve neticesinde 

ÑalıĢanların öznel iyi oluĢlarına da olumsuz yönde etki ettiği savlarından yola ÑıkmıĢtır. ÆalıĢmanın 

evrenini akademik personeller, örneklemini ise Süleyman Demirel Êniversitesi‘nde ÑalıĢan akademik 

personeller oluĢturmaktadır.  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1900‘lü yılların baĢlarından itibaren literatürdeki yerini alan liderlik ile ilgili oldukÑa fazla sayıda 

ÑalıĢma bulunmaktadır.  Bu ÑalıĢmalar baĢlangıÑta liderlerin sahip olduğu ortak özelliklere, ardından 

davranıĢ incelemelerine, ilerleyen yıllarda iÑinde bulunulan durum ve ortama son olarak da modern ve 

post modern yaklaĢımlara göre ĢekillenmiĢtir. Liderlik ÑalıĢmaları özellikle son yıllarda bütüncül bir 

yaklaĢım yerine belli liderlik türlerine odaklanarak sürmektedir(Day ve Antonakis, 2012:5). Liderin 

uzun dönemde baĢarılı ve etkili olabilmesi iÑin izleyicileri tarafından etik olarak kabul edilmesi 

gerekir (Trevino ve Brown, 2005:69). Etik liderden, iletiĢimi sağlaması, doğruyu ödüllendirmesi,  

yanlıĢı cezalandırması, dürüst, samimi ve adil olarak ÑalıĢanlara rol model olması beklenir.  Érgüt 
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iÑinde etik liderliğe dair olan beklentileri yerine gelen iĢgörenler lideri takdir ve ardından taklit etmeye 

baĢlarlar (Brown ve Trevino, 2006: 598).   

Etik liderler, takipÑileriyle dürüst ve gerÑek iliĢkilere önem verir. Liderler, savundukları değerlerle 

uyumlu olduğunda, iĢgörenler aÑıklık ve doğruluğu kavrarlar (Cha ve Edmondson 2006:58). Bu 

değerler nedeniyle, iĢgörenler konuĢma ve kendi endiĢelerini ve düĢüncelerini seslendirme konusunda 

daha rahat olurlar. Bu tür ses davranıĢları, kiĢisel güÑlendirme ve uyuĢma duygularıyla iliĢkilidir 

(Wood ve Wall 2007:1335).  ĠĢgörenlerin yetkilendirilmesi, ÑalıĢanların performansı ve öznel iyi 

oluĢları ile ilgili bir paydaĢ olarak kontrol ve katkı hissi sağlar (Avolio vd., 2004:952). Bir iĢgören 

görüĢlerini ve endiĢelerini ifade ettiğinde, gerÑek anlamda konuĢma ve inanÑ değerleri ile uyumlu 

olarak hareket etme konusunda olumlu duygular yaĢamaktadır. 

ĠĢgörenlerin sessizlik davranıĢı üzerinde ilk araĢtırmalar Albert Hitchmann tarafından 1970‘in ilk 

dönemlerinde yapılmıĢ olup, sonrasında bu kavram ÑeĢitli bilim adamlarınca geliĢtirilmiĢtir. Ġnsanların 

kaygıları hakkında bazen suskun olmalarının bir nedeni, psikologların 'anne etkisi' olarak 

adlandırdıkları kavramdır (Rosen ve Tesser, 1970:253). Annenin etkisi üzerine yapılan araĢtırmalar, 

kiĢilerin kötü haberi taĢıyan rahatsızlıktan dolayı olumsuz bilgileri iletmek konusunda genel bir 

isteksizlik yaĢadıklarını göstermektedir (Conlee ve Tesser, 1973:588). Érgütlerde, ÑalıĢanların 

potansiyel sorunlar veya mevcut sorunlar hakkında üstlerine bilgi aktarırken özellikle rahatsızlık 

hissettiklerine dair kanıtlar bulunmaktadır. Érneğin, ÑeĢitli araĢtırmalar, astların, üstlerine ilettikleri 

bilgileri Ñarpıtarak negatif bilgileri en aza indirecek Ģekilde iletiĢim kurduğunu göstermiĢtir. 

(Athanassiades, 1973:207). ĠĢgörenler, iĢ uygulamalarına, olaylara ÑalıĢanlarına veya 

organizasyonlarına zarar verebilecek davranıĢları hakkında endiĢelerini dile getirdiğinde, bazen Ģüphe, 

muhalefet ve hatta misilleme yaĢanır. ĠĢgören sessizliğine bir diğer örnek de zarar verebilecekleri bir 

meslektaĢtan, bir amirden veya organizasyonundan uzaklaĢmak istedikleri iÑin ÑalıĢanların 

susabilecekleridir. Yapılan tüm bu araĢtırmalar ıĢığında iĢgören sessizliği kavramı literatürde yerini 

almıĢtır. 

Éznel iyi oluĢ, iĢgörenlerin iĢ yerinde edindikleri tecrübeler ıĢığında, örgütsel bağlılık düzeyleri, 

memnuniyet durumları,  gerginlik ve depresyon halleri gibi unsurları da iÑeren duygusal bir durumdur 

(Kalshoven ve Boon, 2012: 68).  Yapılan ÑalıĢmalar öznel iyi oluĢ durumları pozitif olan iĢgörenlerin, 

örgütsel vatandaĢlıklarının, performanslarının ve sosyal iliĢkilerinin daha iyi olduğunu ortaya 

koymuĢtur (Diener ve Seligman, 2004:3) 

 

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Bu bölümde ÑalıĢmanın örneklemi, kullanılan ölÑüm araÑları, araĢtırma modeli ve hipotezleri 

hakkında bilgiye yer verilmiĢtir. 

3.1. Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini akademik personel oluĢturmaktadır.  Evreni temsil etmek üzere, örneklem 

olarak Süleyman Demirel Êniversitesi'nde ÑalıĢmakta olan akademik personel belirlenmiĢtir. Dağıtılan 

anket formlarından 321 geri dönüĢ alınmıĢtır. AraĢtırmaya katılanların %70,1'i erkek,  %20,9'u ise 

kadın olup, %73,8'i evli ve %26,2'si bekÍrdır. Katılımcıların eğitim durumları  göz önünde 

bulundurulduğunda, %10,6'sı lisans, %44,2'si yüksek lisans, %45,2'si doktora mezunu, unvanları göz 

önünde bulundurulduğunda ise %8,1'i prof. dr.,  %6,9'u doÑ. dr., %19,6'sı yrd. doÑ. dr., %38,9'u öğr. 

gör., %18,1'i arĢ. gör., %2,8'i okutman ve %5'i uzmandır. Katılımcıların %0,6'sı unvanını 

belirtmemiĢtir. 

3.2. Ölçüm Araçları 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıĢtır. Toplamda 36 ifadeden oluĢan 

ankette üÑ ölÑek yer almaktadır. Orjinaline sadık kalınarak etik liderlik ve iĢgören sessizliği 

ölÑeklerinde 5'li likert, öznel iyi oluĢ ölÑeğinde ise 6'lı likert kullanılmıĢtır. ÉlÑeklere iliĢkin bilgiler 

aĢağıda verilmiĢtir; 

Etik Liderlik Ölçeği: 

Etik liderlik ölÑeği, Brown vd. (2005) tarafından geliĢtirilen 10 ifadenin ele alındığı tek boyuttan 

oluĢmaktadır. Bu araĢtırmada kullanılan ölÑek ise Tuna vd. (2012)'den alınmıĢtır. ÉlÑeğin güvenilirliği 

ve geÑerliliği kanıtlanmıĢ olmasına rağmen yeniden güvenilirlik ve geÑerlilik analizine tabi 

tutulmuĢtur. Elde edilen sonuÑlara göre ölÑeğin alfa güvenilirlik katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıĢtır. 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuÑlarından elde edilen değerler (Δχ2/sd = 2.94; GFI = 0.94; 
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AGFI = 0.90; NFI = 0.99; NNFI = 0.99; CFI = 0.99; RMSEA = 0.078; SRMR= 0.018) ise ölÑeğin 

orjinalini destekleyerek tek boyutlu yapıyı doğrulamaktadır. Morgan vd. (2004)'ün verilerin normal 

dağılıma iliĢkin kriterleri baz alınarak Skewness ve Kurtosis değerleri hesaplanmıĢ ve değerlerin -1 ile 

+1 arasında olması durumunda verilerin normal dağılıma uyduğu kabul edilmiĢtir. Etik liderlik ölÑeği 

iÑin Skewness değeri -0,528 ve Kurtosis değeri ise -,843'dür. Buna bağlı olarak verilerin normal 

dağılıma uyduğu görülmektedir. 

ĠĢgören Sessizliği Ölçeği: 

Dyne vd. (2003) ve Brinsfield (2009) tarafından geliĢtirilen ve 29 ifadeden oluĢan  iĢgören sessizliği 

ölÑeği, Alparslan (2010) tarafından yapılan faktör analizi sonucunda, bazı ifadeler literatüre dayalı 

olarak hazırlanan faktör yapılarına uyum göstermediği iÑin analiz dıĢı bırakılarak 21 ifadeye 

indirgenmiĢ ve 3 faktör altında toplanmıĢtır. Bu ÑalıĢmada yapılan doğrulayıcı faktör analizinde ise 

ölÑekte yer alan bir ifade, faktör yapısına uyum göstermediği gerekÑesiyle analiz dıĢı bırakılmıĢtır. 

Æıkarılan ifadeden sonra elde edilen değerler (Δχ2/sd = 3.03; GFI = 0.87; AGFI = 0.83; NFI = 0.97; 

NNFI = 0.98; CFI = 0.98; RMSEA = 0.080; SRMR= 0.60) Alparslan (2010) tarafından 3 boyutlu 

yapıyı desteklemektedir. ÉlÑeğe uygulanan güvenilirlik ve geÑerlilik analizi sonucunda alfa katsayısı 

0,95 olarak hesaplanmıĢtır. ÉlÑeğin boyutları normal dağılıma uyum göstermektedir. Ġlgisizliğe ve 

boyun eğmeye dayalı sessizlik boyutu iÑin Skewness değeri ,688 Kurtosis değeri ,045, kendini 

korumaya ve korkuya dayalı sessizlik boyutu iÑin Skewness değeri ,920 Kurtosis değeri -,079, 

iliĢkileri korumaya dayalı sessizlik boyutu iÑin ise Skewness değeri ,661 Kurtosis değeri -,102'dir. 

Öznel Ġyi OluĢ Ölçeği: 

Éznel iyi oluĢ ölÑeği, WHO Collaborating Center for Mental Health, Frederiksborg General Hospital 

Psikiyatrik AraĢtırmalar Birimi tarafından geliĢtirilmiĢ ve 5 ifadenin yer aldığı tek boyutlu bir ölÑektir. 

ÆalıĢmada, Alparslan (2015) tarafından ölÑeğin güvenilirlik ve geÑerlilik analizi yapılmıĢ hali 

kullanılmıĢtır. ÉlÑeğe yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen veriler, (Δχ2/sd = 0.74; 

GFI = 1.00; AGFI = 0.99; NFI = 1.00; NNFI = 1.00; CFI = 1,00; RMSEA = 0.000; SRMR= 0.007) 

ölÑeğin orjinalini desteklediğini göstermektedir. AraĢtırmada yeniden güvenilirlik ve geÑerlilik analizi 

yapılarak alfa güvenilirlik katsayısı 0,89 olarak hesaplanmıĢtır. ÉlÑeğin normallik değerlerine 

bakıldığında Skewness değeri -,709 Kurtosis değeri ise -,070'dir. Bu durumda ölÑek normal dağılım 

göstermektedir. 

3.3. Model ve Hipotezler 

Yapılan araĢtırmada etik liderliğin, iĢgören sessizliğine ve öznel iyi oluĢa etkisi, ayrıca etik liderliğin, 

öznel iyi oluĢa etkisindeki iĢgören sessizliğinin rolünü belirlemek amacıyla Ģekilde 1‘deki model 

geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırma modeli aĢağıda gösterilmiĢtir. 

ġekil 1: AraĢtırma Modeli 

 

Énerilen modele göre oluĢturulan hipotezler aĢağıda verilmiĢtir. 

H1: Etik liderlik, iĢgören sessizliği boyutlarını negatif yönlü ve anlamlı bir Ģekilde etkiler. 

H2: Etik liderlik, öznel iyi oluĢu pozitif ve anlamlı bir Ģekilde etkiler. 

H3: ĠĢgören sessizliği boyutlar, öznel iyi oluĢu negatif ve anlamlı bir Ģekilde aÑıklar. 

H4: Etik liderliğin, öznel iyi oluĢa etkisinde iĢgören sessizliğinin aracılık rolü bulunmaktadır. 

 

 

 

H
3
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4. BULGULAR 

4.1. Betimsel Ġstatistikler ve DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler 

ÉlÑümü yapılan değiĢkenlerin ortalamaları, standart sapmaları, güvenilirlikleri ve değiĢkenler arası 

korelasyonları hesaplanmıĢtır. Bulgular Tablo 1'de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 1. DeğiĢkenlerinin ortalamaları, standart sapmaları, aralarındaki korelasyon ve ölÑeklerin güvenilirliği 

 
1 2 3 4 5 

1. Etik Liderlik (0,96) 
    

2. ĠĢgören Sessizliği 

    (Ġlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizlik) 
-,444** (0,84) 

   

3. ĠĢgören Sessizliği 

    (Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizlik) 
-,514** ,751** (0,95) 

  

4. ĠĢgören Sessizliği 

    (ĠliĢkileri Korumaya Dayalı Sessizlik) 
-,231** ,559** ,689** (0,92) 

 

5. Éznel Ġyi OluĢ ,566** -,334** -,405** -,225** (0,89) 

 ̅ 3,44 2,13 2,15 2,28 4,49 

N = 321 

* p<.05, **  p < .01 

Parantez içerisindeki değerler boyutların güvenilirlik katsayılarını (Cronbach‟s Alpha)  göstermektedir. 

Tablo 1'deki güvenilirlik katsayılarına bakıldığında araĢtırmada kullanılan ölÑeklerinin tamamının 

güvenilir olduğu söylenebilir. Değerler karĢılaĢtırıldığında 0,96 ile etik liderlik ölÑeğinin en yüksek 

güvenilirlik katsayısına sahip olduğu görülmektedir. Ortalamalar hesaplanırken  etik liderlik ve 

iĢgören sessizliği ölÑeklerinde 5'li likert kullanıldığı iÑin en fazla 5 en az 1, öznel iyi oluĢ ölÑeğinde 

6'lı likert kullanıldığı iÑin en fazla 6 en az 1 değerini alabilir. Tablo 1'de verilen  korelasyon analizine 

göre etik liderlik ile öznel iyi oluĢ arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Buna ek olarak 

etik liderlik ile iĢgören sessizliğinin bütün boyutları arasında ve iĢgören sessizliği ile öznel iyi oluĢ 

arasında negatif ve anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır.    

 

5. SONUÇ VE TARTIġMA  

Bu ÑalıĢmada etik liderlik, iĢgören sessizliği ve öznel iyi oluĢ arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. 

AraĢtırmadan elde edilen bulgular, değiĢkenler arasındaki anlamlı iliĢkileri ortaya koymuĢtur. Érgüt 

iÑindeki olumsuz durum ve tavırlar karĢısında sessizleĢme eğilimine yönelen iĢgörenler, olumlu 

durum ve tavırlarda ise sessizleĢme eğiliminden uzaklaĢmaktadırlar. Érneğin etik olmayan bir 

davranıĢ karĢısında gerekli yaptırımları uygulayan bir lider, takipÑileri tarafından takdir edilmekte ve 

adalet duygusuna olan güvenleri artmaktadır (Bandura, 1977). Yapılan bu ÑalıĢmada elde edilen 

sonuÑlar, önceki ÑalıĢmaları doğrular nitelikte olup, etik liderlik ve iĢgören sessizliği arasında negatif 

yönlü ve anlamlı bir iliĢkiyi ortaya koymaktadır. Liderin sergilemiĢ olduğu etik davranıĢlar arttıkÑa, 

iĢgörenler sessizlik halinden uzaklaĢmaktadır (Brown ve Peterson, 1994). Son yıllarda öznel iyi oluĢ 

ile ilgili yapılan ÑalıĢmalar kiĢinin sosyal yaĢamına ve iĢ performansına yapılan olumlu katkıya 

odaklanmaktadır (Diener ve Biswas, 2002). Etik liderliğin, öznel iyi oluĢa pozitif ve anlamlı bir etki 

yaptığını ortaya koyan bu araĢtırma, konuyla ilgili daha önce yapılan ÑalıĢmalardan elde edilen 

bulguları destekler niteliktedir. Daha önceki ÑalıĢmalar liderin sergilemiĢ olduğu etik davranıĢların, 

iĢgörenlerin öznel iyi oluĢuna katkı sağladığını, dahası iĢgörenlerin örgütsel aidiyetlerini, 

performanslarını arttırdığını ortaya koymaktadır (Yang, 2013).  

AraĢtırmadaki bulgular zaman ve maddi kısıtlar nedeniyle tek bir üniversiteden elde edilmiĢtir. 

Nicelik ve nitelik olarak farklı örneklemlerde gerÑekleĢtirilebilecek olan tekrar ÑalıĢmaları sonuÑların 

daha genellenebilir olmasına imkan sağlayacaktır. Ayrıca anketlerin doldurulması ile ilgili olarak 

alınan geri dönüĢlerde akademisyenlerin özellikle yöneticilerle ilgili değerlendirme sorularına cevap 

verirken Ñekingen davrandıkları hatta sorulara cevap vermek istemedikleri gözlemlenmiĢtir. Bunun 

nedenleri ile ilgili baĢka bir ÑalıĢma konusunun oluĢturulması önerilebilirken, soruları cevaplarken ki 

samimiyet bir kısıt olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. 
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ÖZET 

Bu araĢtırmada Ankara ilinde faaliyet gösteren sigorta acentelerinde hizmetkÍr liderlik 

algılamalarının örgütsel aidiyet ve iĢ performansı üzerine etkisi anket yöntemi yardımıyla 

oluĢturulan veri setinden hareketle analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın amacı sigorta 

acentelerindeki ÑalıĢanların hizmetkÍr liderlik algılamalarının örgütsel aidiyet ve iĢ 

performansları üzerin etkisi tespit etmektir. AraĢtırma bulgularına göre sigorta acenteleri 

ÑalıĢanlarının hizmetkÍr liderlik algılamalarının örgütsel aidiyet üzerinde pozitif ve anlamlı 

bir etkiye; iĢ performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Hizmetkâr liderlik, örgütsel aidiyet, iş performansı 

GĠRĠġ 

Bugün örgütlerde komuta kontrol yöntemini iÑeren liderliğin reddedilirken liderliği 

köklerinden öğrenme, paylaĢılan bir vizyon ile iĢbirliği ruhu önem kazanmaktadır. Æünkü 

gelecekteki liderlerin yüze yüze kalacakları en büyük zorluk temel değerlere sahip ve uzun 

dönemli daha iyi ortak gelecek iÑin farklı ÑalıĢma gruplarına ilham veren bir rol modeli öne 

sürülmekte, hatta bu modelin Toyota ve Sony gibi Ģirketler tarafından uygulanan aĢağıdan-

yukarıya liderlik örnekleri ile parladığı görülmektedir(Wong ve Davey, 2007: 4-10). Æünkü 

hizmetkÍr liderlik kavramı sadece yönetici konumunda olan gerÑek kiĢilere ve yönettikleri 

örgütlere özgü bir liderlik anlayıĢı ile kısıtlı bir teori değildir. Teori, insanlar iÑin paylaĢımcı, 

mutlu bir geleceği inĢa edecek kiĢi ve örgütlerin tümüne yönelik bir aracı ifade etmektedir 

(Greenleaf, 1972). Bu ÑalıĢma da hizmetkÍr liderlik modelinin ortaya koyduğu pozitif 

Ñıktılara iliĢkin bir değerlendirme sunmayı hedeflemektedir. 

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1.Hizmetkâr Liderlik Teorisi 

HizmetkÍr liderlik ilk kez Robert Greenleaf tarafından 1970 yılında ortaya konmuĢtur. 

Greenleaf‘e göre (Greenleaf, 1970: 7); 

“Hizmetkâr lider, Leo‟ da tasvir edildiği gibi önce hizmetkârdır. Liderlik, bir kişinin doğal 

bir duyguyla hizmet etmeyi, öncelikle hizmet etmeyi istemesi ile başlar. Sonra bilinçli bir 

tercihle liderlik etmeyi arzu eder.  

HizmetkÍr liderlikte, lider öncelikle hizmetkÍrdır ve hizmet etmeyi doğal bir duyguyla 

hissetmekte, diğerlerinin önceliklerini karĢılamaya ÑalıĢmakta, hizmet edilenleri daha 

sağlıklı, daha özgür, daha özerk olmaları hususunda Ñaba sarf etmekte ve sonuÑta hizmet 

ettiklerinin de (takipÑilerinin) de hizmetkÍr olmaları gerekmektedir (Boyum, 2006: 3).  

1.2.Örgütsel Aidiyet  

Birey belirli bir örgüt iÑinde ÑalıĢtığından o grubun üyesi olmayı ve yöneticinin desteğini 

almayı önemsemekte ve grup dıĢında kalmanın engelleyici olacağını düĢünmektedirler 

(Lapalme vd., 2009: 922). Bu düĢünce örgüt ile arasındaki iliĢkiye dair birÑok algılama 
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geliĢtirmesine sebep olmaktadır (Wang vd., 2010: 149). ÆalıĢan ile örgüt arasında geliĢtirilen 

önemli algılamalardan biri de aidiyet algılamasıdır. KiĢinin kendini örgüt iÑinde 

konumlandırmasına dair geliĢtirdiği bu algı belirli bir örgüt iÑinde ÑalıĢan bireyin kendisini 

grup iÑi yani örgütün bir parÑası olarak algılaması Ģeklinde tanımlanmaktadır (Lapalme vd., 

2009: 922). 

1.3.ĠĢ Performansı 

ĠĢ performansı kavramı bireyin davranıĢının bir sonucudur. Ampirik olarak, davranıĢsal ve 

sonuÑ yönlüdür (Sonnentag vd., 2010: 428). Performans, bir ÑalıĢanın belirli bir zaman 

aralığı iÑinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuÑlarıdır 

(Bingöl, 2003: 273). Performans değerleme ise ÑalıĢanın mevcut performansının ve 

gelecekteki potansiyelinin belirlenmiĢ kriterlere göre değerlendirilmesidir (Gürbüz ve 

Yüksel, 2008: 178). Elde edilen bu değerlendirmeler olumlu ise ÑalıĢanın yüksek performans 

gösterdiği, sonuÑlar olumsuz ise ÑalıĢanın düĢük performans gösterdiği ifade edilmektedir 

(Bingöl, 2003: 273). 

2. METHOT 

2.1.AraĢtırmanın Kapsamı ve Modeli 

Bu araĢtırma da Ankara ilindeki sigorta acentelerinde görev yapan ÑalıĢanların hizmetkÍr 

liderlik algılamalarının örgütsel aidiyet ve iĢ performansı üzerindeki etkisi ölÑülmektedir. 

Ancak araĢtırma evrenini oluĢturan ÑalıĢanların sayısı tam olarak bilinmemektedir. Bu 

nedenle evren bilinmediğinden örneklem büyüklüğünün belirlenmesi iÑin kullanılan 

n=z
2
.(p.q)/e

2 
formülden yararlanılarak örneklem büyüklüğü 385 kiĢi olarak hesaplanmıĢtır 

(Chi ve Qu, 2008). Bu ÑalıĢmada örneklem büyüklüğü 385 olarak belirlendikten sonra 

istenen örneklem büyüklüğüne ulaĢmak iÑin araĢtırmacı tarafından acentelerin tahmini olarak 

ÑalıĢan personel sayılarına göre tesadüfi olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda 

örnekleme ile söz konusu iĢletmelerin ÑalıĢanlarına toplam 850 anket dağıtılmıĢtır. 

Érneklemin evreni iyi temsil etmesi gerektiği göz önünde bulundurularak mümkün 

olduğunca farklı iĢletmelerdeki ÑalıĢanlara ulaĢılmaya ÑalıĢılmıĢtır. Buna karĢın araĢtırmaya 

konu olan ÑalıĢanlardan gelen 640 anketten eksik ve cevaplanamayan anketler Ñıkarıldıktan 

sonra bilimsel aÑıdan kullanılabilir toplam 608 anket (analiz birimi) elde edilmiĢtir. 

Anketlerin geri dönüĢ oranı %71,5‘dir.  

ġekil-1: AraĢtırmanın Modeli 

 

AraĢtırmaya iliĢkin geliĢtirilen model yukarıda ki ġekil-1 deki gibidir. Modele göre 

geliĢtirilen hipotezler ise Ģunlardır; 

H1:Çalışanların hizmetkâr liderlik algısı örgütsel aidiyeti pozitif etkilemektedir. 

H2: Çalışanların hizmetkâr liderlik algısı iş performansını pozitif etkilemektedir. 

HĠZMETKÂR 

LĠDERLĠK 

ALGILAMASI 

ÖRGÜTSEL 

AĠDĠYET 

Ġġ 

PERFORMANSI 

H
2
 

H1 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
108 

2.2. AraĢtırmanın Yöntemi 

Sigorta acentelerindeki ÑalıĢanların hizmetkÍr liderlik algılamalarının örgütsel aidiyet ve iĢ 

performansı üzerindeki etkisi alan araĢtırması yöntemiyle incelenmiĢtir. AraĢtırmanın temel 

amacından yola Ñıkılarak yürütülen alan araĢtırmasında veriler, anket tekniği kullanılarak 

toplanmıĢtır. AraĢtırmada hizmetkÍr liderliğin algılanması amacıyla Dennis ve Bocernea 

(2006: 607-608) tarafından geliĢtirilen ve TürkÑe‘ ye Aslan ve Ézatan  (2011: 149)  

tarafından uyarlanan HizmetkÍr liderlik ölÑeği, ÑalıĢanların örgütsel aidiyet durumlarının 

ölÑümü iÑin Stamper ve Masterson (2002) tarafından geliĢtirilen ve 6 ifadeden oluĢan 

Algılanan Aidiyet Durumu ÉlÑeği ve Sigler ve Pearson (2000) tarafından geliĢtirilen 4 

ifadeli iĢ performansı ölÑekleri kullanılmıĢtır. Katılımcıların bu ifadelere katılım derecesi 5‘li 

Likert ölÑeğiyle ölÑülmüĢtür. Katılımcılar ölÑekte yer alan ifadelere 1: Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: 

Kesinlikle Katılıyorum Ģeklinde değerlendirme yapmıĢlardır. AraĢtırma, istatistik programı 

IBM SPSS Statistics 15.0 yardımıyla analiz edilmiĢtir. AraĢtırma amaÑları doğrultusunda 

kurulan hipotezler test edilmiĢ, bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasındaki etkinin ortaya 

Ñıkartılması amacıyla da, regresyon analizi yapılarak ortaya Ñıkan sonuÑlar bu doğrultuda 

yorumlanmıĢtır. AraĢtırmada yüzde ve ortalama analizleri de yapılmıĢtır.  

3.ARAġTIRMA BULGULARI  

Anketin katılımcılarına iliĢkin demografik bilgileri ise Ģu Ģekildedir; katılımcıların %50,3‘ü 

kadın, %49,7‘si erkeklerden oluĢmaktadır. Ankete katılanlardan evli olanların oranı %30,4, 

bekarların oranı ise %69,9‘dur. Katılımcılardan lisans ve önlisans düzeyinde eğitime sahip 

olanların oranı %51, %32,4‘nin lise, %16,6‘sı lisansüstüdür. Katılımcıların %65,6‘ya yakını 

1-5 yıl arası mesleki kıdeme sahip kiĢilerden oluĢtuğu görülmektedir. 6-10 yıl arası mesleki 

kıdeme sahip olanların oranı ise %25,8‘dir. Katılımcıların %48,5‘i 18-25 yaĢ, %27,8‘i 26-30 

yaĢ ve %18,3‘ü 31-35 yaĢ arası katılımcılardan oluĢmaktadır. 608 kiĢiye uygulanan ve 24 

adet 5 sınıflı likert tipi sorudan oluĢan anketin güvenilirliğinin analiz edilmesi iÑin 

Cronbach‘ın Alfa Ġstatistiği testi uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuÑlara göre anketin 

hesaplanan Cronbach‘ın test istatistiği değeri 0,875 ÑıkmıĢtır. Bu sonuÑ anketin 

güvenilirliğinin %87,5 gibi bir oranda olduğunu göstermektedir ve anketin parametrik ve 

parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerin uygulanması iÑin elveriĢli olduğunu 

göstermektedir.  

3.1. Korelasyon Analizi 

Boyutlara iliĢkin yapılan korelasyon analizi sonucu oluĢan Tablo- 1‘de aĢağıdaki gibidir; 
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Tablo- 1: Korelasyon Analizi Test Sonuçları 

Boyutlar Sevgi Güçlendirme Vizyon Fedakârlık Güven 
Örgütsel 

Aidiyet 

ĠĢ 

Performansı 

Hizmetkâr 

Liderlik 

Sevgi 1 0,064 0,012 ,178** 0,05 0,07 0,022 ,455** 

Güçlendirme 0,064 1 ,685** ,100* ,475** ,501** ,340** ,796** 

Vizyon 0,012 ,685** 1 ,082* ,338** ,550** ,314** ,722** 

Fedakârlık ,178** ,100* ,082* 1 ,162** 0,051 0,074 ,415** 

Güven 0,05 ,475** ,338** ,162** 1 ,275** ,414** ,644** 

Örgütsel 

Aidiyet 
0,07 ,501** ,550** 0,051 ,275** 1 ,457** ,495** 

ĠĢ 

Performansı 
0,022 ,340** ,314** 0,074 ,414** ,457** 1 ,382** 

Hizmetkar 

Liderlik 
,455** ,796** ,722** ,415** ,644** ,495** ,382** 1 

** p<0,01, [        (k. Korelasyon katsayısı anlamsızdır)] 

Yapılan Pearson‘un korelasyon analizi sonucunda, iĢ performansı boyutunun, örgütsel 

aidiyet boyutuyla pozitif yönlü ve orta Ģiddette (0,457), hizmetkar liderlik boyutuyla da 

pozitif yönlü ve orta Ģiddette (0,382) iliĢkili olduğu görülmektedir. ĠĢ performansı aynı 

zamanda, hizmetkar liderlik alt boyutlarından, güÑlendirme (0,340), vizyon (0,314) ve güven 

(0,414) boyutlarıyla da orta Ģiddetli pozitif yönlü iliĢkilidir. Érgütsel aidiyet boyutuyla 

hizmetkÍr liderlik boyutları arasında pozitif yönlü ve orta Ģiddetli (0,495) bir iliĢkinin olduğu 

söylenebilir. Érgütsel aidiyet boyutu, hizmetkar liderlik alt boyutlarından, güÑlendirme 

(0,501), vizyon (0,550) ve güven (0,275) boyutlarıyla orta Ģiddetli ve pozitif yönlü bir iliĢki 

yapısındadır.  

Korelasyon analizinden hizmetkÍr liderlik boyutunun örgütsel aidiyet ve iĢ performansı 

boyutlarına olan etkisini araĢtırmak iÑin regresyon analizleri uygulanmıĢ ve sonuÑlar aĢağıda 

verilmiĢtir. 

3.2.Regresyon Analizi 

HizmetkÍr liderlik boyutunun örgütsel aidiyet üzerine etkisini araĢtıran regresyon analizi 

sonuÑları aĢağıdaki Tablo- 2‘de verilmiĢtir; 

Tablo- 2: Hizmetkâr Liderlik Algılamasının Örgütsel Aidiyet Üzerine Etkisi Regresyon Analiz 

Sonuçları 

DeğiĢkenler 

StandartlaĢtırılmamıĢ Katsayılar 
StandartlaĢtırılmıĢ 

Katsayılar t p 

B Std. Hata β 

 
Sabit Terim 1,359 0,194  7,018 0,000* 

Hizmetkar Liderlik 0,708 0,51 0,495 14,012 0,000* 

*p<0,05 F=196,332 R
2
= 0,243 Bağımlı DeğiĢken: Érgütsel Aidiyet 

 

Érgütsel aidiyet bağımlı değiĢken kabul edilerek yapılan regresyon analizi sonucunda, 

hizmetkÍr liderlik boyutuyla kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir (F=196,332). HizmetkÍr liderlik boyutu, örgütsel aidiyette meydana gelen 
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değiĢimin %24,3‘ünü aÑıklamaktadır (R
2
=0,245). Elde edilen modelde, örgütsel aidiyet 

üzerinde hizmetkÍr liderliğin (p<0,05; β=0,495) pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. 

Bu durumda H1 hipotezinin kabul edildiği görülmektedir. 

 

Tablo- 3: Hizmetkâr Liderlik Algılamasının ĠĢ Performansı Üzerine Etkisi Regresyon Analiz 

Sonuçları 

DeğiĢkenler 

StandartlaĢtırılmamıĢ Katsayılar 
StandartlaĢtırılmıĢ 

Katsayılar t p 

B Std. Hata β 

 
Sabit Terim 1,061 0,258  4,111 0,000* 

Hizmetkar Liderlik 0,685 0,067 0,382 10,166 0,000* 

*p<0,05 F=103,345 R
2
= 0,144 Bağımlı DeğiĢken: ĠĢ Performansı 

ĠĢ performansı bağımlı değiĢken kabul edilerek yapılan regresyon analizi sonucunda, 

hizmetkÍr liderlik boyutuyla kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir (F=103,345). HizmetkÍr liderlik boyutu, iĢ performansında meydana gelen 

değiĢimin %14,4‘ünü aÑıklamaktadır (R
2
=0,144). Elde edilen modelde, iĢ performansı 

üzerinde hizmetkar liderliğin (p<0,05; β=0,0,382) pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. 

Bu durumda H2 hipotezi kabul edilmektedir. 

SONUÇ 

AraĢtırmada son yıllarda gittikÑe önemi artan hizmetkÍr liderlik algılamalarının örgütsel 

aidiyet ve iĢ performansı üzerindeki etkileri kavramsal ve ampirik olarak ele alınmıĢtır. Zira 

hizmetkÍr liderlerin sahip olduğu özellikler ÑalıĢanlarda örgütsel aidiyet ve iĢ performansı 

olmak üzere birÑok pozitif örgütsel Ñıktılara yol aÑmaktadır. Bu nedenle ÑalıĢmada 

ÑalıĢanların hizmetkÍr liderlik algılamalarının örgütsel aidiyet ve iĢ performansı üzerindeki 

etkilerini analiz etmek iÑin araĢtırmanın örneklemi olan Ankara ilindeki sigorta acenteleri 

ÑalıĢanlarından elde edilen verilerle basit doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır. Regresyon 

analizi sonuÑlarına göre; ÑalıĢanların hizmetkÍr liderlik algılamalarının örgütsel aidiyet 

düzeyleri ve iĢ performansları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya 

konmuĢtur. HizmetkÍr liderlik ile örgütsel aidiyet iliĢkisi konusunda elde edilen bulguyu 

daha önceki araĢtırmaların bulguları ile kıyaslamak iÑin konuya dair yabancı ve TürkÑe 

yazında herhangi bir araĢtırma bulunmamakla birlikte; Hizmetkar liderlik algılamalarının 

ÑalıĢanın iĢ performansı üzerindeki etkisine yönelik araĢtırmalardan Schwarz vd., 2000 

yılındaki ÑalıĢmalarında hizmetkÍr liderlik algısının iĢ gören performansını arttırdığını tespit 

etmiĢtir. Akyüz (2012) öğretmenler üzerinde yaptığı araĢtırmasında örgütsel adaletin 

hizmetkÍr liderlik davranıĢına hem örgütsel vatandaĢlık davranıĢı hem de ÑalıĢan 

performansı iliĢkisinde ara değiĢken olarak etki gösterdiğini tespit etmiĢtir. Bu araĢtırmaların 

bulguları araĢtırma sonuÑlarını destekler niteliktedir. Aynı zamanda hizmetkÍr liderliğin 

örgütsel ve bireysel Ñıktılar üzerindeki etkisini değerlendiren pek Ñok araĢtırma da  (Sanı vd. 

2013; Æevik ve Kozak 2010; Aslan ve Ézata 2010; Akdöl 2015; Dal 2014; Duyan 2012; 

Türkmen 2016; Liden vd. 2008; Laub 1999; Ehrhart 2004; Vondey 2010; Sendjaya ve 

Cooper 2010) hizmetkÍr liderlik algılamalarının ÑalıĢanlar üzerinde pozitif davranıĢlara 

sebep olduğu yönündedir. 
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ÖZET 

Bu ÑalıĢmada, ÑalıĢanların iĢ yaĢam mutlulukları ile liderin narsistik kiĢilik eğilimleri arasındaki iliĢikler 

incelenmiĢtir. Ayrıca, ÑalıĢmada ÑalıĢanların psikolojik sermayesinin düzenleyici rolü de araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırmaya farklı sektörlerden toplam 188 kiĢi katılmıĢtır. DeğiĢkenler arasında iliĢkinin incelenmesinde 

hiyerarĢik regresyon analizi kullanılmıĢtır. Psikolojik sermaye ile iĢ yaĢam mutluluğu arasında pozitif bir iliĢki 

belirlenirken, liderin narsist kiĢilik eğilimleri ile iĢ yaĢam mutluluğu arasında negatif bir iliĢki bulunmuĢtur. 
Ayrıca ÑalıĢanların psikolojik sermayenin düzenleyici rolü olduğu görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Narsisizm, Karanlık Liderlik, Psikolojik Sermaye, Mutluluk 

 

THE EFFECTS OF NARSISISTIC PERSONALITY TRAITS OF A LEADER ON 

WORK LIFE HAPPINESS OF THE EMPLOYEE: PSYCHOLOGICAL CAPITAL AS A 

MODERATOR 

ABSTRACT 

In this study, the relationship between the happiness of the employees and the narcissist personality traits of the 

leader was examined. In addition, the moderator role of the psychological capital of the employees was also 

investigated. A total of 188 people from different sectors participated in the research. Hierarchical regression 

analysis was used to examine the relationship between variables. While a positive relationship was found between 

psychological capital and work-life happiness, a negative relationship was found between narcissistic personality 

traits and work-life happiness. It has also been found that employees have a regulatory role in psychological 

capital. 

Keywords: Narcissism, Dark-side of the Leadership, Psychological Capital, Happiness 

 

1. GĠRĠġ 

Liderlik ile ilgili yapılan araĢtırmalar, genel anlamda liderliğin ne kadar etkili olduğu üzerinde 

yoğunlaĢırken,  kiĢiler üzerindeki olumsuz etkilerinin Ñok fazla araĢtırılmadığı görülmüĢtür (Bass, 

1985). Meyer (1991), yıllar iÑerisinde yapılan araĢtırmalarda pozitif liderliğin olumlu etkilerinin 

incelendiği, olumsuz etkilerinin ise ihmal edildiğini söylemiĢtir. Schyns (2013)‘da karanlık liderliğin 

yıkıcı etkilerinin ÑalıĢanların iĢ yaĢam mutluluğu üzerindeki incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. 

ÆalıĢanlar tarafından algılanan yönetici narsisizminin ölÑülmesi iÑin Hochwarter ve Thompson (2012) 

tarafından geliĢtirilen bir ölÑek ile yapılan araĢtırmada, yöneticinin narsisizm seviyesi ile ÑalıĢanların 

iĢ yaĢam mutluluğu üzerinde olumsuz ve anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır.  

 

Bunun yanında yıllar iÑerisinde yapılan araĢtırmalar genel olarak olumlu davranıĢları geliĢtirmekten 

ziyade olumsuz kiĢisel özellikler üzerine yoğunlaĢırken, son yıllarda toplumun pozitif psikolojik 

davranıĢlar üzerine daha fazla araĢtırma yapılması konusunda isteğinin arttığı görülmüĢtür (Peterson, 

2006). Hatta ünlü akademisyen Seligman‘ın kızı bir konuĢmasında, Ñocukluğunda ağlamaktan 

vazgeÑmesinin en önemli nedeni olarak, babasının ağlamasıyla ilgili kendisine yönelik kullandığı 

pozitif yaklaĢımı göstermiĢtir (Luthan, 2002). Ulusal Zihinsel Hastalıklar Enstitüsü‘nün raporuna göre 

(hala akademisyenler arasında enstitünün ismi negatif algısı nedeniyle tartıĢma konusudur) modern 

araĢtırmaların sadece 0,5%‘i insanların pozitif yaklaĢımı ve özellikleri üzerine yapılmaktadır (Luthan, 
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2002). Yıllar iÑerisinde pozitif yaklaĢımlar ve insanların bu konudaki özellikleri üzerine yapılan 

ÑalıĢmalarda pozitif psikolojik sermaye, dört farklı boyut etrafında ĢekillenmiĢtir; Umut, öz yeterlilik, 

esneklik ve iyimserlik (Luthans & Youssef, 2007). Yapılan araĢtırmalarda psikolojik sermaye ve onun 

iĢ yerindeki ÑalıĢan mutluluğu üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢ ve güÑlü pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur 

(Youssef & Luthans, 2007). Ġyi oluĢun farklı bir deyiĢle mutluluğun, kiĢilerin iĢ tatmini ile doğrudan 

iliĢkili olduğu saptanmıĢtır (Diener, Oishi, & Lucas, 2003). Bunun yanında bireyin olumlu 

özeliklerinin, mutluluğun önemli ölÑütlerinden birisi olduğu belirlenmiĢtir (Emmons & Diener, 1985). 

Bu kapsamda ÑalıĢmanın amacı, karanlık liderlik özelliklerinden biri olan narsisizmin iĢ yerindeki 

ÑalıĢan mutluluğu üzerindeki etkisini incelemek, ayrıca düzenleyici değiĢken olarak kullanılan 

psikolojik sermayenin bu iliĢkideki rolünü araĢtırmaktır. 

2. LITERATÜR TARAMASI 

2.1. Narsisizm ve Liderlik 

1930‘ların son yarısında Kurt Lewin‘in yönlendirmeleri ile gerÑekleĢtirdikleri ‗Iowa Liderlik 

ÆalıĢmaları‘ isimli araĢtırmalarıyla Ronald Lippit ve Ralph K. White, değiĢik liderlik özelliklerinin 

benzer gruplarda farklı ve karmaĢık tepkilere yol aÑtığını saptamıĢlardır (Luthans F. , 2012). Bu 

araĢtırmaya göre herhangi bir lider üÑ farklı stilde liderlik özelliklerini gösterebiliyordu: Otoriter, 

Demokratik ve Laissez-Faire. Narsisizm ve psikopatiyi tetiklemesi nedeniyle, karizmatik liderliği de 

iÑine alan otoriter liderlik, iÑerisinde karanlık bir taraf barındırmaktaydı (Soyer, Rovenpor, & 

Kopelman, 1999). DeğiĢen koĢullar karĢısında liderlerin verdikleri anlık tepkiler genel olarak Olasılık 

Teorisi ile tutarlı olsa da, liderlerin narsisizm eğilimlerini maskelemesine olanak sunmaktadır. Bu 

teoriye göre bir sorun iÑin sadece bir Ñözüm yoktur, değiĢen iÑ ve dıĢ koĢullar karĢısında kiĢiler 

duruma en uygun tepkiyi verebilirler (Luthans F. , 2012). Bu yaklaĢımın geliĢtirilmiĢ hali, Blake ve 

Mouton‘un Yönetimsel Modelinin bir uzantısı olarak, ‗Hersey& Blanchard Durumsal Teorisi‘ olarak 

ĢekillenmiĢtir (Luthans F. , 2012). Her ne kadar Otantik Liderlik ve DönüĢtürücü Liderlik son yıllarda 

birÑok firma tarafından desteklense de hala bazı firmalar tarafından narsist liderlik bir yönetim tarzı 

olarak kabul edilmektedir (Graham, 1968). Hedeflere ulaĢmak adına firmalar bu yöntemi destekleseler 

de uzun vadede Ģirketin kültürü ve ÑalıĢan mutluluğunu olumsuz etkilediği iÑin sorunlar 

yaĢanmaktadır (Morf & Rhodewalt, 2001). Bu nedenle özellikle mutsuzluğa yol aÑan karanlık liderlik 

özelliklerinin incelenmesinin önemli olduğu söylenebilir (Schyns, 2013). 

2.2. ĠĢ YaĢam Mutluluğu 

Diener ve Lyubomirsky‘nin ÑalıĢmasına göre mutluluğa ulaĢmak kadar mutluluğu sürdürülebilir 

kılmak da kiĢinin iyi oluĢu iÑin baĢarması gereken önemli unsurlardandır (Luthans F. , 2012). 

Mutluluğu sürdürülebilir kılmak iÑin önerilen aksiyonlar; sürekli olumlu düĢünme egzersizleri 

yapmak, sosyal bağlara ve iliĢkilere yatırım yapmak, stresi yönetmeye ÑalıĢmak, anda kalabilmek, 

hedeflere bağlı kalmak ve bunun iÑin ÑalıĢmak, vücudun ve ruhun sağlığını korumak olarak 

sıralanabilir (Luthans F. , 2012). Éznel iyi oluĢ diğer bir deyiĢle mutluluk, yapılan ÑalıĢmalar 

sonrasında hem özel hayattaki hem de iĢyerindeki tatminin en önemli belirleyicilerinden biri olarak 

ortaya Ñıkmaktadır (Diener, Oishi, & Lucas, 2003). Buna ek olarak kiĢilik özellikleri bireyin 

mutluluğunu belirleyen en önemli noktalardan biri olarak ön plana Ñıkmaktadır (Emmons & Diener, 

1985). ĠĢ yerinde sağlıklı bir ÑalıĢma ortamı yaratmak gerek iĢverenin ve ÑalıĢanların mutluluğunu 

oluĢturmak, gerek ÑalıĢanların ĢikÍyetlerini azaltmak adına ve gerekse iĢ yerindeki verimin artırılması 

anlamında oldukÑa faydalıdır (Rayo & Becker, 2007). Ayrıca, ÑalıĢanların iĢ yerlerindeki 

verimlilikleri ile mutlulukları arasında olumlu bir iliĢki bulunmaktadır (Demo & Paschoal, 2013). ĠĢ 

yerindeki ÑalıĢan mutluluğu üzerinde etkili olan faktörler incelendiği zaman, liderlik özelliklerinin 

kiĢinin mutluluğu üzerinde doğrudan etkili bir unsur olduğu ortaya ÑıkmıĢtır (Kulas, 2013). Êretim 

verimliliği üzerine yaptıkları ÑalıĢmada Penney ve Spector (2002), narsisizmin üretim verimiyle 

doğrudan pozitif  ilgisi olduğunu, ancak ÑalıĢmanın bir diğer sonucu olarak narsisizmin Ģirket 

iÑerisinde sapkın davranıĢ eğilimlerini tetiklediğini bulmuĢlardır. SatıĢ ekibiyle ilgili yapılan bir 

araĢtırmada, narsisizm özellikleri gösteren ÑalıĢanların etik dıĢı uygulamalar konusunda daha rahat 

oldukları ve bu yapıya sahip yöneticilerle ÑalıĢan kiĢilerin iĢ yaĢam mutsuzluğunun yüksek olduğu 

sonucu ÑıkmıĢtır (Soyer, Rovenpor, & Kopelman, 1999). 

Literatürde yer alan tüm bu ÑalıĢmalar ile paralel olarak, narsistik liderlik özelliklerine sahip liderlerin, 

iĢ yerindeki ÑalıĢanların mutluluklarını olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. 

H1- Liderin narsistik kiĢilik eğitimleri çalıĢanların iĢ yaĢam mutluluklarını negatif ve anlamlı 

yönde etkiler. 
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2.5. Psikolojik Sermaye ve Düzenleyici Etkisi 

‗Kaynakların Korunması Teorisi‘ne göre bireyler nesne (örnek: ev, eĢya, giyecek), kiĢisel karakter 

(örnek: psikolojik sermaye), durum (örnek: evlenmek) ve enerji (örnek: zaman, para ve bilgi) gibi 

değiĢkenlerin elde edilmesi ve sürdürülebilmesi iÑin devamlı bir arayıĢ halindedir (Hobfoll, 1989). 

Psikolojik Sermaye genel olarak kiĢinin umut, öz-yeterlilik, esneklik ve iyimserlik gibi özelliklerine 

sahip olarak pozitif bir bilinÑ düzeyinde olması olarak tanımlanabilir. Umut, kiĢinin mantıklı hedefler 

belirlemesi ve gerektiğinde aksiyon planını değiĢtirerek bu hedeflere ulaĢmasıdır. Éz yeterlilik, 

istenen hedefe ulaĢılması ya da zorlayıcı görevlerde baĢarılı olmaktır. Esneklik, sıkıntılı durumlardan 

geri sıÑrama, toparlanma durumudur. Ġyimserlik ise kendisini anda ve gelecekte pozitif düĢünceye 

adama halidir (Luthans & Youssef, 2007). Bütün bu beceriler kiĢinin sağlıklı iliĢkiler kurmasına 

olanak sağlar ve sonuÑ olarak iĢ yerinde ve özel hayatında mutluluğa yol aÑar (Lyubomirsky, King, & 

Diener, 2005). Psikolojik sermaye ile mutluluk arasındaki iliĢkileri incelemek amacıyla ÑeĢitli 

araĢtırmalar yapılmıĢtır.  Yapılan bir araĢtırmada katılımcıların psikolojik sermaye düzeylerinde 

baĢlangıca göre bir artıĢ belirlenmiĢ ve bu süreÑ iÑerisindeki mutluluk seviyelerinde de kayda değer 

bir artıĢ gözlemlenmiĢtir (Avey, Luthans, Smith, & Palmer, 2010). Youssef ve Luthans tarafından 

yapılan diğer ÑalıĢmada ise psikolojik sermayenin ÑeĢitli etkileri araĢtırılmıĢ ve en güÑlü etkisinin iĢ 

yaĢam mutluluğu üzerinde olduğu belirlenmiĢtir (Youssef & Luthans, 2007). 

Yapılan araĢtırmalar psikolojik sermaye ile iĢ yaĢam mutluluğu arasında olumlu bir iliĢki olduğuna 

iĢaret etmektedir. Ayrıca psikolojik sermayesi yüksek olan ÑalıĢanların liderin narsist kiĢilik 

eğitimlerinden daha az etkilenmesi beklenmektedir. 

H2- ÇalıĢanın psikolojik sermaye düzeyleri iĢ yaĢam mutluluklarını olumlu ve anlamlı olarak 

etkilemektedir.   

H3- Liderin narsistik kiĢilik eğilimleri çalıĢanların iĢ yaĢam mutluluklarını etkilerken, çalıĢanların 

psikolojik sermayesinin düzenleyici rolü vardır.  

 

3. ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 

3.1. Katılımcılar ve Prosedür 

AraĢtırmada kolayda örnekle yöntemi tercih edilmiĢ ve birÑok farklı sektörün araĢtırmaya dahil 

edilmesi hedeflenmiĢtir (N=188). Katılımcılar; hızlı tüketim, yapı, finans & bankacılık ve yazılım gibi 

sektörlerde iĢ yaĢamlarına devam etmektedir. Erkek katılımcıların oranı 56,4% iken (N=106), kadın 

katılımcıların oranını 43,6%‘dır (N=82) Katılımcıların yaĢ ortalaması 32,8‘dir.  

3.2. Ölçekler 

ĠĢ YaĢamında Mutluluk: ÆalıĢanların iĢ yaĢamında mutluluk düzeylerini ölÑmek iÑin (Hills & Argyle, 

2002) tarafından geliĢtirilen  'Oxford Mutluluk Anketi' kullanılmıĢtır. Bu anket 29 soru iÑermekte olup 

cevapların alınmasında 5‘li Likert ÉlÑeğinden faydalanılmıĢtır (1-Tamamen Katılmıyorum, 5-

Kesinlikle Katılıyorum). Yapılan güvenilirlik analizinde ölÑeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 

0.95 olarak bulunmuĢtur. GeÑerlik ÑalıĢmasında tek faktörlü yapı doğrulanmıĢtır Yapılan faktör 

analizi sonucunda KMO değeri 0.92 olurken aÑıklanan varyans değeri 0.63 olarak bulunmuĢtur.  

Liderin Narsistik KiĢilik Eğilimleri: Liderin narsistik kiĢilik eğilimlerini ölÑmek iÑin Hochwarter ve 

Thompson tarafından geliĢtirilen ‗Algılanan Narsizm ÉlÑeği‘ kullanılmıĢtır. (Hochwarter & 

Thompson, 2012). Bu ölÑek 6 sorudan oluĢmaktadır ve 5 Likert ÉlÑeği kullanılmıĢtır. (1-Tamamen 

Katılmıyorum,  5-Tamamen Katılıyorum). Bu ölÑek iÑin güvenilirlik analizi yapılmıĢ ve Cronbach 

Alfa güvenilirlik katsayısı 0.95 olarak bulunmuĢtur. KMO Ġndeksi 0.91, aÑıklanan varyans 

0.81olmuĢtur ve ölÑeğin tek faktörlü yapıda olduğu görülmüĢtür.  

Psikolojik Sermaye: Psikolojik sermayenin ölÑülmesinde (Luthans vd., 2007) tarafından geliĢtirilen 

ölÑek kullanılmıĢtır. Bu ölÑek 24 sorudan oluĢmaktadır, cevapların alınmasında 6‘lı Likert ÉlÑeği 

kullanılmıĢtır (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 6-Kesinlikle Katılıyorum). Bu ölÑek iÑin güvenilirlik 

analizi yapılmıĢ ve Cronbach Alfa 0.95 olarak bulunmuĢtur. Her faktör iÑin Cronbach Alfa 

güvenilirlik katsayısı sırasıyla; öz-yeterlilik 0.95, umut 0.92, dayanıklılık 0.96 ve iyimserlik 0.91. 

Yapılan aÑıklayıcı faktör analizi sonucunda KMO 0.92, aÑıklanan varyans 0.77 olarak bulunmuĢtur. 
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ÉlÑek 4 faktör altında toplanmıĢtır. Ġlk faktör öz-yeterlilik iÑin faktör puanları 0.80-0.83; umut iÑin 

0.70 -0.89; dayanıklılık iÑin  0.77-0.86 ve iyimserlik iÑin 0.56-0.83 arasında dağılmıĢtır. 

4. BULGULAR 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkileri incelemek amacıyla ilk aĢamada korelasyon analizi yapılmıĢtır. 

Yapılan analizler sonucunda katılımcıların algılanan liderin narsist kiĢilik eğilimleri ile iĢ yaĢamında 

mutluluk arasında olumsuz bir iliĢki tespit edilmiĢtir (r= -0.62, p < .01). Ayrıca katılımcıların iĢ 

yaĢamındaki mutluluk düzeyleri ile psikolojik sermaye özellikleri arasında olumlu bir iliĢki 

belirlenmiĢtir (r= -0.22 p < .01). Katılımcıların psikolojik sermaye özellikleri ile liderin algılanan 

narsist kiĢilik eğilimleri arasında herhangi bir iliĢki olmadığı görülmüĢtür.  

Analizlerin ikinci aĢamasında, liderin narsist kiĢilik eğilimleri, iĢ yaĢamında mutluluk ve ÑalıĢanların 

psikolojik sermaye özellikleri arasındaki iliĢkileri incelemek amacıyla, düzenleyici hiyerarĢik 

regresyon analizi yapılmıĢtır. Analize ilk aĢamada kontrol değiĢkenleri, ikinci aĢamada liderin narsist 

kiĢilik eğilimleri, üÑüncü aĢamada psikolojik sermaye, dördüncü ve son aĢamada ise etkileĢim terimi 

(liderin narsist kiĢilik eğilimi X psikolojik sermaye) modele dahil edilmiĢtir.  

Ġlk aĢamada model anlamlı değildir, kontrol değiĢkenlerinin iĢ yaĢamında mutluluğa etkisi yoktur. 

Ġkinci aĢamada modele liderin narsist kiĢilik eğilimleri dahil edilmiĢtir. Model anlamlıdır (R2= 0.38, 

F(değ)=117.25). Liderin narsist kiĢilik eğilimi iĢ yaĢamında mutluluğu olumsuz ve anlamlı olarak 

etkilemektedir (= 0.63, p< .001). H1 hipotezi kabul edilmiĢtir.  

ÊÑüncü aĢamada modele algılanan ÑalıĢanların psikolojik sermayeleri dahil edilmiĢtir. Model 

anlamlıdır (R2= 0.42, F(değ)=14.72). ÆalıĢanların psikolojik sermayeleri iĢ yaĢamında mutluluğu 

olumlu ve anlamlı olarak etkilemektedir (= 0.22, p< .001). H2 hipotezi kabul edilmiĢtir.  

Dördüncü ve son  aĢamada  ÑalıĢanların psikolojik sermayelerinin düzenleyici rolünü belirlemek 

amacıyla etkileĢim terimi (liderin narsist kiĢilik eğilimi X psikolojik sermaye) modele dahil 

edildiğinde modelin  anlamlı olduğu görülmüĢtür (R2= 0.44, F(değ)=5.27). EtkileĢim terimi iĢ 

yaĢamında mutluluğu etkilemektedir ve düzenleyici rolü vardır (= -0.12, p< .05). H3 hipotezi kabul 

edilmiĢtir.  

 

5. TARTIġMA & SONUÇ 

GeÑmiĢ yıllarda liderlikle ilgili yapılan araĢtırmalarda liderin olumlu yön ve etkinliği üzerine 

odaklandığı görülmüĢtür. Éte yandan karanlık kiĢilik özelliklerinin ÑalıĢanların sürekli olarak hedefe 

odaklı kalmalarını sağlamak iÑin Batı Kültürü tarafından teĢvik edildiği; bununla birlikte, Ģirket 

kültürü ve ÑalıĢanların katılımı iÑin uzun vadede zararlı olduğu ifade edilmiĢtir (Morf & Rhodewalt, 

2001). Hem anksiyete, hem de depresyon "Olumsuz Birincil Duygular" olarak tanımlanmaktadır ve 

mutsuzlukla biten olumsuz zihinsel durumlara neden olduğu belirtilmektedir (Luthans F. , 2012). 

Yapılan literatür araĢtırması doğrultusunda algılanan yönetici narsisizmin, ÑalıĢanların mutluluklarını 

olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiĢ, bu kapsamda yapılan araĢtırma sonucunda bu tespiti 

destekleyen önemli bulgulara ulaĢılmıĢtır.  

Psikolojik Sermaye ile ilgili son geliĢmeler ve bunun ÑalıĢanların sağlığı ve etkililiği üzerindeki 

etkileri yıllar iÑinde kurumsal Ģirketler tarafından tartıĢılmıĢtır. Pozitif psikoloji, klasik psikolojinin 

aksine insan faktörünü örgütün Ñimentosu olarak düĢünerek performanslarını iyileĢtirmeye yardımcı 

olayı hedeflemektedir (Luthans & Youssef, 2007). Psikolojik sermayenin ÑalıĢanların mutluluğu 

üzerindeki etkileri yapılan tespit edilmiĢ ve olumlu iliĢkiler bulunmuĢtur (Avey, Luthans, Smith, & 

Palmer, 2010). Literatürle uyumlu olarak, bu araĢtırmada da ÑalıĢanın psikolojik sermayesinin 

ÑalıĢanın mutluluğu ile olumlu yönde iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

  

Psikolojik sermaye hem sağlık hem de iliĢkiler iÑin önemli bir baĢarı belirleyicisi olarak önerilmekte 

bu baĢarı hem iĢte hem de kiĢisel hayatta mutluluk ile sonuÑlandığı ifade edilmektedir (Lyubomirsky, 

King, & Diener, 2005). Bu araĢtırmada, psikolojik sermayesi yüksek olan ÑalıĢanların iĢ yaĢamında 

mutluluğunu etkilemesi beklenen narsist liderlik eğilimlerini baĢarılı bir Ģekilde yönetebilecekleri 

öngörülmekteydi. Bulunan sonuÑlara göre psikolojik sermayesi yüksek olan kiĢilerin narsistik liderlik 

yaklaĢımlarından daha az etkilendiği görülmüĢtür. 
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AraĢtırmanının bazı sınırlılıkları ve kısıtlıkları bulunmaktadır. AraĢtırma kolayda örnekleme 

yöntemiyle yapılmıĢtır. Bu nedenle farklı sektör ve yönetim düzeylerinin dikkate alındığı bir örneklem 

seÑilebilir.  
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LĠDER-ÜYE ETKĠLEġĠMĠNĠN Ġġ TATMĠNĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA 

Esra ZEYNEL 

Dr. Öğr.Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, esrazeynel@sdu.edu.tr 

ÖZET 

Lider-üye etkileĢimi teorisi, liderlerin örgütte ÑalıĢan üyeler ile arasındaki etkileĢimin niteliğine bağlı olarak farklı 

liderlik davranıĢları benimsediğini ifade etmektedir.  Bu araĢtırmanın amacı, astlar tarafından algılanan yönetici 

ile astlar arasındaki etkileĢimin niteliğinin, astların iĢ tatmini düzeyleri üzerindeki etkisini Lider-üye EtkileĢim 

Teorisi ÑerÑevesinde banka ÑalıĢanları üzerinde incelemektir. AraĢtırmada anket yöntemi kullanılmıĢtır. Lider-üye 

etkileĢimini ölÑme aracı olarak E.K. Pellegrini ve T.A. Scandura‘nın izni ile Göksel ve Aydıntan  (2012) 

tarafından TürkÑe‘ye uyarlanan 12 maddeden oluĢan anket formu kullanılmıĢtır. ĠĢ tatmini düzeyini ölÑmek iÑin 

Weiss,  David, England  ve  Lofquist  (1967) tarafından iĢ  doyumunu  ölÑmek  amacıyla  geliĢtirilen  ve Baycan  

(1985)  tarafından TürkÑe‘ye uyarlanmıĢ olan, Minnesota  ĠĢ  Tatmin ÉlÑeği bu ÑalıĢmada revize edilerek 14 

maddelik bir form olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın temel bulguları, Lider- üye etkileĢiminin nitelik düzeyi ile 

astların iĢ tatmini boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢki olduğunu ve lider üye etkileĢimi düzeyinin iĢ 

tatmini düzeyini etkilediğini göstermiĢtir.   

Anahtar Kelimeler : Lider-üye EtkileĢim Modeli, ĠĢ Tatmini, Dikey Ġkili Bağlantı Modeli 

 

A STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF LEADER-MEMBER 

EXCHANGE ON JOB SATISFACTION 

 

ABSTRACT 

The leader-member exchange approach implies that leaders adopt different leadership behaviors depending on the 

nature of the interaction with the members working at the workplace. The purpose of this study is to examine the 

effect of interaction between subordinates and supervısors which is  perceived by subordinates on job satisfaction 

levels on the basis of the Leader-member Interaction Theory. Questionnaire method was used in the study. As a 

leader-member exchange measurement tool, questionnaire form consisting of 12 items adapted to Turkish by 

Göksel and Aydıntan (2012) with the permission of E.K. Pellegrini and T.A. Scandura,  was used. The job 

satisfaction questionnaire was used as a 14-item form revised in this study from Minnesota Job Satisfaction Scale 

developed by Weiss, David, England and Lofquist (1967) for measuring job satisfaction and adapted by Baycan 

(1985). The main findings of the study show that subordinates have a high perception of the nature of their 

interaction with the managers. It has been found that there is a positive and significant relationship between the 

level of qualification of supervisor interaction and job satisfaction levels of subordinates. 

Key Words: Leader-Member Exchange Model, Job Satisfaction, Vertical Dyad Linkage Model 

 

1.GĠRĠġ 

Bir örgütte, ÑalıĢanlar farklı kiĢilik özelliklerine sahiptirler ve bu nedenle ikili iliĢkilerin düzeyinde 

farklılıklar meydana gelmektedir. Dolayısıyla,  bir liderin tüm astlara aynı Ģekilde davranması yerine 

her bir astı ile olan etkileĢimine bağlı olarak davranıĢ geliĢtirmesi gerekmektedir. Lider-Êye 

EtkileĢimi teorisinin temeli lider- ast arasındaki iliĢkilerin düzeyidir. YaklaĢıma göre,   lider ve ast 

arasında geliĢen iliĢkilere bağlı olarak, liderler astlarına karĢı farklı liderlik tarzlarını 

benimsemektedir. Bir örgütte iĢ tatmini tüm ÑalıĢanlarında gerÑekleĢmesi istenen olumlu bir iĢ 

tutumudur. Yüksek iĢ tatmini pek Ñok olumlu örgütsel sonucu beraberinde getirmektedir. Érgütsel 

davranıĢ konularında iĢ tatmini uzun yıllardır araĢtırılmaktadır. ĠĢ tatminini artıran faktörler, iĢ 

tatmininin sonuÑları, iĢ tatmini ile farklı örgütsel kavramlar arasındaki nedensellik iliĢkileri 

araĢtırılmaktadır. Tüm bu araĢtırmaların amacı ÑalıĢma yaĢamının kalitesini artırmak ve istenen 

sonuÑları oluĢturmanın doğru yollarını aramaktır. Bu araĢtırmada ÑalıĢma yaĢamında bir lidere bağlı 

olarak görevlerini yerine getiren astların iĢ tatmini düzeylerinin belirlenmesinde liderleri ile olan 

etkileĢim düzeylerinin etkili olacağı düĢüncesi üzerine bu hipotez sınanmaktadır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Lider-Üye EtkileĢimi 

Lider üye etkileĢimi yaklaĢımının temeli, Dansereau, Graen ve Haga (1975) tarafından ortaya atılmıĢ 

olan ―Dikey Ġkili Bağlantı Modeli‖ ne  (Vertical Dyad Linkage Model) dayanmaktadır. Söz konusu 

model, liderler ve astlar arasındaki etkileĢimi dikey iliĢkiler bağlamında incelemektedir. Liderlerin 

birimlerinde tüm astları ile tek bir liderlik tarzı oluĢturduğunu varsaymayan Ñok az liderlik teorisinden 

biri  Dikey Ġkili Bağlantı (VDL) Modelidir (Liden ve Graen, 1980).  

Lider üye etkileĢimi (LÊE) teorisi, liderlerin üye davranıĢlarını nasıl etkilediğini inceleyen bir teoridir. 

Bu teoriye göre, liderler, bazı organizasyon üyeleri ile güven ve beğenilere dayanan yüksek kaliteli 

sosyal alıĢveriĢler oluĢtururken, diğerleri ile birlikte, iĢ sözleĢmesinin ötesine geÑmeyen düĢük kaliteli, 

ekonomik değiĢimler oluĢtururlar (Sparrowe & Liden, 1997‘den akt: Erdoğan, Liden ve Kraimer, 

2006: 395). Bazı üyeler "güvenilir asistanlar" (grup iÑi üyeler) ve diğerleri "dıĢlananlar" (grup dıĢı 
üyeler) olarak değerlendirilir (Dansereau, Graen, & Haga, 1975). Grup iÑi üyelerinin liderlerle daha 

iyi iliĢkileri vardır ve grup dıĢı üyelere kıyasla iĢle ilgili daha fazla yararlar elde ederler (Dansereau, 

Yammarino ve Markham, 1995‘den akt: Scandura, 1999:25). Liderlerin, üyelerin özelliklerini ve 

liderler ile üyeler arasındaki iliĢkileri iÑeren ―Dikey Ġkili Bağlantı‖ (VDL) kavramı analiz edilerek, 

Lider Êye EtkileĢimi olarak isimlendirilmiĢtir (Scandura, 1999:25). 

Scandura ve Schriesheim (1994), LÊE iliĢkileri alanındaki liderlerin, fayda-maliyet hesaplamasını 

sürdürdüğünü ve bir sosyal değiĢim iliĢkisi iÑinde ekonomik bir değiĢim örneği olarak, astın sunduğu 

hizmetler (örneğin, performans) karĢılığında astın ihtiyaÑlarını karĢılamak iÑin konumsal kaynakları 

(örneğin, delegasyon, tanıtım) kullandığını öne sürmektedir (akt: Pelligrini, Scandura ve Jarayaman, 

2010: 397).  

 

Bir  liderin astları ile olan sevgi bağı, astın lider üye etkileĢiminin kalitesine iliĢkin algılarıyla ilgilidir 

(Wayne, Shore ve Liden, 1997: 88). Lider-üye etkileĢimi, algılanan katkı, bağlılık (sadakat), etki 

(sevgi) ve profesyonel saygı olmak üzere dört boyuttan oluĢmaktadır (Liden ve Maslyn, 1998).  

Katkı: Algılanan katkı "her bir üyenin karĢılıklı aÑık veya gizli hedeflere yönelik olarak ortaya 

koyduğu iĢ odaklı faaliyetin miktar, yön ve kalitesinin algısı olarak tanımlanmıĢtır.  Liderler 

tarafından seÑilen bazı üyelere sağlanan değerli kaynaklar arasında fiziksel kaynakların  (ör. BütÑe 

desteği, malzemeler ve donanımlar) yanı sıra bilgi ve cazip görev atamalarıdır (Dienesch ve 

Liden,1986 ; Graen ve Cashman, 1975‘den akt: Liden ve Maslyn, 1998: 45). 

Bağlılık: Lider ve üyenin birbirlerinin faaliyet ve karakterlerini, toplumda aÑıkÑa ne ölÑüde 

desteklediklerini göstermeleri olarak tanımlanmaktadır. Bağlılık, lider üye etkileĢiminin geliĢim ve 

sürdürülmesinde kritik rol oynamaktadır. Liderler, bağlılığı yüksek ÑalıĢanların, bağımsız karar 

vermeyi ve sorumluluk gerektiren iĢleri üstlenmesini istemektedirler. Bağlılık, liderlik üye etkileĢimi 

sürecinde kritik bir role sahiptir (Liden ve Maslyn, 1998: 46). 

Etki: Dienesch ve Liden (1986)‘ya göre,  karĢılıklı sevgi iĢ veya mesleki değerlerden ziyade, öncelikli 

olarak, üyelerin birbirleri iÑin duyduğu Ñekime dayalıdır (akt: Liden ve Maslyn, 1998: 46) Dolayısıyla 

etki, lider üye etkileĢiminde belirleyici özelliklerden biridir.  

Profesyonel Saygı: ikili iliĢkilerdeki her üyenin,  örgütün iÑinde ya da dıĢında kurduğu iĢiyle ilgili 

itibarının derecesinin algısıdır. Bu algılama, kiĢinin deneyimlerine, kurum iÑinde ya da dıĢında birey 

hakkında yapılan yorumlara, bireyin aldığı ödüllere ya da diğer profesyonel tanınırlığa iliĢkin bireyle 

ilgili geÑmiĢe ait bilgilere dayalı olabilmektedir. Bu nedenle profesyonel saygının birey iĢyerinde 

ÑalıĢmaya baĢlamadan ya da karĢılaĢmadan önce oluĢması mümkündür (Liden ve Maslyn, 1998: 50). 

2.2. ĠĢ Tatmini 

Bireyin sahip olduğu iĢi ve iĢinde geÑirdiği zaman dilimi hayatının önemli bir bölümünü 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle, ÑalıĢan bireyin tatmini ya da tatminsizliği hem birey hem de iÑinde 

bulunduğu örgüt ve toplum iÑin önemli sonuÑlara yol aÑmaktadır (Demir, 2007: 98; Robbins ve Judge, 

2012: 85 ). Locke (1976), iĢ tatminini, ―kiĢinin iĢini değerlendirmesi sonucu ortaya Ñıkan keyifli ve 

olumlu duygusal durum‖ olarak tanımlamıĢtır.  Diğer bir tanıma göre, iĢ tatmini, ÑalıĢanların 

psikolojik sözleĢmesindeki beklentilerinin karĢılanma derecesidir (Güney, 2011a: 12). ĠĢ tatmini bir 

örgütte gerÑekleĢmesi istenen bir iĢ tutumudur. ÆalıĢanların iĢ tatmini düzeyi ne kadar yüksek olursa, 

örgüte olan katkısı da o  derecede yüksek olur.  
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2.3. Literatür AraĢtırması 

Lider Êye EtkileĢimi ile ilgili bir araĢtırma akımı oluĢmuĢtur. Bu araĢtırma akımı Lüe ile, iĢ tatmini, 

örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaĢlık davranıĢı, karar vermedeki etki, örgütsel adalet, performans 

derecelendirmeleri ve verimlilik ile pozitif, ÑalıĢanların tükenmiĢliği ve iĢgücü devri ile negatif yönlü 

iliĢkileri ortaya koymuĢtur (Pellegrini, Scandura ve Jayaraman, 2010;  Ferris, 1985; Schriesheım, 

Neider ve Scandura, 1998;  Erdoğan, Liden ve Kraimer, 2006; Liden & Graen, 1980; Scandura & 

Graen. 1984; Scandura, Graen. & Novak, 1986). Ayrıca, kariyer geliĢimi üzerine yapılan ÑalıĢmalar, 
yakın Ñevredeki yöneticilerle olan ÑalıĢma iliĢkisinin etkinliğinin, kariyer geliĢimine ve astların 

ilerletilmesine bağlı olduğunu ortaya koymuĢtur (Scandura & Schriesheim, 1994). 

Dansereau, Graen ve Haga (1975), Liderliği araĢtırmak iÑin son 20 yıl boyunca kullanılan araĢtırma 

stratejilerine alternatifin kullanılmasını önermiĢ, geleneksel modelleri sorgulayan ve ampirik araĢtırma 

iÑin yeni yollar aÑan sonuÑları üretmiĢtir. AraĢtırmaya göre, geleneksel liderlik görüĢlerinin aksine, 

üstler tipik olarak kendi birimleri iÑinde hem liderlik hem de denetim teknikleri kullanmıĢlardır. 

Êyelerinin seÑtikleri bir alt küme ile üstler liderlik değiĢ tokuĢu geliĢtirdi (yetkisiz etki) ve üst düzey 

yöneticiler sadece denetim iliĢkileri geliĢtirdiler (öncelikle yetkiye dayandı). AraĢtırmada bu 

bulguların pek Ñok etkisinden bazıları tartıĢılmaktadır. 

Liden and Graen  (1980),  liderliğin Dikey Ġkili Bağlantı modelinin geÑerliliğini, geÑmiĢ 

araĢtırmalarda model üzerinde araĢtırılanlarla önemli derecede farklı koĢullar altında test etmiĢlerdir. 

Bu ÑalıĢmadaki birimlerin yüzde 90'ından fazlasında denetÑilerin astları ile farklı kalitede iliĢkiler 

kurduğu gözlenmiĢtir. Yöneticileri ile yüksek kaliteli iliĢkiler bildiren astlar daha fazla iĢ 

sorumluluğunu üstlenmiĢ, birimlerine daha fazla katkıda bulunmuĢ ve düĢük kaliteli iliĢkiyi rapor 

edenlerden daha yüksek performans gösterenler olarak derecelendirilmiĢtir. 

Scandura ve Graen (1984) , Büyük bir hizmet organizasyonunun 83 bilgisayar iĢleme görevlisinin 

katıldığı bir saha araĢtırmasında, lider üye etkileĢimi (Lüe) modeline dayalı bir liderlik müdahalesini 

kontrol koĢullarına karĢı test etmiĢlerdir.  Ġnceleme, baĢlangıÑta düĢük Lüe‘ ye sahip olanların daha 

yüksek kalitede iliĢkilere sahip olanlara göre, lider müdahalesine daha pozitif yanıt vereceği 

hipotezine dayalıdır. Bağımlı ölÑme araÑları, ĠĢ Tanısı Anketi ve Rol Oryantasyon Endeksi ve iĢ 

verimliliği skorlarını iÑermektedir. EtkileĢim analizinin sonuÑları, liderlik kontrol koĢuluna kıyasla, 

müdahale koĢulunda, baĢlangıÑta düĢük Lüe‘ye sahip grup, baĢlangıÑta yüksek Lüe‘ye sahip gruba 

kıyasla, verimlilik, iĢ tatmini ve süpervizör (amir)  memnuniyetinde önemli kazanımlar elde ettiğini 

göstermektedir. 

Dunegan, Duchon ve Uhl-Bien,(1992),  büyük bir kent hastanenin 152 üyesiyle yaptıkları saha 

araĢtırmasında, lider üye değiĢimi (Lüe) kalitesi ve alt performans arasındaki iliĢkinin, görevin analiz 

edilebilirliği ve ÑeĢitliliği algısı tarafından modere edildiği sonucuna ulaĢmıĢlardır. AraĢtırmada, 

Görev zorluğunun Ñok yüksek veya Ñok düĢük olup olmamasına bakılmaksızın, Lüe ve performansın 

önemli derecede iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Bu görev koĢulları altında, veriler, Lüe ile performans 

arasında pozitif bir iliĢki olduğunu göstermektedir; buna göre, daha yüksek bir kalitede lider üye 

etkileĢimi, daha yüksek performans seviyeleri ile iliĢkilidir. Diğer taraftan, analizler, görevlerin orta 

düzeyde zor olduğunda Lüe ile performans arasında hiÑbir önemli iliĢki bulunmadığını da ortaya 

koymaktadır. Diğer bir deyiĢle, bu veriler, görevin özelliklerinin Lüe / performans iliĢkisini modere 

eden aracıları olduğunu göstermektedir.  

Graen ve Uhl-Bien (1995), son 25 yıl iÑinde ―Dikey Diyalog Bağlantısı‖, ―Lider Êye DeğiĢim‖ ve 

―Liderlik OluĢturma‖ olarak adlandırılan liderlik ÑalıĢmalarına iliĢki temelli yaklaĢımlar hakkındaki 

literatürü gözden geÑirdiler. Lüe'nin geliĢimini, kuramsallaĢtırma ve araĢtırmaya iliĢkin dört evrimsel 

aĢamayla yazdıkları döneme kadar olan literatürü izlemek iÑin bir düzey perspektif kullanmaktadır. 

Makale aynı zamanda liderlik yaklaĢımları iÑin yeni bir taksonomi geliĢtirmek iÑin etki alanı 

perspektifi kullanmakta ve Lüe bu taksonomide liderlikle iliĢkiye dayalı bir yaklaĢım olarak 

tartıĢılmaktadır. Lüe ile ilgili yaygın sorular ve sorunlar ele alınmakta ve gelecekteki araĢtırmalar iÑin 

yönergeler sunmaktadır. 

Scandura ve Lankau (1996), Lider-Êye EtkileĢimi (Lüe) sürecinin, liderlerin etkin bir Ģekilde 

geliĢtirilmesinin yanı sıra performans ve ciro gibi bireysel ve örgütsel sonuÑlar ile bağlantılı olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Lüe'nin temeli, ÑalıĢma iliĢkisidir. AraĢtırmacılar o dönem iÑin,  ancak Lüe 

literatüründe lider üye etkileĢimini geliĢtirme sürecinde cinsiyet ve ırk iliĢkilerinin oynayabileceği 

potansiyel role değinilmediğini belirterek, ÑeĢitli lider üye ikiliklerinde sosyal psikolojik süreÑlerin 

araĢtırılması iÑin ÑerÑeveyi geniĢletmek amacıyla, ÑeĢitlilik üzerine güncel perspektifler Lüe teorisine 

entegre etmiĢlerdir.  
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Wayne, Shore ve Liden (1997)‘e göre; ÑalıĢanlar, sırasıyla, algılanan organizasyonel destek (Aöd) ve 
lider üye etkileĢimi (Lüe) araĢtırması ile kanıtlandığı üzere örgütler ve üst düzey yöneticiler ile 

değiĢim iliĢkileri geliĢtirirler. Bu iki yapı arasındaki kavramsal benzerliklere rağmen teorik geliĢme ve 

araĢtırma bağımsız olarak ilerlemiĢtir. Bu literatürleri bütünleĢtirmeye yönelik olarak, sosyal değiĢ 

tokuĢ teorisine dayanan, Aöd ve Lüe‘nin öncül ve sonuÑlarının bir modelini geliĢtirmiĢ ve test 

etmiĢlerdir. SonuÑlar, algılanan örgütsel desteğin ve lider üye etkileĢiminin benzersiz öncüllere sahip 

olduğunu ve farklılıkla iliĢkili olduğunu ortaya koymuĢtur 

Schriesheim, Neider ve Scandura (1998), tarafından ast ve üstlerin, lider üye etkileĢimi (Lüe) yetki 

devri (delegasyon) ile iliĢkisi bakımında ve yetki devri ile ast performansı ve memnuniyeti arasındaki 

iliĢkilerin moderatörlüğü bakımında incelenmiĢtir. 106 dyad'a iliĢkin verilerin ham puan analizleri 

hem yetki devri, hem de ast performansı ve memnuniyeti iÑin benzer temelve moderatör etkilere sahip 

olduklarını gösterektedir. AraĢtırmacılar, grup iÑi ve gruplar arası analizlerin, LÊE yaklaĢımını 

öncüllerinin seviye analizlerini büyük ölÑüde desteklediğini belirtmektedirler. 

Liden ve Maslyn,(1998), lider üye etkileĢiminin (Lüe) tek boyutlu veya Ñok boyutlu bir yapı olup 

olmadığını, Ñok boyutlu bir ölÑünün geliĢtirilmesini ve geÑerliliğini değerlendirmiĢtir. 302 öğrencinin 

katıldığı madde analizi, ardından iki organizasyonu temsil eden 249 ÑalıĢanın kullanıldığı yapı ve 

ölÑütlerle ilgili geÑerlilik doğrulaması Ñok boyutlu bir LÊE ölÑeği ile sonuÑlanmıĢtır.  SonuÑlar,  

Dienesch ve Liden (1986) tarafından tanımlanan etki, sadakat ve katkı boyutlarının yanı sıra 

profesyonel saygı olarak dördüncü bir boyutu desteklemektedir. 

Scandura (1999), lider üye etkileĢimi (Lüe) ile ilgili literatürü örgütsel adalet perspektifinden 

incelemiĢtir. Dağıtım adaleti, iĢlemsel ve etkileĢimli adalet kavramlarının, Lüe modelini, ÑalıĢma 

grupları iÑinde ÑalıĢan toplumsal karĢılaĢtırma süreÑlerini göz önüne alacak Ģekilde geniĢlettiğini 

belirtmektedir. Yazar, zamanla geliĢen Lüe modeli, ÑalıĢma gruplarının grup iÑi ya da  grup dıĢı olarak 

farklılaĢmasının, örgütsel adaletin ortaya ÑıkıĢının etkilerine sahip olduğunu ileri sürdüğünü 

belirtmektedir. 

Erdogan,  Liden ve Kraimer  (2006), örgütsel kültürün, adalet algılamaları ve lider üye etkileĢimi 

(LÊE) arasındaki iliĢkiyi modere ettiğini düĢünmüĢlerdir. Türkiye'de 30 liseden 516 öğretmenden 

oluĢan bir örneklemde örgüt kültürünün boyutlarından biri olan insanlara saygının, etkileĢim adaleti 

ve LMX arasındaki iliĢkiyi güÑlendirdiğini ve bir diğer boyut olan takım oryantasyonu boyutunun bu 

iliĢkiyi zayıflattığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Ayrıca, dağıtım adaleti ve LÊE arasındaki iliĢkiyi, 

agresifliğin güÑlendirdiği, takım oryantasyonunun zayıflattığını belirtmiĢlerdir. Son olarak, takım 

odaklı okullarda LÊE‘nin daha yüksek olduğunu gözlemlemiĢlerdir. 

3.Metodoloji  

3.1. AraĢtırmanın Amacı, Hipotezleri ve AraĢtırma Modeli  

AraĢtırmanın temel amacı lider-üye etkileĢiminin niteliği ile iĢ tatmini arasındaki iliĢkiyi anlamaya 

yöneliktir. Bu amacı gerÑekleĢtirmek iÑin lider-üye etkileĢimi boyutları ile iĢ tatmini boyutları 

arasındaki iliĢkiler de inceleme konusu iÑine alınmıĢtır*. Buna göre;  

Hipotez 1: Lider-üye etkileĢiminin düzeyi yükseldikÑe astların iĢ tatmini artmaktadır Model 1: ĠĢ 

Tatmin, = β LÊE 

3.2. AraĢtırmanın Örneklemi 

AraĢtırmanın örneklemini Isparta ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel banka Ģubelerinin Ģube 

müdürleri dıĢında, ÑeĢitli unvanlara sahip ÑalıĢanlarına uygulanmıĢtır. Anketler tüm ÑalıĢanlara yüz 

yüze anket metodu ile elden verilmiĢ ve kabul edenler araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Bankaların 

yetkililerinden alınan bilgilere göre toplam sayı yaklaĢık olarak 190 kiĢidir. Geri dönüĢ sağlanan 

anketlerden 102 tanesi analize uygun bulunmuĢtur.  

3.3. AraĢtırmanın Ölçme Araçları 

AraĢtırmada ölÑüm aracı olarak anket kullanılmıĢtır. Anket  formu,  lider-üye etkileĢimi ve iĢ tatmini 

konularındaki literatür ÑalıĢmalarından derlenerek oluĢturulmuĢtur. Uygulanan anket, demografik 

bilgilerin yer aldığı form ile birlikte 3 bölümden oluĢmaktadır.   Anketin üÑüncü bölümünde, anket 

katılımcılarının cinsiyeti, yaĢı, eğitim durumu, görev unvanı ve banka ÑalıĢma süresi belirlenmesi 

amaÑlanmıĢtır. 

3.3.1.  Lider-Üye EtkileĢimi Ölçeği 

Anketin, birinci bölümünü oluĢturan lider-üye etkileĢimi ile ilgili sorular, E. K. Pellegrini ve T. A. 

Scandura‘nın özel izni ile Göksel ve Aydıntan tarafından geliĢtirilmiĢtir ve kendileri tarafından 
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uygulanan ölÑek,  kendilerinden izin alınarak kullanılmıĢtır. ÉlÑek, lider-üye etkileĢimini ifade eden 

12 maddeden oluĢan ve hiÑbir zaman‘dan (1), her zaman‘a (5) uzanan, 5 aralıklı Likert tipi ölÑektir. 

3.3.2. ĠĢ Tatmini Ölçeği 

Anketin ikinci bölümünde,  iĢ tatmini ölÑümünü gerÑekleĢtirmek amacıyla Weiss vd. (1967) 

tarafından geliĢtirilen Minnesota ĠĢ Tatmin ÉlÑeğinden yararlanılarak bu araĢtırma iÑin bir iĢ tatmini 

soru formu oluĢturulmuĢtur.  Minnesota ĠĢ Tatmini ÉlÑeği‘nin Ġngilizce‘ den TürkÑe‘ye Ñevirisi 

Hacettepe Êniversitesi‘ nden 1985 yılında Deniz ve Güliz GökÑora tarafından yapılmıĢtır ve daha 

sonra farklı dilbilimciler tarafından geliĢtirilmiĢ ve kullanılması uygun bulunmuĢtur (Baycan,1985).  

Aslı Baycan tarafından 1985 yılında ölÑeğin geÑerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmıĢ cronbach alfa 

değeri 0,77 ÑıkmıĢtır. ÉlÑek Zeynel (2014) tarafından da uygulanmıĢ ve Minnesota ĠĢ Tatmini 

cronbach alfa değeri 0,83 olarak gerÑekleĢmiĢtir. AraĢtırmada iÑsel faktörler iÑin 0,78; dıĢsal faktörler 

iÑin, 0,72‘dir. 

Minnesota kısa form 20 maddeden oluĢmaktadır. ÉlÑekte iÑsel tatmin, dıĢsal tatmin ve genel tatmin 

olmak üzere üÑ boyut vardır. 12 soru iÑsel tatmine, 6 soru dıĢsal tatmine yöneliktir.1‘den 20‘ye kadar 

tüm sorular ise genel tatmini ifade etmektedir. (ĠÑsel tatmin+dıĢsal tatmin+2 soru) ÉlÑekte cevap 

olarak 5 alternatif cevap sunulmuĢtur. Bu cevaplar; ―Tatminim Ñok düĢük-tatminim düĢük- ne tatmin 

oluyorum ne de tatmin olmuyorum- tatminim yüksek- tatminim Ñok yüksek‖ Ģeklindedir. TürkÑe 

boyutlandırmada ise 12 soru iÑsel tatmine, 8 soru dıĢsal tatmine ve toplamı genel iĢ tatminine 

yöneliktir (akt: Zeynel, 2014). Bu araĢtırma iÑin dizayn edilen soru formunda 14 soru yer almaktadır 

ve soruların bazıları değiĢtirilmiĢ, bazıları ÑıkarılmıĢ ve bazı yeni ifadeler eklenmiĢtir. ÉlÑek 14 soru 

ile tek boyut olarak iĢ tatminini ölÑmektedir. 

3.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları  

AraĢtırma yalnızca banka ÑalıĢanları üzerinde gerÑekleĢtirilmiĢ olup, mesleki özellikler temelinde 

sonuÑlar değiĢebileceğinden farklı meslek grupları üzerinde de test edilerek kıyaslama yapılabilir.  

3. AraĢtırmanın Analiz ve Bulguları 

3.1.  Betimleyici Analiz Bulguları 

Tablo1: Betimleyici Analiz Bulguları 

YaĢ  % Eğitim % Unvan % 

20-24 2,9 Lise 2,0 Yönetmen 14,7 

25-29 25,5 Énlisans 2,9 Yetkili 22,5 

30-34 34,3 Lisans 88,2 Yönetmen Yrd. 8,8 

35-39 26,5 Yüksek Lisans 6,9 Yetkili Yrd. 11,8 

40-44 5,9 Toplam 100,0 Memur 11,8 

45-49 3,9 Cinsiyet % 
GiĢeYtk./ServisGr./ 

Banko Ast. 
19,6 

50 ve üzeri 1,0 Erkek 47,1 Sigorta DanıĢmanı 1,0 

Toplam 100,0 Kadın 52,9 Müdür Yrd. 3,9 

  Toplam 100,0 Destek Asistanı 1,0 

ÇalıĢma Yılı % Banka Statüsü % Uzman Yrd. 1,0 

0-5 32,4 Kamu 27,5 Uzman 2,9 

6-10 37,3 Ézel 72,5 MüĢteri Hiz. Tem. 1,0 

11-15 22,5 Toplam 100,0 Toplam 100,0 

16-20 2,9     

21-25 3,9     

26-30 1,0     

Total 100,0     
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Grafik1: Cinsiyet Dağılımı 

 

Grafik2: Eğitim Düzeyi Dağılımı 

 

Grafik3: Banka Statüsü Dağılımı 

 

 

3.2. Banka ÇalıĢanlarının Demografik DeğiĢkenlere Göre Lider Üye EtkileĢimi ve ĠĢ Tatmini 

Puanları ve Hipotez Testleri Bulguları 

Kadınlarda Lider üye etkileĢimi düzeyi (3,82) erkeklerden (4.11)  daha düĢüktür. Ancak anlamlı bir 

farklılık yoktur. two tailed, sig. değeri  0.05‘den büyüktür. Kadın ve erkek banka ÑalıĢanlarının lider 

üye etkileĢiminin niteliği konusunda yükseğe yakın bir algısı bulunmaktadır. ĠĢ tatmini düzeyine 

bakıldığında, kadınların iĢ tatmini düzeyinin (3,73), erkeklerden (3,92) daha düĢük olduğu 

görülmektedir. Ancak yine anlamlı bir fark bulunmamaktadır. two tailed, sig. değeri 0.05‘den 

büyüktür. Kadın ve erkek banka ÑalıĢanlarının iĢ tatmini düzeylerinin tatmin olduklarına iliĢkin bir 

sonuÑ ortaya Ñıkmaktadır (Tablo2). 
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Tablo 2: Cinsiyete Göre Hipotez Testi Sonuçları 

 
Cinsiyet Sayı Ort. S.S. 

LÊE Erkek 48 4,11285 ,749801 

Kadın 54 3,82407 ,885426 

F=1,584; t=1,766; p=,081 
  

ĠġTAT Erkek 48 3,92262 ,706928 

Kadın 54 3,73413 ,673272 

F=,043; T=1,375; p=,172 
  

 

Banka ÑalıĢanlarının yaĢ aralıklarına göre lider üye etkileĢimini test etmek üzere yapılan varyans 

analizinde, varyansların homojenliği testinde sig. değeri  (P= ,294) 0,05‘den büyük olduğu iÑin 

varyanslar homojen olduğu görülmüĢtür. Anova tablosunda,  P değeri 0,05‘den küÑükse H0 hipotezi 

reddedilir, büyükse kabul edilir. Burada p değeri (,744) 0.05‘den büyük olduğu iÑin H0 hipotezi kabul 

edilmiĢtir. Buna göre yaĢ değiĢkenine göre lider üye etkileĢimi düzeyi arasında anlamlı bir farklılık 

yoktur. Banka ÑalıĢanlarının yaĢ aralıklarına göre iĢ tatmini düzeyini test etmek üzere yapılan varyans 

analizinde de, varyansların homojenliği testinde sig. değeri  (P= ,661) 0,05‘den büyük olduğu iÑin 

varyanslar homojen olduğu görülmüĢtür. Anova tablosundaki p değeri (,255) 0,05‘den büyük olduğu 

iÑin H0 hipotezi kabul edilmiĢtir. Buna göre yaĢa göre lider üye etkileĢimi düzeyi arasında anlamlı bir 

farklılık yoktur (Tablo3). 

Tablo3: Banka ÇalıĢanlarının YaĢına Göre Hipotez Testleri Sonuçları 

Lider Üye EtkileĢimi ĠĢ Tatmini 

YaĢ Ort.  S.S. Ort. S.S. 

20-24 4,30556 ,458964 4,14286 ,327327 

25-29 3,88462 ,676624 3,66209 ,638096 

30-34 3,99524 ,820475 3,93061 ,641101 

35-39 3,89815 ,988268 3,71958 ,802010 

40-44 4,30556 1,073244 4,32143 ,680261 

45-49 4,04167 ,753080 3,82143 ,653353 

50 ve üzeri 2,91667 . 3,07143 . 

Toplam 3,95997 ,833064 3,82283 ,692360 

 F= ,582 

P= ,744 

F=1,322 

P= ,255 
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Grafik4: Banka ÇalıĢanlarının YaĢına Göre Hipotez Testleri Sonuçları 

 

Banka ÑalıĢanlarının unvanlarına göre lider üye etkileĢimini test etmek üzere yapılan varyans 

analizinde, varyansların homojenliği testinde sig. değeri  (P= ,090) 0,05‘den büyük olduğu iÑin 

varyanslar homojen olduğu görülmüĢtür. Anova tablosunda,  P değeri 0,05‘den küÑükse H0 hipotezi 

reddedilir, büyükse kabul edilir. Burada p değeri (,429) 0.05‘den büyük olduğu iÑin H0 hipotezi kabul 

edilmiĢtir. Buna göre yaĢ değiĢkenine göre lider üye etkileĢimi düzeyi arasında anlamlı bir farklılık 

yoktur. Banka ÑalıĢanlarının unvanlarına göre iĢ tatmini düzeyini test etmek üzere yapılan varyans 

analizinde de, varyansların homojenliği testinde sig. değeri  (P= ,706) 0,05‘den büyük olduğu iÑin 

varyanslar homojen olduğu görülmüĢtür. Anova tablosundaki p değeri (,304) 0,05‘den büyük olduğu 

iÑin H0 hipotezi kabul edilmiĢtir. Buna göre unvana göre lider üye etkileĢimi düzeyi arasında anlamlı 

bir farklılık yoktur (Tablo4) 

Tablo4: Banka ÇalıĢanlarının Unvanına Göre Hipotez Test Bulguları 

Lider Üye EtkileĢimi ĠĢ Tatmini 

Unvan Ort.  S.S. Ort. S.S. 

Yönetmen 4,35000 ,614152 4,21905 ,593617 

Yetkili 3,84058 ,995860 3,81988 ,807798 

Yönetmen Yrd. 4,29630 ,532146 3,85714 ,770965 

Yetkili Yrd. 3,76389 1,044365 3,87500 ,704560 

Memur 3,61806 ,807523 3,71429 ,469871 

GiĢe Ytk./Servis 

Grv./Banko Ast. 
3,95000 ,653600 3,55714 ,676282 

Sigorta DanıĢmanı 4,58333 . 4,64286 . 

Müdür Yrd. 3,79167 ,661438 3,75000 ,486204 

Destek Asistanı 4,66667 . 4,71429 . 

Uzman Yrd. 4,75000 . 3,85714 . 

Uzman 3,52778 1,468023 3,35714 ,681385 

Toplam 4,33333 . 3,57143 . 

 F=1,027;  P=,429 F=1,192;  P= ,304 
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Grafik 5: Banka ÇalıĢanlarının Unvanına Göre Hipotez Test Bulguları 

 
 

Banka ÑalıĢanlarının banka ÑalıĢma yıllarına göre lider üye etkileĢimini test etmek üzere yapılan 

varyans analizinde, varyansların homojenliği testinde sig. değeri  (P= ,047) 0,05‘den büyük olduğu 

iÑin varyanslar homojen olduğu görülmüĢtür. Anova tablosunda,  P değeri 0,05‘den küÑükse H0 

hipotezi reddedilir, büyükse kabul edilir. Burada p değeri (,328) 0.05‘den büyük olduğu iÑin H0 

hipotezi kabul edilmiĢtir. Buna göre yaĢ değiĢkenine göre lider üye etkileĢimi düzeyi arasında anlamlı 

bir farklılık yoktur. Banka ÑalıĢanlarının banka ÑalıĢma yıllarına göre iĢ tatmini düzeyini test etmek 

üzere yapılan varyans analizinde de, varyansların homojenliği testinde sig. değeri  (P= ,286) 0,05‘den 

büyük olduğu iÑin varyanslar homojen olduğu görülmüĢtür. Anova tablosundaki p değeri (,304) 

0,05‘den büyük olduğu iÑin H0 hipotezi kabul edilmiĢtir. Buna göre ÑalıĢma yılına göre lider üye 

etkileĢimi düzeyi arasında anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo5) 

Tablo5: Banka ÇalıĢanlarının ÇalıĢma Süresine Göre Hipotez Test Bulguları 

Lider Üye EtkileĢimi ĠĢ Tatmini 

ÇalıĢma Yılı Ort.  S.S. Ort. S.S. 

0-5 4,07828 ,631885 3,78788 ,661073 

6-10 3,86623 ,830296 3,85150 ,625436 

11-15 3,88043 1,084448 3,76398 ,843351 

16-20 4,77778 ,384900 4,76190 ,250849 

21-25 3,97917 ,730851 3,66071 ,489255 

26-30 2,91667 . 3,07143 . 

Toplam 3,95997 ,833064 3,82283 ,692360 

 F=1,174;  P=328 F=1,481;  P= ,203 
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Grafik 6: Banka ÇalıĢanlarının ÇalıĢma Süresine Göre Hipotez Test Bulguları 

 
:  

AraĢtırmanın analizleri ile ilgili olarak yönetim psikolijisi bilim dalının metodolojisine uygun 

davranılmasına önem verildiğinden gerekli bilimsel analiz yolları izlenmiĢtir. Bu amaÑla, ilk olarak 

araĢtırmanın ölÑüm araÑlarının güvenilirlik ve geÑerlilik analizleri yapılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan 

Lider üye etkileĢimi ölÑeği 0.950 cronbach alfa değeri ile oldukÑa yüksek bir güvenirliğe sahiptir. 

AraĢtırmanın diğer ölÑme aracı olan iĢ tatmini ölÑeği 0.916 cronbach alfa değeri ile Ñok yüksek bir 

güvenirliğe sahiptir (Tablo1). AraĢtırmanın lider,üye etkileĢimini ölÑen aracı, orijinal bir ölÑek olup, 

TürkÑe geÑerlilik analizleri pek Ñok ÑalıĢmada gerÑekleĢtirilmiĢtir. (Göksel ve Aydıntan, 2012 ; BaĢ, 

Keskin ve Mert, 2010). Bu araĢtırmada doğrulayıcı faktör analizi ile ölÑeğin orijınalinde belirtilen 4 

boyut sınanmıĢtır, ölÑeğe uygun biÑimde boyutların oluĢması ile birlikte bazı boyutlara iliĢkin 

maddeler farklı boyutlar altına girebilmiĢtir. Buna ek olarak, yine bir uygulama yöntemi; boyutlarının 

geÑerliği sağlanmıĢ ölÑekler iÑin yeniden bir faktör analizi uygulamadan ölÑeğin orijinalinde belirtilen 

boyutların güvenilirlik analizine tabi tutulmasıdır. Bu araĢtırmada bu analiz de yapılmıĢtır ve orijinal 

ölÑek boyutlarının güvenirliliğinin yüksek olduğu görülmüĢtür; ancak Ñoklu doğrusal regresyon 

analizi yapılırken, boyutların kendi arasında 0.70‘in üzerinde korelasyona sahip olduğu 

görüldüğünden boyutlara iliĢkin analizin sağlıklı olmayacağına karar verilmiĢtir. Bu araĢtırmada bu 

nedenle ölÑeğe aÑımlayıcı faktör analizi uygulanmıĢtır ve tek boyutlu yapının oluĢtuğu görülmüĢtür. 

Diğer analizlerin de sonuÑlarına bakılarak yapılan değerlendirme sonucu tek boyutlu yapı ile Lider 

Êye EtkileĢimi bütüncül olarak analize uygun bulunmuĢtur. Graen ve Uhl-Bien (1995), bir 

araĢtırmasında, Ñok boyutlu LÊE yapısınd, boyutların yüksek korelasyona sahip olduğunu ve tek bir 

boyutta bileĢtirilebileceğini söylemiĢlerdir (s.237).   

Faktör analizi sonucu KMO değeri ,932 değeri ile Ñok yüksektir ve Barlett Testi sonucu ,000 değeri ile 

anlamlıdır (Tablo2).  BileĢenler matrisi tek boyutlu yapıyı ve maddelerin faktör yüklerinin yüksek 

olduğunu göstermektedir (Tablo3). Toplam aÑıklanan varyans tek boyutlu yapının %65.6 oranında 

aÑıklayıcı olduğunu göstermektedir (Tablo4). ĠĢ Tatmini ölÑeği Minnesota iĢ tatmin ölÑeğinden 

yararlanılarak bu araĢtırmada yeniden düzenlenmiĢtir. Daha önce yazar tarafından yapılmıĢ bazı 

araĢtırmalarda ölÑekte yer alan bazı maddelerin ölÑme gücünü düĢürdüğü görülmüĢtür, bunun 

nedeninin Türk ÑalıĢma hayatına uygun ifadelerin kullanılması gerekliliği olduğu düĢünülmektedir. 

Bu araĢtırmada, ölÑekte yer alan bazı maddelerin ifade edilme Ģekli değiĢtirilmiĢ, bazı maddeler yazar 

tarafından eklenmiĢ, bazı maddeler ise ÑıkarılmıĢıtr. ÉlÑek 14 maddeden oluĢmakta ve tek bir boyut 

olarak iĢ tatminini ölÑmektedir. Bu analizlere iliĢkin bulgular aĢağıdaki gibidir.  

Tablo6: Ölçüm Araçlarının KMO Değeri ve Güvenilirlik Düzeyleri 
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Güvenilirlik Sonucu (Cronbach Alfa)  KMO Barlet Testi Sig. 

Lider Êye EtkileĢimi ,950 (12 Madde) ,932 ,000 

ĠĢ Tatmini  ,914 (14 Madde ,876 ,000 
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Tablo7: Lider Üye EtkileĢimi Ölçeği BileĢenler Matrisi ve Faktör Yükleri 

 

 

Tablo8: Lider Üye EtkileĢimi Ölçeği Varyans Tablosu 

Toplam Açıklanan Varyans  

BileĢen Eigenvalue Değerleri Extraction Sums of Squared Loadings 

Toplam % Varyans Kümülatif % Toplam % Varyans Kümülatif % 

1 7,874 65,617 65,617 7,874 65,617 65,617 

2 ,798 6,653 72,271 
   

3 ,635 5,295 77,565 
   

4 ,557 4,639 82,204 
   

5 ,479 3,991 86,195 
   

6 ,401 3,340 89,535 
   

7 ,324 2,700 92,234 
   

8 ,254 2,114 94,348 
   

9 ,207 1,727 96,076 
   

10 ,189 1,576 97,652 
   

11 ,163 1,360 99,012 
   

12 ,119 ,988 100,000 
   

 

3.3. Regresyon Analizi  

ĠĢ tatminini Lider üye etkileĢimi ile aÑıklayan model anlamlıdır (Anova Tablosu, Sig. değeri 0.000). 

Modelde bağımsız değiĢken olan Lider üye etkileĢimi düzey, bağımlı değiĢken olan iĢ tatmini 

düzeyinin % 40.9‘unu aÑıklamaktadır (Tablo 10). Bu sonuÑlara göre Lider üye etkileĢimi düzeyi ile 

ÑalıĢanların iĢ tatmini düzeyi arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki vardır (,0639) (Tablo9). Lider 

Êye etkileĢiminin niteliği, iĢ tatminini pozitif yönde etkilemektedir.   

Model: ĠĢ Tatmini= 1,718+,531Lüe  olarak ifade edilebilir.  

 

BileĢenler Matrisi /1 Boyut 

Madde 
Faktör 

Yükü 

Madde Faktör 

Yükü 

Yöneticimle birlikte ÑalıĢmak Ñok zevklidir ,893 
Yöneticim benim iÑin bir arkadaĢ ya 

da dost gibidir 

,799 

Eğer dürüstÑe ve istemeden bir hata 

yaparsam yöneticim beni diğer ÑalıĢanlara 

karĢı savunur 

,867 
Yöneticimin iĢe iliĢkin bilgisinden 

Ñok etkilenirim 

,783 

Yöneticimin uzmanlık gerektiren 

yeteneklerine hayranımdır 

,866 
Yöneticim beni üstlere karĢı savunur ,777 

Yöneticimin iĢe iliĢkin bilgi ve yeteneğine 

saygı duyarım 

,862 
Görev tanımım dıĢındaki iĢleri de 

yöneticim iÑin yaparım 

,743 

Yöneticim iÑin en zor iĢleri bile yapmaktan 

kaÑınmam 

,857 
Yöneticimi bir insan olarak Ñok 

seviyorum 

,721 

ĠĢyerinde diğer kiĢiler tarafından üzerime 

gelinirse yöneticim beni onlara karĢı savunur 

,821 
Normal ÑalıĢma saatlerim dıĢında da 

gönüllü olarak yöneticime yardımcı 

olmak iÑin ÑalıĢırım 

,705 
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Tablo 9: Korelasyon Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 10: Regresyon Analizi Tablosu 

Model: ĠġTAT= βÜE 

Ġġ
 T

A
T

M
ĠN

Ġ 

 B β t F P 

(Sig) 

Düz.R2 Durbin-

Watson 

Sabit Sayı 1,718  6,647  ,000   

LÜE ,531 ,639 8,318 69,186 ,000 ,403 1,505 

Bulgular lider ve astları arasındaki etkileĢiminin niteliği yükseldikÑe, astların iĢ tatmininin de artacağı 

görüĢünü doğrulamaktadır. Bulgular literatürle de uyumludur. Pellegrini vd. (2010), Lüe ile iĢ tatmini 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki bulmuĢlardır. Gündüz, Æekmecelioğlu ve Êlker (2014), Lüe 

ve iĢ tatmini arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki bulmuĢlardır. AraĢtırmacılar, R
2  
değerini 

0,228 ve beta değerini 0,409 olarak bulmuĢlar ve Lüe‘nin iĢ tatminini olumlu yönde etkilediği 

sonucuna ulaĢmıĢlardır. Éztutku (2007), Lüe ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki 

bulmuĢtur (r=0.51). 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Lider üye etkileĢimi yaklaĢımının temeli, Dansereau, Graen ve Haga (1975) tarafından ortaya atılmıĢ 

olan ―Dikey Ġkili Bağlantı Modeli‖ ne  (Vertical Dyad Linkage Model) dayanmaktadır. Lider üye 

etkileĢimi (LÊE) teorisine göre, lider ve ast arasında geliĢen iliĢkilere bağlı olarak, liderler astlarına 

karĢı farklı liderlik tarzlarını benimsemektedir. Bu teoriye göre, liderler, örgüt üyelerinden bazıları ile 

güven ve beğenilere dayanan yüksek kaliteli sosyal alıĢveriĢ iliĢkisi geliĢtirirken, diğerleri ile birlikte, 

iĢ sözleĢmesinin ötesine geÑmeyen düĢük kaliteli, ekonomik değiĢime dayalı iliĢkiler geliĢtirirler 

(Sparrowe & Liden, 1997‘den akt: Erdoğan, Liden ve Kraimer, 2006: 395). Literatürde uzun yıllardır 
lider üye etkileĢimi modeli ve ÑeĢitli iĢ Ñıktıları ile olan iliĢkileri araĢtırılmaktadır. Bu ÑalıĢmada lider 

üye etkileĢimi ile iĢ tatmini düzeyi arasındaki iliĢki üzerine bir inceleme yapılmıĢtır. Bunun nedeni, iĢ 

tatmini, ÑalıĢma yaĢamında hem ÑalıĢanlar hem de yöneticiler tarafından gerÑekleĢmesi istenen olumlu 

bir iĢ tutumudur. Yüksek iĢ tatmini olumlu örgütsel sonuÑların gerÑekleĢmesini sağlamaktadır. 

ÆalıĢma yaĢamının kalitesini artırmak ve istenen sonuÑları oluĢturmanın doğru yollarını aramak 

amacıyla,  araĢtırmada ÑalıĢma yaĢamında astların iĢ tatmini düzeylerinin belirlenmesinde liderleri ile 

olan etkileĢim düzeylerinin etkili olacağı düĢüncesi üzerine bir hipotez sınanmıĢtır.  

Bulgulara göre,  lider üye etkileĢimi düzeyi ile ÑalıĢanların iĢ tatmini düzeyi arasında anlamlı ve 

pozitif yönlü bir iliĢki vardır ve lider Êye etkileĢiminin niteliği, iĢ tatminini pozitif yönde 

etkilemektedir.  Bu aÑıdan, bir örgütte lider üye etkileĢiminin niteliği büyük önem arz etmektedir. 

Liderler ve astlar karĢılıklı sevgi, saygı iÑerisinde davranır, güven duygusunu geliĢtirirlerse astlar 

liderleri iÑin büyük bir sadakat iÑerisinde olup, örgüte en yüksek katkıyı sağlamak iÑin Ñaba 

gösterebilirler. Kendisi iÑin büyük bir sadakatle ÑalıĢan, kendisine büyük bir sevgi, saygı hatta 

hayranlık duyan astlar iÑin liderler de daha nitelikli görevleri onlara vererek, ihtiyaÑlarının 

Korelasyon 

  
LÊE ĠġTAT 

LÊE Pearson  Korelasyon 1 ,639
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

Érneklem Sayısı 102 102 

ĠġTAT Pearson Korelasyon ,639
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

Érneklem Sayısı 102 102 

**0.01 seviyesinde (2-tailed). 
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karĢılanması yönünde Ñaba göstererek ve olumlu yönde davranıĢlar iÑinde olarak astların iĢ tatmini 

düzeylerinin yüksek olmasını sağlayabilir.  
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EKLER 

 
 

 
LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİ 
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1.  Birlikte çalıştığım amirimi (müdürümü), bir insan olarak çok seviyorum              0  1   2   3 4  

2.  Amirim, yaptığım tüm iş ve faaliyetler hakkında tam bir bilgi sahibi olmasa bile beni, 
üstlerimize karşı savunur              

1   2   3   4 5  

3.  Yerine getirmekle yükümlü olduğum ve iş tanımıyla sınırları çizilmiş olan görevimin 
dışındaki işleri de amirim için yaparım              

1   2   3   4 5  

4.  Amirimin işe ilgili bilgisinden çok etkilenirim              1   2   3   4 5  

5.  Benim için amirim, bir arkadaş ya da dost gibidir              1   2   3   4 5  

6.  Eğer işyerindeki diğer kişiler tarafından saldırıya uğrarsam ya da üstüme gelinirse amirim 
beni onlara karşı savunur              

1   2   3   4 5  

7.  Normal çalışma saatlerimin dışında da fazladan gönüllü olarak işyerinde kalıp çalışarak 
amirime yardımcı olmak için çaba gösteririm               

1   2   3   4 5  

8.  Amirimin işi hakkındaki bilgisine ve yeteneğine saygı duyarım              1   2   3   4 5  

9.  Amirimle beraber çalışmak çok zevklidir              1   2   3   4 5  

10.  Eğer dürüstçe ya da istemeden bir hata yaparsam, amirim beni kurumdaki diğer 
çalışanlara karşı savunur              

1   2   3   4 5  

11.  Amirimin uzmanlık gerektiren yeteneklerine hayranımdır              1   2   3   4 5  

12.  Amirim adına en zor işleri bile yapmaktan kaçınmam                  1   2   3   4 5  

 
İŞ TATMİNİ DÜZEYİ 
 
 
İş Tatmini, çalışanların işinden beklentilerinin karşılanma oranına bağlı olarak işine 
karşı göstermiş olduğu tutumdur. 
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1. İşimle yeteneklerimin uyumu bakımından 1 2 3 4 5 

2. İşimin bana kararlarımda yetki vermesi bakımından 1 2 3 4 5 

3. İşimin ara sıra da olsa rutinin dışına çıkmamı sağlaması bakımından 1 2 3 4 5 

4. İşimin bana toplumda saygınlık kazandırması bakımından  1 2 3 4 5 

5. Amirimin astlarını  yönetme  tarzı bakımndan 1 2 3 4 5 

6. Amirimin doğru kararlar verebilmesi bakımından  1 2 3 4 5 

7. İşimin etik değerlerime uygun olması bakımından 1 2 3 4 5 

8. İşimin bana iş güvencesi sağlaması bakımından  1 2 3 4 5 

9. İşimi yaparken başkalarına faydalı olmamı sağlaması bakımından  1 2 3 4 5 

10. Yaptığım işin karşılığında aldığım ücret bakımından  1 2 3 4 5 

11. İş içinde terfi olanağımın olması bakımından 1 2 3 4 5 

12. İşyeri çalışma koşulları bakımından 1 2 3 4 5 

13. İşyerinde çalışma arkadaşları arasında iyi iş ilişkilerinin olması bakımından 1 2 3 4 5 

14. İşimde başarılarım sonucunda takdir edilmem bakımından 1 2 3 4 5 
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Özet 

ĠÑinde bulunduğumuz bilgi Ñağında iĢ süreÑleri ve uygulamalarında meydana gelen değiĢim 

ve dönüĢümler, bilgi sistemlerinden beklentileri de değiĢtirmektedir. ĠĢletmenin bilgi 

sistemleri ile ürettiği nitelikli bilgiler ile karar alanlarına katkı yaparak, iĢletme 

faaliyetlerinin verimliliğini ve karlılığını arttırması beklenmektedir. Muhasebe bilgi sistemi 

baĢta olmak üzere, yasal yükümlülükleri ve geleneksel anlayıĢları nedeniyle resmi 

kaynaklara ve standart raporlamaya dayalı bilgi üreten bilgi sistemlerinin değiĢen Ģartlar ve 

bilgi gereksinimlerinin farklılaĢması sonucu beklentileri yeterince karĢılayamadığı 

görülmektedir. ĠĢletme bilgi sistemlerinin iĢlevsel ve dinamik olması amacıyla kurumsal 

bilgelik anlayıĢı ile bilgi yönetiminde nitelikli bilgiler ile beklentilerin karĢılanması 

hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yeni bir anahtar olarak kabul edilen bilgi yönetiminde 

informal bilgi üretimi ve bu bilgilerin kullanılması, bu ÑalıĢmanın ÑıkıĢ noktası olmuĢtur. 

ÆalıĢmada kurumsal bilgelik ve informal bilgi kavramları incelenmekte, kurumsal bilgelik 

anlayıĢı ile geliĢtirilen bilgi sistemlerinin informal bilgi üretimi ve bu bilgileri değer 

oluĢturacak Ģekilde raporlarında kullanarak karar alanlarına olumlu katkı yapması hedefi 

araĢtırılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Bilgi Sistemi, Yönetim Muhasebesi, Informal Bilgi, Bilge 

Muhasebe 

 

INFORMAL KNOWLEDGE USAGE IN DECISION FIELDS  

 

Abstract  

In the knowledge era that we are in, the changes and transformations that take place in business 

processes and applications are changing the expectations of information systems. It is expected that 

the qualified knowledge produced by informations systems of business increase the productivity and 

profitability of the business activities by contributing to the decision fields  Information systems, 

especially accounting information systems that generate information based on official sources and 

standard reports due to their legal obligations and traditional understandings,  appear to be unable to 

adequately meet the changing expectations of the changing requirements and knowledge 

requirements. In order to make the business information systems functional and dynamic, it is aimed 

to meet the expectations with the qualified knowledge in knowledge management with the 

understanding of corporate wisdom. In this direction, the generate of informal knowledge in the 

knowledge management which is accepted as a new key and the use of this knowledge has been the 

starting point of this study. 

In the study, the concepts of corporate wisdom and informal knowledge are examined and the aim is 

to make the generation of informal knowledge in information systems which is developed with 

corporate wisdom understanding and to contribute positively to the decision fields by using them in 

reports to create value are searched. 

Keywords: Accounting Information System, Management Accounting, Informal Knowledge, Wise 

Accounting  
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GĠRĠġ  

ĠÑinde bulunduğumuz bilgi Ñağında iĢ süreÑleri ve uygulamalarında meydana gelen değiĢim 

ve dönüĢümler, bilgi sistemlerinden beklentileri de değiĢtirmektedir. ĠĢletmenin bilgi 

sistemleri ile ürettiği nitelikli bilgiler ile karar alanlarına katkı yaparak, iĢletme 

faaliyetlerinin verimliliğini ve karlılığını arttırması beklenmektedir. Ézellikle, yönetime 

sunulan bilgilerin değiĢime ve belirsizliklere ayak uydurmada yetersiz kaldığı 

düĢünülmektedir. BaĢta muhasebe bilgi sistemine ardından diğer bilgi sistemlerine, 

yöneticilerin taleplerinin karĢılanamaması, bütÑe, maliyet, finansal ve finansal olmayan 

bilgilerin ihtiyaÑ duyulan anda elde edilememesi, analiz ve raporlamalarda zaman kaybı, 

yetersiz durum ve performans değerlemesi, tutarsızlık ve hantal yapı, gibi konularda genel 

eleĢltiriler yapılmaktadır (Hacırüstemoğlu ve ġakrak, 2002, 6-7).  

Stratejik ve değer yaratacak nitelikte katkı sağlayan faaliyetlerin ön plana Ñıktığı, kalite ve 

müĢteri tatmininin baz alındığı, sürdürülebilir iĢletme yapısına uygun, bilginin önemi 

artmıĢtır. Bilgi sistemlerinin, stratejik ve yönetsel kararlara altyapı hazırlayan bilgi üretme 

misyonu doğrultusunda, ana faaliyetlerine sadık kalarak, değiĢen gereksinimlere uygun 

olarak, ilgililerin bilgi ihtiyaÑlarını karĢılama gerekliliği bulunmaktadır.  

Buna göre muhasebe bilgi sistemi ve diğer bilgi sistemlerinin daha iĢlevsel ve dinamik 

olması, geleneksel yapıda formal bilgi üretiminin yanı sıra informal bilgi üretmesi de 

beklenmektedir. Bilgi verimliliğinin ve değerinin arttırılması, örtük bilginin ortaya 

Ñıkarılması ve informal bilgiye dayalı raporlamaların yapılabilmesi iÑin bilgi yönetimini 

yeniden ele alınması düĢünülmelidir. Mevcut yapının öncelikle bilgi yönetimi bağlamında 

yapısal değiĢikliklerle geliĢtirilmesi ile mümkün olabilir. Bu noktada insana ait olan 

bilgeliğin kurumsal yapıya uyarlanması ile bilgi yönetimini optimuma ulaĢtırmayı 

hedefleyen kurumsal bilgelik anlayıĢı temel dayanak olarak kullanılabilir. Kurumsal 

bilgeliğin temelinde değer yaratabilen bilgi üretimi amacı bulunmaktadır. Beklenmedik 

durumlara, değiĢen koĢullara karĢı akılcı ve hızlı tepkiler verecek, problemlere Ñözüm olacak 

nitelikli bilgiler geliĢtirmektir. 

ÇALIġMANIN AMACI 

ÆalıĢmanın amacı, bilgi yönetimini kurumsal bilgelik anlayıĢıyla ele alarak, bilgi sistemlerini 

bu doğrultuda geliĢtirmek, yönetsel bilgi tedarikinde muhasebe ve diğer departmanların 

iĢlevselliğini ve etkinliğini arttırmak maksadıyla, bilgi sistemlerinin, formal bilgilerin 

yanısıra, informal bilgileri de kullanarak, yönetsel kararlara katkı sağlayan, geleceğe yönelik 

fikirler veren, nitelikli bilgi ve raporlar üretmesi iÑin bakıĢ aÑısı oluĢturmaktır. Bilgi yönetimi 

ve bilgi sistemleri ile yönetim muhasebesi alanına farklı bir bakıĢ aÑısı oluĢturan ÑalıĢma, 

informal bilgi kavramının karar alanlarında kullanımının  literatüre kazandırılmasını 

hedeflemektedir.  

YÖNTEM 

Bu ÑalıĢma, genel anlamda literatüre katkı sağlamak amacıyla ele alınan konuların kavramsal 

bir incelemesi olarak kaleme alınmıĢtır. Ayrıca ÑalıĢma nitel araĢtırma desenleri iÑinde yer 

alan fenomenoloji ve yorumlayıcı ÑalıĢmalar kapsamında değerlendirilebilir.  

Kurumsal bilgelik ve informal bilgi konularının kavramsal incelemesi ile karar alanlarında 

informal bilgi kullanımına odaklanılmaktadır. 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Geleneksel olarak bilgi sistemleri resmi kanallarla elde edilen somut ve formal bilgiler 

kullanılmasını öngörürken, kurumsal bilgelik anlayıĢı bilgi yönetiminde informal 

yapılanmaya odaklanmakta ve bilgi sistemlerinin informal bilgi üretimine imkan 

sağlamaktadır. Karar alanlarında kullanılması düĢünülen informal bilgiler, informal yapılar 

ve iĢ süreÑleri iÑerisinde oluĢan informal öğrenme ve informal iletiĢim ile elde edilen bilgiler 

olacaktır. Kurumsal bilgelik anlayıĢı muhasebe bilgi sistemi ve diğer bilgi sistemlerinin katı, 
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formal yapısını esneterek informal yapılanmalara sıcak bakmasını ve bu suretle nitelikli ve 

değer yaratacak informal bilgiler kazanabilmeyi sağlayacaktır.  

Bu anlayıĢla geliĢtirilen bilgi sistemleri yönetimin, maliyet analizi ve yöntemlerinin 

belirlenmesi, fiyatlandırma, tutundurma ve karlılık politikası, satıĢ ve kampanya stratejisi, 

üretim, satın alma ve stok yönetimi, yeni ürün fizibilitesi, yatırım kararları, personel 

performans ölÑümü, iÑ kontrol sistemi, ve benzeri karar alanlarındaki bilgi kullanım sürecine 

doğrudan, etkin ve verimli bir Ģekilde katkı yapacaktır. Sıralanan karar alanlarının yanı sıra 

birÑok konuda bilgi sistemlerinin üreteceği bilgilerden yararlanılarak, stratejik yönetim 

anlayıĢının daha etkin hale getirilebilecektir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ekonomi, teknoloji, yönetim ve Ñevre alanlarındaki geliĢmeler neticesinde örgüt yapıları, iĢ 

ve üretim süreÑleri ile iĢletmede değer yaratan faktörler büyük ölÑüde değiĢmektedir. Tüm 

faaliyet ve süreÑlerin değer unsuru ön planda tutularak iyi bir Ģekilde analiz edilmesi, 

değerlendirilmesi ve raporlanması sürdürülebilir büyüme ve rekabetÑilik iÑin oldukÑa 

önemlidir. Bu kapsamda bilgi sistemleri, geleneksel anlayıĢıyla, değiĢen koĢullara ayak 

uydurmaya ÑalıĢan iĢletmelerin bilgi ihtiyaÑlarını karĢılamada yetersiz kalmaktadır. Bilgi 

sistemlerinin karar alanlarına daha fazla katkı yapması gerekmektedir. Günümüzde yönetim 

tarafından, kurumsal zeka temeline dayanan, ÑalıĢan katkısıyla üretilen, beklenmedik 

durumlara sezgisel ve akılcı yaklaĢımlar getiren, doğru zamanlı, esnek ve geleceği ortaya 

koyan niteliklerde, formal ve informal bilgiler talep edilmektedir. Bu bağlamda baĢta 

muhasebe bilgi sistemi ve diğer bilgi sistemlerinden, geleneksel yapısında ürettiği formal 

bilgilerin yanı sıra informal bilgileri de kullanarak raporlama yapması  beklenmektedir.  

Kurumsal bilgelik anlayıĢı ile bilgi yönetimindeki geliĢime paralel olarak bilgi sistemlerinin 

yeni bir bakıĢ aÑısında dizayn edilmesi ve bu yaklaĢım iÑerisinde üretilebilen informal bilgi, 

bu ÑalıĢmanın temelini oluĢturmuĢtur. ĠĢletmeye değer katacak informal bilgilerin elde 

edilmesi ile karar alanlarında kullanılması yönetime rekabetÑilik ve sürdürülebilirlik 

doğrultusunda önemli bir avantaj oluĢtuuracaktır. Bilgi sistemler teknik ve yönetsel boyutta 

kurumsal bilgelik anlayıĢı ile dizayn edildiği takdirde, daha iĢlevsel ve verimli hale gelerek, 

nitelikli ve gereksinimlere cevap veren raporlar oluĢturulmasına katkı sağlayacaktır. Bu 

katkıda en önemli payı sisteme marjinal bir Ģekilde dahil olan informal bilgilerin kullanımı 

alacaktır.  

Nitel değerlendirmeler ıĢığında, kavramların detaylıca incelenmesi ile mantıksal ve kuramsal 

Ñıkarımlar yapılarak yürütülen bu ÑalıĢma nicel uygulamalarla somutlaĢtırılarak 

geliĢtirilebilir. ÆalıĢmanın ortaya koyduğu kuramsal değerlendirmeler, literatüre katkı 

yapacağı ve yeni ÑalıĢmalara ıĢık tutacağı beklenmektedir. 
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ÖZET 

Muhasebe uygulamaları, ekonomik ve sosyal geliĢmelerle aynı doğrultuda geliĢmektedir. Günümüzde bu 

geliĢmelerden en önemlisi, dünya Ñapında faaliyet gösteren iĢletmelerdeki artıĢtır. Bu durum, muhasebe 

uygulamalarının da ülkeden ülkeye gösterdiği farklılıkların azaltılmasını gerektirmiĢtir. Bu nedenle oluĢturulan 

Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları ülkeler tarafından özellikle ele alınmakta ve 

kullanılmaktadır. Bu doğrultuda Irak‘taki muhasebe standartları da uluslararası düzeyde yaĢanan yenilik ve 

ilerlemelerle birlikte geliĢmektedir, ancak yine de bu standartların uygulanmasında diğer ülkelerdeki seviyeye 

ulaĢılamamıĢtır. Bu noktadan hareketle ÑalıĢmada, Irak‘ ın muhasebe sistemini incelemek, standartlar konusunda 

ne aĢamada olduğunu görmek; Türkiye‘ de ve Irak‘ ta ilgili kurumlar tarafından kendi dillerine ÑevrilmiĢ olan 

standartların karĢılaĢtırılmasını yapmak amaÑlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları,  Türkiye'de  

Muhasebe Sistemi, Irak'ta Muhasebe Sistemi. 

 

ABSTRACT  

Accounting practices are developing in the same direction as economic and social developments. Today, the most 

important of these developments is the increase in businesses operating around the world. This situation requires 

the reduction of differences in accounting practices from country to country. The International Accounting / 

Financial Reporting Standards created for this reason are specifically addressed and used by countries. In this 

respect, the accounting standards in Iraq are developing together with the innovations and progresses that are 

taking place at the international level, but the implementation of these standards has not been achieved in other 

countries. From this point of view, see how Iraq is progressing in terms of standards; It is aimed to compare the 

standards translated in Turkey and in Iraq by the relevant institutions into their languages. 

Key Words: International Accounting and Financial Reporting Standards, Accounting System in 

Turkey, Accounting System in Iraq. 

 

 

1. GĠRĠġ 

Uluslararası ekonomik iliĢkilerin günümüzde kaÑınılmaz oluĢu, finansal piyasaların ve buna bağlı 

olarak farklı muhasebe sistemlerinin ve uygulamalarının iÑ iÑe geÑmesine,  yerel muhasebe 

uygulamalarının uluslararası muhasebe standartları ile uyumlaĢtırılmasına neden olmaktadır. 

Dolayısıyla, Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarınına yönelik eğilimin artması ve 

dünya Ñapında geniĢ bir alana yayılması sözkonusu olmaktadır.  

Bu doğrultuda Irak‘taki muhasebe standartları da uluslararası düzeyde yaĢanan yenilik ve ilerlemelerle 

birlikte az da olsa geliĢmektedir, ancak yine de bu standartların uygulanmasında büyük bir boĢluk 

olduğu söylenebilir. Irak‘ ta, 2003 yılından sonra serbest piyasa ekonomisine geÑiĢ süreci 

muhasebedeki ilk reform hareketlerinin baĢlangıcı olmuĢtur. Irak‘ ta uygulanmakta olan muhasebe 

sisteminin günümüz gereksinimi olan muhasebe süreÑlerini yansıtmakta yeterli olmadığı görüĢü de 

muhasebe standartlarına göre sunum yapılması zorunluluğunu beraberinde getirmiĢtir.  

Bu ÑalıĢmada Irak‘ taki muhasebe sistemi, tekdüzen hesap planı ve ülkede kullanılan muhasebe 

standartları bağlamında incelenmiĢ; Türkiye ile karĢılaĢtırmalı olarak sunulmuĢtur.  

                                                           
1 Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı’ nda 
kabul edilen yayımlanmamış yüksek lisans tezinden türetilmiştir.  
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2. IRAK MUHASEBE SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER 

Irak muhasebe sistemi, kaynakların oluĢumu, kaynakların kullanılma biÑimini muhasebe belge ve 

kayıt düzeni iÑerisinde ilgili kiĢi ve kuruluĢlara ileten bilgi sistemi yapısını baĢarılı bir Ģekilde 

oluĢturmuĢtur. Irak‘ta muhasebe belge düzeni Irak Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

(IMUDESK) kararı ile belirlenmiĢtir. Irak‘ta muhasebe kayıtlarının süreci; ülkemizde olduğu gibi 

yevmiye defterine kayıt, defter-i kebire kayıt ve envanter defterine kayıt Ģeklinde karĢımıza 

Ñıkmaktadır (Alshujairi, 2014:3).  

Irak‘ ta 22.03.1988 tarihinde Irak Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından ―Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği‖ yayımlanmıĢ ve tekdüzen hesap planı uygulamaya konmuĢtur (Arif, 

2013: 61). 1999 yılından itibaren de devlet muhasebe sistemini kullanan kurumlar ve mali kesim 

iĢletmeleri dıĢındaki diğer iĢletmelerde zorunlu hale getirilmiĢtir.  

Irak‘ ta özel Ģirketler ve kamu Ģirketleri faaliyet göstermektedir.  Ézel ġirketler Kanunu ve Kamu 

ġirketleri Kanunu ile bu Ģirketlerle ilgili düzenlemeler yapılmıĢtır. Irak‘ ta kamu kurumlarına bağlı bir 

Ģekilde her alanda faaliyet gösterebilen Ģirketler kamu Ģirketi Ģeklinde adlandırılmaktadır. Ézel 

sektörün faaliyet gösterdiği her alanda faaliyet göstermektedirler. Bu Ģirketler devlet kurumlarının 

(bakanlıklar, üniversiteler vd.) aksine devlet muhasebe sistemini kullanmazlar. Ézel Ģirketler gibi 

tekdüzen muhasebe sistemini kullanırlar.  

Irak‘ ta Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından 1992 yılında Uluslararası Muhasebe/ 

Finansal Raporlama Standartlarının Ñevirisi yayımlanmıĢtır. 14 tane standardın sadece kendilerince 

önemli gördükleri kısımlarını dolayısıyla da Ñok az bir kısmını ArapÑaya ÑevirmiĢlerdir2011 yılında 

Uluslararası Muhasebe Standartlarının talebine uygun olarak ÑeĢitli düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Standartların geliĢim süreci Irak aÑısından incelendiğinde, Irak'ta standart hazırlama konusunda 

karmaĢanın sona erdirilebilmesi tüm iĢletmeleri kapsayacak biÑimde IMS (Irak Muhasebe 

Standartları)‘lerin yayımlanması hedeflenmiĢtir. Irak'ta muhasebe standartları ile ilgili yapılan 

ÑalıĢmalar devlet öncülüğünde gerÑekleĢtirilmektedir.  

 

 

3. TEKDÜZEN HESAP PLANLARI  

Türkiye‘ de 26.12.1992 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Sıra No‘ lu Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile tekdüzen hesap planı yayımlanmıĢ ve 1.1.1994 tarihinden itibaren 

kullanılması zorunlu hale gelmiĢtir. Bu hesap planı, devlet muhasebe sisteminde, bankalarda, finans 

kurumlarında, sigorta Ģirketlerinde, finansal kiralama Ģirketlerinde ve menkul kıymet yatırım fonları, 

aracı kurumlar ve yatırım ortaklıklarında kullanılmaz. Bu Ģirketler iÑin özel hesap planları mevcuttur.  

Türkiye ve Irak‘ taki hesap planlarındaki numaralandırma sistemi aynıdır. Hesapların 3 basamaklı 

numaralarından ilki hesap sınıfını, ikincisi hesap grubunu ve üÑüncüsü ise büyük defter hesabını 

göstermektedir.  

AĢağıda her iki ülkedeki hesap grupları bilanÑo ve gelir tablosu aÑısından ayrı tablolarda 

görülmektedir.  
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Tablo 1. Türkiye ve Irak’ ta Hesap Grupları (Bilanço Hesapları) 

IRAK KODU TÜRKĠYE KODU 

Varlıklar 1 Dönen Varlıklar 1 

- - Hazır Değerler 10 

Duran Varlıklar 11 Menkul Kıymetler 11 

Projeler 12 Ticari Alacaklar 12 

Stoklar  13 Diğer Alacaklar 13 

Kredi Alacakları  14  _ 14 

Finansal Yatırımlar 15 Stoklar  15 

Alacaklar 16 _ 16 

- - _ 17 

Nakit 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir 

Tahakkukları 

18 

Diğer Alacaklar 19  Diğer Dönen Varlıklar 19 

Kaynaklar 2 Duran Varlıklar  2 

- - - 20 

Sermaye  21 - 21 

Yedekler 22 Ticari Alacaklar 22 

KarĢılıklar  23 Diğer Alacaklar 23 

Banka Kredileri  24 Mali Duran Varliklar 24 

Bankalar 25 Maddi Duran Varliklar 25 

BorÑlar 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26 

- - Ézel Tükenmeye Tabi Varlıklar 27 

Cari Faaliyetler 28 Gelecek Yillara Ait Giderler Ve Gelir 

Tahakkukları 

28 

Diğer BorÑlar 29 Diğer Duran Varlıklar 29 

  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3 

  Mali BorÑlar 30 

  - 31 

  Ticari BorÑlar 32 

  Diğer BorÑlar 33 

  Alınan Avanslar 34 

  - 35 
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  Édenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 36 

  BorÑ ve Gider KarĢılıkları 37 

  Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider 
Tahakkuklari 

38 

  Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 39 

  Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 4 

  Mali BorÑlar 40 

   Ticari BorÑlar 42 

  Diğer BorÑlar 43 

  Alınan Avanslar 44 

  - 45 

  - 46 

   BorÑ ve Gider KarĢılıklari 47 

  Gelecek Yillara Ait Gelirler ve Gider 
Tahakkuklari 

48 

  Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  49 

  Öz Kaynaklar 5 

  ÉdenmiĢ Sermaye 50 

  Sermaye Yedekleri 52 

  - 53 

   KÍr Yedekler 54 

  - 55 

  - 56 

  GeÑmiĢ Yıllar KÍrları 57 

  GeÑmiĢ Yıllar Zararları  (-)   58 

  Dönem Net KÍrı (Zararı)  59 
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Tablo 2. Türkiye ve Irak’ ta Hesap Grupları (Gelir Tablosu Hesapları) 

IRAK KODU TÜRKĠYE KODU 

Giderler 3 Gelir Tablosu Hesapları 6 

Êcretler 31 Brüt SatiĢlar 60 

ĠĢletme malzemesi giderleri 32 SatiĢ Ġndirimleri  (-)   61 

DıĢarıdan sağlanan hizmetlerin giderleri 33 Faaliyet Giderleri  (-) 62 

ĠnĢaat giderleri 34 Diğer Faaliyetlerden Olağan 

Gelir ve KÍrlar 

63 

Satılan mal maliyeti 35 Diğer Faaliyetlerden Olağan 

Gider ve Zararlar (-)  

64 

Faiz ve kira giderleri 36 Finansman Giderleri (-) 65 

Amortisman 37 Finansman Giderleri  (-)   66 

Ġmalat giderleri 38 OlağandıĢı Gelir ve KÍrlar 67 

Diğer giderler  39 OlağandıĢı Gider ve Zararlar (-) 

  

68 

 Gelirler  4 Dönem Net KÍrı (Zararı)  69 

DıĢ ticaret gelirleri 41   

Ticari mal satıĢ geliri 42   

Hizmet satıĢı geliri 43   

Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler 44   

SatıĢ sonrası hizmet gelirleri 45   

Faiz ve kira gelirleri 46   

Alınan Yardımlar 47   

Ġmalat gelirleri 48   

Diğer gelirler 49   

 

Türkiye‘de tekdüzen hesap planındaki hesap grupları ile Irak‘taki tekdüzen hesap planındaki hesap 

grupları karĢılaĢtırıldığında; hem hesap grupları kodları hem de adlarında farklılıklar görülmektedir.  

Irak Tekdüzen Hesap Planında (ITDHP) ilk iki (1-2) ana hesap grubu bilanÑo hesaplarına; sonraki iki 

(3-4) ana hesap grubu ise gelir tablosu hesaplarına ayrılmıĢtır. Türkiye Tekdüzen Hesap Planında 

(TTDHP) ise bilindiği üzere ilk 5 ana hesap grubu (1,2,3,4,5) bilanÑo hesapları iken 6 numaralı grup 

gelir ve gider hesaplarından oluĢmaktadır.  

Her iki hesap planında da bilanÑonun aktifi varlıklardan, pasifi kaynaklardan oluĢmaktadır. Irak‘ ta 

bilanÑonun aktifinde 1 nolu hesaplar, Türkiye‘ de 1 ve 2 nolu hesaplar bulunmaktadır. BilanÑonun 

pasifinde ise Irak‘ ta 2 nolu hesaplar varken Türkiye‘ de daha kapsamlı bir Ģekilde 3-4-5 nolu hesap 

grupları yer almaktadır. Irak‘ ta 1 numaralı varlıklar hesap grubunda hem dönen hem de duran 

varlıklar bulunuyor iken, Türkiye‘ de varlık hesapları dönen ve duran varlık Ģeklinde iki ana grup 

Ģeklinde ayrı olarak yer almaktadır.  
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Türkiye‘ de kullanılan hesap planında varlıklar likidite, borÑlar da vade uzunluğuna göre sıralanırken, 

Irak hesap planında bu sıralama dikkate alınmamıĢtır.  

Türkiye‘ de gelir tablosu hesaplarında hem gelir unsurlarını hem de gider unsurlarını iÑeren hesaplar 

yer almaktadır. Ancak Irak‘ ta gelir tablosu hesapları 3 ve 4 numara ile gelir-gider hesapları Ģeklinde 

ayrılmıĢtır.   

Her iki hesap planı da 9 ana hesap grubundan oluĢmaktadır. Türkiye‘ de 7 numaralı grup maliyet 

hesapları, 8 numaralı grup serbest hesap grubu ve de 9 numaralı grup nazım hesaplarla ilgili gruptur. 

Irak tekdüzen hesap planında 5-6-7-8-9 numaralı gruplar ise maliyet tablolarında kullanılan hesapları 

iÑermekte olup, aĢağıda görülmektedir:  

 

Tablo 3. Irak’ ta Maliyet Hesapları 

Sermaye 

Merkezleri 

9 

Ġdari ve Mali 

Merkezler 

8 

Pazarlama 

Merkezleri 

7 

Hizmetler 

Merkezleri 

6 

Êretim 

Merkezleri 

5 

 

Hesap  Adı 

 

Hesap  

No  

931 831 731 631 531 Êcretler 31 

932 832 732 632 532 ĠĢletme 
malzemesi 

giderleri 

32 

933 833 733 633 533 DıĢarıdan 

sağlanan 
hizmetlerin 

giderleri 

33 

- - - - 543 ĠnĢaat 
giderleri 

34 

Bu hesap, gelir tablosunda yer almaktadır. SatılanVarlık  

Maliyeti 

35 

936 836 736 636 563 Faiz ve kira 
giderleri 

36 

937 837 737 637 537 Amortisman 37 

- - - - 538 Ġmalat 

giderleri 

38 

- 839 - - - Diğer giderler  39 

Türkiye‘ de ise maliyet hesapları 7 numaralı grupta 7/A ve 7/B seÑenekleri ile mevcut olup dönem 

sonunda gelir tablosu hesaplarına aktarılmaktadır.  

Muhasebe denklemi de her iki ülke sistemlerinde aynıdır. Ancak, Irak‘ ta ArapÑa kullanılmasından 

dolayı yevmiye kayıtları, büyük defter kayırları ve dolayısıyla bilanÑo Türkiye‘ deki gösterilme 

Ģeklinin tam tersi Ģeklindedir. Türkiye‘ de yevmiye defterinde sol sütun ―borÑ‖ iken Irak‘ ta ―alacak‖ 

olarak isimlendirilir. BilanÑoda da Türkiye‘ de aktif taraf solda iken Irak‘ ta bilanÑonun sağında yer 

almaktadır.  

 

4. MUHASEBE STANDARTLARI  

 

4.1. Türkiye' de  Muhasebe Standartları  

Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS), bağımsız bir 

kuruluĢ olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu-IASB (International Accounting Standards 

Board) tarafından yayımlanmaktadır. Bu standartların amacı, halka aÑık iĢletmelerin finansal 
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durumlarının yatırımcılar ve diğer finansal tablo kullanıcıları tarafından uluslararası düzeyde 

karĢılaĢtırılabilmesine olanak sağlanmasıdır. 2001 yılına kadar Uluslararası Muhasebe Standardı 

(UMS) adıyla yayımlanan bu Standartlar, bu tarihten sonra Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 

(UFRS) adıyla yayımlanmaya baĢlanmıĢtır (KGK, 2017).  

Ekonomik ve ticari iĢbirliklerinin dünya Ñapında yaygınlaĢması ile yatırımcıların riskini azaltmak ve 

farklı ülkelerde yapılan yatırımların sonucunun kolay anlaĢılabilirliğini sağlamak üzere muhasebe ve 

finansal aÑılardan uluslararası düzeyde tekdüzeliğe gidilmesi gerekmiĢtir. Dolayısıyla da ülkeler 

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını faaliyete koymaya baĢlamıĢlardır 

(YarbaĢı, 2008:224).  

Dünya‘daki muhasebe standartlarına uyum sağlamak iÑin, UMS ve UFRS‘ ler Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu tarafından TürkÑe‘ ye Ñevrilerek yayımlanmıĢtır. 2011 yılında bu kurum 

kapatılarak Kamu Gözetimi Kurumu kurulmuĢ ve standart hazırlama konusundaki yetki bu kuruma 

verilmiĢtir. Kurum,  26/08/2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan ―TMS Uygulama Kapsamına 

ĠliĢkin Kurul Kararı‖ yla TMS‘leri uygulayacak iĢletmeleri genel olarak sermaye piyasası araÑları 

borsada iĢlem gören Ģirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik Ģirketleri olarak belirlemiĢtir 

(KGK, 2017). Diğer Ģirketler, TMS/TFRS‘ leri uygulama konusunda serbest bırakılmıĢtır.  

2017 sonu itibariyle yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları (TFRS) aĢağıda belirtilmiĢtir:   

 

Tablo 4. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TFRS) 

TMS 1 : Finansal Tabloların SunuluĢu  

TMS 2 : Stoklar 

TMS 7 : Nakit AkıĢ Tabloları 

TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklikler ve Hatalar 

TMS 10 : Raporlama Döneminden (BilanÑo Tarihinden) Sonraki Olaylar 

TMS 11 : ĠnĢaat SözleĢmeleri 

TMS 12 : Gelir Vergileri 

TMS 16 : Maddi Duran Varlıklar 

TMS 17: Kiralama ĠĢlemleri 

TMS 18: Hasılat  

TMS 19 : ÆalıĢanlara Sağlanan Faydalar 

TMS 20: Devlet TeĢviklerinin MuhasebeleĢtirilmesi ve Devlet Yardımlarının AÑıklanması 

TMS 21 : Kur DeğiĢiminin Etkileri 

TMS 23 : BorÑlanma Maliyetleri 

TMS 24 : ĠliĢkili Taraf AÑıklamaları 

TMS 26 :   Emeklilik Fayda Planlarında MuhasebeleĢtirme ve Raporlama  

TMS 27 : Bireysel Finansal Tablolar  

TMS 28 : ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

TMS 29 : Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama 
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TMS 32 : Finansal AraÑlar: Sunum 

TMS 33 : Hisse BaĢına KazanÑ 

TMS 34 : Ara Dönem Finansal Raporlama 

TMS 36 : Varlıklarda Değer DüĢüklüğü 

TMS 37: KarĢılıklar, KoĢullu BorÑlar ve KoĢullu  Varlıklar 

TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

TMS 39 : Finansal AraÑlar: MuhasebeleĢtirme ve ÉlÑme 

TMS 40 : Yatırım AmaÑlı Gayrimenkuller 

TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler 

TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Uygulaması 

TFRS 2: Hisse Bazlı Édemeler 

TFRS 3: ĠĢletme BirleĢmeleri 

TFRS 4: Sigorta SözleĢmeleri  

TFRS 5: SatıĢ amaÑlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

TFRS 6: Maden Kaynaklarının AraĢtırılması ve Değerlendirilmesi 

TFRS 7: Finansal AraÑlar ve AÑıklamalar 

TFRS 8: Faaliyet Bölümleri 

TFRS 9: Finansal AraÑlar 

TFRS 10: Konsolide Finansal Tablolar 

TFRS 11: MüĢterek AnlaĢmalar 

TFRS 12: Diğer ĠĢletmelerdeki Paylara ĠliĢkin AÑıklamalar 

TFRS 13: GerÑeğe Uygun Değer ÉlÑümü 

TFRS 14: Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 

TFRS 15: MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılat 

Kaynak: Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), Türkiye Muhasebe Standartları (TMS). 

4.2. Irak'ta Muhasebe Standartları  

Irak‘ ta tekdüzen muhasebe sisteminin esasları, tekdüzen hesap planı ve standartların yayımlanma 

tarihi aÑısından arada Ñok zaman farkı yoktur. Ancak iÑerik aÑısından bambaĢkadır. ITDMS muhasebe 

ilkeleri ve kavramları, hesap planı ve muhasebe politikalarını iÑerirken, standartlar Ñok özet olarak 

ArapÑaya Ñevrildikleri iÑin genel bilgi vermektedir. IFRS standartları ilke bazlı iken ITDMS kural 

esaslıdır.  

Irak‘ ta TDMS ve standartlar, uygulama zorunluluğu aÑısında da farklar iÑermektedir. Yıllar önce 

yayımlanan Irak Muhasebe Standartlarını kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Ticaret 

Bakanlığı tüm Ģirketler iÑin ITDMS‘ nin kullanımını ve raporlamanın buna göre yapılmasını zorunlu 

tutmuĢtur.  

1997 yılında Ñıkarılan Ézel ġirketler Kanunu 2004 yılında değiĢtirilmiĢtir.  Bu değiĢiklikle özel 

Ģirketlerin finansal tablolarını dönem sonunda UMS/ UFRS‘ ye göre de sunmaları zorunlu hale 
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getirilmiĢtir. Ancak, 2004 ve 2015 yılları arasında Ģirketlerin Ñoğunluğu bu zorunluluğa uymamıĢtır. 

Devlet de bunu kontrol etmemiĢtir. 2015‘ den itibaren Irak ekonomisi kötüye gitmeye baĢlamıĢ, Irak‘ 

ın tek ekonomik kaynağı olan petrol fiyatları düĢmüĢ, devlet bütÑesi aÑık vermiĢ ve dıĢ borÑlanma 

ihtiyacı doğmuĢtur.  Hem kamu hem de özel Ģirketler uluslararası piyasalardan kredi talebinde 

bulunmuĢlardır. Dolayısıyla mali tabloların uluslararası piyasada anlaĢılır olması gerekliliği 

doğmuĢtur. Bu nedenle Maliye ve Ticaret Bakanlıkları özel Ģirketlerin mali tablolarını Uluslararası 

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre de düzenlemesini iÑeren kanun maddesini tekrar 

gündeme getirerek düzenlemeyene ceza vermeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla Ģirketler 2016 itibariyle bu 

zorunluluğa uymak zorunda kalmıĢlardır.  

Bu düzenlemeyi Irak Borsası, borsada menkul kıymetleri iĢlem gören Ģirketler iÑin 2010 yılındaki 

tebliğiyle zorunlu hale getirmiĢtir. Bu tebliğe göre borsa Ģirketleri mali tablolarını hem Irak tekdüzen 

muhasebe sistemine göre hem de Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre 

yayımlamak zorundadırlar. Bankalar ve sigorta iĢletmeleri iÑin de 2004 yılından Ñıkarılan kanun ile 

dönem sonunda finansal tablolarını UFRS‘ ye göre de yayımlama zorunluluğu getirilmiĢtir.  

Irak‘ ta son yıllarda ortaya Ñıkan bu zorunluluk, mali tabloların sunumu sırasındadır. Tüm iĢlemler 

Irak Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre ve tekdüzen hesap planı kullanılarak yapılmaktadır. Dönem 

sonunda mali tablolar tekdüzen hesap planına göre hazırlanmaktadır. Ancak 31.12 tarihli dönem sonu 

mali tablolar UMS/UFRS‘ ye göre de yayımlanmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus 

tabloların her iki sisteme göre de hazırlanması zorunluluğu oluĢudur. Ayrıca Ģunu da belirtmek 

gerekir;  mali tablolar Irak‘ ta ilk baĢlarda ArapÑaya Ñevrilen 14 adet özet standartlara göre değil, 

Uluslararası olarak kullanılan standartlara (UMS/UFRS) göre yayımlanmak zorundadır. Buna iliĢkin 

olarak da ilerleyen kısımlarda bahsedilecek olan IMS 6 Muhasebe Politikaları ve Finansal Tabloların 

SunuluĢu Standardının ilk Ñevirisine ekler yapılarak UMS 1‘ e yaklaĢtırıp bunu kullanmaya 

baĢlamıĢlardır. Aynı Ģekilde IMS 7‘ de düzenlenmiĢ ve nakit akıĢ tablolarının düzenlenmesi sırasında 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

Tablo 5. Irak Muhasebe Standartları 

IMS 1: ĠnĢaat SözleĢmeleri 

IMS 2: Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

IMS 3: BorÑlanma Maliyetleri 

IMS 4: Kur DeğiĢiminin Etkileri 

IMS 5: Stoklar 

IMS 6: Muhasebe Politikaları ve Finansal Tabloların SunuluĢu 

IMS 7: Nakit AkıĢ Tabloları 

IMS 8: DeğiĢen Fiyat Seviyelerinin Etkilerini Yansıtan Bilgiler 

IMS 9: Raporlama Döneminden (BilanÑo Tarihinden) Sonraki Olaylar 

IMS 10: ĠliĢkili Taraf AÑıklamaları 

IMS 11: Tarımsal Faaliyetler 

IMS 12: Varlıklarda Değer DüĢüklüğü 

IMS 13: Gelir Vergileri 

IMS 14: ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarindaki Yatırımlar 

Kaynak: http://www.d-raqaba-m.iq  
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Tablo 6. Türkiye ve Irak Muhasebe Standartları 

TMS NO  STANDART ADI IMS NO  STANDART ADI 

TMS 1 

TMS 8 

 

TFRS 7  

FĠNANSAL TABLOLARIN 
SUNULUġU 

MUHASEBE POLĠTĠKALARI, 

MUHASEBE TAHMĠNLERĠNDE 
DEĞĠġĠKLĠKLER VE HATALAR 

FĠNANSAL ARAÆLAR VE 

AÆIKLAMALAR 

IMS 6 MUHASEBE POLĠTĠKALARI 
VE FĠNANSAL TABLOLARIN 

SUNULUġU 

TMS 2 STOKLAR IMS 5 STOKLAR 

TMS 7 NAKĠT AKIġ TABLOLARI IMS 7 NAKĠT AKIġ TABLOLARI 

TMS 10 RAPORLAMA 

DÉNEMĠNDEN (BĠLANÆO 
TARĠHĠNDEN) SONRAKĠ 

OLAYLAR 

 

IMS 9 RAPORLAMA 

DÉNEMĠNDEN (BĠLANÆO 
TARĠHĠNDEN) SONRAKĠ 

OLAYLAR 

TMS 30 
Ġptal 

EdilmiĢ 

Bankalar ve Benzeri Finansal 
KuruluĢların Mali Tablolarındaki 

AÑıklamalar 

IMS 10 Bankalar ve Benzeri Finansal 
KuruluĢların Mali Tablolarındaki 

AÑıklamalar 

TMS 11 ĠNġAAT SÉZLEġMELERĠ IMS 1 ĠNġAAT SÉZLEġMELERĠ 

TMS 12 GELĠR VERGĠLERĠ IMS 13 GELĠR VERGĠLERĠ 

TMS 15 

Ġptal 

EdilmiĢ 

DeğiĢen Fiyat Seviyelerinin Etkilerini 

Yansıtan Bilgiler  

IMS 8 DeğiĢen Fiyat Seviyelerinin 

Etkilerini Yansıtan Bilgiler  

TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER 
DÊġÊKLÊĞÊ  

IMS 12 VARLIKLARDA DEĞER 
DÊġÊKLÊĞÊ 

TMS 21 KUR DEĞĠġĠMĠNĠN ETKĠLERĠ IMS 4 YABANCI PARA 

KURLARINDAKĠ 
DEĞĠġĠKLĠKLERĠN ETKĠLERĠ 

TMS 23 BORÆLANMA MALĠYETLERĠ IMS 3 BORÆLANMA MALĠYETLERĠ 

TMS 28 ĠġTĠRAKLERDEKĠ VE Ġġ 
ORTAKLIKLARINDAKĠ 

YATIRIMLAR 

IMS 14 ĠġTĠRAKLERDEKĠ VE Ġġ 
ORTAKLIKLARINDAKĠ 

YATIRIMLAR 

TMS 38  MADDĠ OLMAYAN DURAN 
VARLIKLAR 

IMS 2 MADDĠ OLMAYAN DURAN 
VARLIKLAR 

TMS 41 TARIMSAL FAALĠYETLER  IMS 11 TARIMSAL FAALĠYETLER  

 

Irak standartlarının iÑinde yer alan  IMS 8 DeğiĢen Fiyat Seviyelerinin Etkilerini Yansıtan Bilgiler ve 

IMS 10 Bankalar ve Benzeri Finansal KuruluĢların Mali Tablolarındaki AÑıklamalar standartlarının 

Türkiye‘ deki karĢılıkları olan standartlar iptal edilmiĢtir.  

Türkiye‘ de yayımlanan standartlar iÑin Kamu Gözetim Kurulu web sitesinde, Irak‘ taki standartlar 

iÑin Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu web sitesinde yer alan Standart metinleri incelenmiĢtir 

(kgk.gov.tr, d-raqaba-m.iq) 

IMS 6‘ nın amacı,  mali raporların daha iyi anlaĢılması, diğer iktisadi kurum ve Ģirketlerin 

performansıyla ilgili ipuÑları vermesi, iĢletmelerin mali durumları hakkında doğru görüntü vermek 

olarak aÑıklanmıĢtır. Irak‘ ta IMS 6 Muhasebe Politikaları ve Finansal Tabloların SunuluĢu 

standardına Türkiye‘ de 3 standart karĢılık gelmektedir. IMS 6‘ nın finansal tabloların sunuluĢu ile 
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ilgili kısmına TMS 1 karĢılık gelmektedir. Ancak, TMS 1‘ deki maddelerin Ñoğu IMS 6‘ da yer 

almamaktadır.  

Ayrıca, ITDMS‘ de mevcut olan bazı ilkeler IAS 1‘ yer almamaktadır. Érneğin, ITDMS‘ de tüm 

muhasebe kavramları ve ilkeleri vardır.   Ama IAS 1‘ den Ñevrilen IMS 6 Finansal Tablolar Sunum 

Standardında sadece süreklilik esası yazmaktadır. IAS 1‘de muhasebe ile ilgili daha Ñok esas 

yazmasına rağmen ÑevrilmemiĢtir. IMS 6‘ da TMS 1‘ de olduğu gibi tam bir finansal tablo setinde, 

bilanÑo, gelir tablosu, özkaynak değiĢim tablosu, nakit akım tablosu vardır. Irak TDMS‘ de temel mali 

tablolar, bilanÑo, gelir tablosu, özkaynak değiĢim tablosu ve nakit akıĢ tablosudur. Bunları 

yayımlamak zorunludur. Ancak borsadaki Ģirketler iÑin sadece bilanÑo, gelir tablosu ve nakit akıĢ 

tablosu zorunludur. Borsadaki Ģirketler, hem tekdüzen muhasebe sistemine hem de UFRS ye göre 

raporlama yapmak zorundadır ancak borsa Ģirketleri iÑin Ñıkan tebliğ gereğince sadece bilanÑo, gelir 

tablosu ve nakit akıĢ tablosunu UFRS‘ ye göre düzeltip yayımlamaktadırlar.   

IMS 6 2012 yılında geliĢtirilmiĢ ve Ek 1 ile finansal tabloların sunuluĢu ile aÑıklamalar getirilmiĢtir. 

Ancak yine de TMS 1 ile aynı değildir.  

IMS 6 finansal tabloların sunuluĢu yanında muhasebe politikaları ve tahminleriyle ilgili maddeler de 

iÑermektedir. Muhasebe politikalarının seÑilmesi ve değiĢtirilmesine yönelik koĢulları belirlemekte ve 

muhasebe politikalarında değiĢiklik yapıldığı durumlarda bu değiĢikliklerin muhasebe/finansal 

raporlama aÑısından hangi iĢlemleri gerektirdiğini düzenlemektedir Standart, ayrıca, muhasebe 

politikaları veya tahminlerinin değiĢtirilmesinin ya da geÑmiĢ dönem hatalarının düzeltilmesinin 

gerektiği durumlarda yapılması gereken aÑıklamaları da iÑermektedir. 

TMS 8‘ de de amaÑ yukarıdakiyle benzer Ģekilde; muhasebe politikalarının seÑilmesi ve değiĢtirilmesi 

ile ilgili kriterleri belirlemek, muhasebe politikalarında ve tahminlerinde meydana gelen değiĢiklikler 

ile hataların düzeltilmesi ile ilgili muhasebeleĢtirme ve aÑıklama kriterlerini düzenlemektir. Her iki 

standart da genel itibariyle aynıdır.  

IMS 6‘ da bazı maddeleri yer alan baĢka bir standart TFRS 7‘ dir. IMS 6‘ nın orijinal metninde değil 

sonradan düzenlenen ek metni ülkemizdeki TFRS 7 ile örtüĢmektedir.  

IMS 5 Stoklar Standardına bakıldığında, Irak‘ ta Stoklar standardının büyük ve önemli kısmının 

ArapÑa‘ ya Ñevrildiği görülmektedir. Bir iĢletmenin en önemli varlık kalemleri arasında stoklar ilk 

sırada sayılabilir.  Stokların iĢletme varlıkları iÑerisinde ciddi bir paya sahip olması, iĢletmenin temel 

finansal tabloları olan bilanÑo ve gelir tablosu aÑısından önemini arttırmaktadır. Bu standardın hangi 

stokları kapsadığı hangilerini iÑermediği, stokların ilk edinimde ve sonrasında nasıl değerleneceği gibi 

noktalar her iki standartta da mevcuttur.   

IMS 7 Nakit AkıĢ Tabloları Standardı her iki ülkede de aynıdır. Tam bir finansal tablo setinin bir 

parÑası olması dolayısıyla nakit akıĢ tablosunun yayımlanması zorunludur. Irak‘ ta tabloların UFRS‘ 

ye göre yayımlanma zorunluluğu getirilmesinden sonra bu standart uluslararası haliyle aynı Ģekle 

getirilmiĢtir. ĠĢletmenin nakit sağlama, nakdi değerlendirme, ve gelecekte nakde bağlı amaÑlarını 

gerÑekleĢtirebilme gücünün belirlenmesi ve geliĢtirilmesi amacıyla nakit akıĢı konusunda bilgiler 

sunmayı hedefler. Faaliyetlere göre ayrı nakit akıĢ bölümleri hazırlanıyor olması da hem Irak hem 

Türkiye‘ de kullanılan tekdüzen hesap planları aÑısından farklılaĢtırılmıĢ bir uygulamadır.  

IMS 7‘ de TMS 7‘ den farklı bir Ģekilde, bu standardı kullanacak kurumlar sosyalist yapı Ģirketleri, 

karma Ģirketler, kamu ve özel anonim Ģirketler, Irak‘ ta faaliyet gösteren yabancı Ģirketler, bankalar ve 

mali kuruluĢlar Ģeklinde belirtilmiĢtir 

IMS 9 standardının metninde bu standardın hesapta olmayan ihtimalleri ve bilanÑo tarihinden sonra 

olan olayları kapsadığı belirtilmektedir. Bu kuralın hedefi, bilanÑo tarihini takip eden olayları ve 

hesapta olmayan ihtimallerin ele alınması konusunda kamu, karma, özel ve kooperatif gibi iktisadi 

kuruluĢlara yapılacak muhasebe iĢlemlerinin ve kullanılacak müdahale Ģekillerinin net biÑimde 

belirlenmesinde yardımcı olmaktır. TMS 10‘ da ―ĠĢletmenin sürekliliği varsayımının bütün iĢletme 

iÑin uygun olmadığını gösteren düzeltme gerektiren olaylar olması durumunda varlık ve borÑların 

bilanÑo tarihindeki defter değerleri düzeltilmelidir. Hisse senedi ihraÑ edilmesi veya önemli iĢletme 

birleĢmeleri gibi bilanÑo tarihinden sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda 

aÑıklanmalıdır.‖ ġeklinde yer alan madde Irak versiyonunda bulunmamaktadır. Oysa IMS 6‘ da 

muhasebenin yalnızca süreklilik varsayımı yer almaktadır. Buna rağmen IMS 9‘ da yer almaması 

dikkat Ñekmektedir.  

IMS 1 ĠnĢaat SözleĢmeleri Standardı, inĢaat sözleĢmeleri muhasebesinin araĢtırılması, bu 

sözleĢmelerin mali aktivitesinin raporlarda ve kesin hesaplardaki sonucunun ölÑülmesi ile ilgili 
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kuralın nasıl uygulanacağını tarif eder. ĠnĢa sözleĢmesinin tarifi; ĠnĢaat iĢiyle ilgili birimlerin projeler 

ve gayrimenkullerin inĢa sözleĢmeleridir. Bu raporda inĢaat sözleĢmelerinin muhasebesine ait 

incelenmenin gerekÑesi, baĢlangıÑ ve bitiĢ tarihleri değiĢik muhasebe dönemlerinde yer almalarıdır. 

Bu nedenle yapım süresi inĢa sözleĢmeleri iÑin ayırt edici bir özellik olarak kullanılmamıĢtır. Irak‘ ta 

inĢaat sektörünün önemli oluĢu bu standardın da TMS 11 le hemen hemen aynı olması sonucunu 

doğurmuĢtur. 

IMS 13 Gelir Vergileri standardının amacı durumların cari ve gelecek dönemlerdeki vergisel 

sonuÑlarının nasıl muhasebeleĢtirileceği de dahil olmak üzere, gelir vergilerinin 

muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin yöntemleri ortaya koymaktadır. Bu standart, Gelir vergisine muhasebe 

Ñözümünü hedefler, vergi havuzunu belirlemeyi, gelir vergisinin muhasebe Ñözümünü tanımlar 

(ödeme ve geri alma) , mali beyanlarda sunum Ģeklini belirler ve onunla ilgili yapılacaklar anlatır. Bu 

kural gelir vergisi muhasebesinde uygulanır, bu kapsama gelir vergisi ödeme yükümlülüğü olan ve 

gelir vergisinin muhasebe Ñözümünün dahil olan yerli ve yabancı gelirler dahildir. Bu kuralın 

hükümleri, gelir vergisini havuzunu belirleyen mali beyanlara dahil olan tüm anonim Ģirketler, limited 

Ģirketler, Ģirketler ve diğer yatırımlar iÑin geÑerlidir. Her iki standart da temelde aynı maddeleri 

iÑermektedir.   

Değer düĢüklüğü, varlığın net defter değerinin, geri kazanılabilir tutarından yüksek olması durumda 

ortaya Ñıkar. Varlığın geri kazanılabilir tutarı, net satıĢ fiyatı (gerÑeğe uygun değer) ile kullanım 

değerinden yüksek olanıdır. ĠĢletmelerin, ticaret ya da mal veya hizmet üretimi faaliyetlerinde, 

bulunabilmeleri iÑin bazı faktörleri bir araya getirmeleri gerekmektedir. Bu faktörler, sermaye, insan 

kaynakları, hammadde ve malzeme, tesis, makine, cihaz ve benzerleridir. ĠĢletmelerin faaliyette 

bulunabilmeleri iÑin gerekli olan bu faktörler varlık olarak adlandırılmaktadır Değer düĢüklüğü, bir 

varlığın defter değerinin, söz konusu varlığın satıĢı veya kullanımı ile geri kazanılacak tutarından fazla 

olduğu durumlarda meydana gelir (Ayhan, 2014:85). Değer düĢüklüğü ile ilgili standart, her iki ülke 

Ñevirisinde de aynı özellikleri ile ele alınmıĢtır.  

TMS 21 Kur DeğiĢiminin Etkileri ile IMS 4 Yabancı Para Kurlarındaki DeğiĢikliklerin Etkileri 

standartları da amacı, kapsamı ve aÑıklaması itibariyle birbirinin aynıdır.  Bu standart, kurumun yerli 

para birimine göre birleĢtirilmiĢ mali raporların yapılması amacıyla, döviz karĢılığı uygulanmıĢ iĢlerin 

mali raporlarını yerli para birimine Ñevrilmesi ve döviz karĢılığında yapılan iĢlerin muhasebesinin 

incelenmesiyle ilgilenir. Yabancı para birimindeki iĢlemlerin ve yurt dıĢındaki faaliyetlerin 

muhasebeleĢtirilmesinde ve finansal tabloların yabancı bir para birimine Ñevrilmesinde uygulanacak 

hükümleri iÑerir Parasal kalemlerden kaynaklanan kur farkları, oluĢtukları dönemde gelir ya da gider 

olarak muhasebeleĢtirilir. 

IMS 3 BorÑlanma Maliyetleri Standardı, kamu, özel veya karma sektörde ÑalıĢan ve borÑlanarak 

kendi malvarlıklarını alan veya inĢa eden ve kendi mali raporlarını süreye bağlı olarak hazırlayan 

iktisadi birimler tarafından uygulanır. BorÑlanma maliyetleri; temel yönteme göre veya alternatif 

yönteme göre muhasebeleĢtirilir. Temel yönteme göre, borÑlanma maliyetleri finansal tablolara 

oluĢtukları dönemde gider olarak yansıtılır. Temel yöntemde, borÑlanmanın niteliğine ve yöntemine 

bakılmaksızın, borÑlanma maliyetleri oluĢtukları dönemde gider olarak muhasebeleĢtirilir. Ancak bir 

özellikli varlığın edinimi sırasında katlanılan borÑlanma maliyetleri aktifleĢtirilebilir. Bu durum her iki 

standartta da aynıdır.  

IMS 14 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar, yatırımı muhasebenin Ñözüm yöntemlerini 

tanımlamayı hedefler, yatırım ÑeĢitleri, kavramı, muhasebesi ve aÑıklamalarını tanımlar. Kısa vadeli 

ve Êretim artıĢı ve ekonomiğin iyileĢmesine neden olan uzun vadeli yatırımlar arasındaki farkları 

belirler. ĠliĢkili tarafların niteliği ve iĢletmenin iliĢkili taraflarla olan iĢlemleri hakkında aÑıklamalarda 

bulunulmasını gerektirir. 

IMS 2’ ye göre, Maddi olmayan duran varlıklar, makine ve demirbaĢ gibi diğer varlıklarda olduğu 

gibi iĢletmeye gelecekte fayda sağlaması beklenen ancak fiziki olarak bir özelliğe sahip olmayan 

varlıklardır. Bir maddi olmayan duran varlığı sadece standartta belirlenmiĢ kriterlerin sağlanmıĢ 

olması durumunda muhasebeleĢtirmesini zorunlu kılar. Tüm maddi olmayan duran varlıkların 

muhasebeleĢtirilmesinde uygulanır. Ġki standartta da hemen hemen aynı olmakla beraber IMS 2‘ de 

yararlı ömür ile ilgili aÑıklama yer almamaktadır.  

IMS 11 Tarımsal faaliyetler standardının amacı, tarımın ÑeĢitli faaliyetlerinin muhasebe bilgisini 

sağlamak, mevcut canlıların yaĢam döngüsünün onaylı prensiplerini belirlemek ve aÑıklamak, hayvan 

ve bitkilerin değerlendirme temellerini aÑıklamaktır. Tarım sektöründeki ÑalıĢma Ģekli birÑok soruna 

neden olmuĢtur, bu sorunların üzerinde durup doğru Ñözüm yollarını bulmak gerekir. Bu sorunların 
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baĢında tarımsal dönem ile mali yılın arasındaki farklılık gelir. Standart, bu gibi sorunların 

Ñözümlerini iÑerir.  

5. SONUÇ 

Muhasebe sürekliliği olan, her yerde var olan ve faydalı bilgi üretmesi beklenen bir hizmet 

fonksiyonudur. Dolayısıyla muhasebe; bir toplumun sürekli olarak değiĢen ihtiyaÑlarına cevap vermeli 

ve toplumun yasal, politik ve ekonomik durumunu yansıtmalıdır. Bunun iÑin de olumlu anlamda 

değiĢmelidir.  Dünya Ñapında muhasebeden beklenen ile ilgili olarak Ģu andaki ihtiyaÑ finansal 

raporların herkes tarafından anlaĢılmasıdır. Bunun iÑin de gerekli olan muhasebe ve finansal 

raporlama standartlarına tam uyumdur.  

Bu ÑalıĢma Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uyum noktasında Irak‘ ın ne 

aĢamada olduğunu Türkiye ile karĢılaĢtırmalı olarak sunmak amacıyla gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

Uluslararası standartların yerelde uygulanması sırasında uyumun ve koordinasyonun Ñok önemli 

olduğu;  uyum olmadığında finansal raporlamada birlik sağlama amacından da sapılacağı söylenebilir. 

Türkiye‘ den de önce tekdüzen muhasebe sistemini tesis eden ve ülkede kullanılma zorunluluğu 

getiren ve yine standartların uluslararası alandaki ilk yıllarında kendi dillerine Ñevirip yayımlayan bir 

ülke olan Irak, sonraki dönemlerde muhasebe uygulamaları noktasında geliĢme kaydedememiĢtir. 

Muhasebe standartları bir ikisi dıĢında ilk yayımlandığı gün gibi kalmıĢ, uluslararası arenadaki 

geliĢmeleri takip edememiĢtir.  

Irak‘ ta 2000‘ li yılların baĢında ÑeĢitli kanunlarda yapılan değiĢiklikler ve de 2015 yılında muhasebe 

standartlarına göre raporlama yapma zorunluluğu bundan sonraki zaman dilimlerinde tüm uluslararası 

standartların anlaĢılıp yayımlanması ve etkin kullanılması sonucunu doğurabilir. Tabii ki bu yeterli 

değildir. Vergi kanunların da standartlarla ilgili düzenlemelere yer vermesi ve standartları 

uygulayacak meslek mensuplarının bilgilendirilmesi, eğitilmesi gerekmektedir.  

Yabancı yatırımcıların Irak‘ ı tercih etmelerinde ve de Irak Ģirketlerinin dıĢ borÑlanma fırsatlarını iyi 

değerlendirmelerinde standartları kullanmanın olumlu etkileri olacağı aÑıktır.  

 

ÆalıĢma, aĢağıdakileri iÑeren bir dizi öneriyle sonuÑlandırılabilir; 

1. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları gereksinimlerinin uygulanmasına dair 

Irak muhasebe standartlarının göze Ñarpan bir eksikliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Éyle 

ki, uluslararası muhasebe standartları farklı kültürel ortamlarda meydana gelen geliĢmelerin sonucu 

olarak ortaya Ñıkmakta iken, Irak muhasebe standart ve kuralları daha ziyade yerel Ñevreye 

odaklanmıĢ ve bu kuralları yerel özelliklere uyarlama ihtiyacı ile ilgilenmektedir. 

 

2. Irak Muhasebe Standartları ve ilgili komitelere muhasebe alanında uzmanlaĢmıĢ yeni üyelerin 

kazandırılmasıyla Irak muhasebe sistemi güÑlendirilmeli, modernleĢtirilmeli ve geliĢtirilmelidir. Bu 

tutum, uluslararası standartlar ile uyumlu yeni yerel muhasebe kurallarını aktive edecek ve bu 

kuralların uygulanması iÑin güvenilir bir temel oluĢturacaktır. 

 

3. Standart ve tek tür muhasebe standartlarının bulunmaması, farklı tür iĢletme ve firmaların farklı 

muhasebe yöntemlerini kullanmasına, dolayısıyla finansal tablolarda da farklılıklar görülmesine neden 

olmaktadır. Bu nedenle, karĢılaĢtırılabilir hale getirilmesi zor olan finansal tabloların 

değerlendirilmesi bilhassa ilgili karar alma süreÑlerini zorlaĢtırmaktadır. 

 

4. Êlkelerin muhasebe sistemlerini karĢılaĢtırmak ve aralarındaki koordinasyonu sağlamak ile birlikte, 

üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ standartlar ortaya koymak ve bu standartların tamamını bir yapı altında 

toplamak oldukÑa önemli ve gereklidir. Uluslararası muhasebe standartlarının uygulanması genellikle, 

bağlayıcı olmayan bir uluslararası kriter olarak kalmaktadır. Bu standartların uygulanması tamamen 

isteğe bağlıdır, Ñünkü hiÑbir kuruluĢ bu standartları uygulamakla yükümlü değildir. 
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Özet 

KüÑük ve orta büyüklükteki iĢletmeler Türkiye‘de kayıtlı toplam giriĢim sayısının %99,8‘ini 

oluĢturmaktadır (TÊĠK, 2016). Bu giriĢimler Dünya genelinde ve Türkiye‘de mevcut ekonomik sistem iÑerisinde 

vazgeÑilmez bir büyüklüğe sahiptir. Temel amacı kar elde etmek olan KOBĠ‘ler tedarikÑiler, müĢteriler ve kredi 

kuruluĢları ve diğer dıĢ kullanıcılar ile kurdukları iliĢkilerde güvenilir, Ģeffaf ve anlaĢılabilir finansal tablolara 

ihtiyaÑ duymaktadırlar. Bu bağlamda ÑalıĢmanın temel amacı, Türkiye‘de, Avrupa Birliği ülkelerinde ve 

Uluslararası Denetim Standartları kapsamında KOBĠ‘lerde bağımsız denetim uygulamalarının yasal 

düzenlemeleri ilgili mevcut durum tespiti yapılmaya ÑalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kavramlar: KOBĠ, Bağımsız Denetim, Denetim 

INDEPENDENT AUDIT IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES: 

ANALYSING IN TERMS OF COUNTRY APPLICATIONS 

Abstract 

Small and medium sized enterprises constitute %99,8 of the total number of registered initiative in 

Turkey (TÊĠK, 2016). These initiatives have an indispensable size in the current economic system in Turkey and 

worldwide. SMEs whose main purpose is to make profit need reliable, transparent and understandable financial 

statements in relation to suppliers, customers, credit institutions and other external users. In this regard, main 

purpose of this study in Turkey, in EU countries and in the context of the International Auditing Standards, an 

attempt was made to determine the current situation regarding the legal regulations of independent auditing 
practices in SMEs. 

Key Words: Small and Medium Sized Enterprises, Independent Audit, Audit   

 

1. GĠRĠġ 

KüÑük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler (KOBĠ), dünya genelinde ekonomilerin en önemli birimleri 

arasında yer almaktadır. KOBĠ‘ler sadece ekonomik olarak değil toplumlarda sosyal ve Ñevresel 

faaliyetlerin de önemli kısmını yürütmektedirler. Bu bağlamda KOBĠ‘ler baĢta ekonomik Ñevreler 

olmak üzere toplumsal ve sosyal alanlarda da önemli bir merkez olarak karĢımıza Ñıkmaktadır 

(Richardt and Bodo 2018). 

KOBĠ‘ler geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan bütün ülkelerde gerek toplam iĢletmelerin ve gerekse toplam 

istihdamın önemli bir kısmını oluĢturmaktadır (Erol, 2010, s.165). Günlük yaĢantımızda son derece 

büyük öneme sahip olan KOBĠ‘ler “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan mikro işletme, küçük 

işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimler” olarak 

tanımlanmaktadır (Md. 3/b). Bu bağlamda KOBĠ sınıflandırmasına iliĢkin kriterler aĢağıda Tablo-1‘de 

yer almaktadır. 
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Tablo 1: KOBĠ Sınıflandırmasına ĠliĢkin Kriterler 

Kriter Mikro ĠĢletme KüÑük ĠĢletme 
Orta Büyüklükteki 

ĠĢletme 

ÆalıĢan Sayısı <10 <50 <250 

Yıllık Net SatıĢ Hasılatı 
≤ 1 milyon TL ≤ 8 milyon TL ≤ 40 milyon TL 

Yıllık Mali BilanÑo 

Toplamı 

≤ 1 milyon TL ≤ 8 milyon TL ≤ 40 milyon TL 

 

Yukarıda Tablo-1‘de Türkiye‘de KOBĠ olarak sınıflandırılan iĢletmelerin seÑiminde kullanılan 

kriterler yer almaktadır. Tablo-1‘den de anlaĢılacağı üzere herhangi bir iĢletmenin KOBĠ olarak 

nitelendirilebilmesi iÑin tek bir kriter yeterli olmayıp aynı anda birkaÑ kriterin sağlanmıĢ olması 

gerekmektedir. 

Bağımsız denetim, iĢletmelerin finansal nitelikteki tablo ve diğer bilgilerinin söz konusu tablo ve 

bilgiler iÑin önceden belirlenmiĢ kriterlere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda makul 

bir güvence sağlamak iÑin yapılan faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda finansal 

bilgi kullanıcıları baĢta olmak üzere paydaĢlar ve iĢletme sahip ve ortakları iÑin bağımsız denetim 

oldukÑa büyük öneme sahiptir. KOBĠ‘lerin de günlük yaĢantımız ve ekonomimiz iÑinde sahip olduğu 

önem göz önünde bulundurulduğunda KOBĠ‘ler de yapılacak olan bağımsız denetim faaliyetleri de 

son derece büyük önem arz etmektedir. Söz konusu önem doğrultusunda ÑalıĢmanın amacını 

KOBĠ‘lerde bağımsız denetim faaliyetlerinin Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Denetim 

Standartları kapsamında incelenmesi oluĢturmaktadır. Bu amaÑ doğrultusunda ÑalıĢma 5 bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde KOBĠ‘lerin ekonomik hayattaki yerlerine değiniliĢ sonrasında 

KOBĠ‘ler iÑin bağımsız denetimin öneminden bahsedilmiĢtir. ÆalıĢmanın ikinci bölümünde 

KOBĠ‘lerde Türkiye‘de KOBĠ‘lerin bağımsız denetimiyle ilgili olarak yapılan ÑalıĢmalara yer 

verilirken üÑüncü bölümde AB ve Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)‘de yapılan ÑalıĢmalara yer 

verilmiĢtir. ÆalıĢmanın dördüncü bölümünde uluslararası denetim standartlarında bağımsız denetim 

uygulamaları hakkında bilgi verilmiĢtir. ÆalıĢmanın son bölümü olan sonuÑ bölümünde ise yapılan 

inceleme sonrasında ulaĢılan bulgular yorumlanmıĢtır. 

2. KOBĠ’LER ĠÇĠN BAĞIMSIZ DENETĠMĠN ÖNEMĠ 

KOBĠ‘lerin büyüme ve geliĢme gösterebilmeleri, finansal bilgi yönetimi ve finansal raporlamaya 

yeterince önem vermelerine bağlıdır (Yıldız ve Eskin, 2012: 64). Bu sebeple KOBĠ‘ler iÑin bağımsız 

denetimin ihtiyaÑtan öte bir zorunluluk olduğu düĢünülmektedir (CoĢkun, 2011: s.11). Türkiye‘deki 

KOBĠ‘lerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği‘ne göre muhasebe iĢlemlerini 

gerÑekleĢtirmeleri ve KOBĠ TFRS‘ye hiÑ geÑiĢ yapılamaması, KOBĠ‘lerin bağımsız denetime tabi 

tutulmasını engellemiĢtir. KOBĠ‘lere yönelik TTK ve uluslararası standartlar ayrı bir denetim 

standardı önermemektedir. Ancak bu KOBĠ denetiminin büyük Ģirket denetiminden farklı yaklaĢımlar 

gerektirdiği gerÑeğini değiĢtirmeyecektir (CoĢkun, 2011: 13). 

Dünyada Ñoğu ülkede KOBĠ‘lerin finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili hala ne bir yasal 

düzenleme ne de gereklilik bulunmamaktadır. ĠĢletmeler finansal raporların denetimini bir yük olarak 

değil, iĢletmeye değer yaratacak bir uygulama olarak görmeleri gerekmektedir. KüÑük iĢletmeler iÑin 

faaliyetler ve iĢlemler Ñok basit olarak değerlendirilse de söz konusu iĢletmelere denetim farklı bir 

bakıĢ aÑısı sağlayarak, profesyonel geliĢmeler ve iyileĢtirmeler sağlayabilmektedir. Æoğu 

ekonomilerde küÑük iĢletmeler Ñok önemli etkiye sahiptirler. Karar vericilerin alacakları kararlarda 

finansal bilgilere olan güveni sağlayacak olan denetim faaliyetidir. Aksi takdirde hem iĢletme 

sahiplerine hem de finansal bilgi kullanıcılarına sunulan bilgiler her zaman gerÑeği yansıtmayabilir.  

KOBĠ‘lerin bağımsız denetim hizmetinden muaf tutulmasının birÑok nedeni vardır. KOBĠ‘lerin 

Ñoğunluğunda iĢletme sahip ve yöneticileri aynı kiĢiler olup söz konusu bireyler yönetici ve ortak 

olarak görev yapmaktadırlar. Buna ilaveten KOBĠ‘ler etkin bir iÑ kontrol sistemine sahip olmadıkları 

iÑin bağımsız denetÑiler yeterli, aÑık, nitelikli bir denetÑi görüĢü oluĢturamayabilirler. Bütün bunların 

ötesinde, KOBĠ‘ler bağımsız denetim hizmetini iĢletmelere değer katmaktan daha Ñok iĢletme iÑin ek 

maliyet olarak görmektedirler (Haron ve diğ. 2016: 154). 

3. TÜRKĠYE’DE KOBĠ’LERDE BAĞIMSIZ DENETĠM ÇALIġMALARI 

Son dönemlerde meydana gelen hızlı geliĢmeler neticesinde iĢletmeler, uluslararası düzeyde bir 

rekabet ortamında varlıklarını sürdürmektedirler. Ulusal iĢletmelerin finansal tablolarını oluĢtururken 

uyguladıkları muhasebe standartları ile uluslararası uygulamalar arasında uyumsuzluklar 

bulunmaktadır. Bu uyumsuzluklar finansal tabloların karĢılaĢtırılabilir olmasını engellemekte ve bilgi 

kullanıcıları söz konusu finansal tabloların değerlendirilmesinde sorunlar yaĢamaktadırlar (Karahan, 

Ġğde ve Ézbezek, 2017, s. 330). Ayrıca finansal tablolardaki eksiklikler, finansal kriz oluĢumunda 
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yapı taĢı olarak görülmektedir (T.C. AB Bakanlığı, 2011: s. 1). ĠĢletmelerin uluslararası düzeyde 

rekabet etmeleri ise muhasebe ve denetim alanlarında ortak bir disiplinin geliĢtirilmesini zorunlu 

kılmıĢtır (GüngörmüĢ, Ergin ve CoĢkun, 2014: s. 37). Ayrıca Avrupa Birliği‘ne üyelik planlarının 

ortaya Ñıkması bu standartlara uyumu kaÑınılmaz hale getirmiĢtir (Ġğde, 2013: s. 21). Bu nedenle 

finansal tabloların kaliteli, Ģeffaf, güvenilir olması ve finansal bilgi ihtiyacına uygun, karĢılaĢtırılabilir 

bilgileri taĢıması oldukÑa önemli hale gelmektedir (KGK, 2017). Finansal tabloların bu kriterleri 

sağlayabilmesi ancak bağımsız bir tarafın kontrol ve denetimi altında gerÑekleĢtirilebilmektedir. 

Organizasyonlarda bu düzenin sağlanması, bağımsız denetim olgusunu ortaya Ñıkarmaktadır 

(Türkiye‘de Bağımsız Denetim ve Kamu Gözetimi Kurumu, 2014: s.535). Finansal tabloların 

bağımsız denetime tabi olabilmesi iÑin önceden belirlenmiĢ standartlara uygun olarak hazırlanması 

gerekmektedir. Bu standartların tüm dünyada tutarlı bir Ģekilde uygulanabilmesi ve diğer finansal bilgi 

kullanıcıları tarafından uluslararası düzeyde karĢılaĢtırma yapılabilmesi iÑin Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu (IASB) tarafından Uluslararası Muhasebe Standartları/ Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları yayımlanmıĢtır (KGK, 2018). Bu standartlar Türkiye‘de ulusal denetim 

standartlarının temelini oluĢtururken, Sermaye Piyasa Kurulu ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 

Kurulu gibi birÑok resmi kurum tarafından finansal tabloların düzenlenmesinde örnek olarak 

alınmıĢtır (ġavlı, 2010: s. 2).  

KüÑük ve orta büyüklükteki iĢletmeler Türkiye‘de kayıtlı toplam giriĢim sayısının %99,8‘ini 

oluĢturmaktadır (TÊĠK, 2016). Bu giriĢimler Dünya genelinde ve Türkiye‘de mevcut ekonomik 

sistem iÑerisinde vazgeÑilmez bir büyüklüğe sahiptir. Temel amacı kar elde etmek olan KOBĠ‘ler 

tedarikÑiler, müĢteriler ve kredi kuruluĢları ve diğer dıĢ kullanıcılar ile kurdukları iliĢkilerde güvenilir, 

Ģeffaf ve anlaĢılabilir finansal tablolara ihtiyaÑ duymaktadırlar (Ġğde, 2013: s. 28). KOBĠ‘lerin en 

önemli kaynak sorunu olan finansman ihtiyacıdır. Finansman ihtiyacının karĢılanması ise finansal 

tablolardaki denetim ve Ģeffaflığın artırılması iÑin Basel kriterlerinin oluĢturulması ile daha zahmetli 

hale gelmiĢtir. Derecelendirmeye uygun olmayan KOBĠ‘ler bankalardan finansman elde etmede 

büyük zorluklar yaĢamaktadırlar. Söz konusu sorunların ortadan kaldırılması iÑin finansal tabloların 

önceden belirlenen ölÑütlere göre hazırlanmasını kaÑınılmaz hale getirmiĢtir (Kandemir ve Arifoğlu, 

2016: s. 344). 

KOBĠ‘ler iÑin önemli olan iki düzenleme Basel III Kriterleri ile Tam Set Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları‘nın yalınlaĢtırılması ve TürkÑe‘ye Ñevrilmesi ile oluĢturulmuĢ KOBĠ TFRS‘dir 

(Bozdemir, 2014: s. 87).  

Türkiye Muhasebe Standatları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)‘nın mevcut 

sistem iÑerisinde Sermaye piyasası dıĢında uygulanmasında sorunlar yaĢanmaktadır. Finansal 

tabloların TMS/TFRS gereklerine uygunluğu üzerine değerlendirme yapıldığı takdirde, Türkiye‘de 

yeterli bilgi birikimine sahip olmayan iĢletmelerin finansal tabloları vergi muhasebesi gerekleri 

ÑerÑevesinde hazırladığı tespit edilmiĢtir. KarĢılaĢılan sorunların ortadan kaldırılması amacı ile 2014 

yılında Uluslararası Denetim Standartları TürkÑe‘ye Ñevrilerek, Türkiye Bağımsız Denetim 

Standartları(BDS) ile uyumlu hale getirilmiĢtir (GenÑoğlu ve diğ., 2014: s, 3). Ancak Muhasebe 

Standartları‘nın aksine BDS‘nda KOBĠ‘lere ayrı olarak bir denetim standardı tanımlanmadığı 

anlaĢılmaktadır. Ekim 2010 tarihinde IFAC tarafından ―KOBĠ‘lerin Denetimlerinde Uluslararası 

Denetim Standartlarının (UDS) Kullanılmasına ĠliĢkin Rehber‖ ÑalıĢması hazırlanmıĢtır ve bu ÑalıĢma 

KOBĠ‘lerde bağımsız denetimin uygulanabilmesi iÑin yol gösterici niteliği taĢımaktadır. Ancak 

Rehber‘de bulunan bölümlerin hiÑbirinin mevcut UDS‘nin yerini almadığı ve bu amaÑla 

kullanılmaması gerektiği de vurgulanmıĢtır (CoĢkun, 2011). Tüm bu ÑalıĢmalar sonucunda Türk 

Ticaret Kanunu, UDS‘nın KOBĠ‘lere uygulanmasında UDS‘ndan ayrı bir standart seti önermemiĢtir 

(CoĢkun, 2011). 

Éte yandan KOBĠ‘lerde bağımsız denetimin zorunlu hale getirilmesi ve yaygınlaĢtırılabilmesi iÑin 

ÑalıĢmalar gerÑekleĢtirilmektedir. KOBĠ‘ler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen 

kuruluĢlardan hizmet alabilmek iÑin söz konusu hizmetin maliyetine katlanmaktadırlar (Kutlu ve 

Demirci, 2007: s.192). Türkiye‘de bağımsız denetim ile ilgili ortaya atılan son geliĢmelerden birisi ise 

bağımsız denetim hizmeti alacak olan KOBĠ‘lere, denetim raporlarının olumlu ya da Ģartlı görüĢ 

alması durumunda KüÑük ve Orta ÉlÑekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı 

tarafından bağımsız denetim desteği sağlanmasıdır 

(http://www.muhasebevergi.com/content.aspx?id=202).  

4.  AVRUPA BĠRLĠĞĠ ve ABD’DE KOBĠ’LERDE BAĞIMSIZ DENETĠM 

ÇALIġMALARI 
Dünyada muhasebe standartlarının uyumlaĢtırılmasında iki temel muhasebe standardı seti 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 

oluĢturulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), diğeri ise ABD‘DE Finansal 

Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından oluĢturulan ABD Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe 
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Ġlkeleri (US GAAP)‘dır. Bu iki setin birbirinden farkı US GAAP‘ın kural bazlı yani her türlü 

uygulamayı kapsayan detaylı bir düzenleme olması, UFRS‘nin ise ilke bazlı yani konuya iliĢkin 

ilkelerin ve standartların nihai amacını ortaya koyan bir düzenleme olmasıdır. Kurla bazlı yaklaĢımın 

bağımsız denetÑileri rutin uygulamalara yönlendirmekte olduğu tartıĢılmaktadır. Bu tartıĢmalara  

Ñözüm olarak Norwalk AnlaĢması imzalanmıĢ ve bu kapsamda US GAAP ve UFRS‘nin uyumlu hale 

getirilmesi iÑin ÑalıĢmalar baĢlatılmıĢtır (Toroslu, 2009).  

KOBĠ‘lerin Muhasebe Standartlarına uygun finansal tablolar hazırlamasını kolaylaĢtırmak amacı ile 

yapılan ÑalıĢmalar kronolojik olarak aĢağıdaki tabloda izlenmektedir. 

 

 

Temmuz 2003 KOBĠ muhasebe standartları projesi IASB‘nin gündeminde alındı. 

Haziran 2004 KOBĠ muhasebe standartları tartıĢma metninin yayınlanması ve 24 

Eylül 2004‘e kadar görüĢe aÑılması. 

Nisan 2005 KOBĠ‘ler ĠÑin Olası Kayıtlama ve ÉlÑüm DeğiĢikliklerine ĠliĢkin 

Anket‘in IASB ekibine uygulanması. 

Ekim 2005 Kayıtlama ve ölÑüm basitleĢtirmelerine iliĢkin yuvarlak masa 

toplantıları. 

Temmuz 2003- ġubat 2007 31 Kurul toplantısında KOBĠ muhasebe standartlarının tartıĢılması. 

Ağustos 2006 IASB web sayfasında Nihai Taslak‘ın ilk taslağının yayınlanması. 

Kasım 2006 IASB web sayfasında Nihai Taslak‘ın revize edilmiĢ taslağının 

yayınlanması. 

ġubat 2007 KOBĠ muhasebe standartları Nihai Taslak‘ın yayınlanması ve 30 

Kasım 2007‘ye kadar görüĢlere aÑılması. 

Haziran 2007 20 ülkede 116 küÑük iĢletmenin katılımıyla Nihai Taslak‘ın alan 

testi. 

Kasım 2007 Yorum döneminin sonu, 162 adet yorum mektubunun alınması. 

Mart-Nisan 2008 Yorum mektuplarında ve alan testinde karĢılaĢılan ana konuların 

Kurul‘a sunumu. 

Nisan 2008 ÆalıĢma Grubu‘nun Nihai Taslak üzerindeki olası değiĢikliklere 

iliĢkin kapsamlı tavsiyelerini sunması. 

Mayıs 2008- Nisan 2009 13 Kurul toplantısında önerilerin yeniden tartıĢılması. 

Nisan 2009 Kurul‘un Nihai Taslak‘ta olduğu gibi standardın adının ―KOBĠ‘ ler 

iÑin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı‖ olmasına karar 

vermesi. 

Temmuz 2009 Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından KOBĠ‘ler 

iÑin UFRS‘nin yayınlanması. 

Kaynak: A.Poroy Arsoy ve Tuba Bora, ―KOBĠ Muhasebe Standartlarının GeliĢimi ve Türkiye 

Uygulaması Êzerine Bir AraĢtırma‖, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), Sayı: 56, 2012: s. 

20. 

 

ABD‘de muhasebe standartları kamu sektörü ile özel sektör düzenlemelerinin birleĢtirilmesi esasına 

dayalı olarak yürütülen bir sisteme dayanmaktadır. Bu hususta bağımsız denetim iÑin gerekli 

kuralların belirlenmesinde, özel sektör düzenleyici kuruluĢların etkili olmasına olanak sağlanmıĢtır 

(Bostancı, 2002, s.5). Amerika BirleĢik devletlerinde KOBĠ‘lere sadeleĢtirilmiĢ ve sınırlı raporlar 

sunulması muafiyeti getirilmiĢtir. ABD‘de kamu iĢletmelerine uygulanan düzenlemelerin aksine yasal 

bir bildirimde bulunma zorunlulukları yoktur. Bu nedenle tabloların muhasebe standartlarına göre 

düzenlenmesi söz konusu değildir. Buna ek olarak ABD‘de faaliyet gösteren iĢletmeler isterlerse 

Amerikan Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerini( US GAAP) isterlerse de KOBĠ‘ler iÑin 

onaylanan Uluslararası Finansal Raporlama Standardını uygulamakta serbest 

bırakılmıĢlardır.(Karahan, Ġğde ve Ézbezek, 2017: s. 336-338). 

KOBĠ‘lerde tam set IFRS‘nin uygulanabilmesi oldukÑa zor ve zahmetli bir süreÑ olarak görülmekte ve 

IFRS‘lerin KOBĠ‘ler iÑin sadeleĢtirilmesi yoluna gidilmektedir. Ancak Avrupa Komisyonu 2013 

yılında KOBĠ‘ler iÑin IFRS‘nin kabulünü üye devletlere bırakmıĢ ve KOBĠ‘ler iÑin hazırlanan 

IFRS‘nin basitleĢtirilme ve idari yükün azaltılmasına hizmet etmediği görüĢünü savunmuĢtur. 
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ABD‘nin aksine Avrupa Birliği (AB)‘nde Ñok sayıda KOBĠ‘nin finansal tabloları Ģirketler 

hukukundan etkilenerek hazırlamaktadır (Karahan, Ġğde ve Ézbezek, 2017: s. 338).  

Bağımsız denetimin KOBĠ‘lere sağlayacağı faydaların yanı sıra, KOBĠ‘lerin bağımsız denetime hazır 

olup olmamaları da büyük önem taĢımaktadır. Ézellikle KOBĠ‘lerin kurumsal yapıya sahip olmaması, 

büyük Ñoğunluğunun aile Ģirketi olması, genellikle bir veya sınırlı sayıda ortak bulunması ve ortak 

statüsündeki kiĢilerin Ģirketin günlük operasyonuna ve genel olarak kontrol mekanizmasına önemli 

derecede müdahil olması, bu iĢletmelerde bağımsız denetim kültürünün olmaması, denetim 

maliyetinin rekabet güÑlerini olumsuz yönde etkileyeceği düĢüncesine sahip olmaları, bağımsız 

denetime elveriĢli bir kayıt sistemine sahip olmamaları, KOBĠ‘lerde finans ve muhasebe alanında 

yeterli ölÑüde nitelikli personel bulunmaması, ortak veya yöneticinin Ģahsi iĢlemleriyle, Ģirket 

iĢlemlerinin ayrıĢtırılmamıĢ olması, iÑ kontrol mekanizmalarının Ñok zayıf olması, vergi matrahını 

azaltma odaklı tutulan muhasebe kayıtlarının takip edilemez muhasebe hileleriyle yanıltıcı olma riski 

gibi sebepler, KOBĠ‘lerde bağımsız denetim yapılmasını zorlaĢtırmaktadır (Bozdemir, 2014: s. 103-

104; CoĢkun, 2011:  s. 6-7).  

Êlkeler arasında standart bir KOBĠ denetim rehberi olmadığı gibi örneğin Sri Lanka‘da KOBĠ 

Rehberi, denetim sürecini; ―Riski Değerlendir‖, ―Riske Yanıt Ver‖ ve ―Raporla‖ Ģeklinde bir temel 

rehber esas alınıp olup bu rehbere göre yapılmaktadır (Small and Medium - Sized Entities Audit 

Manual , 2013). 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Bağımsız denetimin KOBĠ‘lere sağlayacağı faydaların yanı sıra, KOBĠ‘lerin bağımsız denetime hazır 

olup olmamaları da büyük önem taĢımaktadır. KOBĠ‘lerin bağımsız denetimden muaf tutulmasının 

birÑok nedeni bulunmaktadır KOBĠ‘lerin Ñoğunluğunda iĢletme sahip ve yöneticileri aynı kiĢiler olup 

söz konusu bireyler yönetici ve ortak olarak görev yapmaktadırlar. Buna ilaveten KOBĠ‘ler etkin bir iÑ 

kontrol sistemine sahip olmadığından, bağımsız denetÑiler yeterli, aÑık, nitelikli bir denetÑi görüĢü 

oluĢturamamaktadırlar.  

Ézellikle KOBĠ‘lerin kurumsal yapıya sahip olmaması, büyük Ñoğunluğunun aile Ģirketi olması, 

genellikle bir veya sınırlı sayıda ortak bulunması ve ortak statüsündeki kiĢilerin Ģirketin günlük 

operasyonuna ve genel olarak kontrol mekanizmasına önemli derecede müdahil olması, bu 

iĢletmelerde bağımsız denetim kültürünün olmaması, denetim maliyetinin rekabet güÑlerini olumsuz 

yönde etkileyeceği düĢüncesine sahip olmaları, bağımsız denetime elveriĢli bir kayıt sistemine sahip 

olmamaları, KOBĠ‘lerde finans ve muhasebe alanında yeterli ölÑüde nitelikli personel bulunmaması, 

ortak veya yöneticinin Ģahsi iĢlemleriyle, Ģirket iĢlemlerinin ayrıĢtırılmamıĢ olması, iÑ kontrol 

mekanizmalarının Ñok zayıf olması, gibi sebepler, KOBĠ‘lerde bağımsız denetim yapılmasını 

zorlaĢtırmaktadır. Bütün bunların ötesinde, KOBĠ‘ler bağımsız denetim hizmetini iĢletmelere değer 

katmaktan daha Ñok iĢletme iÑin ek maliyet olarak görmektedirler. Bu bağlamda KOBĠ‘lerin gerek 

Türkiye‘de gerekse Dünyada KOBĠ muhasebe standartlarının uygulamaya konması ve bunun 

devamında da KOBĠ denetim standartları uygulama rehberi geliĢtirilmesi gereklidir.  
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Abstract 

 

This paper aims to present SMP (Small Medium Practices) view of services expected 

by SMEs (Small medium Enterprises) and possible adaptation of a new accounting 

standard for SMEs in a developing country context. The perspectives and capabilities 

of accounting professionals on accounting services is the major success factor to 

improve the preparation and use of financial information by SMEs. For this reason it 

is important to document the current condition in a country where the Public 

Oversight Board is preparing a new accounting standard for SMEs. A structured 

interview is conducted with three groups of accounting professionals according to 

size of their business to investigate views of accounting services provided to SMEs. 

Results show that, SMEs require tax and government regulation related services from 

accounting professionals. This might be lead by the complex and detailed nature of 

regulation and frequent changes in regulations. SMEs do not require performance 

evaluation, financial consulting and internal control consulting as much as the tax 

and regulatory services. This might show that, SME managers see accounting 

information only as a fulfillment of government requirements and does not take 

advantage of useful information to analyze their business. These results hold 

regardless of SMP size effect. This result is consistent with the expectation from tax 

and government regulation dominated accounting system for SMEs in a developing 

country.  Finally; even though there is a general knowledge of the new SME 

standard, it is not expected to fulfill the needs of SMEs completely. This result might 

be driven by the incomplete knowledge of the new standard and deviation from the 

expected IFRS for SME standard. The results show that more education is needed by 

accounting professionals and SME managers about the importance of financial 

information for growth in general and new accounting standard in particular. 

 

 

Keywords: SMEs, SMPs, accounting services, accounting standards, BOBI FRS 

JEL Codes: M41  
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Introduction 

 

The financial reporting needs of SMEs and SME-SMP relationship has been a topic 

of interest in recent years. Professional accounting organizations like IFAC and 

ACCA have published several reports on the issue. Services provided by SMPs to 

SMEs vary widely according to SME characteristics such as size, industry, growth 

rate, etc (Blackburn et al. (2010a, 2010b, and 2014), and country characteristics such 

as economic stability (Blackburn et al. 2014), regulation intensity, education level 

(Schizas et al. 2012), culture (Blackburn 2012) etc. In this respect, it is important to 

document the countrywide factors and demand for the type of consulting services 

SMPs provide in each country. In line with this argument, the aim of this study is to 

present the reporting environment of Turkey as a developing country with a tax 

based accounting environment for SMEs and high number of small and micro 

companies; and provide preliminary evidence on the services provided by SMPs to 

SMEs.    Turkey; traditionally has a tax based accounting system for SMEs. 

However, in line with the European Union integration efforts, use of IFRS for SMEs 

as an accounting standard SME financial reporting has been a major issue for several 

years. Education project has been launched by the accounting professional body to 

educate the existing professionals, and IFRS for SMEs based courses has been 

designed at the universities to educate new professionals. Despite all the preparation 

and education efforts on IFRS for SMEs, Public Oversight Board of Turkey issued a 

new draft SME standard called ―The Local Financial Reporting Framework‖. This 

move has been controversial since IFRS for SMEs has been promoted widely and 

recognition level was high (Uyar and Gungormus; 2013). One of the aims of this 

study is to learn the view of accounting professional on this new accounting 

standard.  The results of the study are expected to shed some light on the types of 

accounting services provided to SMEs, and expectations from the new standard.  

The results of the study suggest that SMEs mainly demand tax and regulation based 

services from SMPs. SMEs are exposed to high cost of complex, detailed and ever-

changing regulation and usually get consulting services related to regulation instead 

of more managerial decision making related consulting such as performance 

evaluation, financial management,  and internal control. Secondly, accountants have 

general information about the new proposed standard for SMEs but they do not think 

it will fulfill the needs of SMEs or solve their problems. This perspective might be 

due to the less recognized nature of the proposed standard.  

Next section explains the proposed standard by pointing out its differences from the 

IFRS for SMEs, followed by the reporting environment for SMEs in Turkey. Section 

three continues with methodology and results and section 4 concludes. 

 

1. The Proposed Standard for SMEs in Turkey vs. IFRS for SMEs 

There are different definitions for SMEs in various countries that mostly define 

SMEs based on number of employees, total assets, and total sales revenue. 

Fitzpatrick and Frank (2009) state that SMEs are entities that publish general purpose 

financial statements for external users and do not have public accountability. IASB 

do not consider these and alternatively defines SMEs as ―entities that do not have 

public accountability and publish general purpose financial statements for external 

users‖ (IASB, 2009). The know-how, experience, and financial resources necessary to 

adopt international financial reporting standards in smaller entities require a 
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streamlined and cost-efficient approach (Wittsiepe, 2008). It‘s worthy to put aside 

that average profile of a SME in Turkey is different from that of SMEs in the 

European Union or in most other OECD countries in that their average workforce 

and turnover are much smaller (OECD, 2004). Examination of non-listed companies 

within Turkey shows that companies face problems regarding accounting systems. 

That`s why auditing firms generally give advisory services for establishing sound 

and proper accounting systems (Dalkilic et al. 2012). Turkey has a distinctive culture 

and financial reporting regime that differs significantly from IFRS. Since several 

accounting practices of IFRS, such as fair value measurement of certain assets, are 

not permitted (Bahadır et al. 2016). 

The IFRS for SMEs is proposed and designed for entities that produce 

general purpose financial statements to meet the financial reporting needs of small 

companies and to maintain easy and accurate economic decision making by a broad 

range of resource providers and other users, such as non-manager owners, lenders, 

vendors, creditors, customers, and employees (Pacter, 2009). This standard was the 

result of a five-year development process, with extensive consultation with SMEs 

worldwide (Epstein & Jermakowicz, 2010). It has been simplified and shortened by 

modifying the accounting standards for the use of SMEs. More than 70 jurisdictions 

world-wide currently apply IFRS for SMEs or are evaluating its adoption (Kaya and 

Koch, 2015) 

The International Accounting Standards Board (IASB) published a draft 

document named ―IFRS for SMEs‖ in February 2007. Turkey, as stated in Alp and 

Ustundag (2009) has formed a Working Commission in parallel to the activities of 

IASB in order to create the accounting standards to be applied by the SMEs. The 

expectation was the issuance of a standard set which are in full conformity with the 

international standards. In line with these The Chambers of Certified Public 

Accountants and Sworn in Certified Public Accountants which serves as Turkish 

Accountancy Body made joint trainings with IASB. Then, the IFRS for SMEs was 

translated in to Turkish with full conformity and published in the Official Gazette, on 

November 1, 2010
2
. Turkey decided to implement IFRS for SMEs starting from 

January 1, 2013. However, necessary communiquÒ had not been published by the 

Turkish Standard Authority for the application of the IFRS for SMEs and the date of 

the application of the IFRS for SMEs has been postponed to 2014 (Kilic et al. 2014). 

Then, Turkey has not adopted the IFRS for SMEs Standard and surprisingly Public 

Oversight, Accounting and Auditing Standards (POA) Board of Turkey published 

―The Local Financial Reporting Framework‖ instead and then turned the name of the 

document to BOBI FRS. This document will be named as ―YFRC/BOBI FRS‖
3
 

hereafter. YFRC is a short and relatively basic document 197 pages long and aimed 

primarily at meeting the needs of the small and medium-sized companies in Turkey. 

Ozturk (2017) states the objective of this standard as; 

 (1) to integrate financial statements of non-publicly accountable entities into 

global financial reporting practices and  

(2) to facilitate the transition to IFRSs when a non-publicly accountable entity 

that is subject to independent audit becomes publicly accountable or a non-publicly 

accountable entity that is subject to independent audit voluntarily switches to IFRSs. 

Table 1 below, presents the major differences between IFRS and BOBI FRS.  

                                                           
2
 numbered 27746 

3
 Turkish abbreviation is used purposely  
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Table 1: Comparison of IFRS for SMEs & BOBI FRS 

Conceptual 

issue 

IFRS for SMES BOBI FRS 

Theoretical 

orientation 

Implications for 

accounting 

Theoretical 

orientation 

Implications for accounting 

Legal 

system 

Common law 

system 

Accounting 

practices are 

determined 

primarily in the 

private sector 

Code law 

system 

Public companies use IFRS 

but BOBI FRS is at national 

level. 

Nature and 

origin of 

regulatory 

body 

Professional 

(IASB) 

Private-sector 

bodies codify 

generally accepted 

accounting rules. 

Standards arise in 

an accounting 

market, not in 

government. 

Governmental  Governmental laws 

dominate the accounting 

environment. 

Main 

recipient of 

annual 

reports 

Broad range of 

users 

The objective of 

financial statements 

is to provide 

information that is 

useful to users in 

their decision-

making processes 

Tax authority Tax authority is the main 

recipient of financial 

statements. For non-public 

companies all financial 

information is non 

reachable. 

Basis of 

accounting 

Accrual 

concepts 

dominate 

Accrual concepts 

dominate in to 

emphasize the 

financial position 

and performance of 

entities. 

Tax oriented Cash basis is the primary 

focus of the tax authority  

Tax 

regulation 

influence 

Absent The standard is not 

influenced by fiscal 

regulation because 

tax laws are 

specific to each 

jurisdiction, and the 

objectives of 

general purpose 

financial reports 

differ from the 

objectives of 

reporting taxable 

profits 

Very strong owner-managers often 

produce financial 

statements only for tax 

purposes or for other 

governmental authorities 

The table is heavily drawn from Valentinetti, Rea, Basile (2016) and IFRS for SMEs part is from Ball 

et al. (2000); Dunne et al. (2008); IASB (2009) 

 

In addition to inherent differences between IFRS for SMEs and BOBI FRS; specific 

differences can be stated as follows; 

a. According to BOBI FRS revenue recognition is not in line with matching 

principle thus violates the very existence of accrual basis of accounting. 

When a credit sale takes place sometimes there is an implicit interest included 

in the given price. Even in Turkish business culture this is a common sense. 

Thus cash sale and credit sale prices are stated different in price lists 

published by companies. BOBI FRS approach records that ―unrealized‖ or 

―un-accrued‖ interest in the sales revenue.  
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b. Qualifying asset is not defined in BOBI FRS although there are some 

paragraphs describing this term without giving enough information. 

c. The aim of consolidated financial statements is to provide financial 

information about a group of entities. As long as any size of parent entity has 

the power of control over another entity, the parent company must prepare its 

consolidated financial statements but this is not the case under BOBI FRS 

which states that consolidated financial statements are necessarily prepared 

by large-sized entities (Ozturk, 2017).  

d. Receivables contains prematurely recognized interest revenue under BOBI 

FRS thus on Balance Sheet date ―rediscount‖ is calculated to be able to report 

receivables at fair value. On very next day this temporary rediscount account 

is closed again.  

e. Interest is recognized in the cost of inventory under BOBI FRS which distorts 

the cost of inventory and is not in accordance with the IFRS approach 

f. Goodwill is not subject to value test in BOBI FRS but IFRS for SMEs allows 

recognizing allowance for the goodwill. 

Accounting standards are regulated by the Public Oversight, Accounting and 

Auditing Standards (POA) Board of Turkey. This board was established under the 

Turkish Commercial Code and is responsible for preparing and declaring the Turkish 

Accounting and Auditing Standards which are in line with IFRS and ISAs, 

authorizing the licenses of audit firms and providing oversight of the auditing 

profession. The new Turkish Commercial Code aims at supporting transparency and 

quality of accounting information and requires the application of corporate 

governance principles by all entities (Albu et al., 2013). All companies that are 

subject to statutory audits must also use the Turkish Financial Reporting Standards. 

Statutory audits are mandatory for all companies that meet the following criteria: 

Total Assets >TRY 75.000.000 

Annual Net Sales >TRY150.000.000 

No. of employees >250 

 

The statutory audit requirement applies if any two of the three criteria are met in two 

consecutive years. A company moves into another category if it has failed to meet 

the respective criteria in two consecutive years. The change in category becomes 

effective at the end of the second year. All other firms are required to prepare their 

financial statements in accordance with Tax Procedural Law and the Turkish 

Commercial Code; they are not obliged to comply with the TFRS. 

The application of IFRS had not been an easy switch in Turkey; culture of 

accounting for taxation had to be changed to accounting for decision-making (Balsari 

& Varan, 2014). The EU integration process forced the accounting change in the 

country. Listed companies came a long way since the mandatory IFRS adoption in 

2005. However; SMEs still struggle to become more transparent and improve their 

financial reporting probably due to heavy burden of tax regulation.  
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2. Accounting Environment of SMEs in Turkish Context 

Prior research suggests that SME owner-managers do not find statutory books useful 

and do not use financial information for managerial decision-making in the UK 

(Collis and Jarvis; 2000 and 2002).  Accounting professional bodies have been 

preparing reports on SMEs financial information needs and leading for application of 

simplified standards such as IFRS for SMEs. In Turkey; the discussion for an SME 

standard has been in progress since the change of the commercial law calling for 

more financial transparency in business life. In his study; Yazıcı (2010) has also 

concluded that SME owner-managers need to use accounting information systems 

more effectively in Turkey. Arsoy and Bora (2012) also pointed out the dominance 

of tax based system as an obstacle in reaching more transparent and useful financial 

information. For effective application of an accounting standard, knowledge level 

and effort of accounting professionals is very important. Additionally, informed 

SME owner-managers about the advantages of better financial information is needed 

for better application and reaching perceived benefits regardless of the standard used. 

For this reason, the current level of familiarity and expectations of accounting 

professionals with the proposed BOBI FRS and expectations from it would need to 

be determined. So, one aim of the study is to put forward the current situation on 

BOBI FRS issue to lead future research. 

Mizrahi (2011) finds that SMEs do not use accounting information systems in 

extensively in Turkey. In this respect, it is important to document, the types of 

services demanded by SMEs from SMPs and perceptions of SMPs on the fairness of 

existing reporting requirements under the current conditions. For this reason the first 

part of the interviews included questions on SMPs perceptions of current regulations, 

and the second part was on the areas of consulting services provided to clients.  

Since, size of the SMP could have an impact on the services provided allowing for 

specialization by different partners.  

 

3. Methodology and Results 

To be able to understand the views of accounting professional who provides their 

services specifically to the SMEs, we have conducted structured interviews with 29 

professionals divided to three groups according to the size of the SMP. These 

professional have been selected randomly from the professionals who work in self- 

owned offices and serve small and micro enterprises. Guest et al. (2006) states that 

information saturation occurs within 6 to 12 interviews. For this reason, interviews 

conducted with 11 professionals who work alone, 9 with 2 certified accountant in the 

same office and 9 with three or more certified accountants working in the same 

office. When their client profile is asked, 11 of the professionals have been working 

with SMEs with less than 10 employees, and one professional had clients with more 

than fifty employees. The rest have been working with SME that employ between 11 

to 49 employees. 

The interviews are structured to specific questions under three topics. The structured 

interviews had three parts. First part included questions on their view of current 

regulations, second part was on the areas of consulting services provided to clients, 

and last part was about the knowledge and views of the BOBI FRS. 

In the first part of the interview; the fairness of regulations on tax, personnel, 

business law and commercial papers in terms of costs to SMEs has been asked. The 
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accounting professionals have strongly suggested that a regulation in all four areas 

are extensive and is not fair to SMEs in terms of cost and benefits. When respondents 

were asked about the reasons for unfairness of the regulations, complexity and level 

of detail required were ranked very highly followed by very frequent changes and 

updates. The repetition and redundancy of information required by different 

government organizations was also mentioned as an important time consuming issue. 

Accountants stressed that, they normally do not have enough time to do better 

financial analysis because of time consuming regulatory requirements. 

In the second part of the interview services provided to SMEs have been asked. Out 

of 29 interviews, 27 provide tax services, 25 provide business law related services, 

24 provide personnel and cost accounting services, 14 provide financial consulting, 

13 provide internal control and 5 performance evaluation services. As a result, it is 

seen that tax, business law, personnel and cost accounting services are the major area 

of demand for SMEs. This finding is not surprising considering the tax dominated 

nature of accounting system in Turkey. Additionally, the content of cost accounting 

services only involved calculation of cost information for financial reporting 

purposes. In depth analysis of costs and cost management was only mentioned in one 

interview.  These findings show that majority of SMEs demand accounting services 

to serve the government regulations. Surprisingly, most important areas of expertise 

for healthy growth of SMEs such as financial consulting, internal control and 

performance evaluation is not in high demand. This result is in line with Collis and 

Jarvis (2000) and Mizrahi (2011) findings that owner-managers of SMEs do not 

utilize financial information. SME owner-managers see accounting information only 

as a fulfillment of regulatory requirements and do not take advantage of useful 

information to analyze the business. One interesting finding is that when 

professionals asked about their weakest area of expertise, performance evaluation, 

financial management and cost accounting have been identified. This confirms the 

view that, accountants mostly provide tax and government regulation related services 

and that is what they know the best.  

In the third part of the interviews, knowledge of and views on BOBI FRS have been 

asked. Twenty two people said they have some knowledge of BOBI FRS whereas 7 

said they have no knowledge on the issue. Out of 22 people, 18 think that application 

of BOBI FRS would improve SME financial reporting quality but not fulfill the 

financial needs of SMEs completely. As a result, awareness of BOBI FRS is high 

among accounting professionals but there is no consensus on the usefulness.  

The results did not change according to the size of the SMPs. This shows that 

regardless of their size, SMPs servicing small and micro companies provide mostly 

the same types of services.  

4. Conclusion 

This study aims to lay out the current accounting environment of SMEs in Turkey in 

the wake of a proposed accounting standard application. The implications of the 

study are expected to shed light to what needs to be done before the application of 

the proposed standard.  

Results show that, regardless of their size SMPs are providing the same regular 

services to their clients. These services include mostly tax and regulation based 

requirements. These requirements are very costly due to their complexity and 

detailed nature and frequent changes. SME owner-managers do not demand services 
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towards managerial decision making and risk assessment extensively. In this 

environment, application of a new standard is seen as another responsibility and 

expected benefits are not considered high. This might be due to the lack of education 

of SME owner-managers on the uses of financial information for improved 

performance of their business. This issue should be a primary concern to the 

regulators. Additionally, even though accountants have an idea about the proposed 

standard they stated that they do not have detailed knowledge about it.  Education 

should be given to accountants on the application of the new standard.   

One of the most important limitations of the study is research method. Even though 

interview method limits the generalizability of the results it gives us a deeper 

understanding of the issue and lead towards asking better questions about the 

phenomena for future research.  
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APPENDIX: Interview Questions 

1. Currently, what is your overall view on the fairness of regulatory 

requirements on financial reporting of SMEs in terms of costs and benefits?  

a. what is your view on the fairness of tax related regulatory 

requirements on financial reporting of SMEs in terms of costs and 

benefits? 

b. What is your overall view on the fairness of personnel related 

regulatory requirements on financial reporting of SMEs in terms of 

costs and benefits? 

c. What is your overall view on the fairness of commercial papers 

related regulatory requirements on financial reporting of SMEs in 

terms of costs and benefits? 

d. What is your overall view on the fairness of business law related 

regulatory requirements on financial reporting of SMEs in terms of 

costs and benefits? 

 

2. According to your experience which features of regulatory requirements are 

responsible for most problems in the market and increase the cost to the 

SMEs?  

 

3. From the features you have identified in previous question, which ones 

require most of your time?  

 

4. Which of the following areas have you provided services to your clients in 

the last year? (Tax, Cost, business law, commercial papers, financial 

management, performance evaluation, internal control, personnel and 

others….)  

 

5.  Which types of services could be identified as your strongest and weakest 

area? 

 

6. Do you have any knowledge about the draft ―The Local Financial Reporting 

Framework‖? 

 

7. Do you think, The Local Financial Reporting Framework would improve 

financial reporting quality of SMEs? 

 

8. Do you think, The Local Financial Reporting Framework would benefit 

SMEs and fulfill their need for financial information?   

 

9. How many certified accounting professional is working in your office? 

 

10. Among the services you provide, which one/ones drives most of your 

revenue? 

 

11. Can you give information on the size of your client profile in terms of 

number of employees? 
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SAĞLIK ÇALIġANLARININ DUYGUSAL ZEKÂ SEVĠYESĠNĠN ÇATIġMA 

YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNE ETKĠSĠ 
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Özet 

Günümüzde artan teknolojik güç, yoğun rekabet ortamı ve hızlı değişimler; insanları belirsizlik ve değişimle 

mücadele etmeye yöneltmektedir. Bu koĢullara uyum sağlamak ve Ñevreleriyle etkileĢim iÑinde yaĢamak 

durumunda olan farklı özelliklere sahip bireyler iÑin ÑatıĢmalar kaÑınılmaz hale gelmektedir. İnsan yaşamının 

içinde olan bu çatışmaların, etkin olarak yönetilebilmesi için bireyler duygusal becerilere sahip olmalı, bu 

becerileri geliştirmelidirler. Duygusal zekÍnın örgütsel ÑatıĢma yönetimi stratejileri üzerindeki etkilerinin 

incelendiği bu ÑalıĢmanın amacı; sağlık kuruluĢlarında faaliyet gösteren ÑalıĢanların (hemĢire, doktor, sağlık 

memuru) duygusal zekâ seviyeleriyle çatışmayı yönetmek için kullandıkları stratejiler (uyum, uzlaşma, rekabet, iş 

birliği ve kaçınma) arasındaki ilişki ve etkilerin saptanmasıdır. Bu doğrultuda öncelikle duygusal zekÍ ve ÑatıĢma 

yönetimi kavramlarına değinilmekte, uygulama bölümünde ise ele alınan ÑalıĢmanın metodolojisi ve hipotezleri 

ortaya konmaktadır. Elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizleri ile incelenmiştir. Çalışmanın 

bulgularına göre; yüksek duygusal zekÍya sahip sağlık ÑalıĢanlarının, ÑatıĢmaları yönetmek iÑin ÑatıĢma yönetim 

stratejilerinden ―ĠĢ birliği‖ ve ―UzlaĢma‖ stratejilerini tercih ettikleri görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, ÇatıĢma Yönetimi Stratejileri, Sağlık Sektörü 

 

EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL OF HEALTHCARE 

EMPLOYEES ON CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES 

 

Abstract 

At the present time, increasing technological power, intensely competitive environment and rapid changes; are 

leading people to struggle with uncertainty and change. Conflicts are becoming inevitable for individuals with 

different characteristics who must adapt to these conditions and interact with their environment.  Individuals 

should have emotional skills so that these conflicts in human life can be effectively managed and they should 

develop these skills. The purpose of this study, in which the effects of emotional intelligence on organizational 

conflict management strategies (yielding, compromising, forcing, collaboration and avoiding) are examined, that 

employees (nurse, doctor, health officer, etc.) working in health institutions use to manage conflict with their 

emotional intelligence levels. In this respect, firstly the concepts of emotional intelligence and conflict 

management are mentioned and in the research section, the methodology and hypotheses of the study are 

explained. The obtained data were analyzed by correlation and regression analysis.  According to the findings of 

the study; it is seen that health officers with high emotional intelligence prefer "Collaboration" and 

"Compromising" strategies of conflict management strategies to manage conflicts. 

Keywords: Emotional Intelligence, Conflict Management Strategies, Healthcare Sector 

 

GĠRĠġ 

Ġnsanlık tarihi boyunca tartıĢılmıĢ ve felsefi bir konu olan duygu ve zekÍ kavramları, yönetim 

düĢüncesinde önceleri klasik yaklaĢımlar altında ve daha sonraları ise insan faktörünün öne Ñıkmasıyla 

birlikte modern yaklaĢımlar eĢliğinde ele alınmaktadır. ZekÍ kavramı, bireyin kiĢisel özellikleri ve 

Ñevresiyle iliĢkilerine göre yaĢamında baĢarı elde edebilme yetenekleri Ģeklinde ifade edilmekle 

birlikte (Sternberg, 2003: 139-154), bireyin baĢarı elde edebilmek amacıyla güÑlü yönlerini kullanarak 

zayıf yönlerini telafi etme ve eksik yönlerini düzeltme kapasitesi olarak da belirtilmektedir. (YaĢlıoğlu 

vd., 2013). Duygu kavramı ise, birÑok psikolojik alt sistemin sınırlarını aĢan fizyolojik, biliĢsel, 

motivasyona ve tecrübeye dayalı organize tepkiler (Mayer & Salovey, 1990: 185-211), bir his ve bu 
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hisse özgü belirli fikirler, psikolojik ve biyolojik durumlar ve bir dizi hareket eğilimi (Goleman, 

1995), belirli fiziksel ve sosyal zorluklara ve fırsatlara yanıt olarak ortaya Ñıkan, olaylara dayanan, 

nispeten kısa vadeli, biyolojik temelli; algı modelleri, deneyim, fizyoloji, eylem ve iletiĢim kalıpları 

(Niedenthal & Ric, 2017: 2-3) olarak tanımlanmaktadır. Aklın duygular üzerindeki egemenliğinin 

sorgulanmaya baĢlanmasının temelleri, 1960‘lı yıllarda Kuzey Amerika ve Avrupa‘da görülen sosyal 

olaylar sonucunda insanların akılcılığa olan tepkilerini ortaya koymaları ve duygularını ifade etmeleri 

ile baĢlamıĢtır (Mayer vd., 2000). Daha sonraları ise; beyin araĢtırmalarının da geliĢmesiyle, insanların 

düĢünce ve duygularının ayrılmaz bir bütün olduğuna, duygu ve düĢünce arasında da zıtlaĢma 

olmadığına değinilmektedir. Bu ayrılmaz ve bir bütün olan kavramlar, ―duygusal zekÍ‖ adını alarak 

son yıllarda artan dikkat, ilgi ve önem konusu olmaya yönelmiĢtir (Æakar ve Arbak, 2004: 30-33). 

Edward Thorndike tarafından, zekÍnın önemli bir bileĢeninin sosyal zekÍ olduğunun ortaya 

konulmasıyla birlikte duygusal zekÍnın temelleri atılmıĢtır (Thorndike, 1920: 227-235) Thorndike‘in 

sosyal zekÍnın önemine değinerek ortaya koyduğu ÑalıĢmasını temel alarak psikologlar John Mayer ve 

Peter Salovey tarafından kavramsal olarak duygusal zekÍ kavramı; kendi ve başkalarının duygularını 

anlayabilme, kendi duygularını kontrol etme ve yönetebilme Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Mayer & 

Salovey, 1990: 185-211). Daniel Goleman duygusal zekayı; bireyin güçlükler ve engeller karşısında 

hedeflerinden sapmaması, kendini motive edebilmesi, ruh halini ve duygularını kontrolünde 

tutabilmesi ve çevresiyle empati kurabilmesi Ģeklinde tanımlamaktadır (Goleman, 1995). Son yıllarda 

üzerinde kayda değer araĢtırmalar yapılan duygusal zekÍ kavramının aÑıklanmasında ve modellerinin 

ortaya konulmasında önemli ÑalıĢmalara imza atan araĢtırmacılar (Cooper & Sawaf, 1998; Bar-on, 

2000) sayesinde kavram Ñok yönlü Ģekilde ele alınmıĢtır.  

Ġnsanların sadece aklıyla değil duygularıyla da beraber düĢünülen bir varlık haline gelmesi hakkındaki 

düĢünceler önem kazanmaktadır (ErkuĢ & Günlü, 2014: 187-209). Duygulara verilen önemle, insanlar 

hakkındaki kararlarda, sadece zekÍ düzeyine ya da eğitim düzeyine değil de baĢkalarını idare 

etmedeki baĢarısına da bakılmaya baĢlanmıĢtır. Duygusal zekÍnın; farkındalık, oto kontrol, ikna, 

iletiĢim, empatik dinleme, sorun Ñözme, takım ÑalıĢmasına yatkınlık, yanlıĢı kabul etme, 

anlaĢmazlıkları idare edebilme, iyi iliĢkiler kurabilme özellikleri ile bugünün rekabet ortamında 

baĢarıyı hedefleyen iĢletmeler iÑin en önemli unsurlarından biri olması konusundaki ilerlemelere 

dikkat Ñekilmektedir (Babaoğlan, 2010: 120-121). Organizasyonlar aÑısından ÑatıĢma kavramı 

Thomas (1992)‘a göre karĢılıklı taraflardan birinin diğer tarafın umursadığı bir Ģeyi olumsuz yönde 

etkilediğini ya da olumsuz Ģekilde etkileneceğini algıladığı zaman baĢlayan bir süreÑ olarak 

belirtilmektedir (Robbins & Judge, 2013). ÆatıĢma Ñözüm stratejilerinin ise literatürde en bilinen 

gruplamaları; uyum sağlama, uzlaşma, rekabet, iş birliği ve kaçınma stratejileridir (Rahim, 1983; De 

Dreu vd., 2001).  

Duygusal yetenekler, kiĢinin bir iĢ yerinde astları veya üstleriyle olan iliĢkisinde yaĢadığı bir 

anlaĢmazlık durumunda anlaĢmazlığı Ñözüm aĢamasında önemli rol üstlenmektedir. ÆatıĢma 

ortamlarında kiĢilerin duyguları ön plandadır Ñünkü bir ÑatıĢma oluĢtuğunda kiĢiler daha Ñok duygusal 

tepkiler sergilemeye eğilimlidir. Bu yüzden kiĢilerin duygularını kontrol edebilme yeteneği, düĢünme 

tarzları, empati yapabilme özellikleri ÑatıĢmayı yönetmede önemli rol oynamaktadır (Ézdemir & 

Ézdemir, 2007). Belirli bir duygusal zekÍ seviyesine sahip bireyler, iĢ ortamındaki iliĢkilerinde daha 

kontrollü davranabilir ve iĢ Ñevresinde ÑatıĢma durumlarıyla karĢılaĢtıklarında duygularını 

yönetebilme yetenekleri yardımıyla söz konusu ÑatıĢma durumunu daha iyi Ģekilde 

yönetebilmektedirler. (YaĢlıoğlu vd., 2013). ÆatıĢmaların etkin olarak yönetilmesi, ÑeĢitli duygusal 

becerilere sahip olunmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda literatürde yapılan araĢtırmalarda, 

duygusal zekÍ ve ÑatıĢma yönetimi stratejileri arasındaki iliĢki ve etkiler incelenmektedir (Ézdemir & 

Ézdemir, 2007; Karabulutlu vd., 2011; YaĢlıoğlu vd., 2013; Ênlü vd., 2014). 

GerÑekleĢtirdiğimiz ÑalıĢmanın amacı, duygusal zekÍ ile ÑatıĢma yönetimi stratejileri arasındaki 

etkileĢim ve ÑalıĢanların duygusal zekÍ seviyelerinin ÑatıĢma yönetimi stratejileri tercihleri üzerindeki 

etkilerinin incelenmesidir. Bu amaÑla sağlık kuruluĢlarında görev yapmakta olan sağlık 

ÑalıĢanlarından (doktor, hemĢire, ebe, sağlık memuru, vb.) anket tekniği ile veri toplanmıĢtır. 

Uygulanan anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ÑalıĢma konusu olan hipotezler 

analiz edilmiĢ, bulgular ile birlikte ulaĢılan sonuÑlar belirtilmiĢtir. 

 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın objektif Ģekilde değerlendirilmesini sağlamak, araĢtırma sonuÑlarının öngörülen 

geÑerlilik ve güvenilirlik değerlerine ulaĢmasını sağlamak amacıyla birincil verilerle nicel araĢtırma 

yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma iÑin toplanan veriler anket tekniği ile elde edilmiĢtir.  
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AraĢtırma Evreni, Örneklemi ve Birimi 

AraĢtırma evrenini, Ġstanbul‘da faaliyet gösteren sağlık kuruluĢları oluĢturmaktadır. AraĢtırmada 

evrenin tümüne ulaĢmanın zaman ve maliyet kaynaklı zorluklarından dolayı örneklem belirlenmiĢtir. 

Söz konusu evren iÑerisinden seÑilen 20 sağlık kuruluĢu ise; araĢtırmanın örneklemini 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma birimi olarak sağlık kuruluĢlarında görev yapmakta olan hemĢire, doktor 

ve sağlık memurları değerlendirilmiĢtir.  

Verilerin Toplanması 

AraĢtırmanın örneklemi olan 20 sağlık kuruluĢu ÑalıĢanlarından anket tekniği ile veri toplanmıĢtır. 

Dağıtılan 120 adet anket formundan 92 adet anket değerlendirilmeye uygun görülmüĢtür. Anketteki 

sorular yüz yüze görüĢme yöntemiyle cevaplandırılmıĢtır. Sağlık kuruluĢları ve ÑalıĢanları ile ilgili 

demografik özellikleri belirlemek iÑin kategorik ölÑekler kullanılırken, duygusal zekÍ ve ÑatıĢma 

yönetimi stratejileri değiĢkenleri ile ilgili özellikleri belirlemek iÑin aralık ölÑeği (5‘li Likert ÉlÑeği) 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada, üÑ bölümden ve toplam 36 kapalı uÑlu sorulardan oluĢan bir anketten 

yararlanılmıĢtır. Anket formunun baĢında, yapılan ÑalıĢmanın amacının ve anket uygulamasının nasıl 

olacağını anlatan kısa bir aÑıklama bulunmaktadır. ÆalıĢanların duygusal zekÍ boyutları ile ilgili 16 

ifade (Wong and Law, 2002); ikinci bölümünde ÑalıĢanların ÑatıĢmaları Ñözme biÑimleri ile ilgili 20 

ifade (De Dreu vd., 2001) üÑüncü ve son bölümünde ise; demografik bilgilere iliĢkin kapalı uÑlu 

sorular bulunmaktadır. 

AraĢtırmada Kullanılan Ölçekler 

AraĢtırmada ÑalıĢanların duygusal zekÍ seviyelerini ölÑmek amacıyla Wong ve Law (2002) tarafından 

geliĢtirilen duygusal zekÍ ölÑeği kullanılmıĢtır. ÉlÑek, 4 boyut (Kendi duygularını anlama, 

BaĢkalarının duygularını anlama, Kendi duygularını kullanma, Kendi duygularını yönetme) ve 16 

ifadeden oluĢmaktadır.  

ÆalıĢanların ÑatıĢma yönetimi stratejileri tercihlerini ölÑmek amacıyla De Dreu vd. (2001) tarafından 

geliĢtirilen ÑatıĢma yönetimi stratejileri ölÑeği kullanılmıĢtır. ÆatıĢma yönetimi stratejileri ölÑeği, 5 

boyut (Uyum, UzlaĢma, Rekabet, ĠĢ birliği, KaÑınma) ve 20 ifadeden meydana gelmektedir. 

AraĢtırma Modeli ve Hipotezler 

Literatürdeki ÑalıĢmalar dikkate alınarak alınarak oluĢturulan araĢtırma modeli; duygusal zekÍ ve 

ÑatıĢma yönetimi stratejileri olmak üzere iki temel değiĢken ve dokuz alt boyuttan oluĢmaktadır. 

AraĢtırma modeli ile ilgili ayrıntılar Ģekil 1‘de gösterilmektedir. 

ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1‘deki araĢtırma modeli göz önüne alınarak araĢtırmanın hipotezleri oluĢturulmuĢtur. Bu 

doğrultuda hipotezler Ģu Ģekildedir: 

H1a,b,c,d,e: Duygusal zekâ boyutlarından “Kendi duygularını anlama” boyutu çatışma yönetimi 

stratejilerini (Uyum, Uzlaşma, Rekabet, İş birliği, Kaçınma) etkilemektedir. 

(a) Uyum (1) Kendi Duygularını 

Anlama 

(2) BaĢkalarının 

Duygularını Anlama 

(3) Kendi duygularını 

kullanma 

(4) Kendi duygularını 

yönetme 

Duygusal ZekÍ  ÆatıĢma Yönetimi Stratejileri 

(e) KaÑınma 

(d) ĠĢ Birliği 

(c) Rekabet 

(b) UzlaĢma 
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H2a,b,c,d,e: Duygusal zekâ boyutlarından “Başkalarının duygularını anlama” boyutu çatışma yönetimi 

stratejilerini (Uyum, Uzlaşma, Rekabet, İş birliği, Kaçınma) etkilemektedir. 

H3a,b,c,d,e: Duygusal zekâ boyutlarından “Kendi duygularını kullanma” boyutu çatışma yönetimi 

stratejilerini (Uyum, Uzlaşma, Rekabet, İş birliği, Kaçınma) etkilemektedir. 

H4a,b,c,d,e: Duygusal zekâ boyutlarından “Kendi duygularını yönetme” boyutu çatışma yönetimi 

stratejilerini (Uyum, Uzlaşma, Rekabet, İş birliği, Kaçınma) etkilemektedir. 

 

BULGULAR 

Verilerin analizleri iÑin SPSS paket programı kullanılmıĢtır. Bulguların aÑıklanmasında öncelikle 

araĢtırmaya katılan sağlık kuruluĢu ÑalıĢanlarının demografik özelliklerinin incelendiği istatistiklere 

yer verilecektir. Sonrasında araĢtırma modelini oluĢturan değiĢkenlerle ilgili faktör analizi, 

güvenilirlik analizi ve regresyon analizleri ile ilgili sonuÑlar incelenecektir. 

Demografik Bulgular 

AraĢtırmaya katılan sağlık kuruluĢu ÑalıĢanlarının demografik özelliklerine iliĢkin bulgular, cinsiyet 

ve eğitim durumlarına göre incelenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan 92 ÑalıĢanın, 53‘ü (%57,6) erkek, 39‘u 

(%42,4) kadın ÑalıĢandır. Aynı zamanda anketi cevaplayanların verdiği bilgilere göre; yaĢ ortalaması 

30, ortalama kıdem süreleri ise 4,6 yıl olarak hesaplanmaktadır. AraĢtırmaya katılan sağlık ÑalıĢanları 

eğitim durumları aÑısından değerlendirildiğinde, ÑalıĢanların 16‘sı (%17,4) lise mezunu, 8‘i (%8,7) 

yüksekokul mezunu, 55‘i (%59,8) lisans mezunu, 9‘u (%9,8) lisansüstü mezunudur. 

Faktör Analizi ile Ġlgili Bulgular 

Bağımsız değiĢkenler olarak duygusal zekÍ boyutlarıyla ilgili 16 soru sorulmuĢ olup, faktör analizi 

sonucunda beklendiği gibi dört faktöre ayrılmıĢtır. Bu faktörler; kendi duygularını anlama (4 soru), 

baĢkalarının duygularını anlama (4 soru), kendi duygularını kullanma (4 soru) ve kendi duygularını 

yönetme (4 soru) olarak dört faktördür. Duygusal zekÍ boyutlarından kendi duygularını yönetme 

boyutu ile ilgili 1 soru, 0,50 yük değerinin altında olmasından dolayı ölÑekten ÑıkarılmıĢtır. Bu 

durumda duygusal zekÍ boyutları ile ilgili olarak toplan 15 soru faktör analizine dÍhil edilmiĢtir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda, duygusal zekÍ boyutlarından dört boyutu iÑeren toplam 15 soruyla 

birlikte aÑıklanan varyans değeri %62,93 olarak hesaplanmıĢtır. 

Bağımlı değiĢken ÑatıĢma yönetimi stratejileri ile ilgili 20 soru sorulmuĢ olup, faktör analizi 

sonucunda beĢ faktöre ayrılmıĢtır. Bu faktörler ise; uyum (4 soru), uzlaĢma (4 soru), rekabet (4 soru), 

iĢ birliği (4 soru) ve kaÑınma (4 soru) olarak beĢ faktördür. ÆatıĢma yönetimi stratejilerinden uyum ve 

uzlaĢma boyutlarından 1‘er soru olmak üzere toplam 2 soru, 0,50 yük değerinin altında değer 

vermesinden dolayı ölÑekten ÑıkarılmıĢtır. Dolayısı ile uyum ve uzlaĢma boyutları 3‘er soruya 

indirilmiĢtir. Toplam sorulan 20 soru, 18 soru olarak faktör analizine dÍhil edilmiĢtir. Sağlık 

ÑalıĢanlarının ÑatıĢma yönetim stratejileri (uyum, uzlaĢma, rekabet, iĢ birliği ve kaÑınma) ile ilgili 18 

sorudan oluĢan beĢ faktörün toplam aÑıklanan varyansı %67,94 olarak hesaplanmıĢtır. 

Güvenilirlik Analizi ile Ġlgili Bulgular 

AraĢtırmada kullanılan ―ÆalıĢanların duygusal zekÍ seviyelerinin ÑatıĢma yönetimi stratejileri üzerine 

etkileri‖ isimli anket ölÑeğinin güvenilirliğini ölÑmek amacıyla Cronbach Alpha katsayısından 

faydalanılmıĢtır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda araĢtırmada kullanılan veri toplama aracının 

güvenilir bir ölÑme aracı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Alfa değerleri 0,67 ile 0,84 arasında olup 

değiĢkenler genel olarak iÑsel tutarlılığa sahiptir. 

Korelasyon Analizi ile Ġlgili Bulgular 

Korelasyon analizinde, araĢtırma sonucundan elde edilen bulgular p<0.01 ve p<0.05 anlamlılık 

düzeylerinde Ñift taraflı olarak sınanmıĢtır. DeğiĢkenlere ait standart sapma değerleri 0,47 ile 0,89 

arasında hesaplanmıĢ olup, bu değerler arasındaki varyans (değiĢkenlik) miktarının, geÑerli analiz 

yapılması iÑin yeterli seviyede olduğunu göstermektedir. Duygusal zekÍ boyutları arasında, en yüksek 

iliĢki kendi duygularını kullanma ile baĢkalarının duygularını anlama arasında pozitif korelasyon 

p<0,01 (0,474) düzeyinde anlamlıyken, en düĢük iliĢki ise ÑatıĢma yönetim stratejilerinden kaÑınma 

stratejisi ile duygusal zekÍ boyutlarından kendi duygularını kullanma arasında negatif korelasyon 

p<0,05 (-0,253) düzeyindedir. 
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Regresyon Analizi ile Ġlgili Bulgular 

Duygusal zekÍ boyutlarının (kendi duygularını anlama, baĢkalarının duygularını anlama, kendi 

duygularını kullanma ve kendi duygularını yönetme) ÑatıĢma yönetimi yaklaĢımlarını (uyum, uzlaĢma, 

rekabet, iĢ birliği ve kaÑınma) yordama derecesini belirlemek iÑin yapılan Ñoklu regresyon analizi 

sonuÑları tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Regresyon Analizi SonuÑları 
 

Bağımlı 
Değişkenler 

Model 1 

Uyum(a) 

Model 2 

Uzlaşma(b) 

Model 3 

Rekabet(c) 

Model 4 

İşbirliği(d) 

Model 5 

Kaçınma(e) 

Bağımsız 

Değişkenler 
β t β t β t β t β t 

Kendi duygularını 
anlama(1) ,157 1,270 ,343 3,097** -,044 -,361 ,289 2,615** 

-
,167 

-1,371 

Başkalarının  duygularını anlama(2) 
,157 1,256 ,041 ,367 -,121 -,980 ,089 ,795 ,011 ,089 

Kendi duyguları 
kullanma(3) -,032 -,249 ,124 1,095 ,295 2,359* ,251 2,225* 

-
,207 

-1,651 

Kendi 
duygularını 
yönetme (4) 

-,108 -,904 ,094 ,880 -,103 -,872 -,053 -,498 ,074 ,631 

F 1.051 6,578** 1.568     6.787** 1.994 

           R2 0.046 
          

0.232 
0.067 0.238 0.085 

      Düzeltilmiş 

R2 
0.002 

          
0.197 

0.024 0,203 0,042 

**0.01 düzeyinde anlamlı  
  *0.05 düzeyinde anlamlı 

 
Duygusal zekÍ boyutları ile ÑatıĢma yönetimi stratejileri arasında iliĢki olarak; ÑalıĢanlar tarafından 

ÑatıĢma yönetimi stratejilerinin tercih edilmesi, kiĢinin duygusal zekÍ boyutlarına bağlı olarak 

değiĢmesi üzerinde etkileri olduğu düĢünülmektedir. Bu doğrultuda ÑalıĢma kapsamındaki 

hipotezlerin test edilmesiyle uygulanan analizler sonucundaki anlamlı bulgular aĢağıdaki Ģekilde 

aÑıklanabilir:  

- Duygusal zekÍ boyutlarından ÑalıĢanların kendi duygularını anlaması, ÑatıĢma yönetimi 

yaklaĢımlarından uzlaĢma ve iĢ birliği boyutlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

Dolayısıyla H1(b) ve H1(d) hipotezi desteklenmektedir. 

- Duygusal zekÍ boyutlarından ÑalıĢanların kendi duygularını kullanması, ÑatıĢma yönetim 

yaklaĢımları olan rekabet ve iĢ birliği boyutlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir. H3(c) ve 

H3(d) hipotezi desteklenmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Duygusal zekÍ boyutlarından kendi duygularını anlama boyutu ile ÑatıĢma yönetimi yaklaĢımlarından 

uzlaĢma stratejisi arasında pozitif anlamlılık olması: ÆalıĢanların hem kendi hem de karĢı tarafın 

Ñıkarlarını düĢünerek bu yöntemi seÑmesi olarak aÑıklanabilir. Duygusal zekÍ boyutlarından kendi 

duygularını anlama boyutu ile ÑatıĢma yönetimi yaklaĢımlarından iĢ birliği yaklaĢımı arasında pozitif 

anlamlılık olması; kendi duygularını anlayan kiĢinin ÑatıĢmalarda her iki tarafı da tatmin edecek 

sonuca ulaĢmaya ÑalıĢması olarak aÑıklanabilmektedir. SonuÑ olarak ÑalıĢmada; duygusal zekÍsı 

yüksek ÑalıĢan kendi duygularını anladığı ve kendi duygularını kullanabildiği iÑin iĢ birliği 

davranıĢına yöneldiği görülmektedir. Bununla birlikte belirli duygusal zekÍ seviyesine sahip bireylerin 

uyum ve kaÑınma stratejilerini tercih etmedikleri Ñıkarımı yapılabilir. 

AraĢtırmadaki sonuÑlara göre; duygusal zekÍnın, ÑalıĢanların ÑatıĢma yönetimi stratejilerine yönelik 

tercihlerine anlamlı etki gösterdiği belirlenmiĢtir. Bu anlamda sağlık ÑalıĢanlarında iĢ birliği ve sıcak 

iliĢkilerin geliĢtirilmesine destek olunması büyük önem taĢımaktadır. Bu sayede yüksek seviyede 

bireysel ve örgütsel performansa ulaĢılabilir. Buna göre, ÑalıĢanların etkin olacak ÑatıĢma stratejilerini 

seÑmelerinde bu iki (iĢ birliği ve uzlaĢma) yaklaĢım üzerinde durmaları ve kendilerini bu yönde 

geliĢtirmeleri gerektirdiği söylenebilmektedir. 
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Özet 

Bu araĢtırmanın amacı, sağlık ÑalıĢanlarının iĢe yabancılaĢma düzeylerinin incelenmesidir. AraĢtırmanın evrenini 

Afyon ilinde bir üniversite hastanesinde ÑalıĢan 850 sağlık ÑalıĢanı oluĢturmaktadır. AraĢtırmada tüm sağlık 

ÑalıĢanlarına ulaĢılması hedeflenmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı, 01 Kasım 2015-15 Kasım 2015 

tarihleri arasında araĢtırmacılar tarafından sağlık ÑalıĢanlarına dağıtılmıĢ ve toplam 267 adet anketin geri dönüĢü 

sağlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, yaĢı 23 ve altında olanlarda, lise eğitim düzeyinde, diğer sağlık ÑalıĢanlarında 

ve asgari ücret ve altında aylık geliri olanlarda iĢe yabancılaĢma düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde 

daha yüksek olduğu saptanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: ĠĢe yabancılaĢma, sağlık ÑalıĢanları, sağlık sektörü. 

 

INVESTIGATION OF THE LEVEL OF WORK ALIENATION AMONG 

HEALTH EMPLOYEES 

 

 
Abstract 

The purpose of this research is to examine the level of alienation of health employees. The universe of the 

research is composed of 850 health employees working in an a university hospital in Afyon. It was aimed to reach 

all health employees in the research. The data collection tool used in the research was distributed to healthcare 

employees between November 1, 2015 and November 15, 2015, and a total of 267 surveys were returned. As a 

result of the research, it was found that work alienation was statistically significantly higher in the age 23 and 

below, high school education level, other health employees and those with monthly wages under minimum wage. 

Key Words: Work alienation, health employees, health sector. 

 

 

 

1. GĠRĠġ 

ĠĢe yabancılaĢma,  ÑalıĢanların iĢe karĢı ilgi göstermemesi olarak ifade edilmektedir (Hirschfeld ve 

Feild, 2000:790). ĠĢe yabancılaĢma ÑalıĢma ortamı, iĢin özellikleri ve iĢ Ñevresinin tetiklemesiyle 

oluĢmaktadır (Banai vd., 2004:377) ve profesyonel düzeyde ÑalıĢanlarda bile yaygın Ģekilde 

görülebilmektedir (Korman vd., 1981:344). 

ĠĢe yabancılaĢma hem kurumsal hem de kiĢisel olumsuzluklara neden olan bir durumdur (Ézer vd., 

2017: 4). Kavram, iĢe iliĢkin daha az özgürlük hissiyle iliĢkilendirilmekte; iĢe yabancılaĢan bireyin 

kontrol duygusunu kaybedebileceği belirtilmektedir (Pearlin, 1962: 315). ĠĢe yabancılaĢma güÑsüzlük, 

anlamsızlık, izolasyon, kuralsızlık ve kendinden uzaklaĢma Ģeklinde kendini göstermektedir (Seeman, 

1959:783). Bu aÑıdan bakıldığında iĢe yabancılaĢma, motivasyonu azaltan bir öncül olarak 

düĢünülmektedir (Korman vd. 1981:344). 

Hızlı değiĢim, örgüt iÑinde genellikle ÑalıĢanların rollerini de değiĢtirmektedir. Sistematik ve kontrollü 

bir değiĢim gerÑekleĢmediğinde, ÑalıĢanlar iĢe yabancılaĢabilmektedir. Sağlık sektörü, sürekli değiĢim 

ve dönüĢümün meydana geldiği bir sektör olması sebebiyle, ÑalıĢanların değiĢime ayak uydurma 

sürecinde zorluklar yaĢayabilmektedir. ÆalıĢma temposunun hızı, uzun ve belirsiz ÑalıĢma saatleri, iĢ 

yükü, kiĢisel ve sosyal faktörler, sağlık ÑalıĢanlarının iĢe yabancılaĢmasına sebep olmaktadır (Bulut, 

2010: 22-23). Sağlık ÑalıĢanları iĢe yabancılaĢtığında hem hastalar hem de hastane aÑısından olumsuz 

sonuÑlar ortaya Ñıkabilmektedir. Muayene süreleri, hastaların hastanede yatıĢ süreleri ve iyileĢme 

süreleri uzayabilmektedir. Sağlık ÑalıĢanları, performanslarını azaltabilmekte, daha yavaĢ 

ÑalıĢabilmekte ve hastanenin mali yükünü artırmaya yönelik kararlar verebilmektedir (Oksay ve 

Durmaz, 2016: 270). ĠĢe yabancılaĢma, sağlık ÑalıĢanlarında iĢ tatmininde düĢüĢ, örgütsel bağlılıkta 

azalma, düĢük üretkenlik, iĢe karĢı soğuma hissi, iĢten ayrılma niyeti ve iĢ stresinin artıĢı gibi bireysel 

ve örgütsel pek Ñok baĢarısızlığın nedeni olabilmektedir. 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

177 

Bu araĢtırmada, sağlık ÑalıĢanlarının iĢe yabancılaĢma düzeylerinin incelenmesi ve ÑeĢitli sosyo-

demografik özelliklere göre iĢe yabancılaĢma düzeyinin değiĢip değiĢmediğinin ortaya konulması 

amaÑlanmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

AraĢtırmanın evrenini Afyon ilinde bir üniversite hastanesinde ÑalıĢan 850 sağlık ÑalıĢanı 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı, 01 Kasım 2015-15 Kasım 2015 tarihleri 

arasında araĢtırmacılar tarafından sağlık ÑalıĢanlarına dağıtılmıĢ ve toplam 267 adet anketin geri 

dönüĢü sağlanmıĢtır. 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. Anket formu toplam 14 sorunun yer 

aldığı iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde sağlık ÑalıĢanlarının kiĢisel ve demografik 

bilgilerini ölÑmeye yönelik 8 soru ve ikinci bölümde 6 sorudan oluĢan ―iĢe yabancılaĢma ölÑeği‖ yer 

almaktadır. 

Bu ÑalıĢmada kullanılan yabancılaĢma ölÑeği, Kaya ve SerÑeoğlu  (2013) tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

ÉlÑek tek boyuttan oluĢmakta ve Likert tipidir (1=hiÑbir zaman; 5= her zaman). Yüksek değerler iĢe 

yabancılaĢma düzeyinin yüksek olduğuna iĢaret etmektedir. Bu ÑalıĢmada ölÑeğin Cronbach Alfa 

değeri 0,770 olarak bulunmuĢtur. 

Anketten elde edilen veriler, IBM SPSS 20.0 paket programından yararlanılarak, güvenilirlik analizi, 

iki bağımsız grupta t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve tanımlayıcı istatistiksel yöntemler 

kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

AraĢtırma kapsamında yer alan sağlık ÑalıĢanlarının ÑeĢitli sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı 

Tablo 1‘de verilmektedir. Buna göre katılımcıların % 39,7‘sinin 29 yaĢ ve üzerinde, % 64,4‘ünün 

kadın, % 51,9‘unun lisans ve üzeri eğitim düzeyinde ve % 55,1‘inin bekÍr olduğu görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan sağlık ÑalıĢtıklarının % 37,5‘i 6 yıl ve daha fazladır sağlık sektöründe ve % 35,5‘i 

ise bu hastanede görev yapmaktadır. AraĢtırma kapsamındaki sağlık ÑalıĢanlarının % 73,8‘inin aylık 

geliri asgari ücretin üzerindedir. 
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Tablo 1. Katılımcılara ĠliĢkin Tanımlayıcı Özellikler 

DeğiĢkenler                 Sayı                                    % 

YaĢ (yıl)  

≤23  84 31,5 

24-28 77 28,8 

≥29 106 39,7 

Cinsiyet  

Kadın 172 64,4 

Erkek 95 35,6 

Eğitim Durumu  

Lise 90 34,1 

Én lisans 37 14,0 

Lisans  137 51,9 

Hastanedeki Görev  

Hekim 36 13,5 

Diğer Sağlık Personeli 231 86,5 

Medeni Durum  

BekÍr 147 55,1 

Evli 120 44,9 

Sağlık Sektöründe Toplam ÇalıĢma Süresi 

(yıl) 
 

≤2 80 30,3 

3-5 85 32,2 

≥6 99 37,5 

Bu Hastanede ÇalıĢma Süresi (Yıl)  

≤1 59 22,5 

2-3 110 42,0 

≥4 93 35,5 

Aylık Gelir  

≤ 1600 TL 70 26,2 

≥ 1601 TL 197 73,8 

Toplam 267 100,0 

 

Tablo 2‘de araĢtırmaya katılan sağlık ÑalıĢanlarının iĢe yabancılaĢma algılarına iliĢkin puanları yaĢ, 

cinsiyet, eğitim durumu, görev gibi ÑeĢitli değiĢkenlere göre gerÑekleĢtirilen test sonuÑları 

verilmektedir. Katılımcıların iĢe yabancılaĢmaya iliĢkin puanları yaĢlarına (F=2,578; p0,05), eğitim 

düzeylerine (F=3,847; p0,05), hastanedeki görev (t=2,577; p0,05) ve aylık gelirlerine  (t=2,146; 

p0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. Buna göre yaĢı 23 ve altında, lise 

eğitim düzeyinde, hekim dıĢı sağlık personelinde ve asgari ücret ve altında aylık geliri olanlarda iĢe 

yabancılaĢma düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

  



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

179 

Tablo 2. ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre ĠĢe YabancılaĢmaya ĠliĢkin Analiz Sonuçları 

DeğiĢkenler Ort.                                     S.S. 

YaĢ (yıl)  

≤23  3,23 0,81 

24-28 3,13 0,81 

≥29 3,04 0,90 

 F=2,578; p=0,034 

Cinsiyet  

Kadın 3,19 0,84 

Erkek 3,01 0,85 

 t=-1,577; p=0,116 

Eğitim Durumu  

Lise 3,29 0,86 

Én lisans 3,21 0,89 

Lisans  2,98 0,81 

 F=3,847; p=0,023 

Hastanedeki Görev  

Hekim 3,02 0,87 

Diğer Sağlık Personeli 3,25 0,85 

 t=-2,577; p=0,042 

Medeni Durum  

BekÍr 3,13 0,86 

Evli 3,12 0,84 

 t=0,060; p=0,952 

Toplam ÇalıĢma Süresi (yıl)  

≤2 3,16 0,73 

3-5 3,09 0,85 

≥6 3,11 0,95 

 F=0,120; p=0,887 

Bu ĠĢyerinde ÇalıĢma Süresi (Yıl)  

≤1 3,11 0,88 

2-3 3,08 0,78 

≥4 3,15 0,91 

 F=0,166; p=0,847 

Aylık Gelir  

≤ 1600 TL 3,31 0.78 

≥ 1601 TL 3,06 0.86 

 t=2,146; p=0,033 

 
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu araĢtırmada, sağlık ÑalıĢanlarının iĢe yabancılaĢma düzeylerinin incelenmesi amaÑlanmıĢtır. 

ÆalıĢma sonucunda yaĢ, eğitim, hastanedeki görev ve gelire göre iĢe yabancılaĢma düzeyinin farklılık 

gösterdiği belirlenmiĢtir. 

ÆalıĢma sonucunda, yaĢı 23 ve altında olan sağlık ÑalıĢanlarının iĢe yabancılaĢma düzeyi daha yüksek 

bulunmuĢtur. Bu yaĢ aralığında iĢe yabancılaĢmanın yüksek düzeyde olmasının sebebi, iĢe yeni 

baĢlayan genÑ ÑalıĢanlardan oluĢması ve Ñoğunun ilk iĢ deneyimi olmasıyla iliĢkilendirilebilir. 

ÆalıĢma yaĢamına yüksek beklentilerle baĢlayan genÑ sağlık ÑalıĢanları, sağlık kurumları 

beklentilerine cevap veremediğinde iĢe karĢı yabancılaĢma hissi yaĢayabilirler. Bu ÑalıĢmanın tersi 

Ģekilde, Usul ve Atan (2014:7), sağlık ÑalıĢanları arasında iĢe yabancılaĢmanın ileri yaĢ grubunda daha 

yüksek olduğunu tespit etmiĢtir. 

Lise eğitim düzeyine sahip sağlık ÑalıĢanları daha fazla iĢe yabancılaĢma yaĢamaktadır. Dönmez 

(2015:45), bu ÑalıĢmayla benzer bulguları elde etmiĢ ve lise mezunu hemĢirelerin daha Ñok iĢe 

yabancılaĢtıklarını ortaya koymuĢtur. Alanyazında, sağlık ÑalıĢanlarında iĢe yabancılaĢma düzeyinin 

lisans eğitimi almıĢ ÑalıĢanlarda daha yüksek olduğunu saptayan ÑalıĢmalar da bulunmaktadır (Söyük 

ve ġengün, 2016:14; Oksay ve Durmaz, 2016:282). Eğitimin iĢe hÍkimiyet ile iliĢkisi kurulabilir. 

Alınan eğitim beraberinde sağlık ÑalıĢanlarda iĢi daha fazla sahiplenmeyi tetikleyebilir. Bu aÑıdan 

eğitimi daha düĢük olan ÑalıĢanlar iĢe yabancılaĢabilmektedir. 

ÆalıĢmada sonucunda, hekimler ile karĢılaĢtırıldığında diğer sağlık ÑalıĢanlarında iĢe yabancılaĢma 

düzeyi daha yüksek bulunmuĢtur. Kartal (2017:125), üniversite, kamu ve özel hastanede ÑalıĢan sağlık 

ÑalıĢanlarının iĢe yabancılaĢma düzeylerini karĢılaĢtırdığı ÑalıĢmasında, kamu hastanesindeki 

hekimlerin diğer meslek gruplarına göre daha düĢük iĢe yabancılaĢma düzeyine sahip olduğunu tespit 
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etmiĢtir. Ertekin ve Ézmen (2017:29), hemĢirelerde iĢe yabancılaĢmayı inceledikleri ÑalıĢmasında, iĢ 

yerindeki pozisyonun yabancılaĢma düzeyini yordayan bir değiĢken olduğunu ve hemĢirelerin yönetici 

hemĢirelere göre iĢe yabancılaĢmayı daha Ñok yaĢadığını saptamıĢtır. Usul ve Atan (2014:7), 

hemĢirelerin iĢe yabancılaĢma düzeylerinin diğer ÑalıĢanlara göre daha yüksek olduğunu 

belirtmektedir. Bu bulgunun tersi Ģekilde, Söyük ve ġengün (2016:13), hekim grubunda iĢ yerinden 

kaynaklanan yabancılaĢmanın daha yüksek olduğu bulgusunu elde etmiĢtir. Oksay ve Durmaz 

(2016:284), iĢe yabancılaĢmanın hekimlerde daha yüksek düzeyde olduğunu belirlemiĢtir. 

ÆalıĢmanın bir diğer bulgusu, asgari ücret ve altında gelire sahip sağlık ÑalıĢanlarının iĢe 

yabancılaĢma düzeyinin daha yüksek olmasıdır. Ênsar ve Karahan (2011:373), ÑalıĢmasında bu 

ÑalıĢmayla benzer bulgulara ulaĢmıĢ ve düĢük gelir grubuna sahip ÑalıĢanların daha fazla 

yabancılaĢma duygusu yaĢadıklarını tespit etmiĢtir.  

ÆalıĢma sonucunda, sağlık ÑalıĢanlarında iĢe yabancılaĢmaya neden olan faktörlerin belirlenmesinin 

önemli olduğu söylenebilir. Sağlık kurumlarında yönetim tarzının iyileĢtirilmesi, örgüt ikliminin 

iletiĢime imkÍn sağlayacak Ģekilde yeniden düzenlenmesi, örgüt iÑindeki iĢlerin net bir Ģekilde 

belirlenmesi, rol belirsizliklerinin ortadan kaldırılması gibi uygulamalar, iĢe yabancılaĢmayı 

önleyebilecek önlemler arasındadır. Bu ÑalıĢma, bir üniversite hastanesinde görev yapan sağlık 

ÑalıĢanları ile sınırlı olduğundan, daha kapsamlı sonuÑların elde edilmesinde daha geniĢ örneklemlerle 

yapılacak ÑalıĢmalar tasarlanabilir. Nicel araĢtırma yöntemlerinin yanı sıra, nitel araĢtırmalar ile 

örgütlerde yabancılaĢmayı tetikleyen unsurların ortaya konması sağlanabilir. 
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Ö z  

Ézellikle 20. Yüzyılın ilk yarısında tıbbi bir egemenlik meydana gelmiĢtir. Tıbbi egemenlik; tıbbi bakım sırasında 

ortaya Ñıkan iĢ bölümü iÑerisinde mesleki anlamda üstünlüğü de beraberinde getirmiĢtir. Hubris sendromu, gücü 

elinde bulundurma arzusu ile anormal davranıĢ arasındaki bağlantıya odaklanan bir kavramdır. Modern tıbbın 

getirdiği tıbbi egemenlik, sağlık alanında neredeyse her Ģeyin baĢarılabilir inancını ortaya ÑıkartmıĢtır. 

ÆalıĢmanın amacı; sağlık meslek gruplarında hubris sendromunun var olup olmadığını tespit etmektir.  ÆalıĢma; 

nitel araĢtırma desenlerinden olgubilim desenine uygun olarak yürütülmüĢtür. ÆalıĢmanın örneklemi amaÑlı 

örnekleme ile belirlenmiĢ ve bu kapsamda 33 sağlık ÑalıĢanı ile yarı yapılandırılmıĢ mülakatlar 

gerÑekleĢtirilmiĢtir.  Veriler betimsel analiz ÑerÑevesinde sürekli karĢılaĢtırma tekniği ile ağaÑ, aÑık ve seÑici 

kodlamaya tabi tutulmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda sağlık ÑalıĢanlarının genelinde sendromun var olduğu tespit 

edilmiĢ; özellikle beyin cerrahları, genel cerrahlar ve kalp ve damar cerrahlarında hubris sendromu varlığı ortaya 

ÑıkmıĢtır. Diğer sağlık meslek gruplarında ise; yapılan iĢin niteliği aÑısından kendilerini hekime yakın hisseden 

gruplarda bu sendrom kendini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hubristik DavranıĢ, Hubris Sendromu, Sağlık Profesyonelleri. 

 

AN EXPLORATORY RESEARCH ON PRESENCE OF HUBRIS 

SYNDROME IN HEALTH PROFESSIONAL GROUPS 

A b s t r a c t  

Especially in the first half of the 20th century a medical sovereignty has occured. Medical sovereignty; has also 

brought a professionally superior advantage within the work department that emerged during medical care. 

Hubris syndrome is a concept that focuses on the link between desire for power and abnormal behavior. In 

modern medicine, medical sovereignty has led to the belief that health can reach almost anything. The purpose of 

this study is to determine if there is hubris syndrome in health care professions. The study has conducted to 

phenomenology which is one of the qualitative research patterns. The sample of the study was determined by 

purposeful sampling and 33 semi-structured interviews were conducted with health professionals. In the context 

of descriptive analysis, the data are subjected to tree, explicit and selective coding with constant compperative 

technique. As a result, it was determined that there is syndrome in the whole of health workers; especially in 

neurosurgeons, general surgeons and cardiovascular surgeons. In other health professional groups; this syndrome 

manifests itself in groups that feel themselves close to the doctors in terms of the nature of the work being done. 

Keywords: Hubristic Behavior, Hubris Syndrome, Health Professional. 

1.GiriĢ 

Hubris sendromunun ortaya Ñıkmasında elde edilen güÑ ve baĢarı oldukÑa etkilidir. Kendisini 

herkesten üstün gören, her alanda kendisini en iyi zanneden bu kiĢiler elde ettiği güÑ ve baĢarının baĢ 

döndürücülüğüyle hubris sendromuna yakalanmaktadır. Bu kiĢilerin toplum tarafından üstün, 

ulaĢılmaz olarak görülmesi ve ilahlaĢtırılması sendromun oluĢmasını etkilemektedir. Kendisine 

duyduğu aĢırı özgüven ile gerÑeklikle temasını kaybeden bu kiĢilerin tevazuları zamanla 

kaybolmaktadır. Æevresi ve kendisi aÑısından ciddi problemler doğuran bu sendromun temelinde 

narsistik, anti sosyal ve histrionik kiĢilik bozuklukları bulunmaktadır. 

Hubris sendromu, sağlık hizmeti üreticilerinin iĢ barıĢı iÑerisinde ÑalıĢabilmesi, performanslarını 

daha ileriye görürebilmesi ve sağlık hizmetleri istenilen baĢarının ekip ile birlikte huzur iÑinde 

yapılabilmesi aÑısından olumsuz sonuÑlar doğurabilir. Sağlık hizmetlerinde hekimlerin otorite 

görülmesi, bu alanın multidisipliner olması ve Ñok sayıda profesyonelin birlikte ÑalıĢmasını 

gerektirmesi gibi birÑok faktör, bu alanda güÑ ÑatıĢması yaĢanmasına sebep olmaktadır.  
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2. Amaç ve Yöntem 

KeĢfedici nitelikte olan bu fenemolojik araĢtırmanın amacı, sağlık kurumlarındaki sağlık meslek 

gruplarında hubris sendromunun varlığını incelemektir.  AraĢtırmanın bu aĢamasında sağlık meslek 

gruplarının deneyimleri ve gözlemleri odak noktası olmuĢtur.  

Bu araĢtırmada olgubilim deseni kullanılmıĢtır. Olgubilim deseninin odak noktası kiĢinin farkında 
olduğu fakat ayrıntısıyla bilmediği olgulardır. Olgu yaĢanılan olay, deneyim, algı, durum gibi farklı 

Ģekillerde karĢılaĢılan olaylardır. Fakat karĢılaĢılan bu olaylar her zaman tam olarak anlaĢılamaz. Yani 

olgubilimin temeli; tamamıyla yabancı olunmayan ve anlamı tam olarak kavranamayan olgulardır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2013: 78). ÆalıĢmada yarı yapılandırılmıĢ mülakat yöntemiyle veri toplanmıĢ ve 

bu veriler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiĢtir. Transkript edilen veriler tekrar tekrar okunmuĢ kategori 

ve alt kategoriler oluĢturulmuĢtur. Bu aĢamada Patton (2014) taraından geliĢtirilen satır-satır analiz 

(line by line analysis) yaklaĢımı kullanılmıĢtır. 

2.1. Verilerin Analizi 

Mülakat verilerinin yorumlanmasında betimsel analiz, iÑerik analizi ve sürekli karĢılaĢtırma 

tekniği (constant comparison) kullanılmıĢtır. Betimsel analiz; daha önce belirlenmiĢ olan temalar 

ÑerÑevesinde elde edilen veriler özetlenir, yorumlanır ve katılımcıların görüĢlerini yansıtabilmek 

amacıyla doğrudan alıntılara yer verilir. Analizin odak noktası ciddi olanın ne olduğunu belirlemek, 

mevcut durumu oluĢturmak, aydınlatmak iÑin yeterli ve ayrıntılı kanıt sağlamaktır (Patton, 2014: 503; 

Yıldırım ve ġimĢek, 2013: 256-259).  

2.2. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmada nitel ÑalıĢmanın amacına uygun olacak Ģekilde; hekim unvanı olan 16 doktor (11 

cerrah ve 5 dÍhili tıp bilimleri), 11 hemĢire ve diğer sağlık meslek grupları kapsamında 6 (hekim 

unvanı olmayan 3 doktor, diyetisyen, eczacı, tekniker) kiĢi toplamda ise 33 kiĢi ile görüĢme 

yapılmıĢtır. 

3. Bulgular 

Katılımcılarda en fazla (%90.9 oranında) gözlemlenen hubristik davranıĢlar arasında ―Kendi 

imajını zenginleĢtirmek iÑin kendisini hep iyi gösterecek durumlarda bulunmaya yatkınlık gösterir.‖, 

―Kendi yargılarına aĢırı bir güven duyarken; baĢkalarının tavsiye ve eleĢtirilerini küÑümser.‖ ve ―AĢırı 

bir Ģekilde kendine güvenir ve abartılı bir biÑimde kendini her Ģeyi baĢarabilir görür.‖ ifadeleri yer 

almaktadır. ÆalıĢmada 2 ifadenin bazı katılımcılar tarafından yanlıĢ anlaĢılmasından dolayı oranları 

düĢük ÑıkmıĢtır. Bunlardan birisi en az (%51.5) ―Kendisini ÑalıĢtığı kurum ile bir tutar ve Ģahsi 

Ñıkarlarını ÑalıĢtığı kurumun Ñıkarları ile aynı görür.‖ ifadesidir. Sebebi ise katılımcılar verdiği 

cevapta bu tarz kiĢilerin yalnızca kendini düĢündüğünü ifade etmiĢlerdir. Aslında katılımcıların 

anladığı anlamla buradaki anlam bütünlük iÑindedir Ñünkü ifade ―Kendisini ulus ya da organizasyonla, 

iĢletmeyle ya da bütün bir ülkeyle iÑselleĢtirmesi‖ anlamına gelmektedir. Ayrıca diğer yanlıĢ anlaĢılan 

―Benzersiz oluĢunu vurgulamak amacıyla kendinden bahsederken ―biz‖ zamirini kullanır.‖ ifadesidir. 

Katılımcılar bu tarz kiĢilerin sadece ―ben‖ dediklerini ifade etmiĢtir. Soruyu yanlıĢ değerlendiren 

katılımcılardan bazıları araĢtırmacıya sormuĢ ve aÑıklanmıĢtır. Fakat sormayan kiĢilerin yanlıĢ 

anlayarak iĢaretlediği gözlemlenmiĢtir. Katılımcıların diğer ifadeleri değerlendirildiğinde 

iĢaretledikleri ifadelerden en az oranı (%54.5) ―Huzursuz, aceleci, pervasız ve düĢünmeden hareket 

eder.‖ ifadesi almıĢtır. SonuÑ olarak ifadelerin oranları göz önünde bulundurulduğunda sağlık meslek 

gruplarında özellikle cerrahların büyük kısmında hubris sendromunun var olduğu tespit edilmiĢtir. 

Hekim gruplarından cerrahlar sendromun en fazla oluğu meslek grubudur. Hekim gruplarından 

dÍhili bilimler cerrahlar kadar olmasa da sendromun varlığından söz edilmektedir. Ayrıca temel tıp 

bilimlerinde özellikle doktor olup fakat hekim olmayan gruplarda sendrom bulunmakta fakat hekim 

grubu kadar yoktur. HemĢire ve diğer sağlık meslek guruplarında ise; hekimlerin yaptığı iĢlere benzer 

iĢ yapmaları ya da kendilerine özel bir alan bulduklarında sendrom ortaya Ñıkmaktadır. 

Sağlık meslek gruplarında hubris sendromunun varlığına iliĢkin olarak doktorlar ―cerrah tıp A.D.‖, 

―dÍhili tıp A.D.‖ ve ―temel tıp A.D.‖ olarak gruplandırılmıĢtır. Bunun sebebi ise toplumda oluĢan 

algıda hubris sendromunun en fazla cerrahlarda olabileceği, pilot ÑalıĢmada da sendromun en fazla 

cerrahi gruplar olduğuna dair cevap verilmesi ve araĢtırmacının iki yıllık hastane tecrübesi etkili 

olmuĢtur. SonuÑlarla da bu varsayım desteklenmiĢtir. Æünkü katılımcılardan 30‘u cerrah olduğuna 

yönelik cevap verirken 3‘ü dÍhili gruplar olduğuna yönelik cevap vermiĢtir. 

Ayrıca hastaları ameliyat etme, vücut bütünlüğünü bozma ve tekrar tamir etme, ölme riski olan 

hastaları iyileĢtirme, kiĢilerin yaĢam kalitesini olumsuz etkileyebilecek fiziki bozuklukları giderme 
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gibi insan hayatını olumlu olarak kısa sürede etkiledikleri iÑin mucize yarattıklarını düĢünen cerrahlar; 

kendilerine tanrı misyonu yüklemekte ve toplum iÑinde ulaĢılmaz olduklarını düĢünmektedir. 

Katılımcıların ortak görüĢleri doğrultusunda beyin cerrahları sendromun en fazla görüldüğü 

A.D.‘dır. Bunun sebebi olarak uğraĢılarının ciddi bir el becerisi gerektirdiği iÑin sendromun 

artabileceğine yöneliktir. Bir de bu sendromun belirginleĢmesinde mortalite oranları önemli bir yere 

sahiptir. Æünkü hayati öneme sahip olan ve ölüm riski yüksek olan operasyonların sonucunda elde 

edilen baĢarılar sendromu tetiklemektedir.  

Katılımcıların sağlık meslek gruplarında hubris sendromunun yaygın olduğu düĢünülen dÍhili tıp 

bölümlerine iliĢkin beĢ A.D. ortaya ÑıkmıĢtır. Cerrahi iĢlem yapmanın sendromu tetiklediği daha 

önceki ifadelerde yer almaktadır. Bu yüzden kardiyoloji sendromun en fazla görüldüğü A.D.‘dır. 

Ayrıca iÑ hastalıkları, aile hekimliği, acil tıp ve dermatoloji A.D.‘nda sendrom farklı sebeplerden 

dolayı ortaya Ñıkmaktadır. 

Ézellikle hekim olmayan temel tıp bilimcilerinde hubris sendromunun var olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. 

Ézellikle kendilerine hekimleri rakip gören bu kiĢilerin derman beklenen grup olmamaları sendromun 

önemli tetikleyicisidir. Ézelliklede tıbbi biyoloji ve genetik A.D.‘nda sendrom daha fazla ortaya 

Ñıkmaktadır.  

Katılımcıların sağlık meslek gruplarında hubris sendromunun hemĢirelerde varlığına iliĢkin alt 

kategoride dört kodlama bulunmuĢtur. HemĢirelerde kendilerinin cerrahlar gibi Tanrısal iĢ yaptığını 

düĢünmektedirler. Ézellikle her hastanede bulunmayan özellikli birimlerde ÑalıĢmak sendromun 

önemli tetikleyicisi olarak görülmektedir. Katılımcılardan K14 ―Özellikli birimlerdeki kişilerde bu 

kesinlikle daha fazla hele Türkiye‟de sayılı bir birimde çalışıyorsa tamam “her şeyi ben bilirim” 

havasına giriyorlar.‖ ve K22 ―Hemşirelerde özellikli birimlerde çalışan hemşirelerde kibir çok 

yüksek.” ifadelerinden anlaĢılacağı üzere bu tarz birimlerde ÑalıĢan kiĢiler kendilerini ayrıcalıklı 

hissetmektedirler. Dolayısıyla sayılı olması ve herkesin yapamadığı iĢleri yapmasından dolayı 

kendilerinde hubristik davranıĢ geliĢtirmektedir.  

AraĢtırmada katılımcıların ifadeleri doğrultusunda diğer sağlık meslek gruplarında hubris 

sendromunun yaygın olduğunu düĢündüğü dokuz meslek grubu bulunmaktadır. Bu meslek 

gruplarından en fazla sendromun diyetisyen ve beslenme uzmanlarında olduğuna yönelik cevaplar 

alınmıĢtır. Sendromun diğerler yaygın olduğu meslekler ise; poliklinik sekteri, veteriner ve eczacılar 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bunlara ek olarak sağlık teknikerlerinden de en fazla paramediklerde (acil 

servis ve ilk yardım uzmanlığı) ortaya Ñıkmakla beraber bu grupların dıĢında da anestezi, radyoloji 

teknikerleri ve fizyoterapistlerde de bu sendromun varlığından söz edilmiĢtir. 

Katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda hubris sendromuna yakalanan kiĢilerin, kiĢisel 

özelliklerine iliĢkin özellikler yirmi bir kodlamada birleĢtirilmiĢtir. Bu kodlamalar kiĢinin özünde 

öfkeli, korkak olması, olayları Ñok abartmasına bağlı olarak yalan söylemesi, eleĢtirme, kıskanÑlık, 

doyumsuzluk, sahte ve yapay, aĢağılama ve küÑümseme Ģeklinde kiĢilik özellikleri olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Ayrıca hubris sendromlu kiĢiler; en Ñok kendisini ve maddiyatı önemsemesi, kendisinde bulunan 

kusurları görmezden gelerek karĢı tarafa kusur bulması, daha üst mevkilerde layık olduğunu 

düĢünmesi, kendini öven, kiĢinin kendisini ―her Ģeyi yapabilirim‖ olarak görmesi, kendisini dünyanın 

merkezinde görmesi, kendisi dıĢında hiÑ kimseye değer vermemesi gibi özelliklere sahiptirler. 

Katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda hubris sendromuna yakalanan kiĢilerin imaja iliĢkin 

özellikler yedi kodlamada bir araya getirilmiĢtir. Bu kodlamalar; bu sendroma sahip kiĢilerin fiziksel 

özelliklerinde kibirli ve kendine güvenen kibirli dik bir duruĢunun olması, gözlerinin iÑine bakma, 

genellikle erkeklerin ellerinin cebinde olması, ses tonları genellikle muhatabından yüksek ve vurgulu 

olması, kıyafetlerine ayrı bir özen göstermesi, dıĢ görünüĢlerine fazla önem vermesi, sıkıntılarını ve 

üzüntülerini göstermemek iÑin her zaman pozitif ve dinamik gözükmesi Ģeklindedir. Ayrıca fiziksel 

eksikliklerini (kadınların boyu kısaysa Ñok yüksek topuklu giymesi vs.,) gidermeye ÑalıĢmak ya da bu 

eksikliklerin önüne geÑecek Ģekilde dikkatleri baĢka yerlerine Ñekmeye ÑalıĢmasına yönelik hubristik 

özellikler geliĢtirdiği tespit edilmiĢtir. 

Katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda hubris sendromlu kiĢilerin iletiĢim tarzlarında, 

mevkidaĢlarına karĢı iletiĢim tarzlarına iliĢkin beĢ kodlamada; iletiĢimin Ñok soğuk ve yapay olması, 

Ñıkarı ve menfaati varsa selam vermesi, sohbet esnasında karĢı tarafı dinlememesi ve sürekli haklı 

Ñıkmaya ÑalıĢması son olarak ise kendisi gibi kiĢilerle iyi anlaĢması olarak ortaya ÑıkmıĢtır. Astlarına 

karĢı iletiĢim tarzlarına iliĢkin olarak ortaya Ñıkan altı kodlamada ise; ÑalıĢanlarına selam vermemesi, 
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genel olarak hiÑ kimseye karĢı empati kuramaması, Ñevresiyle iletiĢimlerinin kopuk olması ve kendini 

yüceltebilmek iÑin kendisinden aĢağıdaki kiĢilerle iletiĢim kurmaması Ģeklinde ortaya ÑıkmıĢtır. 

 

 

4.Sonuç 

Sağlık meslek gruplarında hubris sendromunun varlığına iliĢkin yapılan bu ÑalıĢmada doktor, 

hemĢire ve diğer sağlık meslek gruplarında hubristik davranıĢlar ortaya ÑıkmıĢtır. AraĢtırmanın 

sonucuna göre hubris sendromu özellikle cerrah gruplarında oldukÑa yaygındır. Bunun sebebi ise; 

daha Ñok somut iĢ yapmalarından kaynaklanmaktadır. Somut iĢten kast edilen kiĢilerin beden 

bütünlüğünü bozup tekrar tamir etmeleri ve tedavi sonuÑlarını hemen görmeleridir. Kendilerini 

insanüstü varlık olarak gören bu grubun sendromun mortalite oranlarıyla da yakından iliĢkisi 

bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle ölüm riski Ñok fazla olmayan cerrahi iĢlemlerin aksine ölüm riski 

olan hastalara yapılan cerrahi iĢlem kiĢilere ayrı bir özgüven kazandırmakta ve hubris sendromunu 

önemli derecede etkilemektedir. Cerrahlar burada kiĢilerin hayatlarının kendi ellerinde olduğunu ve 

mucize yarattıklarını düĢündükleri iÑin bazen kendilerine Tanrısal bir misyon yüklerken bazen de 

Tanrı ile insan arasında bir yerde konumlandırmaktadırlar. Ayrıca cerrahlar kendilerini diğer 

hekimlerden ve doktorlardan ayrı tutacak Ģekilde kendi aralarında ―cerrahlar ve diğerleri‖ Ģeklinde 

gruplandırmakta ve ulaĢılmaz olduklarını düĢünmektedirler.  

ÆalıĢmanın diğer bir grubunu oluĢturan hemĢireler sağlık kurumlarında hekimlerin yardımcısı 

olarak görülmekte ve hekimler hemĢirelerin amiri konumundadır. Hekimlerin amir durumda 

olmasından dolayı, hemĢirelerin bastırılmaları ve üste karĢı bir kin oluĢtuğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu 

yüzden hemĢirelerin özellikle asistanları azarladıkları ve baskı kurdukları ortaya ÑıkmıĢtır. Dolayısıyla 

üste yapamadığı davranıĢı kendisinden aĢağıda gördüğü kiĢilere karĢı göstermektedirler. Kendilerinin 

Tanrısal iĢ yaptıklarını düĢünen hemĢire grupları özellikle bir mevkiye geldiğinde ya da Ñoğu zaman 

kimsenin yapamadığı bir iĢte uzmanlaĢması yani özellikli birimlerde ÑalıĢması hubristik davranıĢlar 

sergilenen alanlar olmaktadır. 

AraĢtırmanın son grubunu ise; diğer sağlık meslek grupları oluĢturmaktadır. Bu gruplar özellikle 

hekimle iĢlem yaptıkları zaman kendilerini hekimlere yakın hissetmeleri ve bazen karar verici 

durumda olmaları sendromu ortaya Ñıkmaktadır. Ézellikle kendisini özel bir grup olarak hisseden 

diyetisyenlerde, fizyoterapistlerde ve ATT grubunda sendrom yaygın olarak gözükmektedir.  

Bu kiĢilerin hubristik kiĢilik özellikleri genellikle kendilerini her Ģeyin üstünde görürler ve sosyal 

Ñevresini bu yönde Ģekillendirirler. KiĢi gücünü belli etmek istercesine otoriter, itaat bekleyen, 

kendinden emin dik bir duruĢ ve Ñevresini umursamayan özelliklere sahiptir. Bu kiĢiler amaÑladığı 

Ģeylere ulaĢabilmek iÑin kendisinin dıĢında hiÑbir Ģeyi önemsemez. Æıkarlarına odaklanan hubris 

sendromlu kiĢilerin en önemli yoksunluğu empatidir. KiĢilerle iletiĢiminde düĢündüğü kendi 

Ñıkarlarından baĢka hiÑbir Ģey olmadığı iÑin menfaate dayalı iliĢkiler üzerine bir iletiĢim ağı kurarlar. 

Kendisinden statü olarak değersiz gördükleri kiĢileri genellikle yok sayarlar ya da görmemezlikten 

gelirler. 

Æevresine karĢı davranıĢları ve iletiĢim tarzları zamanla etrafında bulunan insanları da yormakta 

hatta yıpratmaktadır. MeslektaĢından ÑalıĢanına kadar hiÑ kimse bu durumdan hoĢnut değildir. 

Muhatapları mutsuz, gergin ve huzursuz bir ortamda bulunduklarını düĢündükleri iÑin genellikle bu 

tarz kiĢilerden uzak durmayı seÑerler ve genellikle tedirginlik yaĢarlar. Ebetteki bu durum dolaylı ya 

da doğrudan olarak kuruma zarar vermektedir. Sosyal ağlarında kendisi gibi menfaat odaklı kiĢiler 

bulunduğu iÑin arkadaĢlık kurmaları oldukÑa güÑtür. Bu kiĢilerin sağlık kurumlarında olması bir 

anlamda hastalar iÑin oldukÑa tehlikeli bir hal almaktadır. Æünkü hastalığın tedavisinde etkili olan 

moral ve motivasyon bir anlamda olumsuz etkilenmektedir.  
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Özet 

Whistleblowing, kamu ya da özel bir örgüt iÑerisinde olan yasal ya da etik olmayan faaliyetlerin örgüt iÑi ya da 

dıĢındaki yaptırım gücü olan, kamuoyunda etki yaratabilecek ÑeĢitli kaynaklara bildirilmesidir. 

Bu ÑalıĢmanın amacı sağlık sektöründe ÑalıĢanların whistleblowing'e yönelik niyetlerinin Planlı DavranıĢ Teorisi 

(PDT) ile araĢtırılmasıdır. PDT, diğer birÑok araĢtırmada niyet ve onu etkileyen değiĢkenleri aÑıklamada baĢarılı 

olmuĢ, güvenilir bir modeldir. AraĢtırma Bilecik ilinde sağlık sektöründe görev yapan 122 ÑalıĢan üzerinden 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Analizler sonucunda, PDT'nin davranıĢa yönelik niyeti aÑıklamaya yetkin bir model olduğu 

ve ÑalıĢanların iÑsel ve dıĢsal whistleblowing niyetleri arasında bir farklılık olduğu bulunmuĢtur. ÆalıĢanlar 

uygunsuzlukları kurum dıĢı süreÑler yerine, kurum iÑindeki süreÑlerle bildirmeyi tercih etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Whistleblowing, Whistleblower, Planlı DavranıĢ Teorisi 

Abstract 

Whistleblowing is the reporting of illegal or unethical activities within a public or private organization to various 

sources of influence that may have an impact on the public, such as internal or external sanctions. 

The purpose of this study is to investigate intentions of the health sector employees for whistleblowing with the 

Planned Behavior Theory (PDT). The TPB is a reliable model that has been successful in explaining the intention 

and variables affecting it in many other researches. The study was conducted on 122 employees in the health 

sector in Bilecik. As a result of the analyzes, it was found that the PDT is an adequate model for explaining the 

intention to behavior and that there is a difference between the internal and external whistleblowing intentions of 

the employees. Employees prefer to report wrongdoings in processes within the organization, rather than the 

processes out of the organization. 

 

Keywords: Whistleblowing, Whistleblower, Theory of Planned Behavior 

GĠRĠġ 

Bir kiĢi lisans mezunu olana kadar eğitim hayatında iÑeriğinde etik ve ahlak vb. konular 

iÑeren birÑok ders görür. ĠĢ uygulamaya gelince bir kimya mühendisinin ÑalıĢtığı Ģirketin 

süreÑlerinden bir ya da birkaÑında halkın sağlığına aykırı iĢ yapıldığını fark ettiğinde ne 

yapması beklenmelidir? Ya da kansere yönelik bir ilacı satan firmadaki bir iĢgörenin özel 

Ģirketlere farklı, devlete farklı ve yüksek bir fiyatın uygulandığını fark ettiğinde nasıl bir 

davranıĢ göstermesini beklemeliyiz? Son örnek olarak bir hastaya yönelik yanlıĢ tedavi ya da 

ilaÑ uygulamasına Ģahit olan bir sağlık görevlisi ne yapmalıdır? 

Genellikle iyi eğitimli, sadık ve verimli bir ÑalıĢanı sonunda iĢten atılma, tecrit edilme ve 

misilleme görme vb. durumlarla karĢılaĢma riskini göze alarak örgütteki yasal ya da etik 

olmayan davranıĢları ortaya Ñıkarmasındaki kiĢisel ya da örgütsel sebepler pek Ñok 

araĢtırmacı tarafından incelenmektedir. 

KONU ile ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 

Whistleblowing  

Whistleblowing iÑin bir tanım yapılacak olursa; örgütte yapılmıĢ veya yapılmakta olan yasal 

ya da etik olmayan uygulamaların (wrongdoing), bundan haberdar bir iĢgören (eski iĢgören 

de olabilir) tarafından, söz konusu yanlıĢ uygulamayı engelleme, önleme veya duruma 

müdahale gücü olan örgüt iÑi ya da dıĢındaki yetkililere bildirilmesidir (Near ve Miceli, 

1995:680; Ézler vd., 2014:171; Perry, 1998:236; Aktan, 2006, 20-21).  

Türkiye'deki konu ile ilgili araĢtırmalarda whistleblowing kavramına tek bir karĢılık 

kullanılmamıĢ, bunun yerine bazen Ġngilizce orijinal kelime bazen de birden Ñok TürkÑe 

kavram kullanılmıĢtır. Érneğin bilgi uÑurma (Toker, GökÑe ve Oğuz, 2015), Ahlaki olmayan 

davranıĢların duyurulması (Esen ve Kaplan, 2012), ĠfĢa (Arslan ve Kayalar, 2017), Bilgi 

ifĢası (Uyar ve Yelgen, 2015) ve bilgi ifĢası ve ihbar beraber olarak (Mercan, Altınay ve 
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Aksanyar, 2015) ÑeĢitli araĢtırmalarda kullanılmıĢtır. AraĢtırmamızda kelimenin özgün 

halinin kullanılması tercih edilmiĢtir. 

Whistleblowing Türleri 

Whistleblowing ile ilgili olarak birÑok araĢtırması olan Near ve Micelle'a(1996:509) göre 

whistleblowing'in iki türünden söz edilebilir. Bunlar; 

ĠÑsel (internal) whistleblowing, ÑalıĢanın karĢılaĢmıĢ olumsuz olduğu durumları kendi 

yöneticilerine ya da örgütün üst yönetimine bildirdiğinde ortaya Ñıkarken; 

DıĢsal (external) whistleblowing ise karĢılaĢılan olumsuz durumu iĢletme dıĢından devlet 

kurumları, medya grupları ya da kamuoyunda etkiye sahip kuruluĢlar gibi kurumlara 

bildirmesidir. 

Whistleblower 

Whistleblower kamu sağlığını tehdit eden, kamuoyunu yanlıĢ bilgilendiren, ÑeĢitli suÑları 

örten, ÑeĢitli ihmal ya da aĢırı harcamaları bildiren, vergi kaÑakÑılığı iÑin geliĢtirilen yolları, 

rüĢveti bir Ģekilde kendi örgütü ya da kamuoyu nezdinde duyurarak uyarıyı yapan, ya da 

baĢka bir deyiĢle düdüğü/ıslığı Ñalıp haber veren kiĢidir. Bu kiĢilerde herhangi bir zorlama 

değil de gönüllülük görülür. KiĢi ahlaki ya da vatandaĢlık görevleri neticesinde sonunda 

karĢılaĢacaklarını bilerek bu kararı alır (Aktan, 2006: 2; Mercan vd., 2015:88). 

Whistleblowerların özelliklerinin belli bir Ģablona uyup uymadığı hakkındaki 1996 yılına 

kadar yapılan ÑalıĢmaları inceleyen Near ve Miceli (1996: 511), kiĢilik özellikleri ile 

whistleblowing davranıĢı arasında hepsinde aynı olmamakla beraber bazı ortak noktalara 

dikkat ÑekmiĢtir. Buna göre whistleblowerlar incelendiğinde; diğer ÑalıĢanlardan daha yaĢlı 

ya da kurum iÑindeki ÑalıĢma süreleri daha uzun, iyi eğitimli, cinsiyet olarak daha Ñok erkek, 

pasif gözlemcilere (yanlıĢ uygulamaları görüp bunu bildirmeyen örgüt üyeleri) göre daha 

yüksek para kazanan, yüksek iĢ tatminine sahip ve yönetici pozisyonunda olan ÑalıĢanların 

whistleblowing yaptığı görülmüĢtür. 

Planlı DavranıĢ Teorisi 

Planlı DavranıĢ Teorisi (PDT), Ajzen'in (1991) üzerinde daha önce Fishbein ile birlikte 

ÑalıĢtığı Sebepli DavranıĢ Teorisine, Algılanan DavranıĢsal Kontrol öğesini ekleyerek 

oluĢturduğu bir teoridir. Bu teoride niyet, davranıĢa yönelik tutum, öznel norm ve algılanan 

davranıĢsal kontrol tarafından birlikte belirlenmekte ve davranıĢın öncülü olarak yer 

almaktadır. Söz konusu teori, Ñok geniĢ bir aralıktaki davranıĢa yönelik aÑıklamalar iÑin 

kullanılmıĢ ve kullanılmaya devam etmektedir. 

ARAġTIRMA TASARIMI 

AraĢtırmanın Amacı 

AraĢtırmanın amacı birÑok yasal ya da etik olmayan uygulama ile gündeme gelen sağlık 

sektöründeki ÑalıĢanların whistleblowing‘e yönelik niyetlerini etkileyen unsurları PDT 

aracılığı ile incelemektir. 

AraĢtırma Modeli ve Hipotezler 

ġekil 1‘de verilen araĢtırma modelinde hem iÑsel hem de dıĢsal whistleblowing‘e yönelik 

niyetin ölÑülmesi planlanmaktadır. 

 

 
ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

H1 Whistleblowing davranıĢına yönelik tutum ile Niyet bağımlı değiĢkeni arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır. 

H2 Éznel norm‘un Niyet üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi vardır. 

H3 Algılanan DavranıĢsal Kontrol ile Niyet arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

H1 
WB DavranıĢına 

Yönelik  

Tutum 

Öznel Norm 

Algılanan DavranıĢsal  

Kontrol 

Niyet 

(Ġçsel ve DıĢsal) 

H2 

H3 
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AraĢtırma Evreni ve Örneklem 

AraĢtırma evrenini Bilecik ilinde görev yapan ve sayıların yaklaĢık 1000 kiĢi olan sağlık 

ÑalıĢanları oluĢturmaktadır. AraĢtırma evreni ise anket formunu dolduran 122 kiĢidir.  

Veri Toplama Aracı ve Analiz Yöntemi 

Verilerin toplanması iÑin kullanılan ölÑek, Park ve Blenkinsopp (2009), Zakaria, Razak ve 

Noor (2016), Arslan ve Kayalar (2017), LiðËn ve Chen (2009) ve Foltz, Newkirk ve 

Schwager (2016)‘ın ÑalıĢmalarında kullandıkları sorulardan hazırlanmıĢtır. 

ÆalıĢanlara ulaĢmak iÑin sivil toplum kuruluĢu olan meslek sendikaları ile görüĢülmüĢ ve 

ilgili sendika üyelerine anket formları ulaĢtırılmıĢtır. Érneklem ise tesadüfi örnekleme 

yoluyla anket formunu doldurmayı kabul edenlerce oluĢmuĢtur.  

Elde edilen veriler SPSS ve SmartPLS programları ile analiz edilmiĢtir. 

Bulgular 

Demografik Veriler 

AraĢtırmaya katılan sağlık sektörü ÑalıĢanlarının %62,3‘ü kadın ve %37,7‘si ise erkektir. 

Ortalama yaĢ 34,4, eğitimde olarak en büyük Ñoğunluk %32,2 ile lisans ve ona Ñok yakın bir 

değer %31,4 ile ön lisans gelmektedir. ÆalıĢanların ortalama ÑalıĢma süresi 11,9 senedir. 

Yaptıkları görevler aÑısından bakıldığında sağlık memurları %29,8, hemĢireler %26,2 ve 

idare personel de %19,7 oranındadır.  

AraĢtırma katılanların daha önce yasal ya da etik olmayan bir faaliyet ile karĢılaĢıp 

karĢılaĢmadıkları, eğer karĢılaĢmıĢlarsa bu durumda ne yaptıklarının öğrenmeye yönelik 

Arslan ve Kayalar‘dan (2017, s. 21) alınan sorunun cevaplarına göre katılımcıların %62,3‘ü 

daha önce böyle bir durumu fark etmediklerini belirtmiĢken, %36,1‘lik katılımcı böyle bir 

durumla yüzleĢtiklerini belirtmiĢtir. Buradaki grup iÑi yüzdelere göre katılımcıların %43‘ü 

bunu iÑsel ya da dıĢsal whistleblowing yoluyla bildirmiĢken geri kalanların %41‘i sadece 

arkadaĢlarına bildirmiĢ, %16‘sı da hiÑbir Ģey yapmamıĢ ve pasif izleyici olarak kalmıĢtır. Bu 

soruya cevap vermeyenlerin oranı %1,6‘‘dır. 

Sağlık sektörü ÑalıĢanlarının, yasal ya da etik olmayan davranıĢları ihbar eden bireyler 

hakkındaki fikirlerini ölÑmek isteyen ve Hersh‘in (2002) makalesinin baĢlığında sorduğu 

―Yasal ya da etik olmayan davranıĢları ihbar edenler, Hain mi kahraman mı?‖ sorunun 

cevaplarına göre katılımcıların %60,7‘si bu kiĢiyi kahraman görürken %0,8‘i ise hain olarak 

tanımlamıĢtır. Her ikisi arasındaki kararsızlar %25,4 iken konu hakkında fikri olmadığını 

belirtenlerin oranı %13,1‘dir. 

Açımlayıcı Faktör Analizine Yönelik Bulgular 

Planlı DavranıĢ Teorisinde yer alan elemanlara yönelik yer alan soruların aÑımlayıcı faktör 

analizi yapılmıĢtır. Bu analizde bileĢen korelasyon matrisinin görülmesi iÑin önce eğik bir 

döndürme yöntemi olan doğrudan oblimin metodu herhangi bir değer değiĢtirilmeden 

yapılmıĢ ve matristeki bazı değerlerin 0,32 değerinden fazla olmasından dolayı (Tabachnik 

ve Fidell, 2013, s. 651) delta parametresi negatif yönde (-0,75) değiĢtirilmiĢ ve bütün 

değerlerin 0,320 ya da daha düĢük seviyede olduğu gözlenmiĢtir. Delta değeri negatif yönde 

ilerledikÑe faktörler daha az dik olmaktadır (Tabachnik ve Fidell, 2013, s. 644). Parametre 

değerindeki değiĢimin Ñok az olmasından dolayı dik bir döndürme olan varimax ile yapılan 

ilave analizde de faktör yükleri gene aynı bileĢenlere dağılmıĢtır. Fakat yorum ve analizlerde 

bileĢen kontrol matrisindeki değerlerin korelasyon değerleri aÑısından doğrudan oblimin 

döndürmesi ile elde edilen değerler kullanılmıĢtır. Bununla beraber iki adet bileĢenin değeri 

0,6‘dan daha düĢük (A6=0,569 ve PBC5=0,563) olmalarına rağmen gerektiğinde yapısal 

modelde kullanılıp kullanılmayacaklarına karar verilebileceği iÑin bu bileĢenlere 

dokunulmamıĢtır. 

Faktörlerin aÑıkladığı toplam varyans %68,88‘dir. Bartlett‘in küresellik testi sonucu 

istatistiki olarak anlamlı (Ki-Kare=2662,75) ve ölÑek faktör analizine uygundur (Kaiser-

Mayer-Olkin örneklem yeterliliği ölÑümü =0,853). Faktörlerin tümüne ait güvenirlik değeri 

0,920‘ye eĢit olarak yüksek güvenirliktedir.  

BileĢenler toplamda altı faktöre dağılmıĢtır. Ġleriki analizlerde kullanılmak üzere niyet 

boyutu iÑin sorulan 3 soru da tutum değiĢkeninde toplanmıĢtır. Bu nedenle bu 3 soru 

analizlerden ÑıkarılmıĢtır. Bir diğer durum da literatürdeki pek Ñok örnekte olduğu gibi iÑsel 
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ve dıĢsal whistleblowing niyetleri beklenen bir sonuÑ olarak birbirinden ayrı faktörlere 

yüklenmiĢtir. Éznel normun da kiĢilerin aile ve arkadaĢları gibi sosyal Ñevreleri ile iĢ 

Ñevrelerinin de ayrı faktörlere yüklenmesi öznel normun alt boyutu normatif inanÑlar 

bağlamında anlamlıdır. Değinildiği üzere öznel norm kiĢinin bir davranıĢı gerÑekleĢtirip 

gerÑekleĢtirmemekteki algıladığı sosyal baskı olarak tanımlanır (Ajzen, 1991, s. 188). ĠĢ 

hayatındaki bireyler birer etki kaynağı olabileceği gibi aile üyeleri, arkadaĢlar ve akrabalar iĢ 

hayatının dıĢından birer etki kaynağı olabilir (van Dam, van der Janine D. M ve van der 

Beatrice I. J. M, 2009, s. 272). Bulgulara göre de sağlık sektörü ÑalıĢanlarının aile üyeleri ve 

arkadaĢlarından oluĢan sosyal Ñevreleri ile iĢ arkadaĢları, üst yönetim ve ilk seviye 

amirlerinden oluĢan iĢ Ñevreleri farklı bir faktör altında ayrılmıĢtır. AraĢtırmanın devamında 

yapılan analizlerde ortaya Ñıkan bu sonuÑlar değerlendirilmiĢ ve baĢlangıÑta düĢünülen 

sadece iÑsel ve dıĢsal WB‘e yönelik bir yapısal eĢitlik modeli değil de, öznel normun ayrılan 

faktörlerine dikkate alan iki analiz yapılmasının daha anlamlı olacağına karar verilmiĢtir. 

Yapısal EĢitlik Modeline Yönelik Bulgular 

 

Sosyal çevreden oluşan ÖN ve İçsel-Dışsal WB  

Bu analizde öznel norm sosyal Ñevre tarafından Ģekillendirilmektedir. Modelin uyum 

değerinin artması iÑin modeldeki iÑsel WB örtük değiĢkeninin ölÑülen bileĢenlerinden birisi, 

dıĢsal WB bileĢenlerinden ikisi modelden ve ADK'dan bir bileĢen ÑıkarılmıĢ ve analizler 

böyle devam etmiĢtir. ĠÑsel WB aÑısından sonuÑlara göre bütün örtük değiĢkenlerin niyet 

üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamlıdır ve bütün hipotezler kabul edilmiĢtir ve yol 

katsayılarına bakıldığında algılanan davranıĢsal kontrol iÑsel WB niyeti üzerindeki en büyük 

etkiye sahiptir. Belirlilik katsayısı olan 0,465 modeldeki iÑsel WB‘nin %46,5‘inin modeldeki 

örtük değiĢkenler tarafından aÑıklandığını göstermektedir.  

DıĢsal WB aÑısından ise sadece tutumun anlamlı iliĢkisinden bahsedilebilirken ADK ve 

ÉN‘nin dıĢsal WB niyeti üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi yoktur. Bu nedenle 

tutum ile ilgili hipotez kabul edilirken ADK ve ÉN ile ilgili hipotezler reddedilmiĢtir. 

Belirlilik katsayısı 0,076‘dır. OluĢturulan bütün modele ait SRMR (Standardize -Ortalama 

Hataların Karekökü) değeri 0,065‘tir ve kabul edilebilir aralık olan 0,05-0,08 arasındadır. 

 İş çevresinden oluşan ÖN ve İçsel- Dışsal WB  

Burada öznel norm iĢ Ñevresi tarafından algılanan sosyal baskıdan Ģekillendirilmektedir. 

Modelin uyum değerinin artması iÑin modeldeki iÑsel WB örtük değiĢkeninin ölÑülen 

bileĢenlerinden birisi, dıĢsal WB bileĢenlerinden ikisi modelden ve ADK'dan bir bileĢen 

ÑıkarılmıĢ ve analizler böyle devam etmiĢtir. ĠÑsel WB aÑısından sonuÑlara göre iÑsel WB 

üzerinde ADK ve tutumun etkisi istatistiki olarak anlamlı (p>0,05), ÉN'nin etkisi ise anlamlı 

değildir (p>0,05). Bu nedenle tutum ve ADK ile ilgili olan hipotez kabul edilmiĢ, ÉN ile 

ilgili olan hipotez reddedilmiĢtir. Yol katsayılarına bakıldığında algılanan davranıĢsal kontrol 

iÑsel WB niyeti üzerindeki en büyük etkiye sahiptir. Belirlilik katsayısı olan 0,463 modeldeki 

iÑsel WB‘nin %46,3‘ünün modeldeki örtük değiĢkenler tarafından aÑıklandığını 

göstermektedir.  

DıĢsal WB aÑısından ise gene bir önceki model gibi sadece tutumun anlamlı iliĢkisinden 

bahsedilebilirken ADK ve ÉN‘nin dıĢsal WB niyeti üzerinde istatistiki olarak anlamlı 

değildir bu nedenle bu iki değiĢken ile ilgili olan hipotezler reddedilmiĢ, sadece tutum ile 

ilgili olan hipotez kabul edilmiĢtir. Belirlilik katsayısı 0,099‘dur. OluĢturulan bütün modele 

ait SRMR (Standardize -Ortalama Hataların Karekökü) değeri 0,065‘tir ve kabul edilebilir 

aralık olan 0,05-0,08 arasındadır. 

 

Tablo 1'de WB niyetine yönelik olarak hazırlanan tüm yapısal eĢitlik modellerine ait veriler 

verilmektedir.  

 Sosyal çevreden oluşan ÖN ve İçsel-Dışsal WB  

Bu analizde öznel norm sosyal Ñevre tarafından Ģekillendirilmektedir. Modelin uyum 

değerinin artması iÑin modeldeki iÑsel WB örtük değiĢkeninin ölÑülen bileĢenlerinden birisi, 

dıĢsal WB bileĢenlerinden ikisi modelden ve ADK'dan bir bileĢen ÑıkarılmıĢ ve analizler 

böyle devam etmiĢtir. ĠÑsel WB aÑısından sonuÑlara göre bütün örtük değiĢkenlerin niyet 

üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamlıdır ve bütün hipotezler kabul edilmiĢtir ve yol 
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katsayılarına bakıldığında algılanan davranıĢsal kontrol iÑsel WB niyeti üzerindeki en büyük 

etkiye sahiptir. Belirlilik katsayısı olan 0,465 modeldeki iÑsel WB‘nin %46,5‘inin modeldeki 

örtük değiĢkenler tarafından aÑıklandığını göstermektedir.  

DıĢsal WB aÑısından ise sadece tutumun anlamlı iliĢkisinden bahsedilebilirken ADK ve 

ÉN‘nin dıĢsal WB niyeti üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi yoktur. Bu nedenle 

tutum ile ilgili hipotez kabul edilirken ADK ve ÉN ile ilgili hipotezler reddedilmiĢtir. 

Belirlilik katsayısı 0,076‘dır. OluĢturulan bütün modele ait SRMR (Standardize -Ortalama 

Hataların Karekökü) değeri 0,065‘tir ve kabul edilebilir aralık olan 0,05-0,08 arasındadır. 

 İş çevresinden oluşan ÖN ve İçsel- Dışsal WB  

Burada öznel norm iĢ Ñevresi tarafından algılanan sosyal baskıdan Ģekillendirilmektedir. 

Modelin uyum değerinin artması iÑin modeldeki iÑsel WB örtük değiĢkeninin ölÑülen 

bileĢenlerinden birisi, dıĢsal WB bileĢenlerinden ikisi modelden ve ADK'dan bir bileĢen 

ÑıkarılmıĢ ve analizler böyle devam etmiĢtir. ĠÑsel WB aÑısından sonuÑlara göre iÑsel WB 

üzerinde ADK ve tutumun etkisi istatistiki olarak anlamlı (p>0,05), ÉN'nin etkisi ise anlamlı 

değildir (p>0,05). Bu nedenle tutum ve ADK ile ilgili olan hipotez kabul edilmiĢ, ÉN ile 

ilgili olan hipotez reddedilmiĢtir. Yol katsayılarına bakıldığında algılanan davranıĢsal kontrol 

iÑsel WB niyeti üzerindeki en büyük etkiye sahiptir. Belirlilik katsayısı olan 0,463 modeldeki 

iÑsel WB‘nin %46,3‘ünün modeldeki örtük değiĢkenler tarafından aÑıklandığını 

göstermektedir.  

DıĢsal WB aÑısından ise gene bir önceki model gibi sadece tutumun anlamlı iliĢkisinden 

bahsedilebilirken ADK ve ÉN‘nin dıĢsal WB niyeti üzerinde istatistiki olarak anlamlı 

değildir bu nedenle bu iki değiĢken ile ilgili olan hipotezler reddedilmiĢ, sadece tutum ile 

ilgili olan hipotez kabul edilmiĢtir. Belirlilik katsayısı 0,099‘dur. OluĢturulan bütün modele 

ait SRMR (Standardize -Ortalama Hataların Karekökü) değeri 0,065‘tir ve kabul edilebilir 

aralık olan 0,05-0,08 arasındadır. 

 

Tablo 1. Niyete Yönelik Analiz iÑin Model Verileri 

Algılanan sosyal çevre baskısından oluşan ÖN ve İçsel WB 

SRMR 0,065 

Ki-Kare 359,921 

 Yol Katsayısı R² SS t p 
Hipotez 

Testi 

ADK -> Ġçsel WB Niyeti 0,380 Ġçsel 
0,465 

(0,451) 

0,106 3,588 0,000 Kabul 

Öznel Norm -> Ġçsel WB Niyeti 0,148 0,066 2,256 0,025 Kabul 

Tutum -> Ġçsel WB Niyeti 0,341 0,108 3,147 0,002 Kabul 

ADK -> DıĢsal WB Niyeti -0,018 DıĢsal 
0,076 

(0,053) 

0,130 0,141 0,888 Ret 

Öznel Norm -> DıĢsal WB Niyeti 0,049 0,099 0,500 0,617 Ret 

Tutum -> DıĢsal_WB Niyeti 0,270 0,113 2,393 0,017 Kabul 

 

Algılanan iş çevresi baskısından oluşan ÖN ve İçsel WB 

SRMR 0,065 

Ki-Kare 393,810 

 Yol Katsayısı R² SS t p 
Hipotez 

Testi 

ADK -> Ġçsel_WB Niyeti 0,388 Ġçsel 
0,463 

(0,449) 

0,096 4,035 0,000 Kabul 

Öznel Norm -> Ġçsel WB Niyeti 0,144 0,078 1,835 0,067 Ret 

Tutum -> Ġçsel WB Niyeti 0,322 0,113 2,839 0,005 Kabul 

ADK -> DıĢsal WB Niyeti 0,056 DıĢsal 
0,099 

(0,076) 

0,121 0,461 0,645 Ret 

Öznel Norm -> DıĢsal WB Niyeti -0,177 0,102 1,730 0,084 Ret 

Tutum -> DıĢsal_WB Niyeti 0,308 0,113 2,721 0,007 Kabul 

 

SONUÇ 

Bu araĢtırmada sağlık sektörü ÑalıĢanlarının yasal ya da etik olmayan davranıĢları ihbar etme 

niyetleri, pek Ñok konudaki davranıĢı aÑıklama ya da tahmin etmede baĢarı ile kullanılan 

Ajzen‘in Planlı DavranıĢ Teorisi (PDT) ÑerÑevesinde incelenmeye ve onun yardımıyla 

aÑıklanmaya ÑalıĢılmıĢtır. SonuÑlar göstermiĢtir ki PDT, niyeti aÑıklamaya yetkin bir 

modeldir ve ÑalıĢanların yüzde 36‘sı yasal ya da etik olmayan bir durumla karĢılaĢmıĢ, 

bunların da %43‘ü bu durumu bildirme yolunu seÑmiĢtir. Bunların genel toplama oranı 
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yaklaĢık %15‘tir. Yapılan analizlerde ÑalıĢanlar söz konusu WB‘yi iÑsel yollarla 

gerÑekleĢtirmeye ÑalıĢmakta, dıĢsal kanalları kullanma yolunda istekli görünmemektirler. 

Literatürdeki genel eğilimin aksine öznel norm öğeleri tek bir faktör altında toplanmamıĢ, 

sosyal Ñevre ve iĢ Ñevresinden algılanan sosyal baskı olarak iki farklı faktörde toplanmıĢtır. 

Bu nedenle analizler ortaya Ñıkan bu yeni duruma göre yapılmıĢtır. Bunların sonuÑlarına 

göre sosyal Ñevre faktörleri tarafından Ģekillendirilen öznel norm, tutum ve ADK tarafından 

birlikte oluĢturulan niyet üzerindeki bütün etkiler anlamlıdır. ĠĢ Ñevresi aÑısından ise tutum 

ve ADK anlamlı ÉN ise anlamlı değildir. DıĢsal WB aÑısından bakıldığında ise her iki öznel 

norm etkisinde de sadece tutum anlamlı, diğerleri anlamlı bir etkiye sahip değildir. Niyet‘in 

aÑıklanma yüzdesi iÑsel WB iÑin ortalama bir değer iken (~%46) dıĢsal WB iÑin (~%7-%10) 

düĢüktür. Bu da ÑalıĢanları iĢletme ile ilgili bir yasal ya da etik olmayan davranıĢı gene 

iĢletme iÑinde bildirme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Buna baĢka bir destek de 

―Kurum iÑinde bir Ģey olmayacağını bildiğim iÑin kurum dıĢına bildiririm‖ (x =2,57), ve 

bütün bileĢenlerde en düĢük ortalamayı alan ―Konuyu kamuoyuna (medya vb.) bildiririm‖ 

(x =2,14) ifadelerinin ortalama değerlerinin düĢük olması, ―Kurum iÑi bütün yolları 

kullanmadan kesinlikle kurum dıĢı yolları denemem‖ ifadesinin değerinin de yüksek olması 

(x =3,99) gösterilebilir. 

WB‘ye yönelik niyetin aÑıklanması ile diğer davranıĢlara yönelik niyetlerin aÑıklanması 

kıyaslandığında (örneğin Ajzen‘in (2015) enerji tüketim davranıĢı ile ilgili bir araĢtırmasında 

niyetin aÑıklanma gücü R²=0,69 olarak hesaplanmıĢtır) WB‘ye yönelik niyetin değerlerinin 

ortalama bir değer olduğu görülür. Bu sonuÑlar WB‘nin PDT ile incelenmesi konusunda 

araĢtırma yapan diğer birkaÑ araĢtırma sonuÑlarından biraz fazladır (Park ve Blenkinsopp, 

2009 (R²=0,249); Zakaria, Razak ve Yusoff, 2016 (R²=0,351)).  

Son olarak araĢtırmanın bulgularından olan ÑalıĢanların iÑsel WB‘yi dıĢsal WB‘ye tercih 

etmeleri örgütler aÑısından anlamlıdır. ġöyle ki; iĢletmeler sonucunda zarar görebilecekleri 

bir duruma düĢmemek iÑin gerekli iletiĢim kanallarının kurulması ve dünyada ÑeĢitli 

örnekleri görülen WB politikalarının benimsenip buna uygun prosedür ve süreÑlerini 

hazırlamalıdır. Bu hazırlık sürecinde ÑalıĢanların kendi sosyal Ñevreleri ile iĢ Ñevreleri 

arasındaki öznel norm ayrımına da dikkat Ñekmek gerekir. KiĢilerin kendilerine olan 

desteğini hissettikleri ailelerinden kaynaklı sosyal baskı ile iĢ Ñevrelerinden (özellikle 

yöneticilerden) hissettikleri sosyal baskı arasında neden fark vardır, iĢletme nasıl önleyici bir 

yaklaĢım iÑerisinde olabilir? Bu sorulara cevap aranması gerekir. 

Araştırmanın kısıtları 

AraĢtırmanın sonuÑları araĢtırma yapılan örneklem bağlamında anlamlıdır. SonuÑlar tüm 

sağlık sektörü ÑalıĢanlarına ya da diğer mesleklere genellenemez. Ġmkanlar ölÑüsünde elde 

edilen örneklem sayısı azdır, bu nedenle yapılan testlerdeki örneklem sayısına duyarlı 

değerler kabul edilebilir seviyede ÑıkmıĢtır.  

İlerideki çalışmalar için öneriler 

AraĢtırma kamuda ÑalıĢan sağlık sektörü ÑalıĢanları üzerinde yapılmıĢtır, sektörde bulunan 

özel sağlık sektörü ÑalıĢanları üzerinde bir ÑalıĢma yapılıp her ikisi hem WB hem de PDT 

üzerinden karĢılaĢtırılabilir. ÆeĢitli meslekler üzerinde bir araĢtırma yapılıp karĢılaĢtırma 

yapılabilir. WB ile ilgili olarak kendi mevzuatı olan bir örgüt üzerinde ÑalıĢma yapılarak 

diğer örgütlerle kıyaslama imkÍnı doğabilir. PDT‘nin iÑsel WB niyetini aÑıklamada baĢarılı 

fakat dıĢsal WB niyetini aÑıklama konusundaki baĢarılı olamamasının nedenleri 

araĢtırılabilir. Diğer insanların yasal ya da etik olmayan davranıĢları ihbar eden kiĢiler 

hakkındaki görüĢleri detaylı olarak incelenebilir. 
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ÖZET  

 

Literatürde iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine yapılan ÑalıĢmaların giderek arttığı 

görülmekte ve iĢ tatmini ve örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler araĢtırmacılar tarafından 

sıklıkla incelenmektedir. Ancak ÑalıĢılan örgüt kademesinin bireylerin iĢ tatmini ve örgütsel 

bağlılıklarını ne Ģekilde etkilediğine yönelik yapılan bir ÑalıĢmaya yerli yazında 

rastlanamamıĢtır. Bu kapsamda, yapılan bu araĢtırmada görev yapılan örgüt kademesinin 

ÑalıĢanların iĢ tatmini ve örgütsel bağlılıklarını nasıl etkilediği araĢtırılmıĢtır. Elde edilen 

bulgulara göre, ÑalıĢılan örgüt kademesi ÑalıĢanların iĢ tatmini anlamlı bir Ģekilde 

etkilemektedir, örgütün üst kademelerinde görev yapan ÑalıĢanların iĢ tatminlerinin alt 

kademedekilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmanın diğer bağımlı 

değiĢkeni olan örgütsel bağlılık ile görev yapılan örgüt kademesi arasında ise anlamlı bir 

iliĢki bulunamamıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Érgüt Kademesi, Érgüt Yapısı, ĠĢ Tatmini, Érgütsel Bağlılık. 

 

 

GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Günümüzün yoğun rekabet ortamında iĢletmelerin karlılığını sürdürebilmesi, hatta varlığını 

devam ettirebilmesi dahi, geÑmiĢ yıllara nazaran güÑleĢmiĢtir. ĠĢletmelerin iÑinde bulunduğu 

rekabet ortamı devingendir, rekabet ve teknolojik hız baĢ döndürücü seviyededir. ĠĢletmenin 

ayakta kalmasını sağlayan müĢteriler bilgili ve talepleri yüksektir. MüĢteriler maliyet 

konusunda hassastır ve ihtiyaÑlarının karĢılanmasında kiĢiye özel Ñözümler beklemektedir.  

ĠĢletmelerin değiĢen müĢteri ihtiyaÑlarına cevap verebilen bir yeteneğe sahip olması, yoğun 

rekabet ortamında yaĢamını devam ettirebilmesi ve rakiplerine karĢı üstünlük sağlaması 

iĢgörenlerinin niteliği ile doğrudan iliĢkilidir.  

ĠĢgörenlerinin niteliğine etki eden birÑok faktörden söz edilebilir. Bunlardan ikisi yönetim 

yazınında üzerinde sıklıkla durulan ÑalıĢanların iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık seviyeleridir. ĠĢ 
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tatmini ve örgütsel bağlılık seviyesinin yüksek olması iĢgörenlerin daha kalifiye olmalarında 

etkilidir. 

ĠĢ tatmini kiĢinin iĢini değerlendirmesi neticesinde; iĢi hakkında ve iĢindeki rolüne karĢı 

gösterdiği olumlu duygusal ve zihinsel bir tepkidir; kiĢinin iĢinden memnun olma 

derecesidir. Bireyin baĢarılı olmasını etkileyen en önemli unsurdur. Æünkü iĢinden tatmin 

olan kiĢiler kendilerini yaptığı iĢe verir, baĢka Ģeylerle meĢgul olmaz. ĠĢ tatmini, rekabet 

avantajı sağlamak konusunda önemli bir unsur olan performansı artırmakta, iĢgörenleri 

motive etmekte ve örgütte kalmalarını sağlamaktadır.  

Érgüte bağlılık, bireyin örgütün amaÑlarını gerÑekleĢtirmek konusunda hevesli olması, 

örgütün değer ve amaÑlarını benimsemesi, kendi amaÑları ile örgütsel amaÑları 

özdeĢleĢtirmesidir; örgütün üyesi olarak kalma isteğinin aÑık bir ifadesidir. Diğer taraftan 

ÑalıĢan, örgüte bağlılık göstermeyi bir yükümlülük olarak algılayabilir ve örgüte bağlılığın 

doğru olduğunu düĢünebilir. Bu durum kiĢinin inanÑ ve değerleri ile ilgilidir. Ancak, iĢgören, 

örgüt iÑin sarf ettiği emeğin boĢa gideceğini düĢündüğü iÑin de örgütte kalmayı isteyebilir 

(Wasti, 2012:23). Duygusal bağlılık olarak adlandırılan birinci yaklaĢımı sergileyen 

ÑalıĢanların iĢyeri verimliliğinin artması konusunda önemli bir katkı sağladığı, normatif 

bağlılık olarak adlandırılan ikinci yaklaĢımın ise kiĢinin kültürü ve yetiĢtirilme Ģekli ile ilgili 

olduğu, ne gibi özgün sonuÑlar doğurduğunun ise tespit edilemediği, ancak duygusal bağlılık 

kadar olmasa da olumlu sonuÑlar doğuran faaliyetlerle pozitif iliĢkileri olduğunun gözlendiği 

ifade edilmektedir. Devam bağlılığı olarak adlandırılan üÑüncü boyutun kıdem ve iĢ 

alternatiflerinin azlığı nedeniyle oluĢtuğu, iĢyeri verimliliğini olumlu yönde etkilemediği 

tespit edilmiĢtir. Diğer bir anlatımla bu bağlılığın zorunluluktan kaynaklandığı söylenebilir. 

Kıdem konusu örgüt kademeleri ile doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla terfi edemeyen veya 

ettirilmeyen iĢgörenlerin, mevcut durumlarından daha yüksek bir makam teklif edildiğinde 

ya da böyle bir iĢ imkÍnı buldukları takdirde iĢten ayrılması beklenebilir. Diğer bir anlatımla 

örgüte bağlılıklarının zayıf olduğu düĢünülebilir.  

Literatürde iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine yapılan ÑalıĢmaların giderek arttığı 

görülmekte ve iĢ tatmini ve örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler araĢtırmacılar tarafından 

sıklıkla incelenmektedir. Ancak ÑalıĢılan örgüt kademesinin bireylerin iĢ tatmini ve örgütsel 

aldıklarını ne Ģekilde etkilediğine yönelik yapılan bir ÑalıĢmaya yerli yazında 

rastlanamamıĢtır. Yönetimin varlığından söz edebilmemiz iÑin bir örgüt yapısına ihtiyaÑ 

vardır. ÆalıĢanlar yönetici ve/veya yönetilen rolünü belirli bir örgüt yapısı iÑinde 

gerÑekleĢtirirler. Érgüt yapıları söz konusu olduğunda ise ilk akla gelen örgüt Ģemalarıdır. 

Genellikle piramitsel olarak görsel bir Ģekilde ifade edilen bu Ģemaların Ģekline göre basık, 

az kademeli (yalın) veya daha Ñok kademeli örgüt yapılanmaları söz konusu olabilir. Her 

ÑalıĢan örgüt iÑindeki iĢini bu kademelerden birisi iÑinde yapar.  

 

Ġlgili yazında iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık ile kıdem arasında pozitif ve anlamlı iliĢkiler 

bulunmuĢtur. Ancak kıdem, iĢgörenin örgütte ÑalıĢtığı süre ile ilgilidir ve örgüt kademesi ile 

ilgili değildir. Her ÑalıĢanın ÑalıĢtığı süreye bağlı olarak belli sürelerde terfi ettiği bir iĢletme 

bulunmamaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarı ile örgüt kademeleri ile iĢ tatmini ve örgütsel 

bağlılık konusunda bir araĢtırmaya rastlanmamıĢtır. Yalın örgüt yaklaĢımı kapsamında örgüt 

kademelerinin azaltılması, ÑalıĢanların güÑlendirilmesi ve takım halinde ÑalıĢmanın 

motivasyonu ve verimliliği artırdığı ifade edilmektedir. Nitekim yalın örgüt yaklaĢımı; 

iĢgörenlerin örgütün amaÑları konusunda geniĢ bir bakıĢ aÑısına sahip olduğu, herkesin 
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dikkatini üretime ve müĢteriye bir ―değer‖ sunmaya yönelttiği, ÑalıĢanlara sorumluluğu 

paylaĢma, karar verme ve sonuÑlardan sorumlu olma fırsatı vererek yaĢam kalitesinin ve iĢ 

tatmininin, dolayısıyla örgütsel bağlılığın artmasını sağlayan örgütsel yapılar olarak 

tanımlanmaktadır (Daft, 2015:83). Dolayısıyla örgütsel kademelerin az olduğu bir örgüt 

yapısında iĢ tatmini ve örgütsel bağlılığın diğer örgütlere nazaran daha fazla olması 

beklenebilir. Ancak yukarıda da vurgulandığı üzere bu konuyla ilgili de bir araĢtırmaya 

rastlanmamıĢtır. 

 

Bu kapsamda, yapılan bu araĢtırmanın amacı; görev yapılan örgüt kademesinin ÑalıĢanların 

iĢ tatmini ve örgütsel bağlılıklarını etkileyip etkilemediğinin belirlenmesidir. 

 

 

YÖNTEM  

Görev yapılan örgüt kademesinin ÑalıĢanların iĢ tatmini ve örgütsel bağladıklarına etkisini 

belirlemeye yönelik olarak yapılan bu araĢtırmanın katılımcılarını Ankara‘da konuĢlu kamu 

kurumlarında görev yapan 284 kamu ÑalıĢanı oluĢturmaktadır.  

AraĢtırma kapsamında; yapılan ÑalıĢmanın bağımsız değiĢkeni olan görev yapılan örgüt 

kademesinin tespit edilebilmesi maksadıyla, ġekil 1‘de gösterilen örnek bir organizasyon 

Ģeması Ñizilerek; katılımcılara ÑalıĢtıkları örgütte kaÑ kademe bulunduğu ve kendilerinin 

kaÑıncı kademede görev yaptığı sorulmuĢtur.  

 

AraĢtırmada 284 anket değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada Schneider ve Dachler (1978) 

tarafından geliĢtirilen TürkÑe Ñevirisi Ergin (1997) tarafından yapılan, geÑerlilik ve 

güvenilirlik analizleri uygun bulunan (Ergin, 1997; Toker, 2007) iĢ tatmini ölÑeği 

kullanılmıĢtır. Bu ölÑekte sorular; ―Yaptığım iĢi kendim iÑin tatmin edici buluyorum‖, ―ĠĢ 

arkadaĢlarım ile iletiĢim kurmak kolaydır‖, ―Yöneticilerim, ÑalıĢanlardan gelecek önerilere 

önem verirler‖, ―ġirkette kendimi geliĢtirmek iÑin yeterince imkÍn sunulmaktadır‖ ve 

―Aldığım ücret, bilgi ve deneyimlerimin karĢılığını veriyor‖ Ģeklindedir. ÉlÑek 7‘li Likert 

tipindedir ve 21 ifadeden oluĢmaktadır. 

Katılımcıların örgütsel bağlılığını ölÑmek iÑin Allen ve Meyer (1993) tarafından geliĢtirilen 

örgütsel bağlılık ölÑeği kullanılmıĢtır. Bu ölÑekte sorular; ―Kariyerimin geri kalan kısmını bu 

Ģirkette geÑirmek beni Ñok mutlu eder‖, ―ġu anda bu Ģirkette ÑalıĢmaya devam etmek benim 

iÑin bir istek olduğu kadar bir gereklilik de‖ ve ―Benim iÑin daha avantajlı olsa bile Ģu an bu 

Ģirketi terk etmenin doğru bir hareket olmadığını düĢünüyorum‖ Ģeklindedir. ÉlÑek 5‘li 

Likert tipinde ve 18 ifadeden oluĢmaktadır. 
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ġekil 1: Érnek Bir Organizasyon ġeması 

 

 

 

 

 

AraĢtırma kapsamında öncelikle örneklem ve ölÑeklere iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. 

Ardından örneklem elde edilen veriler ıĢığında oluĢturulan modele iliĢkin analizler 

yapılmıĢtır. Bu kapsamda öncelikle her bir değiĢkenin doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢ 

ardından değiĢkenler arası korelasyonlar tespit edilmiĢ, bağımsız örneklemler iÑin tek yönlü 

Ñok değiĢkenli varyans analizi yöntemi kullanılmıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında oluĢturulan hipotezler aĢağıda sunulmuĢtur: 

Hipotez.1:. ÆalıĢanların görev yaptığı örgüt kademesi, iĢ tatminlerini pozitif ve anlamlı 

olarak etkiler. 

Hipotez.2:. ÆalıĢanların görev yaptığı örgüt kademesi, örgütsel bağlılıklarını pozitif ve 

anlamlı olarak etkiler. 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

AraĢtırma neticesinde örgüt mevkilerinin iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık bakımından anlamlı 

bir farklılık gösterdiği (Wilks Lambda= .966, F(4, 560) = 2,455, p<.05); örgüt kademeleri ile iĢ 

tatmini arasında farklılık olduğu (F(2, 281) = 3,55, p<.05) ancak örgüt kademeleri ile örgütsel 

bağlılık arasında herhangi bir farklılık bulunmadığı (F(2,281) = 2,896, p>.05) tespit edilmiĢtir.    

Literatürde iĢ tatmininin örgütsel bağlılığı pozitif ve anlamlı bir Ģekilde etkilediğine dair 

birÑok araĢtırma mevcuttur. Mevcut araĢtırmada da iĢ tatmini ile örgütsel bağlılık arasında 

orta seviyede pozitif ve anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (r =.40, p≤.001). 

Bu ÑalıĢma, yönetim kademelerinin iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinde farklılık 

yaratıp yaratmadığını tespit etmek maksadıyla yapılmıĢtır. Yazında örgütlerin temel 

yetenekleri doğrultusunda küÑülerek ve kademe azaltarak müĢterilerine daha iyi hizmet 

ettiği, yatay yapılanma ile ÑalıĢanlarını güÑlendirildiği, takım üyelerinin düzenli olarak görev 

değiĢtirdiği kendi kendini yöneten takımların iĢ ve rekabet koĢullarına daha hızlı adapte 

olabildiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla iĢgörenlerin kendilerini bir takımın üyesi olarak 

değerlendirdiği durumlarda iĢ tatmini artacak, örgüt kademelerinin fazla olduğu hiyerarĢik 

bir yapılanmada ise bu durumun tersi söz konusu olacaktır.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢma ile görev yapılan örgüt kademesinin ÑalıĢanların iĢ tatmini ve örgütsel 

bağlılıklarını nasıl etkilediği araĢtırılmıĢtır. Bu maksatla Ankara‘daki kamu kurumlarında 

faaliyet gösteren ÑalıĢanlar üzerinde uygulamalı bir araĢtırma yapılmıĢtır. Bu araĢtırmanın 

bağımlı değiĢkenleri olan iĢ tatminine ve örgütsel bağlılığa görev yapılan örgüt kademesinin 

bağımsız değiĢkeninin etkisi tek yönlü MANOVA analizi yardımıyla aÑıklanmaya 

ÑalıĢılmıĢtır. Yapılan araĢtırma ile örgüt kademelerinin iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık 

iliĢkisine yönelik aÑıklayıcı bulgular elde edilmiĢtir. 

Analiz sonuÑları incelendiğinde; örgüt kademeleri iĢ tatmini aÑısından anlamlı bir farklılık 

gösterirken, örgütsel bağlılık aÑısından anlamlı bir fark olmadığı görülmüĢtür. Elde edilen 

bulguya göre, üst kademede görev yapan ÑalıĢanların iĢ tatmininin alt kademe yöneticilerine 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

Ulusal kültürel boyutlar dikkate alındığında Hofstede (1980)‘nin araĢtırmasına göre ülkemiz 

dikey toplulukÑu bir kültüre sahiptir. Bu bağlamda, örgütsel hiyerarĢinin daha yüksek olduğu 

örgüt yapılanmalarında, aynı atmosfer basıncı gibi, alt kademelere inildikÑe ÑalıĢanların 

üzerindeki baskı artacaktır. Nitekim elde edilen araĢtırma bulgusu, bu aÑıklama ıĢığında 

değerlendirildiğinde, üst kademede görev yapan ÑalıĢanların, yönetici olsun olmasın, daha 

yüksek bir iĢ tatmin seviyesine sahip olmalarında, üstlerinde onlara baskı yapacak 

kademelerin nispeten az olması değerlendirilebilir. 

Ayrıca toplumumuzda üst kademelerden beklenen tutum ve davranıĢların bazen profesyonel 

iĢ hayatındaki kuralların, olumsuz bir Ģekilde, ötesine geÑmesi de söz konusudur. Nitekim 

buna örnek olarak, Mert ve arkadaĢları (2011) tarafından kamu sektöründe yapılan bir 

araĢtırmada, toplumumuzda geleneksel olarak tercih edilen ödüllendirme sistemlerinin 

―mutlak eĢitlikÑi‖ (Hofstede, 1980) bir karaktere sahip olduğu vurgulanmasına rağmen, 

araĢtırmacılar yaptıkları gözlemlerde, mutlak ve eĢitlikÑi bir yönetim uygulayan yöneticilere 

karĢı ÑalıĢanların olumsuz bir algı ve yaklaĢım iÑerisinde oldukları ve adaletsizlik olarak 

nitelendirilebilecek boyutta ayrımcı yönetimin uygulandığı iĢ yerlerinde, bu durumdan fayda 

sağlayanların utanÑ veya rahatsızlık duymadıkları, aksine ayrıcalıklı olmayı baĢarılarının bir 

göstergesi olarak gördükleri belirlenmiĢtir. Böyle bir tespit dikkate alındığında, üst kademe 

sayısı arttıkÑa, bahse konu algı ve beklentinin karĢılanma olasılığını azalacağından iĢ 

tatmininin olumsuz etkileneceği Ģeklinde değerlendirilebilir. 

Érgütsel kademe sayısının artmasının baskıyla iliĢkilendirilmesinin nedeni, az önce de ifade 

edildiği gibi, dikey toplulukÑu bir kültürde güÑ mesafesinin yüksek olması nedeniyle 

hissedilen baskıdır. Ancak araĢtırmadan elde edilen bulgulara göre, örgütsel kademenin 

örgütsel bağlılık üzerinde bir etkisi yoktur. Bu durum, örgütsel bağlılığın iĢ tatminine kıyasla 

daha farklı faktörlerden etkilendiği değerlendirilebilir. KiĢinin iĢ tatmininde, direkt bağlı 

olduğu yöneticisi ve üzerinde ona emir komuta edeceği, hesap vereceği diğer üst kademe 

yöneticilerinin etkisi önemli bir paya sahiptir. Ancak örgütsel bağlılıkta yöneticilerin etkisi 

belirli bir sınırda kalmakta ve nispeten daha uzun vadeli ve kapsamlı farklı etkiler söz 

konusu olabilmektedir. Bu nedenle ÑalıĢılan örgüt kademesinin iĢ tatmini üzerinde etkili 

olurken, örgütsel bağlılık seviyesi üzerinde etkili olmaması gibi bir sonucun kabul edilebilir 

olduğu düĢünülebilir.  

Ġnsanın kapasitesini kullanmasını sağlayan, potansiyel yeteneklerini ortaya Ñıkaran örgüt 

yapısı ve yönetim anlayıĢıdır, yapıyı harekete geÑiren insandır. Dolayısıyla rekabet üstünlüğü 
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yaratacak olan da maddi unsurlar değil, nitelikli iĢgörenlerdir. Ġnsan; haz duyduğu, 

kendisinin faydalı olduğunu düĢündüğü iĢi yaptığı zaman, diğer bir ifade ile yaptığı iĢ 

kendisi iÑin anlamlı olduğu zaman daha üretkendir, daha yaratıcı olabilecektir. Diğer yandan 

ÑalıĢanların olumlu nitelikleri arttıkÑa, kendilerine yönelik istihdam edilme talebi de 

artacaktır. ĠĢgörenler de seÑimlerini kendilerini değerli hissettikleri, tatmin oldukları 

iĢletmeler lehine kullanmaktadır.  

Bu araĢtırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. AraĢtırmanın boylamsal olamaması önemli 

bir kısıtıdır. Belirli aralıklarla elde edilecek araĢtırma sonuÑlarının daha aÑıklayıcı 

olabileceği değerlendirilmektedir. Akademisyenlere, bu ÑalıĢma paralelinde yapılacak 

müteakip araĢtırmalarda, Türkiye‘de farklı sektörlerdeki, farklı ölÑekte ve farklı örgüt 

kültürleri olan iĢletmelerden sağlanan verilerin analizi suretiyle, ÑalıĢanların örgütsel adalet 

algılarının, örgütsel bağlılıkları ve etik iklim üzerindeki etkisinin araĢtırılması ve konuyla 

ilgili daha geniĢ bir perspektif sağlanması hususu önerilebilir. 
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ÖZET 

ĠĢ yaĢamında birey tanımlanırken kiĢilik boyutları, eğitim durumları, duygu durumları, bilgisi, zekÍsı, stresle baĢa 

Ñıkma potansiyeli, yetenekleri ve yeterliliği gibi pek Ñok unsur ele alınmaktadır. Bireyler ve iĢ yaĢamı birlikte ele 

alındığında aradaki bağı etkileyen birÑok unsurun varlığı daha önceki araĢtırmalar tarafından ortaya konulmuĢtur 

ve birÑok ölÑme yöntemi ile değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. ĠĢ doyumu, motivasyon, bağlılık, örgütsel 

vatandaĢlık, tükenmiĢlik gibi örgütsel davranıĢ konuları araĢtırmacıların sıkÑa üzerinde durduğu alanlar olmuĢtur. 

Bu araĢtırmanın amacı konaklama iĢletmelerinde ÑalıĢanların iĢe karĢı duygu durumlarının Sternberg'in aĢk 

kuramıyla belirlenmesidir. Bu amaÑla araĢtırma verilerini toplamak iÑin Sternberg (1986)'in geliĢtirdiği üÑgensel 

aĢk ölÑeği kullanılmıĢtır. ÉlÑek Ġngilizce dilinden TürkÑe diline ÑevrilmiĢ ve pilot ÑalıĢma ile soruların 

anlaĢılırlığı test edilmiĢ ve alanında uzman araĢtırmacılar tarafından denetlenmiĢtir. TürkÑeleĢtirilen ölÑek Ġzmir il 

merkezinde faaliyet gösteren beĢ yıldızlı konaklama iĢletmelerinde uygulanmıĢtır. ÆalıĢma sonrası veriler 

derlenerek Stenberg‘in geliĢtirdiği ölÑeğin ÑalıĢanların duygu durumlarının belirlenmesine yönelik olan 

uygunluğu test edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Konaklama ĠĢletmeleri, Érgütsel DavranıĢ, AĢk Teorisi  

 

THE DETERMINATION OF EMOTIONAL SITUATIONS OF EMPLOYEES BY 

STERNBERG'S LOVE THEORY: A RESEARCH IN FIVE STAR 

ACCOMMODATION ENTERPRISES 

 

ABSTRACT 

While defining the individual in work life, many factors such as personality dimensions, educational situations, 

emotional states, knowledge, intelligence, potential to cope with stress, abilities and competence are covered. The 

existence of many factors affecting the link between individuals and work life are discussed by previous 

researches and evaluated by many measurement methods. Topics related with organizational behavior such as job 

satisfaction, motivation, commitment, organizational citizenship and burnout have often been the focus of 

researchers. 

The aim of this research is to determine the emotional situations of the employees in the accommodation 

enterprises with Sternberg's love theory. For this purpose, the research data was collected using the triangular 

love scale developed by Sternberg (1986). The scale was translated from English into Turkish and the pilot study 

and the clarity of the questions were tested and supervised by expert researchers in the field. The Turkish scale 

was applied in five star accommodation enterprises operating in Ġzmir city center after the study, the data were 

compiled and the suitability of the scale developed by Stenberg to determine the emotional status of the 

employees was tested. 

Keywords: Accommodation Operations, Organizational Behavior, Love Theory 

 

1. GĠRĠġ 

ÆalıĢma yaĢamı boyunca, yapılan iĢe, ÑalıĢılan iĢletmeye ve iĢ ortamına karĢı deneyimler 

kazanılmaktadır. Bu deneyimler yaĢananlar, kazanım ve zorluklar, mutluluk ve üzüntüler gibi pek Ñok 

etkene bağlı olarak değiĢmektedir. Ayrıca, bu deneyimler yapılan iĢe, iÑerisinde bulunulan örgüte ve 

iĢletmeye karĢı bir tutum oluĢturmaktadır (YumuĢak vd., 2013; 57). Bu tutum pozitif ya da negatif 

yönelimlerle ele alınabilmektedir. Érgütsel yaĢamın duygusal yönüne olan ilgi 1990‘lı yılların 

                                                           
4 Bu ÑalıĢma, Ġzmir KÍtip Æelebi Êniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 2016-GAP-
TURF-0013 proje numaralı Genel AraĢtırma Projesi kapsamında gerÑekleĢtirilmiĢtir. 
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baĢlarından beri devam etmektedir. AraĢtırmacılar zamanla iĢgörenlerin hislerine iliĢkin araĢtırmalar 

yapmaya baĢlamıĢlar ve özellikle Hawthorne AraĢtırmalarının öncülüğünde baĢlayan ―Ġnsan ĠliĢkileri 

Akımı‖ ile araĢtırmacılar bu konu üzerine yoğun ilgi göstermiĢlerdir (Eroğlu, 2010; 18). Günümüze 

kadar iĢ doyumu, motivasyon, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaĢlık, iĢyerinde yalnızlık, ÑalıĢma 

yaĢamı kalitesi, tükenmiĢlik gibi konular üzerine birÑok ÑalıĢma gerÑekleĢtirilmiĢtir. Bunların her biri 

birey ile yaptığı iĢ, iÑerisinde yer aldığı örgüt ya da iĢ ortamı arasındaki iliĢkiyi farklı boyutlar ile 

ortaya koymaktadır.  

Bireylerin iĢ yaĢamındaki sürekliliği, birbirleri ile ve örgüt ile olan iliĢkilerine bağlı olarak değiĢim 

gösterebilmektedir. ĠĢgörenlerin birbirleri ve örgüt ile olan uyumu, her bir paydaĢın hedeflerinin aynı 

yönde olması ve benzer amaca yönelik Ñaba harcanması devamlılığı pozitif yönde etkileyecek olan 

etmenlerdendir (Érücü vd., 2003; 4). Bu birlikteliğin ve sürekliliğin sağlanması iÑin önemli olarak 

görülen motivasyon, tükenmiĢlik, iĢ doyumu, duygusal emek, iĢ tatmini, örgütsel bağlılık gibi konular 

örgütsel davranıĢ konuları sıkÑa iĢlenmiĢ, ilgili birÑok tanım yapılmıĢtır. Æelik ve Telman (2013)‘ın 

yapmıĢ olduğu ÑalıĢmada iĢ yaĢamında birey ve iĢ baĢlığı altında; ―ÑalıĢma tutumu, duygusal emek, iĢ 

doyumu, iĢ güvencesi memnuniyeti, motivasyon, iĢ tatmini ve tükenmiĢlik‖ ölÑeklerinden bahsedilen 

bir bölüme yer verilmiĢtir. Endüstri/Érgüt psikolojisi alanında kullanılan daha birÑok ölÑek 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Ģu Ģekilde sıralanabilir; örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, stres, 

örgüt kültürü, örgütsel iklimi, benlik kurgusu, yalnızlık ve liderlik ölÑekleri gibi daha birÑok ölÑek 

sıralanabilir (Æelik ve Telman, 2013). 

Motivasyon, bir örgüte bağlı olan bireylerin davranıĢlarını etkileyen, onları yönlendiren ve bazı 

davranıĢları sergilemeye iten önemli bir örgütsel davranıĢ olgusudur (Érücü ve Kanbur, 2008; 85).  

Motivasyonun özünü insan ihtiyaÑları oluĢturmaktadır. ĠhtiyaÑların karĢılanması mutluluk sağlar ve 

bireyi yapacağı iĢe karĢı isteklendirir. Bu durum farklı motivasyon araÑlarının kullanımını ortaya 

ÑıkarmıĢtır (Ênsalan ve ġimĢekler, 2006; 115). Zamanla motivasyona iliĢkin farklı ölÑüm teknikleri de 

geliĢtirilmiĢtir. TükenmiĢlik kavramı ise genel olarak ―işle ilgili strese ilişkin negatif duygu hali‖ 

olarak ifade edilir ve baĢarı hissinin azalması, duygusal olarak tükenme ve duyarsızlaĢma olarak 

karakterize edilir (Tutar, 2016;319). ĠĢ tatmini; ―işgörenin örgüt üyeliği ve işleri hakkındaki doyum 

düzeyidir.” Yani bireylerin iĢlerine karĢı olan memnuniyet ya da memnuniyetsizlik düzeyi olarak 

ifade edilebilir (Tutar, 2016; 56). Érgütsel bağlılık bireylerin ait oldukları örgütün amaÑlarına ve 

değerlerine olan bağlılığı olarak ifade edilebilmektedir. Arada güÑlü bir inanÑ ve karĢılıklı uyum söz 

konusudur (Balay, 2000; 3). Bütün bu kavramlar zamanla duygusal bir boyut oluĢturabilmekte, 

sevgiye ya da nefrete dönüĢebilmektedir. 

Ġnsanlar ÑalıĢma yaĢamında da yaĢamın her evresinde olduğu gibi duygularıyla iÑ iÑedir. Doğru 

duyguları besleme, onları ifade edebilme, olumsuz duygularla baĢa Ñıkabilme ve duyguları kontrol 

altına alma örgüt iÑi hedeflere ulaĢmada ve örgütün hedeflerini gerÑekleĢtirmede önemlidir (Güney 

vd., 2015; 99).  Duygu yönetimi, duygulara karĢı olan farkındalık, onları tanımak ve doğru 

yönlendirebilmek, onlarla uyum iÑerisinde olmak ve onları etkili kullanmak olarak 

değerlendirilmektedir (Töremen ve Æankaya; 2008; 34). Töremen ve Æankaya (2008)‘nın yapmıĢ 

oldukları ÑalıĢmada duygu yönetimi ile ilgili temel kavramlar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: örgütsel 

bağlılık, örgütsel vatandaĢlık, duygusal emek, psikolojik kontrat (sözleĢme), ortaklık, toksik 

davranıĢlar, besleyici davranıĢlar, duygusal tetikleyiciler, sevgi zekÍsı, sosyal zekÍ, örgüt iklimi, 

pozitif duygular, negatif duygular, duygusal akıl, zihinsel canlandırma, sosyal sermaye.  

Görüldüğü üzere birey ve iĢ yaĢamı arasındaki iliĢkiyi konu edinen, irdeleyen ve sorunları 

Ñözümlemeye ÑalıĢan Ñok sayıda araĢtırma vardır. Var olan bazı kavramlar araĢtırmaları doğururken, 

bazı araĢtırmalar sonucunda da yeni kavramlar türediği görülmüĢtür. Disiplinler arası ÑalıĢmaların 

yoğunluk kazandığı günümüzde bazı alanlara ait araĢtırmalar, üretilen ölÑekler ve değerlendirme 

yöntemleri farklı alanlarda denenmekte ve geÑerliliği ve güvenilirliği test edilmektedir. Bazı 

ÑalıĢmalar pek Ñok sayıda değerlendirme yöntemini birleĢtirilerek birÑok boyutu tek bir ölÑek ile 

ölÑebilmektedir. 

Bu ÑalıĢmada örgütsel davranıĢa konu olan ve kendisine birÑok ölÑekte boyutlar bulan kavramlardan 

bazılar sternberg‘in üÑgen aĢk kuramı ölÑeği ile tek bir ölÑek altında toplanmaya ÑalıĢılmıĢ ve hizmet 

sektörü iÑerisinde yer alan konaklama iĢletmelerine uygulanmıĢtır. Psikolog Robert Sternberg 

sevginin üÑ bileĢenden oluĢtuğunu düĢünmektedir: ―samimiyet‖, ―tutku‖ ve ―bağlılık‖. Sternberg'e 

göre, her üÑ bileĢende de alınacak yüksek puanlar güÑlü sevgiyi ifade edecektir. Bununla birlikte, 

düzensiz veya düĢük puanlar, bir iliĢkinin güÑlü olmadığı anlamına gelmemekte: Tüm iliĢkiler iniĢli 

ÑıkıĢlı ve iliĢkinin doğası gereği zamanla değiĢebilmektedir (Sternberg, 1986).  
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―Sevgi‖ insanın yaradılıĢı kadar eski bir kavramdır ve insan doğasında doğuĢtan beri var olmaktadır. 

Sevgi kavramı Ģiirden müziğe, sinemaya kadar, hayatın her alanında hissedilen, her türlü canlıya karĢı, 

bazen cansız varlıklara, sahip olunan eĢyalara ya da yapılan iĢe karĢı duyulabilen bir bağlılıktır. 

Zamanla birÑok bilimsel araĢtırmaya da konu olmuĢtur.  

Bu ÑalıĢmada ―samimiyet‖, ―tutku‖ ve ―bağlılık‖ ve bunların kendi aralarında oluĢturduğu 

kombinasyonlarla ortaya Ñıkabilecek duygu durumları ile ilgili bir araĢtırma gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmada ―samimiyet‖, ―tutku‖ ve ―bağlılığı‖ bir arada ölÑen Stenberg‘in üÑgensel aĢk ölÑeği 

kullanılmıĢ, ölÑeğin dil denetimleri yapılarak TürkÑe karĢılığı oluĢturulmuĢ ve uygulama 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

2. STERNBERG’ĠN ÜÇLÜ AġK KURAMI 

Sternberg (1986)‘in üÑlü aĢk kuramı genel aĢk iliĢkilerini aÑıklamaktadır. Sternberg, aĢk üÑgeninde 

yer alan 3 bileĢenin aĢkı anlamada faydalı olacağını önermektedir. Bu üÑ bileĢenden ilki samimiyettir. 

Samimiyet, iliĢkide bağlı ve yakın hissetme duygusudur (Sternberg, 1986). Samimiyet aynı zamanda 

aile, Ñocuk, kardeĢ ya da arkadaĢ sevgisi gibi pek Ñok sevgi iliĢkisinin özüdür (Powell ve Foley, 1998). 

Ġkinci bileĢen tutkudur. Bu bileĢen romantizm, cinsel Ñekim hissetme ve yaĢama arzusu olarak 

aÑıklanmaktadır (Sternberg, 1986). Son bileĢen ise bağlılık olarak adlandırılmaktadır. Bağlılık, kiĢinin 

diğer bireye ÍĢık olduğuna karar vermesi ve o aĢkı ve iliĢkiyi sürdürmeye kendini adamasıdır 

(Sternberg, 1986). ĠliĢkilerin kısa ya da uzun olması tüm bu bileĢenlerin parÑalarına bağlıdır. Ézellikle 

tutku kısa süreli iliĢkilerin oluĢmasında büyük bir role sahiptir (Powell ve Foley, 1998). Ana üÑ 

bileĢenin oluĢturduğu sekiz aĢk türü aĢağıdaki ġekil 1‘de gösterilmektedir. 

 

 

 

ġekil 1. Sternberg’in Üçlü AĢk Kuramı 

 

Samimiyet 

(HoĢlanma) 

        (AĢksızlık) 

 

 

 

 

 

 

(Romantik AĢk)        (ArkadaĢça AĢk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutku     (Aptalca AĢk)     Bağlılık 

       (Çılgınca AĢk)              (BoĢ AĢk) 

 

Kaynak: Sternberg, R. J. (1988). ―Triangulating Love‖. Yale University Pres, 119-138. 

Sternberg (1986)‘in bu kuramı örgüt yapılarını tanımlamak iÑin kullanıĢlı bir kuramdır. Æünkü bu 

kuram aĢk ile hoĢlanma duyguların arasındaki ayrımı göstermektedir (Pierce vd., 1996). ÆalıĢanların 

birbirlerine ya da ÑalıĢtığı kuruma karĢı hislerini belirlemede faydalı bir kuramdır. Sternberg (1988) 

bu üÑ bileĢeni kullanarak aĢk ÑeĢitlerini aÑıklamaktadır. Buna göre aĢk sekiz türe ayrılmaktadır. 

 

Mükemmel Aşk 
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Tablo 1. Sternberg‘in ÊÑlü AĢk Kuramında Yer Alan AĢk Türleri 

AĢk Türü Samimiyet Tutku Bağlılık 

AĢksızlık - - - 

HoĢlanma  X - - 

ArkadaĢÑa AĢk  X - X 

BoĢ AĢk  - - X 

Aptalca AĢk  - X X 

Æılgınca AĢk - X - 

Romantik AĢk  X X - 

Mükemmel AĢk  X X X 

Kaynak: Sternberg, 1988, s.122 

 

Aşksızlık, samimiyet, tutku ve bağlılık hislerinin Ñok az ya da hiÑ olmadığı iliĢiklerdir.  Hoşlanmada 

sadece samimiyet bileĢeni bulunmaktadır. Yakın iliĢkilerin ilk basamağında yaĢanmaktadır. 

Arkadaşça aşkta bağlılık ve samimiyet hisleri bulunmaktadır. Duygusal samimiyet ve iliĢkide kalma 

taahhüttü veren bu aĢk türü istikrarlı ve kararlı bir iliĢkidir. Æoğunlukla en iyi dostluklarda ve uzun 

süreli evliliklerde rastlanan bir aĢk türüdür.  Boş aşk sadece bağlılık güdüsüyle iliĢki yaĢanan aĢk 

türüdür. Taraflar ya da ortaklar iliĢkiye kararlıdır fakat tutku ve duygusal bağları yoktur. Bu tür 

iliĢkiler evliliklerin ilerleyen yıllarında ya da görücü usulü evliliklerin baĢlarında görülmektedir. 

Aptalca aşk, iÑerisinde tutku ve karar/ adanmıĢlık değiĢkenlerini barındıran iliĢki türüdür. Aptalca aĢk 

iÑerisinde olan bireyler tutku veya tahrik ile uzun süreli iliĢki iÑerisinde olabilirler, fakat aralarında 

bağlılık bulunmamaktadır. Çılgınca aşk, Ñiftin birbirine ilk görüĢte ÍĢık olduğu ve birdenbire oluĢan, 

iÑerisinde sadece tutku değiĢkeninin bulunduğu iliĢkidir. Romantik aşk, yakın iliĢkilerin samimiyet ve 

tutku değiĢkenlerini barındıran iliĢkidir. ĠliĢkinin taraflarının birbirlerini fiziksel olarak etkilediği ve 

güÑlü duygusal bağlara sahip olunan iliĢki türüdür. Son olarak mükemmel aşk ise, üÑ bileĢenin de 

birleĢiminden oluĢan ve örgüt iÑerisindeki evli ve bekÍr bireylerin romantik iliĢkilerinde baĢarmaya 

ÑalıĢtıkları iliĢki türüdür (Sternberg, 1986; Sternberg, 1988; Pierce vd. 1996). 

Sternberg‘e göre bireylerin iki farklı aĢk üÑlemesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, kiĢinin var olan 

iliĢkisini nitelendirdiği üÑleme, ikincisi, en uygun gördükleri iliĢki üÑlemesi olarak 

nitelendirilmektedir. En baĢarılı iliĢkiler her iki bireyin daha uyumlu üÑlemelerinin bulunduğu iliĢkiler 

olmaktadır (Sternberg, 1986). 

Pierce vd. (1996) ise Sternberg‘in kuramını temel alarak beĢ tip iliĢki olduğunu savunmaktadır. Bu 

iliĢkiler; hoĢlanma, Ñılgınca aĢk, romantik aĢk, aptalca aĢk ve mükemmel aĢk olarak 

adlandırılmaktadır. 

BaĢlarda insanlar arası iliĢkileri anlamaya yönelik uygulanan üÑlü aĢk kuramı (Sternberg, 1986; 

Sternberg, 1988; Levy ve Davis, 1988), zamanla farklı alanlarda da akademik araĢtırmalara konu 

olmaya baĢlamıĢtır. Énceleri genÑler arasındaki iliĢkiler (Madey ve Rodgers, 2009), evli Ñiftler arası 

iliĢkiler (Lemieux ve Hale, 2000) ve orta yaĢ kiĢiler arası iliĢkilerde (Acker ve Davis, 1992) iliĢki 

tatminlerinin belirlenmesine yönelik araĢtırmalar yapılmıĢtır. Eğitim bilimlerine de etki eden kuram 

öğretmenlerin sınıf ortamında öğrencilerine ve mesleklerine duydukları sevgi düzeylerinin 

belirlenmesi iÑin kullanılmaya baĢlanmıĢ olup (Goldstein, 1998), öğretmenlerin eğitimlerine yönelik 

programların hazırlanmasında da Sternberg‘in kuramından faydalanılmıĢtır (Goldstein, 2003). Fakat 

zamanla ölÑek örgütsel bir anlam kazanmaya baĢlamıĢtır. Kuram günümüzde iĢ dünyasının önemli bir 

araĢtırma alanı olan örgütlerde yaĢanan romantik iliĢkilerin aÑıklanmasında da önemli bir bakıĢ aÑısı 

oluĢturmaktadır (Powell ve Foley, 1998; Pierce vd., 1996). Ayrıca satın alma davranıĢlarını 

belirlemeye yönelik olarak kullanılan Sternberg‘in üÑlü aĢk kuramı ölÑeği, tüketici- obje arası iliĢkileri 

(Shimp ve Madden, 1988; Ahuvia, 1993; Fournier, 1998; Whang vd., 2004) ve tüketicilerin marka 

aĢkını (Albert vd., 2008; Caroll ve Ahuvia, 2006; Fournier, 1991) belirlemede kullanılan bir ölÑek 

olarak kabul edilmektedir. Satın alma eğilimleri ve marka aĢkına yönelik yapılan ÑalıĢmalar, ürünlerin 

pazarlama aĢamalarında iĢletmelere önemli avantajlar sunmaktadır. Ayrıca Kelloway (vd., 2010) 
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yaptıkları ÑalıĢmada iĢin kendisi-tutku, ÑalıĢılan iĢletme-samimiyet, ÑalıĢanlarla iliĢkiler-karar 

adanmıĢlık iliĢkilerini inceleyerek Sternberg‘in kuramı ile örgütleri iliĢkilendirmiĢtir. Kelloway (vd., 

2010) araĢtırmasına farklı bir bakıĢ aÑısı getiren McFadden (2015) ise turizm iĢletmelerinden biri olan 

fast food iĢletmelerinde ÑalıĢanların iĢlerini sevme ve iĢlerinden nefret etme derecelerini Sternberg‘in 

üÑlü aĢk kuramı ile iliĢkilendirmiĢtir. 

 

3. YÖNTEM 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Sternberg‘in üÑlü aĢk kuramı ölÑeği kullanılmıĢtır. Bu 

araĢtırmanın amacı konaklama iĢletmelerinde ÑalıĢanların iĢe karĢı duygu durumlarının Sternberg'in 

aĢk kuramıyla belirlenmesidir. Bu amaÑla araĢtırma Sternberg (1986)'in geliĢtirdiği üÑgensel aĢk 

ölÑeği Ġngilizce dilinden TürkÑe diline ÑevrilmiĢ, pilot ÑalıĢma ile soruların anlaĢılırlığı test edilmiĢ ve 

alanında uzman araĢtırmacılar tarafından uzman görüĢü sonrası ĢekillendirilmiĢtir. TürkÑeleĢtirilen 

ölÑek Ġzmir ili merkezinde faaliyet gösteren 6 adet beĢ yıldızlı konaklama iĢletmesinde 2017 yılı yaz 

döneminde (Haziran –Temmuz –Ağustos aylarında) uygulanmıĢtır. Anketler izin alınabildiği ölÑüde 

otel sınırları iÑerisinde gerÑekleĢtirilmiĢ, aynı zamanda iĢe giriĢ ve ÑıkıĢ saatleri takip edilerek 

katılımcılara ulaĢılmaya ÑalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda konaklama iĢletmelerinde farklı pozisyonlarda 

ÑalıĢan bireylere ulaĢılmaya ÑalıĢılmıĢtır. SonuÑ olarak toplamda 198 katılımcıdan veri toplama iĢlemi 

gerÑekleĢmiĢtir. Bu durum ÑalıĢmanın önemli bir kısıtı olarak sayılmaktadır. Verilerin istatistiksel 

analizi SPSS (Statistical Program For Social Sciencies) 2 istatistik paket programıyla yapılmıĢtır. 

TürkÑeleĢtirilen anket formu iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde demografik faktörlere 

iliĢkin sorular yer alırken ikinci bölüm samimiyet, tutku ve bağlılığı ifade eden 45 adet sorudan 

oluĢmaktadır. Bu bölümde katılımcılardan verilen boĢlukları doldurmaları ve önemsizden önemliye 

doğru 1 ile 9 puan arasında derecelendirmeleri istenmiĢtir.  

ÉlÑekte belirtilene göre Psikolog Robert Sternberg sevginin üÑ bileĢenden oluĢtuğunu düĢünmektedir: 

samimiyet, tutku ve bağlılık. ÉlÑekteki ilk 15 madde samimiyeti, ikinci 15 madde tutku ve son 15 

madde ise bağlılığı yansıtmaktadır. ÉlÑeği oluĢturan boyutlar iÑin hesaplanan puanlamaların 

değerlendirilmesinde aĢağıdaki tablo Sternberg (1986) tarafından oluĢturulmuĢtur.  

Tablo 2. Sternberg‘in Ortalama Puan Tablosu 

Samimiyet Tutku Bağlılık  

(Madde 1-15) (Madde16–30) (Madde 31–45) 

93 73 85 Ortalamanın Ñok altında 

102 85 96 Ortalamanın biraz altında 

111 98 108 Ortalama 

120 110 120 Ortalamanın biraz üzerinde 

129 123 131 Ortalamanın Ñok üzerinde 

Sternberg (1986)'ya göre, ―her üÑ bileĢende de alınacak yüksek puanlar güÑlü sevgiyi ifade edecek. 

Bununla birlikte, düzensiz veya düĢük puanlar, bir iliĢkinin güÑlü olmadığı anlamına gelmez: Tüm 

iliĢkiler iniĢli ÑıkıĢlıdır ve iliĢkinin doğası zamanla değiĢebilir.‖ 

4. BULGULAR VE TARTIġMA 

AraĢtırma kapsamında yapılan anket ÑalıĢmasında ilk olarak katılımcıların demografik özellikleri yer 

almaktadır. AraĢtırmaya katılanların ―Cinsiyet, YaĢ, Medeni Durum, ÆalıĢılan Bölüm, ĠĢletmedeki 

ÆalıĢma Yılı ve Turizm Sektöründeki ÆalıĢma Yılını‖ gösteren dağılım, Tablo 3 ‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 3. Katılımcıların Demografik Ézellikleri ve Diğer AÑıklayıcı Ézellikler 

DeğiĢken Kategori n   % 

Cinsiyet Kadın  

Erkek   

64 

134 

32,3 

67,7 

YaĢ 18-25 
26 – 35  

36 – 45  

46 ve üzeri 

94 
84 

18 

2 

47,5 
42,4 

9,1 

1,0 

Medeni Durum Evli 

BekÍr 

153 

45 

77,3 

22,7 

Eğitim Durumu Ġlköğretim 

Lise ve dengi 
Én Lisans 

Lisans 

Yüksek Lisans 
Doktora ve üzeri  

6 

18 
17 

115 

41 
1 

3,0 

9,1 
8,6 

58,1 

20,7 
0,5 

ÆalıĢılan Bölüm Kat Hizmetleri 

Bilgi-ĠĢlem 
Güvenlik Görevlisi 

Ġnsan Kaynakları 

Misafir ĠliĢkileri 
Muhasebe 

ĠĢ GeliĢtirme 

Mutfak 
Banket SatıĢ 

Én Büro 

SatıĢ-Pazarlama 
Servis Personeli 

Teknik Hizmetler 

Yiyecek-ĠÑecek 
Yönetim 

14 

4 
4 

16 

7 
9 

1 

2 
2 

28 

17 
4 

5 

71 
14 

7,1 

2,0 
2,0 

8,1 

3,5 
4,5 

0,5 

1,0 
1,0 

14,1 

8,6 
2,0 

2,5 

35,9 
7,1 

Ġletmede ÆalıĢma Yılı 

 

 

1 yıldan az 

1-5 yıl 
6-10 yıl  

11 -15 yıl 

16 ve üzeri 

75 

101 
15 

7 

0 

37,9 

51,0 
3,5 

7,6 

0 

Sektörde ÆalıĢma Yılı 1 yıldan az 
1-5 yıl 

6-10 yıl  

11-15 yıl 
16- yıl ve üzeri 

51 
84 

39 

15 
9 

25,8 
42,4 

19,7 

7,6 
4,5 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların %67,7 sinin (n=134) Erkek, %32,3 ünün (n=64) ise Kadın 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaĢ dağılımına bakıldığında ise Ñoğunluğunun (%47,5; n=94) 18 

- 25 yaĢ aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların yalnızca %1,0‘ı  (n=2) 46 yaĢ ve üzerini 

temsil etmektedir. Katılımcıların %77,3 (n=145) evli iken bekÍr katılımcıların sayısı %22,4 (n=45)  

olarak gözlemlenmektedir. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında büyük Ñoğunluğun (%58,1; 

n=115) lisans mezunu olduğu görülmektedir. Doktora mezunu katılımcıların oranı %0,5 (n=1)  olarak 

belirlenirken ilköğretim mezunlarının oranı %3,0‘dir (n=6). Katılımcıların ÑalıĢtıkları bölümlere göre 

olan istatistiği incelendiğinde ise katılımcıların büyük Ñoğunluğunu %35 (n= 71) ile yiyecek-iÑecek 

departmanı ÑalıĢanlarının oluĢturduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla ön büro (%14,1), satıĢ pazarlama 

(%8,6), insan kaynakları (%8,1) ve kat hizmetleri (%7,1) departmanlar ÑalıĢanları izlemektedir. 

ĠĢletmedeki ÑalıĢma yılı incelendiğinde ise katılımc8ıların büyük Ñoğunluğunun 1 ile 5 yıl arası 

süredir (51,0) bulundukları iĢletmede görev yaptıkları bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Aynı iĢletmede 16 yıl ve 

üzeri ÑalıĢan bulgusuna ise ulaĢılamamıĢtır. Turizm sektöründeki ÑalıĢma süresi incelendiğinde ise 

yine Ñoğunluğu 1 ile 5 yıl arasında ÑalıĢanların oluĢturduğu (42,4) görülmektedir. 16 yıl ve üzeri 

süredir turizm sektöründe ÑalıĢan katılımcıların oranı ise %4,5 (n=9) olarak belirlenmiĢtir. 

Katılımcılarla ilgili demografik verileri aÑıklayıcı istatistikleri belirttikten sonra geÑerliliği test etmek 

amacıyla faktör analizi yapılmıĢtır. Tablo 4 de verilen Ñıktılar incelendiğinde; elde edilen faktörlerin 

varyans aÑıklama oranının % 66,314 olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır ve bu değer kabul edilebilir eĢik 

değerine yaklaĢıktır (Nakip, 2003: 412). 

Faktörlerin iÑsel tutarlılıkları iÑin hesaplanan Cronbach Alpha değerleri, ,969 ile ,919 arasında 

değiĢmekte olup, ölÑeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Hair ve diğerleri, 1998: 118). Buna göre 

analizde önemli faktör olarak ortaya Ñıkan üÑ faktörün birlikte, maddelerdeki toplam varyansın ve 
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ölÑeğe iliĢkin varyansın Ñoğunluğunu aÑıkladıkları görülmektedir. Faktörler, kapsadıkları ifadeler göz 

önüne alınarak ―Tutku‖, ―Bağlılık‖ ve ―Samimiyet‖ olarak isimlendirilmiĢtir (Tablo 4). 

Tablo 4. Faktör BileĢenleri Tablosu 

Ġfadeler Tutku Bağlılık Samimiyet 

PAS_12 ,847   

PAS_14 ,846   

COM_3 ,837   

COM_9 ,798   

PAS_13 ,774   

PAS_15 ,764   

PAS_10 ,761   

PAS_8 ,756   

COM_6 ,717   

PAS_11 ,699   

COM_11 ,680   

COM_5 ,675   

PAS_6 ,671   

PAS_1 ,629   

PAS_7 ,622   

PAS_2 ,596   

PAS_3 ,588   

COM_4 ,566   

PAS_4 ,562   

PAS_9 ,535   

COM_13  ,810  

COM_15  ,718  

COM_7  ,706  

COM_1  ,705  

COM_8  ,705  

INT_8  ,675  

INT_5  ,653  

COM_14  ,651  

COM_12  ,646  

COM_10  ,593  

COM_2  ,576  

INT_12  ,562  

INT_9  ,530  

INT_14   ,713 

INT_3   ,705 

INT_13   ,690 

INT_6   ,661 

INT_11   ,606 

INT_2   ,595 

INT_10   ,578 

INT_4   ,540 

PAS_5   ,492 
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INT_7   ,472 

Cronbach‘s Alpha ,969 ,954 ,919 

Varyans aÑıklama oranı (%) 29,467 20,914 15,933 

Toplam varyansı aÑıklama oranı (%)  : 66,314     KMO: ,944 

Bartlett‘s test: 8740,637                 p :,000 

Bu kapsamda öncelikle ÑalıĢanların iĢe karĢı duygu durumlarının boyutlarını elde etmek iÑin faktör 

analizinden yararlanılmıĢ ve 3 boyut elde edilmiĢtir. Faktör analizi sonuÑlarına göre; ―Tutku, Bağlılık 

ve Samimiyet‖ boyutları oluĢmuĢtur. Bu boyutlar Sternberg (1986)‘nin ÑalıĢmalarında kullandığı 

boyutlarla da uyuĢmaktadır. Tablo 4 incelendiğinde; ilk 20 ifadenin ―Tutku‖, sonraki 13 ifadenin 

―Bağlılık‖ ve geriye kalan 10 ifadenin ise ―Samimiyet‖ boyutlarını oluĢturduğu görülmektedir. Tutku 

boyutunu oluĢturan ifadeler Sternberg (1986)‘dan farklı olarak bağlılık boyutuna ait ifadeleri de 

iÑermektedir. Aynı Ģekilde Bağlılık boyutu iÑerisinde de Samimiyet boyutuna ait ifadeler olduğu 

görülmektedir. Samimiyet boyut ise bir ifade Tutku boyutuna ait olmakla birlikte o boyuta ait 

ifadelerden oluĢmaktadır. Ġfade iÑerikleri incelendiğinde bu Ģekilde bir ayrımın da kabul edilebilir 

olduğu sonucuna varılabilmektedir. 

Boyutlara verilen cevapların ortalaması alınarak Sternberg‘in oluĢturduğu ortalama puan tablosu 

(Tablo 2) ile iliĢkilendirilmiĢtir.  

Tablo5. AraĢtırmanın Ortalama Puan Tablosu 

 N Ortalama Std. Sapma 

Bağlılık 198 92,2727 27,21575 

Samimiyet 198 100,4444 20,92419 

Tutku 198 82,4596 27,76105 

Sternberg‘in Ortalama Puan Tablosu incelendiğinde ―Samimiyet‖ boyutunu oluĢturan ifadelerin 

ortalamalarının 93 ile 129 arasında değiĢtiği, sırası ile ―Tutku‖ boyutu puanlarının 73 ile 123 ve 

―Bağlılık‖ boyutu puanlarının ise 85 ile 131 arasında değiĢtiği görülmektedir. Bu ÑalıĢmadan elde 

edilen ortalama puan tablosu bulguları Tablo 5‘te gösterilmiĢtir. Buna göre ―Bağlılık‖ boyutunun 

ortalamasının ―ortalamanın biraz altında‖ değerine yakın olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. ―Samimiyet‖ 

boyutu iÑin elde edilen ortalama puan değerinin de ―ortalamanın biraz altında‖ değerine yakın bir 

değer aldığı görülmektedir. Diğer bir boyut olan ―Tutku‖ boyutunun ise aldığı 82,45 değeri ile 

diğerlerinde olduğu gibi ―ortalamanın biraz altında‖ değerine yaklaĢık olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu 

durumda her üÑ aĢk türünün varlığı olmakla birlikte zayıf bir hissiyat söz konusudur. Bireylerin 

ÑalıĢtıkları iĢletmeye olan bağlılıkları, birlikte ÑalıĢtıkları iĢ arkadaĢlarına olan samimiyetleri ve 

yaptıkları iĢe karĢı olan tutkularının ortalamadan düĢük olması Tablo 1‘de belirtilen durumlara göre 

―AĢksızlık‖a yakın duygular olduğu sonucuna varılabilir. 

5. SONUÇ 

ÆalıĢmada Sternberg'in aĢk kuramıyla ÑalıĢanların duygu durumları ölÑülmeye ÑalıĢılmıĢ, boyutların 

her birinin ―ortalamanın biraz altında‖ değerinde kaldığı gözlemlenmiĢtir. Bu durum araĢtırmaya konu 

olan 5 yıldızlı otel iĢletmeleri ÑalıĢanlarının ÑalıĢtıkları yer ile olan duygusal bağlarının yüksek 

olmadığı sonucuna iĢaret etmektedir. Bu güne kadar tutku, bağlılık ve samimiyet üzerine pek Ñok 

ÑalıĢma gerÑekleĢtirilmiĢ, bu ÑalıĢmaların farklı sonuÑları doğurduğu gözlemlenmiĢtir. Ġzmir ilinde 5 

yıldızlı konaklama iĢletmelerinde yapılan ÑalıĢmalar bu kapsamda ele alınarak ÑalıĢmanın bulgularıyla 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

ÆavuĢoğlu ve Güler (2017), psikolojik güÑlendirmenin örgütsel vatandaĢlık davranıĢına olan etkisinin 

pozitif yönde olduğu bulgusuna ulaĢmıĢlardır. ÆalıĢmada ölÑülmeye ÑalıĢılan örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢına ait ifadeler ise katılımcılar tarafından ortalamanın üstünde değerlerle değerlendirilmiĢtir. 

Bu bulguya göre ÑalıĢanlar kendilerini ortalamanın üstünde bir Ģekilde iĢletmenin vatandaĢı olarak 

hissetmektedirler. Érgütsel vatandaĢlık ve iĢ doyumu arasındaki iliĢkinin incelendiği ÑalıĢmada 

YeĢilyurt ve KoÑak (2014), iĢ doyumu arttıkÑa örgütsel vatandaĢlık davranıĢı gösterme durumlarında 

artıĢ olacağını vurgulayarak ÑalıĢma yaĢamında geÑirilen sürenin artmasıyla iĢ doyumunun yükseldiği 

ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı gösterme durumunda da artıĢ olduğunu vurgulamaktadır. Toker 

(2007) ise ÑalıĢmalarında iĢ doyumu ile ilgili bir araĢtırmaya yer vermiĢ ve konaklama iĢletmeleri 

ÑalıĢanlarının iĢ doyumunun ortalamanın üzerinde bir değer aldığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 
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Aynı ana kütleyi kullanan bu ÑalıĢmanın bulguları ile karĢılaĢtırıldığında, AĢk Teorisi kapsamında 

belirtilen üÑ boyutun da ortalamanın altında Ñıkması ÆavuĢoğlu ve Güler (2017), YeĢilyurt ve KoÑak 

(2014) ve Toker (2007)‘nin ÑalıĢmalarındaki bulgularla ayrıĢtığı söylenebilir. Érgütsel vatandaĢlık 

davranıĢı gösteren ÑalıĢanların örgütsel bağlılıklarının da yüksek olacağı göz önüne alındığında 

ÆavuĢoğlu ve Güler (2017) ile YeĢilyurt ve KoÑak (2014)‘ın ÑalıĢmalarında ortalamanın üstünde 

değerlenen örgütsel vatandaĢlık davranıĢlarının aksine bu ÑalıĢmadaki bağlılık boyutunun ortalamanın 

altında olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Bu durum ana kütle iÑerisindeki farklı örneklemden 

kaynaklanabileceği gibi ÑalıĢmadaki ifadelerin benzer durumları farklı Ģekilde anlamlandırmasından 

da kaynaklanabilmektedir. Ancak, yine benzer ana kütlenin kullanılmasıyla yapılan ÑalıĢmasında 

Cankül (2017), konaklama iĢletmelerinde ÑalıĢanların iĢlerinde var olamama duygusunu incelemiĢtir. 

4 ve 5 yıldızlı konaklama iĢletmeleri ÑalıĢanlarının karĢılaĢtırmasının yapıldığı ÑalıĢmada, genel olarak 

hem iÑsel hem de dıĢsal faktörler nedeniyle ÑalıĢanların iĢlerinde kendilerini hissedemedikleri sonucu 

bulgular arasında sunulmaktadır. Cankül (2017)‘nin belirttiği bulgular bu ÑalıĢmanın boyutlarının 

ortalamanın altında Ñıkmasını destekler niteliktedir. ÆalıĢanlar kendilerini iĢlerinde yetersiz ya da iĢe 

kendilerini adayamayan ya da veremeyen bir durum iÑerisinde hissettiklerinde iĢe karĢı olan duygu 

durumları negatif yönlü olarak değiĢime uğrayabilmektedir. Bu durum hem iĢletmeye karĢı tatmin 

durumunun ve hem de iĢletmeye karĢı olan bağlılığın azalmasına neden olabilmektedir. Diğer bir 

ÑalıĢmada Okat (2015) konaklama iĢletmeleri ÑalıĢanlarının tükenmiĢlik durumlarını incelediği 

ÑalıĢmasında katılımcıların duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarı alt boyut tükenmiĢlik 

düzeylerinin orta düzeyde olduğunu belirtmektedir. Bu davranıĢların büyük bir etkileyici olarak 

sayılabilecek olan yıldırma (mobbing) durumları ile ilgili ÑalıĢmasında Kaya (2009) araĢtırmaya 

katılan ÑalıĢanların yarısından fazlasının yıldırma davranıĢına maruz kaldığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Okat (2015) ve Kaya (2009)‘da ÑalıĢmalarındaki bulgularla mevcut ÑalıĢmada ortaya Ñıkan bulguların 

neden ortalamanın altında Ñıktığını destekler nitelikte bulgular ortaya koymaktadır. 

Konaklama iĢletmeleri özelinde vardiyalı ÑalıĢma ile birlikte zamanının büyük Ñoğunluğunu 

ÑalıĢtıkları iĢletmede geÑiren bireylerin iĢe bağlılıklarının ve bu ÑalıĢmada vurgulanmaya ÑalıĢılan iĢe 

olan aĢklarının arttırılması hem ÑalıĢma yaĢamı kalitesine hem de yaĢam kalitesine etki edebilecektir. 

Bu etkinin incelenmesi ilerleyen ÑalıĢmalar iÑin önerilebilir. Éte yandan iĢ tatmini aÑısından da 

bağlılığın pozitif etkisi olduğu bu ÑalıĢma iÑerisinde de atfedilen birÑok ÑalıĢmada değinilmiĢtir. Tabii 

ki iĢe karĢı duyulan istek ve aĢkın arttırılması kadar bunun sosyal hayata etkisinin de pozitif yönde 

olması yönünde de ÑalıĢmalar ve yönlendirmeler yapılması gerekmektedir. Sadece iĢ yaĢamında 

bireyin tatmininin ve iĢe karĢı duyulan duyguların arttırılmaya ÑalıĢılması bireyin iĢ koliklik düzeyini 

arttırabilmekte ve bunun sonucunda da psikolojik ve sosyal aÑıdan tükenme ve iĢe karĢı yabancılaĢma 

hissedebilmektedir.  

Bu ÑalıĢmada kullanılan Sternberg (1986)‘in aĢk teorisi ile ortaya koyduğu ölÑek yardımıyla ÑalıĢan 

―kiĢi‖lerin ÑalıĢtıkları ―tüzel kiĢi‖likle arasındaki iliĢkileri ortaya konmaya ÑalıĢılmıĢtır. Daha geniĢ bir 

örneklem ile sonuÑların daha kesin bir Ģekilde ortaya Ñıkacağı beklenmektedir. Ġlerleyen ÑalıĢmalarda 

geniĢ bir örneklem grubuyla farklı alanlarda ÑalıĢan kiĢilerin ÑalıĢtıkları iĢletmelere karĢı olan duygu 

durumları ele alınabilir. 
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Özet 

Bu araĢtırmanın iki amacı vardır. Birinci amacı, iĢ tatmini ve ÑalıĢmaya tutkunluğun ölÑek 

yapısını inceleyerek, iki yapının birbirinden farklılaĢma durumunu ortaya Ñıkarmaktır. Diğer 

bir amacı ise, satıĢ ve pazarlama sektöründe ÑalıĢanların iĢ tatmini ve ÑalıĢmaya tutkunluk 

düzeylerini belirlemek ve bu iki değiĢkenin ÑalıĢanların iĢ performansları üzerindeki etkisini 

incelemektir. AraĢtırmanın örneklemini Ġstanbul‘da satıĢ ve pazarlama sektöründe ÑalıĢan 

344 kiĢi oluĢturmuĢtur. SonuÑ olarak, iĢ tatmini ve ÑalıĢmaya tutkunluğun farklı yapılara 

sahip oldukları ve iĢ performansı üzerindeki etkilerinin anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: iĢ tatmini, ÑalıĢmaya tutkunluk, iĢ performansı. 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

ÆalıĢmaya tutkunluğun kavramsallaĢtırılmasına yönelik tartıĢmalar halen devam etmektedir. 

Bazı araĢtırmacılar tarafından ―old wine in a new bottle‖ (yeni ĢiĢede eski Ģarap) benzetmesi 

ile bu kavramın özgünlüğü tartıĢılmaktadır (Saks, 2006; Newman ve Harrison, 2008; Macey 

ve Schneider, 2008). ÆalıĢmaya tutkunluk, özellikle; iĢkoliklik, iĢ tatmini, örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢı, akıĢ ve iĢi benimseme gibi iĢ tutumlarına benzetilmektedir. Bu 

araĢtırma kapsamında iĢ tatmini ile ÑalıĢmaya tutkunluk değiĢkeni arasındaki farklılaĢma 

durumu incelenecektir. Ayrıca iĢ tatmini ile ÑalıĢmaya tutkunluğun iĢ performansı üzerindeki 

etkisi test edilecektir. 

ĠĢ tatmini, bu kavramı yazına kazandıran araĢtırmacı Edwin A. Locke (1969)‘a göre, bir 

ÑalıĢanın iĢini değerlendirmesi ya da tecrübe etmesi sonucunda ortaya Ñıkan pozitif tutumdur. 

ĠĢ tatmini, iĢ aÑısından birÑok faktöre dayalı bir duygusal değerlendirmedir ve bu yüzden elle 

tutulmaz, görülmez sadece ifade ve davranıĢlar ile ortaya Ñıkarılabilmektedir. Genellikle iĢ 

tatmini sonuÑ ve Ñıktıların, beklentileri hangi oranda karĢıladığı ile ifadelendirilmektedir 

(Æankır, 2016a).  

ÆalıĢmaya tutkunluk ise ―canlılık, adanma ve yoğunlaĢma alt boyutlarından oluĢan, iĢ ile 

ilgili pozitif ve tatmin edici zihinsel durumdur‖ (Schaufeli ve arkadaĢları, 2002:74). Bir diğer 

ifadeyle,―insanların kendilerini rollerine vermeleri ve rol performansları boyunca kendilerini 

fiziksel, biliĢsel ve duygusal olarak iĢe katmalarıdır‖ (Kahn, 1990:694). Alanyazında 

Ġngilizce karĢılığı ‗work engagement‘ olan kavram TürkÑe‘de ‗ÑalıĢmaya tutkunluk‘ olarak 

adlandırılmıĢtır (Turgut, 2010). Bunun sebebi kavramı teĢkil eden alt boyutların, yüksek 

enerji, anlam, adanma, Ģevk, ilham, gurur, odaklanma gibi manaları tutkunluk halini ifade 

eder nitelikte olmasıdır (Turgut, 2011). ÆalıĢmaya tutkunluk canlılık, adanmıĢlık ve 

odaklanma boyutlarını iÑermektedir. Canlılık yüksek düzeyde enerjiye sahiplik, ÑalıĢırken 

zihinsel rahatlık, gayret göstermede isteklilik ve zorluklara karĢı direnÑli olma olarak 

tanımlanmaktadır (Bakker, Demerouti & Lieke, 2012). AdanmıĢlık, kiĢinin iĢiyle özdeĢim 

kurma halidir (Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli, 2013). Bu kiĢiler iĢlerine önem atfetmekle 

beraber, mücadeleyi kendilerini geliĢtirici bir unsur olarak görmektedirler (Othman & 

Nasurdin, 2013). YoğunlaĢma ise Lin (2010)‘e göre ÑalıĢanın iĢine kendini vermesi, 
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ÑalıĢırken zamanın nasıl geÑtiğini anlamaması, iĢini mutlu ve özverili bir Ģekilde yapmasıdır 

(Æankır, 2016a). 

ÆalıĢmaya tutkunluk, iĢ tatmini gibi pozitif bir kavramdır. Ayrıca, her iki kavram da 

ÑalıĢanın davranıĢları ile görülebilmektedir. Ancak ÑalıĢmaya tutkunluk iĢ tatminindeki 

hususlardan farklı olarak adanma ve bağlılık ile ilgilidir, ÑalıĢanın örgütün hedeflerine 

ulaĢmasını sağlamak iÑin kendi iradesiyle ÑalıĢması ve kendine verilen iĢ tanımının da bir 

adım ötesine geÑerek performans göstermesi olarak da belirtilmektedir (Bakalcı, 2010). 

ÆalıĢmaya tutkun kiĢiler, iĢlerine kendilerini tam olarak vermekte, iĢlerini verimli ve 

dinamik bir Ģekilde yapmaktadırlar (Keser & Yılmaz, 2009). ĠĢ tatmini ve ÑalıĢmaya 

tutkunluk kapsam olarak birbirinden farklıdır. Erickson (2005)‘e göre; ÑalıĢmaya tutkunluk 

kiĢinin basit olarak iĢ tatmini duymasından veya iĢverenine sadakat duymasından daha geniĢ 

bir kavramdır. ÆalıĢmaya tutkunluk, harekete geÑme anlamı iÑerirken iĢ tatmini doygunluk 

anlamına gelmektedir (Akt: Macey ve Schneider, 2008). 

Yapılan literatür analizinde ÑalıĢmaya tutkunluk ile iĢ tatmini arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

araĢtırmalar bulunmuĢtur. Bu ÑalıĢmaların (Rothmann, 2008; Warr & Inceoglu, 2012; 

Høigaard, Giske & Sundsli, 2012; Skaalvik & Skaalvik, 2014) ortak özellikleri ÑalıĢmaya 

tutkunluk ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmasıdır. 

Buna göre araĢtırmanın diğer hipotezi: 

H1a: ÆalıĢmaya tutkunluk ile iĢ tatmini ölÑeklerinin yapısı birbirinden farklıdır. 

H1b: ÆalıĢmaya tutkunluk ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki vardır. 

ĠĢ tatmini ile iĢ performansı arasındaki iliĢki alanyazında pek Ñok araĢtırmacı (Judge & Bono, 

2001; Ang, Van Dyne & Begley, 2003; Bowling, 2007; Gürbüz & Yüksel, 2011) tarafından 

incelenmiĢtir. AraĢtırmalarda bu iki kavram arasındaki iliĢkinin anlamlı ve pozitif olduğu 

bulgusu ağırlıklı olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmanın ikinci hipotezi buna göre Ģu Ģekilde 

hazırlanmıĢtır: 

H2: ĠĢ tatmininin iĢ performansı üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. 

Yine ÑalıĢmaya tutkunluk ile iĢ performansı arasında yapılmıĢ olan ÑalıĢmalar da mevcuttur 

(Salanova, Agut & Peirñ, 2005; Demerouti & Cropanzano, 2010; Bakker, Tims & Derks, 

2012). Bunların arasında ÑalıĢmaya tutkunluk ile görev, bağlamsal ve ekstra rol performansı 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen araĢtırmalar (Christian, Garza & Slaughter, 2011; Salanova et 

al., 2011) da bulunmaktadır. AraĢtırmanın üÑüncü hipotezi de Ģu Ģekildedir: 

H3: ÆalıĢmaya tutkunluğun iĢ performansı üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. 

YÖNTEM 

Örneklem 

AraĢtırmanın örneklemini Ġstanbul‘da satıĢ ve pazarlama sektöründe ÑalıĢan 344 kiĢi 

oluĢturmuĢtur. Érneklemin %64,5‘i erkek, %35,5‘i ise kadındır. Katılımcıların %41‘i evli, 

%64‘ü lisans veya lisansüstü öğrenim durumuna sahip ve %49‘u yöneticilik görevine 

sahiptir. Katılımcıların %36‘sı 18-24 yaĢ grubunda %42‘si 25-39 yaĢ grubunda ve %22‘si 40 

ve üstü yaĢ grubundadır. Katılımcıların kurum deneyimlerine bakıldığında ise, %45‘i 0-2 yıl 

deneyime, %29‘u 3-7 yıl deneyime ve %26‘sı ise 8 ve üzerinde yıl deneyime sahiptir. 

Veri toplama aracı ve veri toplama süreci 

Veri toplama aracı olarak ÑevrimiÑi anket yöntemi kullanılmıĢtır. Katılımcılara ÑevrimiÑi 

anket formu bağlantı adresi elektronik posta ile gönderilmiĢtir. Veriler 2017 yılı iÑerisinde 

toplanmıĢtır. AraĢtırma kapsamında iĢ tamini ölÑeği, ÑalıĢmaya tutkunuk ölÑeği ve iĢ 

performansı ölÑeği kullanılmıĢtır. Katılımcılardan cevaplar 5 noktalı Likert tipi ölÑek 

aracılığı ile alınmıĢtır (5=Kesinlikle katılıyorum, 1=Kesinlikle katılmıyorum). 
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ĠĢ tatmini ölÑeği: Büte‘nin (2011) ÑalıĢmasında yer alan 5 soru ile ölÑülmüĢtür. Büte‘nin 
(2011) ÑalıĢmasında ölÑeğin Cronbach‘s Alpha güvenirlik katsayısı 0,85‘tir. ÉlÑeğin alt 

boyutları bulunmamakta ve tek boyutlu olarak kullanılmaktadır. ÉlÑekteki örnek ifadelerden 

birisi Ģöyledir: ―ĠĢimin Ñok zevksiz olduğunu düĢünüyorum.‖  

ÆalıĢmaya tutkunluk ölÑeği: ÆalıĢanların ÑalıĢmaya tutkunluk seviyelerini ölÑmek iÑin 

Utrech ÆalıĢmaya Tutkunluk (UWES-3) ölÑeği kullanılmıĢtır. Schaufeli ve arkadaĢları 

tarafından geliĢtirilen ve ilk yapıldığında 24 sorudan oluĢmakta olan bu ölÑek sonra yine 

Schaufeli ve arkadaĢları tarafından sadeleĢtirilerek önce 17 soruya, sonra da 9 soruya 

indirilmiĢtir. Schaufeli ve arkadaĢları (2017) yaptıkları son ÑalıĢmada ise Utrecht ÆalıĢmaya 

Tutkunluk ÉlÑeğini 3 maddeye düĢürmüĢlerdir (UWES-3) Bu ölÑeğin beĢ ülkede 

geÑerliliğini test etmiĢler ve ölÑeğin  Cronbach‘s Alpha güvenirlik katsayısı en düĢük 

Ġspanya‘da 0,77, en yüksek ise Japonya‘da 0,85 olarak tespit etmiĢlerdir (Schaufeli ve 

arkadaĢları, 2017:5). Bu ölÑeği (UWES-3) Türkiye‘de kullanan bir ÑalıĢmaya 

rastlanılmamıĢtır. ÉlÑekteki örnek ifadelerden birisi Ģöyledir: ―ÆalıĢırken kendimi iĢime 

kaptırırım‖. 

ĠĢ performansı ölÑeği: ÆalıĢanların iĢ performans düzeylerini ölÑmek amacıyla ise Kirkman 

& Rosen (1999) tarafından geliĢtirilen ve Æöl (2011) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanan ölÑek 

kullanılmıĢtır. Æöl (2011)‘in ÑalıĢmasında ölÑeğin Cronbach‘s Alpha katsayısı 0,83‘tür. 

ÉlÑek 4 ifadeden oluĢmaktadır ve ölÑekteki ifadelerden bir tanesi Ģöyledir: ―Sunduğum 

hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla ulaĢtığımdan eminim‖. 

Verilerin analizi 

ÉlÑeklerin yapı geÑerliliğini ve ayırt edici özelliklerini incelemek amacıyla Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) gerÑekleĢtirilmiĢtir. DFA‘da modelin veriler ile uyumunu 

değerlendirmek amacıyla RMSEA, RMR, CFI ve TLI kullanılmıĢtır (Kline, 2015). RMSEA 

ve RMR iÑin 0.08'in altındaki değerler ve diğer göstergeler iÑin ise 0.90'ın üzerindeki 

değerler iyi bir uyumun göstergesidir (Kline, 2015). DeğiĢkenler arasındaki iliĢkileri 

incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmıĢtır. ĠĢ tatmini ve ÑalıĢmaya 

tutkunluğun iĢ performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla ise Linear Regresyon 

analizi uygulanmıĢtır. Veriler SPSS 22 ve AMOS 22 programları aracılığıyla analiz 

edilmiĢtir. 

BULGULAR 

AraĢtırmanın ilk hipotezini test etmek amacıyla öncelikle ÑalıĢmaya tutkunluk ve iĢ tatmini 

ölÑeklerinin ayırt edici özellikleri incelenmiĢtir. Bu amaÑ doğrultusunda belirlenen iki 

faktörlü ölÑüm modeli (ÑalıĢmaya tutkunluk ve iĢ tatmini) ile tek faktörlü ölÑüm modeli 

(ÑalıĢmaya tutkunluk ve iĢ tatmini tek faktöre yüklenmiĢtir) karĢılaĢtırılmıĢtır. Modellerin 

uyum indeksleri ve ki-kare fark testleri, iki faktörlü ölÑüm modelinin verilere diğer tek 

faktörlü modelden daha iyi uyum sağladığını göstermiĢtir (Tablo 1). Buradan yola Ñıkarak 

araĢtırmanın H1a hipotezi kabul edilmiĢtir. Bu araĢtırma kapsamında ÑalıĢmaya tutkunluk ve 

iĢ tatmininin farklı yapılar olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 1: Alternatif modellere iliĢkin uyum göstergeleri ve Ki-kare fark testi sonuÑları 
(N=344)  

Alternatif 

Modeller 

X² df RMSEA CFI TLI RMR KarĢılaĢtırma ∆X² ∆df 

M1: Ġki 

faktörlü 

model 

93,97 19 0,10 0,95 0,93 0,08 - - - 

M2: Tek 

faktörlü 

model 

489,55 20 0,26 0,72 0,61 0,14 M2-M1 395** 1 

**p<0,01. 
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Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında ölÑeklerin güvenirlik analizi yapılmıĢ ve Cronbach‘s 

Alpha katsayısı iĢ tatmini iÑin 0,83, ÑalıĢmaya tutkunluk iÑin 0,88 ve iĢ performansı iÑin 0,87 

ile güvenilir düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. SatıĢ ve pazarlama sektöründe ÑalıĢanların iĢ 

tatmini düzeyleri 2,23±0,84 ile düĢük düzeydedir. ÆalıĢmaya tutkunluk düzeyleri ise 

2,12±0,9 ile iĢ tatminine yakın ve düĢük düzeydedir. ÆalıĢanların iĢ performansları düzeyleri 

de 1,99±0,78 ile düĢük düzeydedir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkileri incelediğimizde ise iĢ 

tatmini ile ÑalıĢmaya tutkunluk arasında güÑlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir 

(r= 0,59, p<0,01). AraĢtırmanın H1b hipotezi de kabul edilmiĢtir. ÆalıĢmaya tutkunluk ile iĢ 

performansı arasında da güÑlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır (r=0,69, p<0,01). 

Aynı Ģekilde iĢ tatmini ile iĢ performansı arasında da anlamlı bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir 

(r=0,42, p<0,01). 

AraĢtırmanın H2 ve H3 hipotezlerini test etmek amacıyla regresyon analizi 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Regresyon analizi sonucunda ÑalıĢmaya tutkunluğun iĢ performansı 

üzerindeki etkisi anlamlı buunmuĢtur (R²=0,18, p<0,01). H2 hipotezi kabul edilmiĢtir. 

ÆalıĢmaya tutkunluğun da iĢ performansı üzerindeki etkisi anlamlı buunmuĢtur (R²=0,48, 

p<0,01). H4 hipotezi de kabul edilmiĢtir. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu araĢtırmanın sonucunda iĢ tatmini ve ÑalıĢmaya tutkunluğun farklı yapılara sahip 

oldukları tekrar kanıtlanmıĢtır. Daha önce yapılan ÑalıĢmalarda da ÑalıĢmaya tutkunluğun iĢ 

tatminden farklı bir yapıya sahip olduğu belirtilmiĢtir ((Macey ve Schneider, 2008; Bakker, 

2011). Ayrıca bu iki değiĢkenin iĢ performansı üzerindeki etkileri de farklı düzeydedir. 

ÆalıĢmaya tutkunluk iĢ performansının %48‘ini aÑıklarken, iĢ tatmini iĢ performansının 

%18‘ini aÑıklamaktadır. AraĢtırmanın bir diğer sonucu da satıĢ ve pazarlama sektöründe 

ÑalıĢanların iĢ tatmini, ÑalıĢmaya tutkunluk ve iĢ performansı düzeylerinin düĢük olmasıdır. 

ĠĢ tatmini ve özellikle ÑalıĢmaya tutkunluğun iĢ performansı ile yakından iliĢkili olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle iĢletmelere ÑalıĢan performansının artırılması iÑin ÑalıĢanların iĢ 

tatmin ve ÑalıĢmaya tutkunluk düzeylerini artıracak düzenlemelere yer vermeleri 

önerilmektedir. 
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Özet 

Bu araĢtırmada değer uyumu algısının rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢına etkisi ve bu etkide duygusal 

bağlılığın rolü incelenmektedir. AraĢtırmanın örneklemini Aksaray ili AVM ÑalıĢanları oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmada 103 AVM ÑalıĢanından kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak veriler toplanmıĢtır. Verilerin 

analizinde SPSS 18 ve AMOS 18 programları kullanılmıĢ; baĢlıca frekans analizi, faktör analizi, güvenilirlik 

analizi, korelasyon analizi ve yapısal eĢitlik modellemesi analizi yapılmıĢtır. Yapılan analizlerde değer uyumu 

algısının duygusal bağlılığı pozitif yönde ve anlamlı düzeyde etkilediği; ve duygusal bağlılığın rol ötesi müĢteri 

hizmetleri davranıĢını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiĢtir. Ayrıca araĢtırma bulguları değer 

uyumu algısının rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢına etkisinde duygusal bağlılığın tam aracı rol 

üstlendiğinigöstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Değer Uyumu Algısı, Duygusal Bağlılık, Rol Étesi MüĢteri Hizmetleri, AVM ÆalıĢanları. 

 

THE EFFECT OF VALUE CONGRUENCE ON EXTRA-ROLE CUSTOMER 

SERVICE: THE MEDIATING ROLE OF AFFECTIVE COMMITMENT 

Abstract 

In this study, the influence of the value congruence on extra-role customer service behavior and the role of 

affective commitment are examined. The sample of research is the employees of AVM in Aksaray province. In 

the study, it was used the easy sampling method and data were collected from 103 AVM employees. Data were 

analyzed by using SPSS 18 and AMOS 18 programs. In the research frequency analysis, factor analysis, 

reliability analysis, correlation analysis and structural equation modeling analysis were performed. The findings 

of the analysis showed that the value congruence on affective commitment was positively and significantly; and 

the affective commitment on extra-role customer service behavior was positively and significantly. In addition, 

the findings showed that affective commitment was fully mediator in the effect of the value congruence on extra-

role customer service behavior.  

Keywords: Value Congruence, Affective Commitment, Extra-Role Customer Service, AVM Employees.  

1. TEORĠK ÇERÇEVE VE HĠPOTEZLER 

ÆalıĢanların iĢ Ñevresine uyumu Tamamlayıcı Uyum (Complemantary Fit) ve Bütünleyici Uyum 

(Supplementary Fit) olmak üzere 2 bakıĢ aÑısı ile ele alınır (SaraÑ vd. 2017: 1083). Tamamlayıcı 

uyum ÑalıĢanın yaptığı iĢ ile uyumunu gösteren bir yaklaĢımken (SaraÑ ve Meydan, 2013: 210); 

bütünleyici uyum, kiĢi ve örgüt arasındaki benzerliklere odaklanmakta(Kristof, 1996: 3; Kim, 2012: 

832) ve kiĢi-örgüt uyumu olarak ifade edilmektedir. Bireyler ile örgütler arasındaki uyumu ifade eden 

kiĢi-örgüt uyumu(SaraÑ ve Meydan, 2013: 210) bireyin kiĢiliği, değerleri, amaÑları, tutumları ve 

ihtiyaÑları ile örgütün değerleri, amaÑları, kültürü ve iklimi arasındaki uyumu iÑerir (Kristof, 1996: 3-

4). Bir diğer ifadeyle kiĢinin örgütüyle uyumu değer uyumu, amaÑ uyumu, ihtiyaÑ-kaynak uyumu 

(needs–supplies fit) ve talepler-yetenekler uyumu (demands–abilities fit) gibi farklı Ģekillerde 

kavramsallaĢtırılabilir (Kristof, 1996: 3-5; Chung, 2017: 330). Fakat yazında kiĢinin örgütüyle 

uyumugenellikle değer uyumu olarak aÑıklanmıĢtır. Değer uyumu örgütteki değerler sistemi ile 

bireysel değerlerin örtüĢmesini ifade etmektedir (Behram ve DinÑ, 2014: 269).  

Değer uyumu, bireyin değerleri ile örgütün değerlerinin benzer olması anlamına gelir. Bu benzerlik 

objektif bir ölÑümden ziyade sübjektif yani bireylerin örgütlerinde uyumu hissetmesiyle ortaya Ñıkan 

(Chung, 2017: 330) algılasal bir durumdur. Dolayısıyla değer uyumunun ortaya Ñıkması iÑin bireysel 

değerler ile örgütsel değerlerin gerÑek anlamda uyumlu olması gerekmez; bireyin uyumlu olduğu 

kanaatinde olması ve uyumluluk hissetmesi yeterlidir. Bireyin değer uyumunu algılaması iĢ tatmini ve 

örgütle özdeĢleĢmeyi artırma (SaraÑ vd. 2017), iĢ-yaĢam dengesini sağlama (Seong, 2016), yenilikÑi iĢ 

davranıĢlarını teĢvik etme (Afsar vd. 2015), duygusal tükenme (Kilroy vd. 2017) ve iĢten ayrılma 

niyetini azaltma (Wen vd. 2016) ve sapkın davranıĢlardan uzaklaĢma (Chung, 2017) gibi olumlu 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
220 

Ñıktıların belirleyicisidir. Bu olumlu Ñıktılardan bir diğeri örgüt ile duygusal olarak bağlanmanın yani 

duygusal bağlılığın gerÑekleĢmesidir.  

Duygusal bağlılık, ÑalıĢanların örgütle bütünleĢmesi ve örgütün üyesi olmaktan memnuniyet 

duymasıdır (Meyer ve Allen, 1991: 67). Duygusal bağlılığı yüksek olan ÑalıĢanlar duygusal olarak 

örgütle bir bağ kurmakta, örgütsel amaÑları benimsemekte (Milic vd. 2017: 14) ve sadece istedikleri 

iÑin örgüt üyeliğini sürdürmektedirler (Meyer ve Allen, 1991: 67; Güleryüz ve Aydın, 2015: 2). 

Érgütte, ÑalıĢanların ―burada ÑalıĢıyorum, Ñünkü iĢ arkadaĢlarım harika ve iĢim Ñok eğlenceli‖ 

Ģeklinde bir düĢünceye sahip olması duygusal bağlılığın varlığını gösterir (Stup, 2006: 1). 

ÆalıĢanın kiĢisel değerleri ile örgüt değerlerinin uyumlu olduğunu algılaması örgüte karĢı daha yüksek 

duygusal bağlılık göstermesini sağlayacaktır (SaraÑ vd. 2017: 1084). Nitekim Astakhova (2016) farklı 

örneklemler üzerinde yaptığı araĢtırmada değer uyumunun duygusal örgütsel bağlılığı pozitif yönde 

ve anlamlı düzeyde etkilediği bulgusunu elde etmiĢtir. SaraÑ ve arkadaĢları (2017) yaptığı araĢtırmada 

değer uyumunun duygusal bağlılığı artırdığını belirlemiĢtir. Farzaneh ve arkadaĢları (2014) ise yaptığı 

araĢtırmada değer uyumunun algılanmasıyla örgüte bağlılığın da arttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Elde 

edilen bu araĢtırma bulguları ve aÑıklamalar doğrultusunda aĢağıdaki hipotez geliĢtirilmiĢtir: 

H1: ÇalıĢanın değer uyumu algısı örgüte karĢı duygusal bağlılığını pozitif yönde ve anlamlı 

düzeyde etkiler. 

Değer uyumu algısının olumlu Ñıktılarından bir diğeri rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢının 

sergilenmesidir. Rol ötesi müĢteri hizmetleri formal rol gereklerinin ötesine geÑerek gönüllü olarak 

Ñaba sergilemektir (Kang vd. 2012: 1798). Bu davranıĢlar hizmet yönelimli örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢı olarak ifade edilir (KingveWan, 2010; Limpanitgulvd.,2013) ve ÑalıĢanların rol 

gerekliliklerinin ötesinde müĢteri istek ve beklentilerini karĢılamaya ÑalıĢmasını ve müĢterilere 

gerekenin ötesinde yardımcı olmasını iÑerir (Bettencourt ve Brown, 1997: 41; Menguc ve Boichuk, 

2012: 1357). Dolayısıyla rol ötesi müĢteri hizmetleri gönüllülük esasına dayalı davranıĢları iÑerir. 

Değer uyumu algısının yüksek olduğu örgütlerde ÑalıĢanların rol ötesi davranıĢlarıdaha fazla 

sergilemesi olasıdır (Afsar vd. 2015: 108). Nitekim PolatÑı ve Cindiloğlu (2013), PolatÑı ve 

arkadaĢları (2014) ve Chung (2017) yaptıkları araĢtırmalarda değer uyumunun (kiĢi-örgüt uyumunun) 

örgütsel vatandaĢlık davranıĢını olumlu yönde etkilediği bulgusunu elde etmiĢlerdir. Elde edilen bu 

araĢtırma bulguları doğrultusunda aĢağıdaki hipotez geliĢtirilmiĢtir: 

H2: ÇalıĢanın değer uyumu algısı rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢını doğrudan pozitif 

yönde ve anlamlı düzeyde etkiler. 

ÆalıĢanların üyesi olduğu örgütle bütünleĢmesi ve bu üyelikten memnuniyet duymasıyla onun rol 

tanımlarının ötesine geÑmesi ve örgüt adına daha fazla Ñaba harcaması beklenebilir. Yazındaki 

araĢtırma bulguları bu beklentiyi destekler niteliktedir. Érneğin PolatÑı ve Cindiloğlu (2013) yaptıkları 

araĢtırmada duygusal bağlılığın örgütsel vatandaĢlık davranıĢını olumlu yönde etkilediği bulgusunu 

elde etmiĢtir. Farzaneh ve arkadaĢlarının (2014) yapmıĢ olduğu araĢtırmada örgüte bağlılığın 

artmasıyla örgütsel vatandaĢlık davranıĢının da arttığı belirlenmiĢtir. Bu araĢtırma bulguları 

doğrultusunda aĢağıdaki hipotez geliĢtirilmiĢtir: 

H3: ÇalıĢanın duygusal bağlılığı rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢını pozitif yönde ve anlamlı 

düzeyde etkiler. 

Yukarıda geliĢtirilen hipotezler ve aÑıklamalar incelendiğinde; ÑalıĢanın örgütüyle değer uyumunu 

algılamasıyla duygusal olarak örgüte bağlandığı ve rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢı sergilediği; 

duygusal olarak örgüte bağlı olan ÑalıĢanın da rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢını daha fazla 

sergilediği beklenmektedir. Bu durum değer uyumunun rol ötesi müĢteri hizmetlerine etkisinde 

duygusal bağlılığın aracı rol üstlenebileceği beklentisini ortaya Ñıkarmaktadır. Bu beklenti 

doğrultusunda aĢağıdaki hipotez geliĢtirilmiĢtir: 

H4: Değer uyumu algısının rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢına etkisinde duygusal bağlılık 

aracı rol üstlenir. 

Yukarıda geliĢtirilen hipotezler doğrultusunda aĢağıdaki araĢtırma modeli oluĢturulmuĢtur: 

ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

 
Değer Uyumu Duygusal Bağlılık 

Rol Étesi MüĢteri 

Hizmetleri 
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2. ARAġTIRMANIN AMACI VE ÖRNEKLEMĠ 

Bu araĢtırmanın amacı değer uyumu algısının rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢına etkisini ve bu 

etkide duygusal bağlılığın rolünü belirlemektir. Bu amaÑ doğrultusunda Aksaray ilinde faaliyet 

gösteren alıĢveriĢ merkezi (AVM) ÑalıĢanları anakütle olarak belirlenmiĢtir. Anakütleden veriler 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, anket tekniği ile elde edilmiĢtir. Dolayısıyla anketlerin 

gönüllülük esasına dayalı olarak doldurulması istenmiĢtir. Her bir mağaza yöneticisi ile gerekli 

görüĢmeler yapılmıĢ; teknoloji, ayakkabı, konfeksiyon, spor malzemeleri, market mağazası 

yöneticilerinin onayı doğrultusunda 103 mağaza ÑalıĢanından anket dönütü sağlanmıĢtır.  

2.1. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada verilerin toplanmasında güvenilirliği ve geÑerliliği kanıtlanmıĢ ölÑekler kullanılmıĢtır. 

Değer uyumu algısını ölÑmek iÑin Netemeyer ve arkadaĢlarının (1997) geliĢtirdiği 4 maddelik ölÑek 

kullanılmıĢtır. ÆalıĢanların duygusal bağlılık düzeyini belirlemede Allen ve Meyer (1990) tarafından 

geliĢtirilmiĢ Érgütsel Bağlılık ölÑeğindeki 6 madde; rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢı düzeyini 

belirlemede ise Bettencourt ve Brown (1997) tarafından geliĢtirilen ölÑekteki 5 madde kullanılmıĢtır. 

ÉlÑekler Likert tipi (1-kesinlikle katılmıyorum/ 5-kesinlikle katılıyorum) hazırlanmıĢtır. 

 

3. BULGULAR 

AraĢtırma amacı doğrultusunda temel analizler yapılmadan önce elde edilen verilerin normal dağılama 

uygunluğu test edilmiĢtir. Bu doğrultuda Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri yapılmıĢ; test 

sonuÑlarının anlamlı olması nedeniyle verilerin normal dağılıma koĢulunu sağlamadığı görülmüĢtür. 

Bu nedenle araĢtırmada yapılan analizler verilerin normal dağılım sağlamadığı göz önünde alınarak 

yapılmıĢtır. 

AĢağıda frekans analizi, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve yapısal eĢitlik modellemesi 

analizi bulguları yer almaktadır: 

3.1. Demografik Bulgular 

AraĢtırmaya katılan ÑalıĢanlara iliĢkin demografik bilgiler Tablo 1‘de yer almaktadır. 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

DEĞĠġKEN KATEGORĠ FREKANS (%) 

Cinsiyet Erkek 61 59,2 

 Kadın 42 40,8 

Medeni Durum Evli  43 41,7 

 BekÍr 60 58,3 

YaĢ 30 yaĢ altı 62 60,2 

 31-40 36 35,0 

 40 yaĢ üstü 5 4,9 

Eğitim Durumu Lise veya altı 39 37,9 

 Énlisans 39 37,9 

 Lisans 25 24,2 

Yöneticilik Görevi Var 25 24,3 

 Yok 78 75,7 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcı erkek ÑalıĢanların (61); bekÍr ÑalıĢanların (60) ve 30 yaĢ altı 

ÑalıĢanların (62) sayıca fazla; lisans düzeyinde (25) ve yönetici pozisyonundaki ÑalıĢanların (25) ise 

sayıca az olduğu görülmektedir.  

3.2. Ölçeklere ĠliĢkin Faktör Analizi Bulguları 

AraĢtırmada kullanılan her bir ölÑeğe sırasıyla aÑımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıĢtır.AÑımlayıcı faktör analizinde KMO değerinin 0,60‘dan yüksek küresellik derecesinin ise 
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0,000 olması referans alınmıĢtır. 4 maddelik değer uyumu ölÑeğine yapılan aÑımlayıcı faktör 

analizinde KMO değeri (,836) ve küresellik derecesi (,000) gerekli ölÑütleri sağlamıĢ; madde faktör 

yükleri 0,841 ile 0,906 arasında değerler almıĢtır. ÉlÑeğe yapılan güvenilirlik analizinde cronbach alfa 

katsayısı değeri(,898) ölÑeğin güvenilir olduğunu göstermiĢtir. AÑımlayıcı faktör analizi ile elde 

edilen faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiĢtir. Doğrulayıcı faktör analizinde her bir 

ölÑek yer maddelerin standardize edilmiĢ regresyon katsayısının 0,50‘den yüksek olması arzulanmıĢ; 

ölÑek uyum indeksi ölÑütlerini sağlamayan maddeler arasında modifikasyonlar yapılmıĢtır. 4 maddelik 

değer uyumu ölÑeğine yapılan doğrulayıcı faktör analizinde elde edilen madde faktör yükleri aĢağıda 

ġekil 2‘de sunulmuĢtur.  

 

 

 

 

ġekil 2. Değer Uyumu ÉlÑeğine ĠliĢkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

AraĢtırmada 6 maddelik duygusal bağlılık ölÑeğine aÑımlayıcı faktör analizinde KMO değeri (,910) ve 

küresellik derecesinin (,000) gerekli ölÑütleri sağladığı ve madde faktör yüklerinin 0,735 ile 0,866 

arasında değerler aldığı belirlenmiĢtir. Éte yandan ölÑeğe iliĢkin cronbach alfa katsayısı değeri (,895) 

ölÑeğin güvenilir olduğunu göstermiĢtir. AÑımlayıcı faktör analizi ile elde edilen faktör yapısı test 

etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizinde elde edilen madde faktör yükleri aĢağıda ġekil 

3‘de sunulmuĢtur.  

ġekil 3. Duygusal Bağlılık ÉlÑeğine ĠliĢkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

AraĢtırmada 5 maddelik rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢı ölÑeğine yapılan aÑımlayıcı faktör 

analizi bulgularından KMO değerinin (,910) ve küresellik derecesinin (,000) gerekli ölÑütleri sağladığı 

görülmüĢtür. Analiz bulguları madde faktör yüklerinin 0,596 ile 0,869 arasında değerler aldığını ve 

ölÑeğin güvenilir (cronbach alfa= ,826) olduğunu göstermiĢtir. AÑımlayıcı faktör analizi ile elde edilen 

faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiĢ, elde edilen madde faktör yükleri aĢağıda ġekil 

4‘de sunulmuĢtur. Analizde model uyum indeksi değerlerinde iyileĢtirme yapmak amacıyla RÉMH3 

ile RÉMH4 ve RÉMH2 ile RÉMH4 maddeleri arasında modifikasyon yapılmıĢtır. 

ġekil 4. Duygusal Bağlılık ÉlÑeğine ĠliĢkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 
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AraĢtırmada her bir ölÑeğe yapılan doğrulayıcı faktör analizinde model uyum indeksi değerleri 

aĢağıda Tablo 2‘de yer almaktadır. Tablo 2 incelendiğinde değer uyumu, duygusal bağlılık ve rol ötesi 

müĢteri hizmetleri davranıĢı ölÑeklerinin gerekli ölÑütleri sağladığı görülmektedir.  

Tablo 2. Uyum Ġndeksi SonuÑları 

Ġndeksler 
Referans 

Değeri 

Değer 

Uyumu 

Duygusal 

Bağlılık 
Rol Ötesi 

MüĢteri 

Hizmetleri 

AraĢtırma 

Modeli 

Ölçüm 

Modeli 

Ölçüm 

Modeli 

Ölçüm 

Modeli 

Ölçüm 

Modeli 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  ,909 ,334 ,444 2,093 

RMR ≤,10 ,011 ,012 ,016 ,061 

CFI ≥,90 1,000 1,000 1,000 ,917 

IFI ≥,90 1,000 1,000 1,000 ,919 

TLI ≥,90 1,000 1,000 1,000 ,905 

RMSEA <,05-,08≤  ,000 ,000 ,000 ,074 

3.3. Hipotezlerin Testi 

AraĢtırmada geliĢtirilen hipotezlerin testi yapılmadan önce değer uyumu, duygusal bağlılık, ve rol 

ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢı arasındaki iliĢkilerin gücü ve yönü tespit edilmiĢtir. ĠliĢkilerin 

tespitinde verilen normal dağılım varsayımını sağlamadığı göz önüne alınarak spearmankorelasyon 

analizi tercih edilmiĢtir. Elde edilen bulgular Tablo 3‘de sunulmuĢtur: 

Tablo 3. Korelasyon Analizi Bulguları 

DeğiĢkenler X
 

SS 1 2 3 

1-Değer Uyumu 4,070 ,799 1   

2-Duygusal Bağlılık 4,002 ,728 ,437
**

 1  

3- Rol Étesi MüĢteri Hizmetleri 4,126 ,683 ,519
**

 ,670
**

 1 

**p<0,01; *p<0,05 

Tablo 3‘deki bulgular incelendiğinde değer uyumunun hem duygusal bağlılık hem de rol ötesi müĢteri 

hizmetleri davranıĢı ile %99 önem düzeyinde pozitif yönde iliĢkili olduğu görülmektedir. Tablodaki 

bulgular duygusal bağlılık ile rol ötesi müĢteri hizmetleri arasında da %99 önem düzeyinde pozitif 

yönde iliĢki olduğu yönündedir.  

AraĢtırmada geliĢtirilen hipotezlerin testinde yapısal eĢitlik modellemesi analizi kullanılmıĢtır. Ancak 

yapısal eĢitlik modellemesi analizi yapılmadan önce analiz ön koĢulu olan değiĢkenler arasında Ñoklu 

doğrusallık sorununun bulunup bulunmadığı incelenmiĢtir. Bu doğrultuda değiĢkenlerin varyans 

büyütme Ñapı (Variance Infilation Faktor-VIF) ve tolerans indeksleri (değiĢkenlerce aÑıklanamayan 

varyans oranı) incelenmiĢ; değiĢkenlerin VIF değerinin 10‘un altında tolerans değerinin ise 0,10‘un 

üstünde olması nedeniyle Ñoklu doğrusal bağlantı sorunun olmadığı anlaĢılmıĢtır. AraĢtırmada 

verilerin normal dağılım sergilemediği göz önüne alınarak yapısal eĢitlik modellemesinde bootstrap 

yöntemi kullanılmıĢtır. Yapısal eĢitlik modeli analizi ile elde edilen kestirim sonuÑları ġekil 5‘de 

verilmiĢtir. 
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ġekil 5. Yapısal EĢitlik Modeli Kestirim SonuÑları 

 

AraĢtırmada hipotezlerinin testi iÑin yapılan yapısal eĢitlik modellemesi analizinde elde edilen 

değerler Tablo 4‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 4. AraĢtırma Modelinde Elde Edilen Bulgular 

Hipotez Yordanan 

DeğiĢken 

 Yordayan 

DeğiĢken 

Standardize 

R. Y. 

Alt 

Düzey 

Üst 

Düzey 

p 

H1 DB <---- DU ,690 ,505 ,813 ,009 

H3 RÉMH <---- DB ,639 ,323 ,939 ,008 

H2 RÉMH <---- DU ,289 -,086 ,542 ,209 

Temel modelde yer alan değiĢkenler arasındaki doğrudan, dolaylı ve toplam etkiler Tablo 5‘de 

sunulmuĢtur: 

Tablo 5. DeğiĢkenler Arasındaki Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkiler 

DeğiĢkenler Etkiler DU DB 

DB 

Doğrudan ,690 ,000 

Dolaylı ,000 ,000 

Toplam ,690 ,000 

RÖMH 

Doğrudan ,289 ,639 

Dolaylı ,441 ,084 

Toplam ,730 ,639 

Yukarıdaki Tablo 4 ve Tablo 5‘deki bulgular incelendiğinde temel modelde değer uyumunun 

duygusal bağlılığı pozitif yönde (,690) ve anlamlı düzeyde (,009) etkilediği; rol ötesi müĢteri 

hizmetleri davranıĢını ise doğrudan anlamlı düzeyde etkilemediği (,209) görülmektedir. Elde edilen bu 

bulgulardan H1‟in desteklendiği, H2‟nin ise desteklenmediği söylenebilir. 

Tablo 4 ve Tablo 5‘den elde edilen bir diğer bulgu duygusal bağlılığın rol ötesi müĢteri hizmetleri 

davranıĢını pozitif yönde (,639) ve anlamlı düzeyde (,008) etkilediği, dolayısıyla da H3‟ün 

desteklendiği yönündedir.  

AraĢtırmada değer uyumunun rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢına etkisinde duygusal bağlılığın 

aracı rol üstlenip üstlenmediğini belirlemek amacıyla duygusal bağlılık aracı değiĢkeni modelden 

ÑıkarılmıĢ ve ede edilen model ġekil 6‘da gösterilmiĢtir: 

ġekil 6. Aracısız Model Kestirim SonuÑları 
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AraĢtırmada aracısız modele iliĢkin yol analizi kestirim değerleri Tablo 6‘da verilmiĢtir. 

Tablo 6. Aracısız Modelde Elde Edilen Bulgular 

Hipotez Yordanan 

DeğiĢken 

 Yordayan 

DeğiĢken 

Standardize 

R. Y. 

Alt 

Düzey 

Üst 

Düzey 

p 

H4 RÉMH <---- DU ,723 524 ,855 ,021 

Tablo 6‘daki bulgulardan aracı değiĢken olan duygusal bağlılığın bulunmadığı bir modelde, değer 

uyumunun rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢını pozitif yönde (,723) ve anlamlı düzeyde (,021) 

düzeyde etkilemektedir. Tablo 4‘deki duygusal bağlılık aracı değiĢkeninin modele dÍhil edilmesiyle 

değer uyumunun rol ötesi müĢteri hizmetlerine etkisinin anlamsızlaĢtığı dikkate alındığında, değer 

uyumunun rol ötesi müĢteri hizmetlerine etkisinde duygusal bağlılığın tam aracı rol üstlendiği; 

dolayısıyla H4‟ün desteklendiği söylenebilir. 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu araĢtırmada değer uyumunun rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢına etkisi ve bu etkide duygusal 

bağlılığın rolü incelenmiĢtir. Değer uyumunun rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢına etkisini 

inceleyen gerek ulusal gerekse uluslararası araĢtırmanın yeterince bulunmadığı; yapılan araĢtırmalarda 

ise değiĢkenler arası ikili doğrusal etkiye odaklanıldığı belirlenmiĢtir. Bu nedenle araĢtırmada 

duygusal bağlılığın yer aldığı bir modelde değer uyumunun rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢını 

―doğrudan mı‖ yoksa ―dolaylı olarak duygusal bağlılık üzerinden mi‖ etkilediği incelenmiĢtir. 

AraĢtırma Aksarayilindeki AVM ÑalıĢanları üzerinde yapılmıĢtır. Veriler kolayda örnekleme yöntemi 

ile elde edilmiĢtir. ÆalıĢanlara anketler dağıtılmıĢ ve 103 ÑalıĢandan dönüt sağlanmıĢtır. GeliĢtirilen 

hipotezlerin testinde yapısal eĢitlik modellemesi analizi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmada elde edilen bulgulardan AVM ÑalıĢanlarının örgütleri ile değer uyumu algıladıkları 

(ort.=4,070), duygusal olarak örgütlerine bağlı oldukları (ort.=4,002) ve rol ötesi müĢteri hizmetleri 

davranıĢı sergiledikleri (ort.=4,126) belirlenmiĢtir. Hipotezlerin testine iliĢkin yapılan analizlerde 

aĢağıdaki bulgular elde edilmiĢtir: 

Elde edilen ilk bulgu, değer uyumunun duygusal bağlılığı pozitif yönde ve anlamlı düzeyde etkilediği; 

rol ötesi müĢteri hizmetlerini ise doğrudan etkilemediği belirlenmiĢtir. Bir diğer ifadeyle değer uyumu 

algısının oluĢmasıyla ÑalıĢanın örgütüne duygusal olarak bağlandığı görülmüĢ; fakat değer uyumu 

algısı ÑalıĢanın doğrudan rol ötesinde müĢteri hizmetleri davranıĢı sergilemesini etkilememiĢtir.  

Hipotez testi analizi bulgularından bir diğeri duygusal bağlılığın rol ötesi müĢteri hizmetleri 

davranıĢını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde etkilemesidir. Bu bulgu, ÑalıĢanın örgütüyle duygusal 

olarak bir bağ kurmasıyla birlikte rol tanımının ötesinde müĢterilere yardımcı olma davranıĢına 

yöneldiğini göstermektedir. 

AraĢtırmada aracı etkiye iliĢkin bulgular değer uyumu algısının rol ötesi müĢteri hizmetleri 

davranıĢına etkisinde duygusal bağlılığın tam aracı rol üstlendiğini göstermiĢtir. Bu bulgu duygusal 

bağlılığın bulunduğu bir modelde değer uyumunun rol ötesi müĢteri hizmetleri davranıĢını doğrudan 

etkilemediği, etkinin duygusal bağlılık üzerinden gerÑekleĢtiği anlamına gelmektedir. Bir diğer 

ifadeyle ÑalıĢanın kiĢisel değerleri ile üyesi olduğu örgütün değerlerinin benzer olduğunu algılaması 

onun örgütüyle bütünleĢmesini ve örgütün üyesi olmaktan memnuniyet duymasını sağlamaktadır. 

Érgüt ile bütünleĢen ve memnuniyet duyan ÑalıĢan ise rol tanımlarının ötesine geÑerek müĢterilere 

daha fazla yardımcı olmakta, müĢteri memnuniyetini artıracak davranıĢları daha fazla sergilemektedir.  
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Yapılan bu araĢtırmanın alana katkı sağlayacağı düĢünülen yukarıda ifade edilen bulgularının yanında 

bazı kısıtları da mevcuttur. Éncelikle araĢtırmanın tek bir ili iÑeren anakütlesi bu kısıtlardan birisidir. 

Gelecek araĢtırmaların farklı illeri iÑeren örneklemlerle gerÑekleĢtirilmesi önerilebilir. Éte yandan bu 

araĢtırmada sadece üÑ (3) değiĢkeni iÑeren bir model ele alınmıĢtır. Gelecek araĢtırmaların örgütsel 

güven, yönetici desteği, iĢ uyumu gibi değiĢkenleri modele dÍhil ederek analizleri yapması 

önerilebilir. 

Kaynakça 

AFSAR, B., BADIR, Y. ve KHAN, M.M. (2015). ―Person–Job Fit, Person–Organization Fit 

nndInnovativeWorkBehavior: TheMediating Role Of InnovationTrust‖. Journal of High Tecnology 

Management Research, 26, 105-116. 

ALLEN, N.J. ve MEYER, J.P. (1990). ―The Measurement and Antecedents of Affective, 

ContinuanceandNormativeCommitmenttotheOrganization‖.Journal of Occupational Psychology, 63, 

1-18. 

ASTAKHOVA, M.N. (2016). ―ExplainingtheEffects of PerceivedPerson-Supervisor Fit andPerson-

Organization Fit on OrganizationalCommitment in the U.S. and Japan‖. Journal of Business Research, 

69, 956-963. 

BEHRAM, N. K. ve DĠNÆ, E. (2014). Algılanan KiĢi-Érgüt Uyumunun KiĢilerarası ÆatıĢma ve ĠĢten 

Ayrılma Niyeti Êzerine Etkisi, 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, MelikĢah 

Êniversitesi, 7-8 Kasım, s. 269-274. 

BETTENCOURT L.A. ve BROWN S.W. (1997). ―Contact Employees: 

RelationshipsamongWorkplaceFairness, JobSatisfaction, andProsocial Service Behaviors‖. Journal of 

Retailing, 73(1), 39–61. 

CHUNG, Y.W. (2017). ―TheRole of Person–Organization Fit andPerceivedOrganizationalSupportin 

TheRelationshipBetweenWorkplaceOstracismAndBehavioralOutcomes‖. Australian Journal of 

Management, 42(2), 328-349. 

FARZANEH, J., FARASHAH, A.D. ve KAZEMI, M. (2014). ―TheImpact of Person-Job Fit 

andPerson-Organization Fit on OCB: TheMediatingandModeratingEffects of 

OrganizationalCommitmentandPsychological Empowerment‖. Personnel Review, 43(5), 672-691. 

GÊLERYÊZ, E. ve AYDIN, O. (2015). ―Érgütsel ÉzdeĢim ve Érgütsel Bağlılık Birbirinden Farklı 

Yapılar Mıdır? Bir Faktör Analizi ÆalıĢması‖. Türk Psikoloji Yazıları, 18(36), 1-12. 

KANG, D., STEWART, J., KIM, H. ve LIM, J. (2012). ―UnravellingtheImpact of 

PsychologicalEmpowerment on Customer Service Behaviours as A Consequence of ‗Leader-Member 

Exchange‘‖. The Service Industries Journal, 32(11), 1791-1809. 

KILROY, S., FLOOD, P.C., BOSAK, J. ve CHENEVERT, D. (2017). ―Perceptions Of High-

Involvement Work Practices, Person-Organization Fit, And Burnout: A Time-Lagged Study of Health 

Care Employees‖. Human Resource Management, 56 (5), 821–835. 

KIM, S. (2012). ―Does Person-Organization Fit Matter in the Public Sector? Testing the Mediating 

Effect of Person-Organization Fit in the Relationship between Public Service Motivation and Work 

Attitudes‖. Public Administration Review, 72(6): 830-840. 

KRISTOF, A. L. (1996). ―Person-Organization Fit: An IntegrativeReview of ItsConceptualizations, 

Measurement, andImplications‖.Personnel Psychology, 49, 1-49. 

LIMPANITGUL, T., JIROTMONTREE, A., ROBSON, M.J. ve BOONCHOO, P. (2013). 

―JobAttitudesandProsocial Service Behavior: A Test of TheModerating Role of 

OrganizationalCulture‖. Journal of Hospitality and Tourism Management, 20, 5-12. 

MENGUC, B. ve BOICHUK, J.P. (2012). ―CustomerOrientationDissimilarity, 

SalesUnitIdentification, andCustomer-DirectedExtra-Role Behaviors: UnderstandingTheContingency 

Role of CoworkerSupport‖. Journal of Business Research, 65, 1357-1363. 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

227 

MEYER, J. P. ve ALLEN, N. J. (1991). ―A Three-Component Conceptualization of Organizational 

Commitment‖, Human Resource Management Review, 1, 61–89. 

MILIC, B.,GRUBIC-NESIC, L., KUZMANOVIC, B. ve DELIC, M. (2017). ―TheInfluence of 

AuthenticLeadership on The Learning Organization at TheOrganizational Level: TheMediating Role 

of Employees‘ AffectiveCommitment‖. JEEMS, 22(1), 9-38. 

NETEMEYER, R. G., BOLES J. S., MCKEE, D. O. ve MCMURRĠAN, R. (1997). ―An Investigation 

into the Antecedents of OrganizationalCitizenshipBehaviors in a PersonalSellingContext‖.Journal of 

Marketing, 61(3): 85-98. 

POLATÆI, S. ve CĠNDĠLOĞLU, M. (2013). ―KiĢi-Érgüt Uyumunun Érgütsel VatandaĢlık 

DavranıĢına Etkisi: Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü‖. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 299-318. 

POLATÆI, S., ÉZÆALIK, F. ve CĠNDĠLOĞLU, M. (2014). ―Êretkenlik KarĢıtı ĠĢ DavranıĢı ve 

Érgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Êzerinde KiĢi-Érgüt Uyumunun Etkileri‖. Niğde Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 1-12. 

SARAÆ, M. ve MEYDAN, M. (2013). Birey-Érgüt Uyumunun Bireysel Düzeydeki SonuÑlarının 

Ġncelenmesine Yönelik Boylamsal Bir ÆalıĢma, 1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 

Sakarya Êniversitesi, 15-16 Kasım, 210-214. 

SARAÆ, M., MEYDAN, B. ve EFĠL, I. (2017). ―Does the Relationship Between Person-Organization 

Fit and Work Attitudes Differ for Blue-Collar And White-Collar Employees?‖. Management Research 

Review, 40(10), 1081-1099. 

SEONG, J.Y. (2016). ―Person–Organization Fit, Family-Supportive Organization Perceptions, And 

Self-Efficacy Affect Work–Life Balance‖. Social Behavior and Personality, 44(6), 911-922. 

STUP, R.E. (2006). ―Special Research Report: Human Resource Management and Dairy Employee 

Organizational Commitment‖, Department of Dairy and Animal Science College of Agricultural 

Sciences, 1-4. 

WEN, Y., ZHU, F. ve LIU, L. (2016). ―Person–Organization Fit and Turnover Intention: Professional 

Identity as A Moderator‖. Social Behavior andPersonality, 44(8), 1233-1242. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
228 

SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARINA YÖNELĠK BĠR ÖRGÜTSEL TEġHĠS 

MODELĠ ÖNERĠSĠ  

Nihat ErdoğmuĢ 

Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, nihaterd@yildiz.edu.tr 

Züleyha Sayın  

Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, z.sayinn@gmail.com 

 

Özet:  

Sivil toplum kuruluĢları (STK‘lar) üÑüncü sektör olarak toplumsal geliĢimde önemli bir iĢleve sahiptir. Æevre 

koĢullarındaki değiĢim sivil toplum kuruluĢlarını da değiĢime zorlamaktadır.  DeğiĢen Ñevre koĢullarına uyum 

sağlamak ve örgütsel performansı artırmak STK‘lar iÑin de bir gereklilik haline gelmiĢtir. Érgütlerin değiĢimi ve 

geliĢiminde bir model ÑerÑevesinde örgütsel teĢhis aĢaması kritik bir öneme sahiptir. Mevcut örgütsel teĢhis 

modellerinin genellikle kar amaÑlı örgütler iÑin geliĢtirildiği, STK‘ların özelliklerine uygun ve STK‘lara özgü 

teĢhis modelleri geliĢtirilmesi ihtiyacı dikkat Ñekmektedir. Bu bildiride Türkiye koĢullarında faaliyet gösteren 

STK‘lar iÑin kullanılabilecek bir örgütsel teĢhis modeli önerilmekte ve tartıĢmaya aÑılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: (örgütsel değiĢim, örgüt geliĢtirme, örgütsel teĢhis modelleri, sivil toplum kuruluĢları) 

 

 

AN ORGANIZATIONAL DIAGNOSTIC MODEL PROPOSAL FOR NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS  

 

Abstract:. 

Non-profit organizations have critical role in the development of society. Change in the environmental conditions 

forces these organizations to change and adapt for new conditions. Organizational analysis based on a model is 

very critical initial step for organization development. Current organizational diagnostic models have been 

developed mostly for for-profit organizations, therefore there is a need to develop organizational diagnostic 

models spesific to non-profit organizations. In this paper an organizational diagnostic model is proposed for non-

profit organizations.  

Keywords: (organizational change, organization development, organizational diagnostic model, non-profit 

organizations) 

 

1. ÖRGÜT GELĠġTĠRMENĠN GENEL ÇERÇEVESĠ 

Érgüt geliĢtirme kavramı 1960‘lı yılların sonlarında sıkÑa kullanılmaya baĢlanmıĢtır (DinÑer, 2013). 
Érgüt geliĢtirme kavramı birÑok disiplinden etkilendiği iÑin farklı tanımları mevcuttur. Cummings 

(2014) örgüt geliĢtirmeyi, ―örgütün süreÑ ve unsurlarının etkili olarak tasarlanmasında, örgüt 

stratejilerinin geliĢtirilmesinde ve değiĢtirilmesinde davranıĢ bilimlerinden yararlanan bir süreÑ‖ 

Ģeklinde ifade eder. French ve Bell‘e (1999) göre ise örgüt geliĢtirme, ―davranıĢ bilimlerine ait teori 

ve teknikleri kullanan bir değiĢim uzmanının yardımıyla (veya baĢlatmasıyla), özellikle örgüt 

kültürünü (daha Ñok resmi ÑalıĢma gruplarının kültürünü) daha etkili ve iĢbirliğiyle yöneterek, örgütün 

problem Ñözme ve yenileme kapasitesini geliĢtirmek iÑin yürütülen ve faaliyet araĢtırmasını iÑeren 

uzun dönemli bir Ñabadır‖. Érgüt geliĢtirme kavramının en kabul gören tanımı ise R. Beckhard 

tarafından yapılmıĢtır. Beckhard‘a göre örgüt geliĢtirme (1) planlı, (2) örgüt Ñapında, (3) yukarıdan 

yönetilen, (4) örgütün etkinlik ve sağlığını artırmak amacıyla, (5) davranıĢ bilimlerinin bilgilerinden 

yararlanılarak örgüt sürecine yapılan müdahalelerdir (Gallos, 2006). 

Érgüt geliĢtirmenin teorik kökenleri insan iliĢkileri yaklaĢımının ortaya ÑıkıĢına kadar götürülebilir. 

Kurt Lewin ve arkadaĢları tarafından 1940‘lı yıllarda gerÑekleĢtirilen ―T Grubu‖ ÑalıĢmaları ve eylem 

araĢtırmaları (action research) gibi birÑok ÑalıĢma örgüt geliĢtirmeye önemli katkılar sağlamıĢtır 

(Burnes ve Cooke, 2012:1397). Ġlk örgüt geliĢtirme uygulamalarında organizasyonların iletiĢim ve 

örgüt iÑi problem Ñözme sorunlarını Ñözmek iÑin örgüt üyeleri arasındaki iliĢkiler, iletiĢim ve liderlik 

geliĢtirme konuları ele alınmıĢtır. Érgüt geliĢtirme literatürünün geliĢmesinde T grubu ve eylem 

araĢtırması yanında geribildirim (feedback) ve sosyo-teknik sistem yaklaĢımları önemli katkılar 

sağlamıĢtır (Éktem ve Kocaoğlu, 2010:112). 
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1980 öncesi örgüt geliĢtirme uygulamaları birinci nesil (first generation) ve sonrası ikinci nesil 

(second generation) olarak isimlendirilmektedir. 1980 öncesi, örgütlerde grupların iletiĢim ve 

davranıĢlarını iyileĢtirmeye odaklanılırken, 1980 sonrasında örgüte daha geniĢ bir perspektifle 

bakılmaya baĢlanmıĢ ve örgütsel transformasyon, örgüt kültürü, öğrenen organizasyonlar, toplam 

kalite yönetimi gibi konular gündeme gelmeye baĢlamıĢtır (Anderson, 2011). 

Bu bildirinin amacı, örgütlerin değiĢimi ve geliĢiminde kritik öneme sahip örgütsel teĢhis modellerini 

incelemek ve sivil toplum kuruluĢları iÑin bir model önermektir. Bu ÑalıĢmada öncelikle literatürde 

yaygın olarak kullanılan örgütsel teĢhis modelleri ele alınmaktadır. Daha sonra kar amaÑlı geliĢtirilen 

bu modellerden yola Ñıkarak, sivil toplum kuruluĢları iÑin nasıl bir örgütsel teĢhis modeli 

oluĢturulabileceği irdelenmektedir. ÆalıĢmanın sonunda sivil toplum kuruluĢları iÑin bir örgütsel 

teĢhis modeli önerilerek tartıĢmaya aÑılmaktadır.  

 

2. ÖRGÜT GELĠġTĠRMEDE TEġHĠS MODELLERĠ 

 

Érgüt geliĢtirme uygulamaları bir süreÑ olarak ele alınmaktadır. Bu süreÑ, 1) problemi tanıma, 2) 

harekete geÑme, 3) faaliyet planı ve müdahale, 4) sonuÑları değerlendirme, 5) örgüt geliĢtirme 

programının sona ermesini kapsamaktadır (Ênüvar ve BektaĢ, 2017:70-71).  

Problemi tanıma olarak adlandırılan, bir anlamda örgüt geliĢtirmenin kalbini oluĢturan bu ilk adımda, 

örgütün güÑlü ve zayıf yönleri, iÑinde bulunduğu fırsatlar, engeller, imkÍnlar, kaynaklar ve mevcut 

problemler keĢfedilmektedir (DinÑer, 2013). Bu aĢamada, ―problemin ne olduğunu biliyorum‖ 

duygusuna kapılmadan, sezgiye dayalı problem teĢhisinden kesinlikle kaÑınarak, sistematik ve analitik 

bir yaklaĢımla problemin tanımlanması sürecin sağlıklı iĢlemesi adına oldukÑa önemlidir. Bu safhada 

baĢlıca Ģu faaliyetler yer alır; problemin değiĢme ihtiyacının hissedilmesi, değiĢim ajanıyla temas ve 

ilk müdahale, örgüt ve problem hakkında bilgi toplama ve analiz etme. 

Érgüt geliĢtirmede uygun bir model seÑildikten sonra teĢhis süreci bu model üzerinde ilerler ve veriler 

modelin sunduğu önceliklere göre toplanmaya baĢlanır. Érgüt iÑin uygun modelinin seÑilmesi ne 

kadar önemli ise elde edilen verilerin kaliteli olması da o denli önemlidir. Bu sebeple uygun teĢhis 

modeliyle birlikte uygun veri elde etme tekniğinin de seÑilmesi gerekir. Veri elde etme tekniklerinde 

mülakat, odak grup görüĢmesi, anket, gözlem, ikincil veriler ve geri bildirim kullanılabilir. 

Her örgüt geliĢtirme programında örgütün tümüne odaklanılması gerekmezken örgüt geliĢtirme 

sürecinde teĢhisin sistematik bir Ģekilde gerÑekleĢtirilebilmesi iÑin belirli bir ÑerÑeve iÑerisine 

oturtulması gerekir. Aynı problemin aynı verilerle fakat farklı bakıĢ aÑıları sebebiyle farklı yollarla 

tanımlanması söz konusu olacağı iÑin birÑok teĢhis modeli bulunmaktadır. TeĢhis modellerinin 

iÑerisinde belirli bir en iyi model yoktur. En iyi model uygulayıcısının stiline, bakıĢ aÑısına ve örgütün 

kendisine göre değiĢkenlik göstermektedir. Jones ve Brazzel (2012) model seÑimi yaparken 

uygulayıcının bütünüyle anlayabileceği ve kullanımında rahat olabileceği, alıcı organizasyona uygun, 

organizasyon hakkında kapsamlı veri elde etmeye müsait olması gerektiğinin önemini vurgulamıĢtır. 

Bundan sonraki bölümde, örgüt geliĢtirme uygulamalarında yaygın olarak kullanılan teĢhis modelleri 

kısaca özetlenmektedir. Literatürde daha fazla uyum modeli yer almakla beraber bu ÑalıĢmanın amacı 

gözetilerek sekiz model tanıtılmaktadır.  

2.1. Güç Alanı Analizi  

Kurt Lewin‘in geliĢtirdiği model değiĢimin fiilen gerÑekleĢtirilme aĢamasında kullanılabilecek bir 

modeldir. Lewin‘e göre, sosyal sistemler daima bir denge arayıĢı iÑindedir ve belli bir denge 

noktasında bu dengeli durumu koruma amacındadırlar. DeğiĢim ise denge durumunu bozan bir 

olaydır. DeğiĢim bir yandan sistemi değiĢime zorlayan kuvvetlerin; bir yandan da değiĢime karĢı 

koyan–direnen kuvvetlerin etkileĢimi sonucu ortaya Ñıkmaktadır (KoÑel, 2015:796). GüÑ alanı 

analizinde örgütü değiĢime zorlayan faktörler ile değiĢime karĢı direnen güÑler analiz edilir.  

2.2. Burke – Litwin Modeli  

Burke – Litwin modelinde örgütsel değiĢim süreci diğer modellerden farklı olarak yatay 

yapılanmasından ziyade dikine bir Ģekil almaktadır. Burke, değiĢimin temel olarak Ñevreden 

kaynaklandığını düĢündüğü iÑin ‗Ñevre‘ faktörünü modelinin en baĢına yerleĢtirmiĢtir. Æevre 

faktöründen sonra ise misyon ve strateji, liderlik ve örgüt kültürü ikinci öneme sahiptir ve modelde 

Ñevrenin alt sırasında yer alırlar. DıĢ Ñevre, misyon, strateji, liderlik ve örgüt kültürü örgütsel 

değiĢimin bir numaralı kaldıraÑları olarak kabul edilirler. Modelde yer alan yapı, politika, prosedür, 
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yönetim uygulamaları, motivasyon, bireysel yetenek, ihtiyaÑ ve değerler gibi diğer faktörler örgüt 

davranıĢlarını güÑlendirmek adına yapılan değiĢikliklerin kaldıraÑları olarak görülmektedir. Tüm 

faktörler birbiriyle etkileĢim halindedir ve bireysel ve örgütsel performansı artırmada önemli rol 

oynamaktadırlar (Jones ve Brazzel, 2012). 

2.3. McKinsey 7S Modeli  

7 S Modeli McKinsey DanıĢmanlık ġirketi tarafından, büyük ölÑekli iĢletmelerin iÑsel faktörlerinin 

analiz edilmesi, verimli ÑalıĢan bir organizasyonel yapılanmanın sağlanması, etkin bir yönetim ve 

iletiĢim yapısı oluĢturulması ve iĢletme faaliyetleri sonucunda performans değerlendirmesi 

yapılabilmesi amacıyla geliĢtirilmiĢtir (Davutoğlu vd, 2016:136). 7 S Modelinin temelini oluĢturan 

bileĢenler; yapı (structure), strateji (strategy), sistem (systems), paylaĢılan değerler (shared values), 

beceri (skills), stil (style) ve personel (staff) olarak sıralanmaktadır (Davutoğlu vd, 2016:139). 

2.4. Dört Çerçeve Modeli 

Bolman ve Deal geliĢtirdikleri modelde örgütü; yapı, insan kaynağı, örgütsel politika ve kültürel 

semboller boyutu ya da ÑerÑevesi olarak dört farklı bakıĢ aÑısından incelemiĢlerdir. Yapı ÑerÑevesinde 

örgütsel amaÑ ve görevlerin aÑık hale getirilmesi ve yapının Ñevreyle sağlıklı iliĢkiler kurulacak 

biÑimde ayarlanması amaÑlanır. Ġnsan kaynağı ÑerÑevesinde ise ÑalıĢan ve organizasyon arasındaki 

etkileĢime odaklanılır. Politik ÑerÑeve diğer modellerde Ñok üzerinde durulmayan bir faktördür ve bu 

modelin diğer modellerden farklılığını oluĢturur. (Tanrıöğen vd, 2014:192-193).  

2.5. Leavitt Modeli  

Bu model örgütler üzerine yapılan uygulamalı araĢtırmalar aÑısından bir dönüm noktası olan 

Leavitt‘in (1965) ―Leavitt Elması‖ modeline dayanır. Model temel örgütsel özellikleri belirleyen ve 

bu örgütsel özellikler arasındaki iliĢkilere iĢaret eden bir modeldir. Bu modeldeki unsurlar yeni 

değildir. Daha önce de bu unsurlardan bahsedilmiĢtir. Ancak, bu unsurların her birinin örgütteki iĢlevi 

diğerlerinden bağımsız düĢünülmüĢtür. Leavitt uygulamalı ÑalıĢmasında örgütsel yapının temel öğeleri 

olarak sıraladığı bu unsurlardan herhangi birinde meydana gelecek planlı veya plansız bir değiĢimin 

diğer unsurları etkileyeceğini ileri sürmüĢ ve unsurlar arasında bir nedensellik bağı kurmuĢtur 

(Leblebici, 2008:121). 

2.6. Altı Kutu Modeli  

Weisbord‘un Altı Kutu Modeli bazı araĢtırmacılar tarafından Ñok basit olarak görülmesi sebebiyle 

eleĢtirilmesine rağmen uygulayıcılar ve alıcı organizasyonlar tarafından kolay anlaĢılabilir olmasından 

ötürü en sık kullanılan teĢhis modelleri arasında yer almaktadır. Altı kutu modelinde amaÑ, yapı, 

iliĢkiler, ödüller, yardımcı mekanizmalar ve liderlik olarak altı kutu bulunur. Liderlik diğer beĢ 

bileĢenin merkezinde yer alır. Lider bu beĢ bileĢendeki değiĢim ve etkileĢimleri yönetirken aralarında 

bir denge sağlamakla yükümlüdür (Jones ve Brazzel, 2012). 

2.7. Uyumluluk Modeli  

Nadler – Tushman‘ın Uyumluluk (Congruence) Modeline göre organizasyonlar birbirleriyle iliĢkili 

parÑalardan oluĢmaktadır. Bu parÑaların iyi bir Ģekilde birbirleriyle uyumunun sağlanması verimliliği 

ve performansı artırırken, uyumun sağlanamaması ya da düĢük düzeyde sağlanması tam aksi yönde bir 

ilerlemeye sebep olacaktır. Uyumluluk modelinde organizasyonu oluĢturan parÑalar arasında iyi bir 

Ģekilde nasıl bir uyum sağlanabilir sorusuna cevap aranır (Nadler ve Tushman, 1980). Uyumluluk  

modelini örgütler iÑin kaynakların ve tarihsel sürecin önem taĢıdığı yapılarda teĢhis modeli olarak 

kullanmak daha uygun olmaktadır.  

2.8. Swamp Modeli 

Freedman‘ın Swamp modeli uyumluluk modeliyle hemen hemen aynıdır. Sadece daha kompleks bir 

yapıya sahiptir. Temel olarak uyumluluk modeli gibi girdiler, Ñıktılar ve dönüĢüm sürecinden oluĢur. 

Modelin merkezinde örgüt stratejinin Ģekillendirmesiyle yapılanan insan kaynakları, yapı, finans, 

teknoloji gibi iĢ süreÑlerinden etkilenen bir dönüĢüm süreci (üretim) yer alır. Transformasyon sürecine 

örgüt kültürü ve iklimi de etki eder. Modelin girdileri uyumluluk modelinden farklı olarak satıcılar, 

yatırımcılar, market bilgisi ve Ñevresel trendlerden oluĢurken Ñıktıları, alıcılar, müĢteriler, 

yatırımcılardan oluĢur. Ayrıca geribildirim sadece girdilere yönelik değil sistemi oluĢturan tüm 

parÑalara yönelik gerÑekleĢtirilir (Jones ve Brazzel, 2012). Model uyumluluk modelinden farklı olarak 

örgüt kültürü ve iklimini dönüĢüm sürecini etkileyici unsurlar olarak görür ve insan kaynakları, finans, 

teknoloji ve örgütün yapısını ön plana Ñıkarır. 
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SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARINDA ÖRGÜTSEL TEġHĠS 

 

Kar amaÑlı iĢletmelerde olduğu gibi STK‘ların da girdileri bulunmakta, belli bir organizasyon yapısı 

ve yönetim yaklaĢımı ile girdiler dönüĢtürülmekte ve belli Ñıktılara ulaĢılmaktadır. STK‘lar kar amacı 

güden iĢletmelerle benzer özelliklere sahip olmanın yanında, kendine özgü bazı nitelikleri ile de 

iĢletmelerden farklılaĢmaktadır. Bu yüzden iĢletmeler iÑin oluĢturulmuĢ örgüt geliĢtirme teĢhis 

modellerinin STK‘lar iÑin farklılaĢması gereken yönleri bulunmaktadır.  

STK‘ların geliĢim sürecinde sahip oldukları girdiler büyük önem arz etmektedir. Girdiler bakımından 

STK‘ların ulaĢabildikleri kaynaklar (maddi ve beĢeri) ve kamusal iliĢkileri performansları ve 

sürekliliklerini büyük ölÑüde etkilemektedir. STK‘ların baĢarısında faaliyet konusuna uygun 

profesyonel ve gönüllü insan kaynağına ulaĢabilmek önemli bir faktördür. Bir diğer önemli kaynak 

olan maddi kaynaklar STK‘ların faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürdürülebilmesi bakımından 

önemlidir. Bu konuda STK‘ların finans kaynakları ile kuracağı iliĢki özerklik bakımından DA kritik 

bir role sahiptir.  

Birer canlı organizma gibi olan örgütlerde hiÑbir Ģey kuruldukları gibi kalmamaktadır. Zamanla 

değiĢen Ñevre koĢulları, ulaĢılabilen kaynaklar, hizmet alanların değiĢen beklentileri STK‘larda da 

organizasyon yapılarında ve yönetim tarzlarında değiĢimi zorunlu kılmaktadır. STK‘ların girdileri 

iĢleme ve dönüĢtürme sürecinde bazı örgütsel bileĢenler öne Ñıkmaktadır. Bu kapsamda; stratejik 

yönelim, örgütsel yapı, iĢ yapma süreÑleri, profesyonel ve gönüllü istihdam etme ortamı, örgüt kültürü 

öne Ñıkan bileĢenlerdir. STK‘ların stratejik yönelimleri kendi tercihleri yanında, büyük oranda finans 

kaynaklarına bağımlı Ģekillenmektedir. STK‘ların örgütlenme biÑimi, yönetim kompozisyonu ve 

tarzları diğer kritik bileĢenler arasındadır. STK‘ların yapılanmada tercih ettiği kriterler, kademe sayısı, 

karar verme yetkisinin örgüt iÑi dağılımı, bu iĢlevlerin birim ya da komisyon olarak yapılanması, bu 

birimlerde istihdam edilenlerin profesyonel ve gönüllü olması STK‘ların yönetim baĢarısını büyük 

ölÑüde etkilemektedir. STK‘ların informal yapıları ve kurum kültürü diğer kritik öneme sahip 

bileĢenler olarak sıralanabilir. Bu aÑılardan bakınca strateji geliĢtirme, örgütlenme, insan kaynağı 

istihdamı yaklaĢımları ve formelleĢme dereceleri bakımından STK‘lar kar amaÑlı iĢletmelerden 

farklılıklar göstermektedir. Bu husus STK‘ların analizinde uygulanacak teĢhis modelinin de 

farklılaĢmasını gerektirmektedir.  

Æıktılar bakımından da STK‘lar kar amaÑlı iĢletmelerden farklılık göstermektedir. STK‘lar ulaĢmak 

istedikleri amaÑlar bakımından iĢletmelerden farklı olduğu iÑin ulaĢmak istediği baĢarı kriterleri de 

değiĢmektedir. Gönüllü katılım ve gönüllülerin tatmini, faaliyet konusuna uygun ulaĢılabilen kiĢi 

sayısı, hizmetlerin sunum kalitesi ve sürekliliği gibi nitel baĢarı kriterleri daha fazla öne Ñıkmaktadır.  

Jones ve Brazzel‘ın (2012) örgütsel teĢhis modelinin seÑiminde uygulayıcının bütünüyle 

anlayabileceği ve kullanımında rahat olabileceği, alıcı organizasyona uygun, organizasyon hakkında 

kapsamlı veri elde etmeye müsait olması gerektiği vurgulamaktadır. STK‘larda kullanılacak teĢhis 

modelinin seÑiminde STK‘nın tarihsel geÑmiĢi, faaliyet konusu, iÑinde bulunduğu Ñevresel koĢullar ve 

büyüklük gibi faktörler belirleyici olacaktır. Bu faktörler ÑerÑevesinde Tablo 1‘de STK‘lar iÑin bir 

örgütsel teĢhis modeli sunulmuĢtur. Bu model sivil toplum kuruluĢlarında kapasite geliĢtirme 

ÑalıĢmalarında kullanılabilecek örgütsel teĢhis amaÑlı bir model önerisidir. Bu önerinin tartıĢılması ve 

sivil toplum kuruluĢları iÑin daha da uygun bir model olarak geliĢmesi amaÑlanmaktadır.  
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SONUÇ  

Érgüt geliĢtirme sürecinde teĢhis aĢaması ilk adımlardan birisi olup, örgütün doğru analiz edilmesi 

yoluyla örgütün güÑlü ve zayıf yönleri ile örgütün iÑinde bulunduğu fırsat ve tehditlerin 

belirlenmesine yardımcı olur. Bu aĢamada, bir model ÑerÑevesinde veriye dayalı ve sistematik bir 

yaklaĢımla örgütün analiz edilmesi oldukÑa önemlidir. Érgüt geliĢtirmede model seÑimi daha sonraki 

adımların nasıl Ģekilleneceğini etkilemek yanında, veriler de modelin sunduğu önceliklere göre 

toplanır. Érgüt iÑin uygun teĢhis modelinin seÑilmesi sistematik ve kaliteli veri toplama bakımından 

önem arz etmektedir.  

Kar amacı gütmeden faaliyet gösteren STK‘lar iÑin örgüt geliĢtirme sürecinde kullanılabilecek 

modellere ihtiyaÑ duyulmaktadır. Günümüz örgütsel teĢhis modellerinin kar amaÑlı iĢletmecilik 

temelli olduğu ve STK‘lar iÑin uyarlanması gerektiği gözden kaÑırılmamalıdır. Bu yüzden örgütsel 

teĢhis modelinin seÑiminde dikkat edilecek hususlara ilave olarak STK‘ların özelliklerini de ayrıca 

dikkate alan teĢhis modelleri oluĢturmaya ihtiyaÑ duyulmaktadır. Bu ÑalıĢma bu ihtiyaÑtan hareketle 

STK‘lar iÑin bir örgütsel teĢhis modeli önerisinde bulunmaktadır. Bu modelin tartıĢılarak geliĢtirilmesi 

gereği aÑıktır.  
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ÖZET 

AraĢtırmanın temel amacı, STK‘larda (sivil toplum kuruluĢları) gönüllü hakları ÑerÑevesinde 

gönüllülüğe yönelik üyelerin (yönetici ve yönetici olmayan) algılarının belirlenmesidir. Bu 

konuda hazırlanan anket formu Aralık 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında Ġzmir ilinde 57 

STK kapsamında 126 STK üyesine (86 yönetici ve 40 düz üye) uygulanmıĢtır. Bu ÑalıĢma 

kapsamında sivil toplum kuruluĢlarındaki demokrasi, insan hakları, motivasyon, ekip 

ÑalıĢması baĢta olmak üzere bir Ñok kavram ele alınarak sivil toplum kuruluĢları iÑindeki yeri 

tespit edilmeye ÑalıĢılmıĢtır. STK‘larda gönüllü hakları kapsamındaki önermelerin 

gönüllülük algı düzeylerinde ileri düzeyde etkisi bulunacağı belirlenmiĢtir. Bu ÑalıĢma 

sonucunda sivil toplum kuruluĢlarının gönüllü hakları hususundaki kavramlara daha fazla 

özen göstermesi gerektiği belirlenmiĢtir.      
Anahtar Kelimeler: STK Gönüllülük, Gönüllü Hakları,  

 

ON DETERMINATION OF NGO MEMBER'S PERCEPTIONS TOWARD 

VOLUNTEERING IN THE CONTEXT OF VOLUNTEER RIGHTS: EVIDENCE 

FROM IZMIR 

ABSTRACT 

The main purpose of the research is to determine the perception of voluntariness for the 

members (administrator and non- administrator) of NGOs in the framework of volunteer 

right. The survey was implemented on 126 members (86 administrators – 40 members)  of 

57 NGOs between December 2017 – January 2018 in Ġzmir. In this research, several 

concepts such as democracy, human rights, motivation, teamwork were tried to locate their 

importance for NGOs. The research shows that there is a very strong relationship between 

the level of voluntariness perception and hypotesis of volunteer rights in NGOs. As a result 

of this research, NGOs should attach more importance to concepts of volunteer rights. 

 

Key Words: NGO,Voluntary, Volunteer Rights   
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I.GĠRĠġ 

Sivil toplum sektörü, özel sektör ve kamu sektörü dıĢında üÑüncü bir sektör olarak toplum 

iÑerisinde demokrasi, katılımcılık, giriĢimcilik ve diğer sosyal ve soyut alanlardaki 

geliĢmelere öncü olması aÑısından son derece önemlidir (Ézmutaf, 2011, s148). Tarihsel 

sürece bakıldığında, Türk toplumlarında, vakıf, kervansaray ve hancılık hizmetleri ile sivil 

toplum anlayıĢının varlığı görülmektedir. 20. Yüzyılın baĢlarıyla birlikte ise kurumsal ve 

bilimsel olarak sivil toplum anlayıĢının ele alındığı görülmektedir. Her bir sivil toplum 

hareketi kendisine yüklemiĢ olduğu görev ve hedef gereği farklı alanlarda hizmet 

vermektedir.  

 Sivil toplum kuruluĢlarının amaÑ ve hedefleri doğrultusunda hizmet verebilmeleri 

iÑin en önemli kaynaklarından birisi insan kaynağı yani gönüllüleridir. Gönüllülük kavramı, 

bir amaÑ ve hedef doğrultusunda teĢekkül edilmiĢ bir örgüt iÑerisinde yer alma kavramıdır. 

Gönüllüler sivil toplum kuruluĢlarında görev alarak, sivil toplum kuruluĢlarının sahada ve 

alanda hizmet etmesinde önemli rol almaktadır.  

 Gönüllük kapsamında ele alınması gereken en önemli unsurlardan birisi gönüllü 

haklarıdır. Gönüllü hakları, sivil toplum kuruluĢlarının kurumsallaĢması ve faaliyet kalitesi 

aÑısından geliĢimini ve ilerlemesini sağlamaktadır. Böylelikle bir sivil toplum kuruluĢunun 

en önemli kaynaklarından birisi olan gönüllülerin sayısı ve kalitesi artacaktır.  

 Bu ÑalıĢma ile Ġzmir ili sınırları iÑerisinde faaliyet göstermekte olan sivil toplum 

kuruluĢları üzerinde gönüllü hakları ÑerÑevesinde gönüllülüğe yönelik algıların ölÑülmesi 

gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

 

II. ÇALIġMANIN AMACI  

  

 20. yüzyıl ile birlikte sivil toplum kuruluĢlarının önemi son derece artmaya 

baĢladığı görülmektedir. Bu kapsamda sivil toplum kuruluĢlarının kurumsal aÑısında 

ele alınması ve profesyonel bir Ģekilde yönetilmesi son derece önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda bu ÑalıĢma ile, sivil toplum kuruluĢlarında görev alan gönüllülerin, 

gönüllü hakkı ÑerÑevesinde algılarının ölÑülmesi amaÑlanmıĢtır.  

 
III. YÖNTEM  

VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI  
AraĢtırma iÑin hazırlanan anket formu üÑ temel bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, 

araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri olan yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, STK türü, STK‘daki 

görev alanı (baĢkan, baĢkan yardımcısı, sekreter, diğer) ve STK‘daki deneyim süresi yer 

almaktadır.  

Ġkinci bölümde gönüllülük ile ilgili olarak gönüllü hakları kapsamında bazı düzey ölÑüm 

soruları yöneltilmiĢtir.  

ÊÑüncü bölümünde kurum felsefesinin belirli boyutlar ÑerÑevesinde STK‘ya gönüllü 

haklarının gönüllüler üzerinde etki edeceği ön görülen 12 önerme yer almıĢtır.  Énermelere 

istatistiksel değerlendirmeler iÑin 5‘li Likert ölÑeği kapsamında kesinlikle katılmıyorum iÑin 

1, katılmıyorum iÑin 2, orta düzeyde katılıyorum iÑim 3, katılıyorum iÑin 4, kesinlikle 

katılıyorum iÑin 5 ağırlık değeri verilmiĢtir.  

  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu Ġzmir ilindeki STK‘lar ÑerÑevesinde yüz 

yüze anket yöntemi ile Aralık 2017 - Ocak 2018 tarihleri arasında uygulanmıĢtır. STK‘lara 

ulaĢmada Türk Tarih Vakfı‘nın 2005 yılında yayınladığı STK‘lara yönelik rehber ve Ġzmir ili 

ÑerÑevesinde Ģehir rehberinin yer aldığı web sayfalarından ve ĠSTOK (Ġzmir Sivil Toplum 

KuruluĢları Platformu) kaynaklarından faydalanılmıĢtır. Türk Tarih Vakfı‘nın sözü edilen 

yayınında Ġzmir ili bölümünde 332 adet STK ile ilgili bilgiler yer almaktadır (Sivil Toplum 

KuruluĢları Rehberi, 2005, s.620-622; Kent Haber; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi; Ġzmir Esnaf 
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ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 15/Aralık/2015). Toplam 57 STK kapsamında 126 STK 

üyesine (yönetici ve yönetici olmayan) uygulanmıĢtır.  

AraĢtırmada istatistiksel analizler kapsamında SPSS yazılımı kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

kapsamında evren ortalamasına dayalı t testi ve korelasyon analizi yapılmıĢtır.    

 

 

IV. SONUÇ  

 Sivil toplum kuruluĢlarında gönüllü hakları ÑerÑevesinde üyelerin gönüllüğe 

algısının son derece iliĢki taĢıdığı görülmüĢtür. Ancak sivil toplum kuruluĢlarında hali 

hazırdaki yönetimsel anlayıĢta bu duruma yeterince önem ve değer verilmediği tespit 

edilmiĢtir. Bu durumun sivil toplum kuruluĢlarında gönüllü hakları ile ilgili eğitimler 

verilmesi önerilmektedir. Butik kapsamda dar dairede eğitimlerin ve atölyelerin 

düzenlenmesi bu aÑıdan geliĢime katkı sunacağı önerilmektedir.  
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STK’LARDA STRATEJĠKLERĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK KRĠTERLERĠ: 

ĠZMĠR ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

 

Nezih Metin ÉZMUTAF 

Prof. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İşletme B., Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı  
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ArĢ.Gör.,İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 

 

ÖZET 

AraĢtırmanın temel amacı, STK‘larda (sivil toplum kuruluĢları) strateji belirlerken 

önemsenmesi gerekli temel kriterlere yönelik üyelerin (yönetici ve yönetici olmayan) 

algılarının belirlenmesidir. Bu konuda hazırlanan anket formu Aralık 2017-Ocak 2018 

tarihleri arasında Ġzmir ilinde 57 STK kapsamında 126 STK üyesine (86 yönetici ve 40 düz 

üye) uygulanmıĢtır. Bu ÑalıĢma kapsamında sivil toplum kuruluĢlarındaki kurum felsefesi, 

kaynaklar, projeler, hukuki boyut baĢta olmak üzere bir Ñok temel kriter ele alınarak sivil 

toplum kuruluĢları iÑindeki strateji belirlemedeki temel kriterler tespit edilmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

STK‘larda temel kriterlerin strateji belirlenirken üyelerin  algı seviyelerinde ileri düzeyde 

etkisi bulunacağı belirlenmiĢtir. Bu ÑalıĢma sonucunda sivil toplum kuruluĢlarının 

yönetimlerinde strateji belirlerken temel kriterlere uygunluk taĢımasının son derece önemli 

olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: STK, Strateji, Kurum Felsefesi   

 

NGO'S CRITERIA FOR DETERMINING STRATEGIES: THE CASE OF IZMIR 

ABSTRACT 

The main purpose of this investigation is to capture the NGO members' (administrator or 

sole member) perceptions toward criterion over determining NGO strategies. The survey to 

determine perception of NGO members consists of 57 NGOs for the period Dec. 2017 - Jan. 

2018. There are 126 NGO members (86 administrators and 40 sole members) from 57 NGOs 

in the survey. The study covers topics from  institutional philosophy to resources to law 

context among other criterion used to determine criterion. It is determined that the core 

criterion have significant effect on member perceptions while determining the strategies. 

This study contends with the idea that the suitability of process of determining the strategies 

to the core criterion significantly matters. 

Keywords: NGO, Strategy, Institutional Philosophy 
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I.GĠRĠġ 

 Sivil toplum kuruluĢları, son yüz yıldır dünya genelinde bilimsel ve kurumsal 

anlamda ciddi aĢamalar kaydetmiĢtir. Hatta ―kar amacı gütmeyen kuruluĢlar‖ olarak özel ve 

kamu sektörünün dıĢında üÑüncü sektör olarak tabir edilmektedir. Sivil toplum kuruluĢları 

akla gelebilecek her alanda faaliyet gösterebilmektedir. Futboldan karateye, sporcuları 

korumadan sporu geliĢtirmeye, ahlaki hizmetlerden farklı cinsel tercihlere, insan haklarından 

hayvan haklarına kadar Ñok geniĢ ölÑekten Ñok spesifik alanlara kadar faaliyet sunmaktadır. 

Ézellikle Türk tarihine bakıldığında Ġslam medeniyeti ile beraber sivil toplum hareketlerinin 

varlığı görülmektedir. Batı dünyasında ise, özellikle Rönesans ve Reform hareketleri ile 

birlikte ciddi bir Ģekilde sivil toplum hareketlerinin varlığından söz edilebilir. 20. yüzyıl ile 

beraber sivil toplum kavramı ve sivil toplum kuruluĢları kurumsal ve bilimsel olarak ele 

alınmaya baĢlamıĢtır. Bu konuda günümüzde uluslararası ÑalıĢmaların Ñok fazla olduğu 

söylenebilir. Ancak Türkiye‘de sivil toplum ve sivil toplum kuruluĢları ile ilgili ÑalıĢmaların 

yeteri düzeyde olduğu söylenemez.  

 Sivil toplum kuruluĢları hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin en önemli 

görevlerinden birisi özel ve kamu sektörüne yönelik baskı unsuru görevini icra etmesidir. Bu 

yüzden sivil toplum kuruluĢlarının özgürlüğü ve bağımsızlığı son derece önemlidir. Konusu 

ne olursa olsun toplumsal sorunların Ñözümü ile ilgili rol alması elzemdir. Rol alabilmesi iÑin 

amaÑ  ve hedefler doğrultusunda bir araya gelen gönüllülerin aktif ve gayretli bir Ģekilde 

ÑalıĢma göstermesi gerekmektedir.  

 Sivil toplum kuruluĢlarının en önemli kaynaklarından birisi gönüllülük kavramı 

ÑerÑevesinde ortaya Ñıkan gönüllülerdir. Kısaca gönüllülük bir hedef, bir vizyon 

doğrultusunda gösterilen gayret ve ÑalıĢma Ģeklinde tanımlanabilir. Sivil toplum 

kuruluĢlarının kendi vizyon ve misyonları yani kurum felsefeleri doğrultusunda faaliyet 

yapabilmelerini sağlayan en önemli kaynaklardan olan gönüllüler, hem faaliyetlerin icrasında 

hem sivil toplum kuruluĢunun yönetiminde hem de yeni gönüllüler kazanımında Ñok önemli 

rol oynamaktadır.  

 Bu ÑalıĢmada ise sivil toplum kuruluĢlarının kurum felsefesine uygun bir Ģekilde 

strateji belirlerken önemsenmesi gereken temel kriterlere yönelik üyelerin algıları ölÑülmeye 

ÑalıĢılmıĢtır.  

II. ÇALIġMANIN AMACI  

 20. yüzyıl ile birlikte sivil toplum kuruluĢlarının önemi son derece artmaya baĢladığı 

görülmektedir. Bu kapsamda sivil toplum kuruluĢlarının stratejik aÑıdan ele alınması ve 

profesyonel bir Ģekilde yönetilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu 

ÑalıĢma ile sivil toplum kuruluĢlarında  strateji belirlenirken önemsenmesi gerekli temel 

kriterlere yönelik üye algılarının belirlenmesi amaÑlanmaktadır.  

 

III. YÖNTEM  

VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI  

AraĢtırma iÑin hazırlanan anket formu üÑ temel bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, 

araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri olan yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, STK türü, STK‘daki 

görev alanı (baĢkan, baĢkan yardımcısı, sekreter, diğer) ve STK‘daki deneyim süresi yer 

almaktadır.  

Ġkinci bölümde stratejik yaklaĢım düzeyi  ile ilgili olarak gönüllü hakları kapsamında bazı 

düzey ölÑüm sorusu yöneltilmiĢtir.  

ÊÑüncü bölümünde kurum felsefesinin belirli boyutlar ÑerÑevesinde STK‘ya gönüllü 

haklarının gönüllüler üzerinde etki edeceği ön görülen 16 önerme yer almıĢtır.  Énermelere 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
240 

istatistiksel değerlendirmeler iÑin 5‘li Likert ölÑeği kapsamında kesinlikle katılmıyorum iÑin 

1, katılmıyorum iÑin 2, orta düzeyde katılıyorum iÑim 3, katılıyorum iÑin 4, kesinlikle 

katılıyorum iÑin 5 ağırlık değeri verilmiĢtir.  

  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu Ġzmir ilindeki STK‘lar ÑerÑevesinde yüz 

yüze anket yöntemi ile Aralık 2017 - Ocak 2018 tarihleri arasında uygulanmıĢtır. STK‘lara 

ulaĢmada Türk Tarih Vakfı‘nın 2005 yılında yayınladığı STK‘lara yönelik rehber ve Ġzmir ili 

ÑerÑevesinde Ģehir rehberinin yer aldığı web sayfalarından ve ĠSTOK (Ġzmir Sivil Toplum 

KuruluĢları Platformu) kaynaklarından faydalanılmıĢtır. Türk Tarih Vakfı‘nın sözü edilen 

yayınında Ġzmir ili bölümünde 332 adet STK ile ilgili bilgiler yer almaktadır (Sivil Toplum 

KuruluĢları Rehberi, 2005, s.620-622; Kent Haber; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi; Ġzmir Esnaf 

ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 15/Aralık/2015). Toplam 57 STK kapsamında 126 STK 

üyesine (yönetici ve yönetici olmayan) uygulanmıĢtır.  

AraĢtırmada istatistiksel analizler kapsamında SPSS yazılımı kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

kapsamında evren ortalamasına dayalı t testi ve korelasyon analizi yapılmıĢtır.    

 

IV. SONUÇ  

 Sivil toplum kuruluĢlarında gönüllü olarak görev yapmakta olan üyelerin ile yapılan 

bu ÑalıĢma sonrasında sivil toplum kuruluĢlarında strateji belirlenirken temel kriterlerin 

belirlenip ve bu temel kriterlere uygun bir Ģekilde hareket edilmesi son derece önemli 

yorumlanmıĢtır. Ancak sivil toplum kuruluĢlarının bu konularda ciddi eksikleri olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu eksikleri gidebilmek iÑin, kurumsallaĢma ve profesyonelleĢme adına 

eğitim verilmesi ve farkındalık oluĢturulması gerektiği önerilmektedir.   
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Abstract 

Brands are considered as the vital asset of a company. As there are many brands it is important to 

know that brand mean something to the consumers. The primary motivator of consumption behaviour 

is stressed as the affect and consumers simply choose brand for which the retrieved affect is positive.  

Brand personality, which is described as human traits or characteristics associated with a specific 

brand, contributes not only to the competitive advantage of the organizations but also to the brand 

affect. Previous researches supported that brand personality has influences over the brand affect, also 

limited researchers analysed the effect on brand personality dimensions on brand affect based on 

personality traits. This study will focus on the effects of brand personality dimensions on brand affect 

according to the personality types. In this context, the two most used mobile phone brands (IPhone 

and Samsung) are subjected to this study. A quantitative method is used in this study. The results 

showed that two brand personality dimensions, sincerity and sophistication have statistically 

significant effects on brand affect. Furthermore, compliant personality type dimension also supports 

the model which sophistication dimension of brand personality has effect on brand affect.   

Keywords: Brand Personality, Brand Affect, Personality Types. 

 

Özet 

Markalar Ģirketin hayati varlıkları olarak düĢünülür. Pek Ñok marka olduğu iÑin, markanın tüketiciye 
yönelik bir Ģeyler ifade ettiğini bilmek önemlidir. Tüketim davranıĢının birincil motivasyonu etki 

unsuru olarak vurgulanır ve tüketiciler, aldıkları etkinin pozitif olduğu markayı seÑerler. Belirli bir 

markayla iliĢkilendirilmiĢ insan kiĢilik özellikleri veya karakterleri olarak tanımlanan marka kiĢiliği, 

yalnızca kuruluĢların rekabet avantajına değil kiĢinin markadan etkilenmesine de katkıda bulunur. 

Énceki araĢtırmalar, marka kiĢiliklerinin markadan etkilenme üzerinde etkili olduğunu desteklemiĢtir; 

sınırlı sayıda araĢtırma, marka kiĢilik boyutlarının markadan etkilenme üzerindeki etkilerini kiĢilik 

özelliklerine dayalı analiz etmiĢtir. Bu ÑalıĢmada, kiĢilik türüne göre marka kiĢilik boyutlarının 

markadan etkilenme etkileri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, en Ñok kullanılan iki cep telefonu 

markası (IPhone ve Samsung) bu ÑalıĢmaya tabi tutulmaktadır. Bu ÑalıĢmada nicel yöntem 

kullanılmıĢtır. SonuÑlar, iki marka kiĢilik boyutunun, samimiyetin ve sofistikeliğin markadan 

etkilenme üzerinde istatistiksel olarak önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Ayrıca, uyumlu kiĢilik 

tipi boyutu, marka kiĢiliklerinden sofistike boyutunun markadan etkilenme üzerindeki etkisini 

gösteren modeli de desteklemektedir.   

Anahtar Kelimeler: Marka KiĢiliği, Markadan Etkilenme, KiĢilik Tipleri. 
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Introduction 

The concept of product is vital for high competition in business world.  At the present time, there are 

many products that have the same features. With the help of branding concept, the products have been 

made different by removing similarities between the products. Recently the competition between the 

products are intense and that causes the firms to do something different to provide a competitive 

advantage and this could only be possible through the concept of brand. On the other hand, brand 

personality more generally has been helping consumers to facilitate the purchase decision. 

In some marketing strategies, the brand is actually positioned to be "alive" and action-oriented. For 

example, the brand is personified in a character that is "alive" - Joe Camel represents Camel 

cigarettes, while the Jolly Green Giant personifies Green Giant vegetables. In sum, brand personality 

is defined as the specific set of meanings, which describes the "inner" characteristics of a brand. These 

meanings are constructed by consumer-based behaviors exhibited by personified brands or brand 

characters (Allen and Olson, 1995:2). If companies incorporated the symbolic attributes of their brand 

while developing their differentiation and positioning strategies, they would have high competition. 

Another notion emerged with brand is defined as brand affect by Cohen and Areni (1991). This 

uniqueness may derive from greater trust in the reliability of a brand or from more favorable affect 

when customers use the brand (Chaudhuri and Holbrook, 2001: 81). Brands that make consumers 

happy or joyful or affectionate should prompt greater purchase and attitudinal loyalty. People may not 

always purchase the brand they love for reason of high price and so forth. In general, however brands 

that are higher in brand affect should be purchased more often and should encourage greater 

attitudinal commitment. (Chaudhuri and Holbrook, 2001:84).   

Brand personality and brand affect can affect customer's intention to buy but also personality 

characteristics may be effective on these two concepts. A 35-item self-report inventory, the CAD, was 

devised to measure Horney‘s three neurotic trends, the Compliant, Aggressive and Detached 

personality types. These three groups behave differently. Compliant-oriented people move towards 

other people. A compliant person is unable to say ―No‖ when a controlling person‘s demands are 

unreasonable, against his own conscience, or hindering the progress of his own goals and the 

fulfilment of his own needs. Aggressive-oriented people move against other people. They act tough 

and domineering for others. Detached-oriented people move away from other people and maintain an 

emotional distance. Such people do not want to be influenced or to share experiences. 

This study questions if different personality traits may change the model of the brand personality 

types effect on brand affect.  from a marketing perspective. For this purpose, IPhone and Samsung 

mobile phone brands were chosen by pre-test that make 61 management student group of Ġstanbul 

University. One of the aims of this study is to apply the brand personality model of Aaker (1997) to 

the mobile phone brands context and to examine the brand personality characteristics of IPhone and 

Samsung.  

The aim of this research is to assess the effects of personality characteristics over the model that brand 

personality dimensions‘ effects on brand affect. The study is presented as follows. First, in the context 

of theoretical background related to personality characteristics, brand personality and brand affect are 

encapsulated. As part of the research methodology, both the exploratory and descriptive research 

processes are explained. Finally, the paper concludes with the discussion and conclusion section. 

 

1.LITERATURE REVIEW 

1.1. Personality Characteristics 

The work about personality characteristics consists of interpersonal variables that focused on 

personality needs and dispositions. Karen Horney has constructed a tripartite interpersonal model. 

This model provides explanation about a person's perception of his social environment and his action 

tendencies toward the objects. According to the model, there are three groups: compliant, aggressive 

and detached. The groups have different behaviour characteristics (Cohen, 1967:270). 

 

1.1.1Compliant Orientation 

Compliant-oriented people move towards other people. A compliant personality often leaves a person 

feeling defenceless against the demands of others and frustrated by the lack of fulfilling his own 

desires. A compliant person is unable to say ―No‖ when a controlling person‘s demands are 
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unreasonable, against his own conscience, or hindering the progress of his own goals and the 

fulfilment of his own needs. They wish to be loved, wanted, appreciated, and needed. They see in 

other people a solution for many problems of life and wish to be protected, helped, and guided. 

Among the most important attributes associated with a compliant tendency are: goodness, sympathy, 

love, unselfishness, and humility. The compliant person dislikes egotism, aggression, assertiveness, 

and power-seeking (Cohen, 1967:270). 

 

1.1.2. Aggressive Orientation 

Aggressive-oriented people move against other people. They act tough and domineering for others. To 

achieve the control and superiority so vital to their lives, they must consistently perform at a high 

level. By excelling and receiving recognition, they find satisfaction in having their superiority 

affirmed by others. They drive themselves hard to become the best; therefore, they may actually be 

highly successful in their careers, although the work itself will not provide intrinsic satisfaction. 

(Cohen,1967:270). 

 

1.1.3.Detached Orientation 

Detached-oriented people move away from other people and maintain an emotional distance. Such 

people do not want to be influenced or to share experiences. They do not love, hate, or cooperate with 

others or become involved in any way. To achieve this total detachment, they strive to become self-

sufficient. If they are to function as detached personalities, they rely on their own resources, which 

must be well developed. Detached personalities avoid all constraints, including timetables and 

schedules, long-term commitments (Cohen, 1967:271). 

Horney‘s theory was influenced by her gender and her personal experiences that differed from those 

that had influenced Freud. By the 1930s and 1940s, major changes had occurred in popular attitudes 

about sex and the roles of men and women. These changes were taking place in Europe, too, but they 

were considerably more pronounced in the United States. Horney said that men are envious of women 

for their ability to give birth (Horney, 1937:159). 

To Horney, people are motivated not by sexual or aggressive forces but by the needs for security and 

love. Horney agreed with Freud, in principle, about the importance of the early years of childhood in 

shaping the adult personality. However, they differed on the specifics of how personality is formed. 

Horney believed that social forces in childhood influence personality development. The social 

relationship between the child and his or her parents is the key factor. Horney defined basic anxiety as 

an ―insidiously increasing, all-pervading feeling of being lonely and helpless in a hostile world‖. 

Horney claimed that in childhood people try to protect themselves against basic anxiety in four ways 

(Horney, 1937:164): 

■ Securing affection and love 

■ Being submissive 

■ Attaining power 

■ Withdrawing 

She listed neurotic needs. The 10 neurotic needs are as follows: Affection and approval, A dominant 

partner, Power, Exploitation, Prestige, Admiration, Achievement or ambition, Self-sufficiency, 

Perfection, Narrow limits to life. The neurotic needs encompass the four ways of protecting ourselves 

against anxiety. From her work with patients, she concluded that the needs could be presented in three 

groups, each indicating a person‘s attitudes toward the self and others (Horney, 1937:165).  
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Table 1: Horney’s neurotic needs and neurotic trends (Horney, 1937: 166) 

Needs Trends 

Affection and approval  

A dominant power  

Movement toward other people (the 

compliant personality) 

Power 

Exploitation 

Prestige 

Admiration 

Achievement 

Movement against other people (the 

aggressive personality) 

Self-sufficiency  

Perfection 

Narrow limits to life 

Movement away from other people (the 

detached personality) 

 

A 35-item self-report inventory, the CAD, was devised to measure Horney‘s three neurotic trends, the 

Compliant, Aggressive and Detached personality types. The Horney–Coolidge Type Indicator (HCTI), 

a 57-item self-report inventory, is another measure of Horney‘s three neurotic trends (Cohen, 1967).  

The research also showed a relationship between Horney‘s three neurotic types and various 

personality disorders. For example, aggression and detachment correlated highly with psychoticism; 

compliance was associated with neuroticism. Research using the CAD inventory found that college 

students preparing for careers in helping professions such as nursing and social work scored higher in 

compliance. The business students, on a more competitive career path, scored higher on aggression. 

Science students scored highest on the detached scale. These results appear to be consistent with 

Horney‘s descriptions of the three neurotic trends (Horney, 1937:166).  

 

1.2.Brand Personality 

In theoretical terms, brand personality is referred to the set of human characteristics associated with a 

brand by consumer behavior research (Aaker, 1997:347) Carlson, Donavan and Cumiskey (2009) 

defined the term that is ―as reliable, intelligent, and successful‖. Given material reference point that is 

alive, integrate and vibrant expressing by a generic information (Upshaw 1995).  In other words, 

brand personality is that generally consumer thinks which brand has a utilitarian function (Keller, 

1993). It has both to be positive, and it also has to be definable and different from other brand 

personalities in the product category to influence consumer decisions (Traci, et., 2011:394) 

Brands are perceived to possess a personality that consumers use as an avenue for self-expression or 

to experience the emotional benefits by which the brand differentiates itself from others (Pau and 

Cheen, 2000:53) At this point the brand makes possible to distinguish similar products from others. 

This differentiation is possible with the brand personality. When people see the personality that they 

want to be on a mark, they are sympathetic to that mark. 

While Aaker (1999) stated that brand personality can be instrumental in helping consumers express, 

Susan and Fournier (1998) pointed that understanding the emotional components of such relationship 

has clearly demonstrated. For example, Virginia Slims tends to be thought of as feminine, while 

Marlboro tends to be perceived as masculine. Partly due to relative recency with which the two brands 

entered the market (Aaker, 1997:348).  

The brand personality gives the consumer a social identity, which allows the consumer to reflect the 

social identity they wish to possess (Wang and Yang, 2008:460). If the consumer knows and likes the 

person who is given to the brand, the mixed process shopping is simplified; the selection becomes 

easier the consumer's knowledge search process is reduced (Freling and Lukas, 2005:150). 
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Since 1997, and the pioneering scale of brand personality proposed by Aaker that examine scale of 

brand personality on five dimensions is used in this study. Aaker‘s (1997) five brand personality 

dimension measures core brand perception following the introduction of an extension. 

But this dimensions are not be algebraically (Law et., 1998:746) because of  personality is a clear 

construct different from cognitive aspects of the person, or from his or her skills and abilities. It is 

described by traits. (Azoulay, Kapferer, 2003:147) Because of this similarity, brand personality is 

similar to human person (Diamantopoulos, Smith ve Grime, 2004:132). 

Figure 2 : Aaker's Brand Personality Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Brand Affect 

The term affect is defined by Cohen and Areni (1991) as ‗‗valenced feeling state‘‘. While emotions 

are high in intensity and are associated with a stimuli object, moods are low in intensity and not 

associated with a stimuli object.  Feelings are also responses to the stimuli but less intense and 

transient compared to the emotions. Attitudes on the other hand are evaluative judgments in that are 

separated from affect. Erevelles (1998), defined role of affect in marketing. The affect stressed as the 

primary motivator of consumption behaviour. Consumer decision making process suggests  ―affect 

referral‖ (Wright, 1975) as simply choosing brand for which the retrieved affect is positive. Erevelles 

(1998) suggested that affective component of overall brand attitudes effects the accessibility of a 

brand. The post purchase judgements are associated with positive and negative affect. Furthermore, 

affect is a response that is independent of the expectations. Overall product satisfaction is effected by 

the affective responses (Oliver, 1993).  

Keller and Lehman (2006) defined the term brand as ―markers for the offerings of the firm‖. From the 

customer perspective, brands can simplify choice, reduce the risk, guarantee a specific quality level 

and generates trust. What customer think and feel about brand is shaped by the individual customer 

characteristics as well as competition and rest of the environment. Thus, both personal experience and 

the experiences of others also shape what is thought of brand.  The return of positive feelings and 

thoughts finalize with the brand purchases. Brands can also arouse feelings. While some brands make 

consumers feel happy, others make them feel confident and safe. Brands also remind the feelings of 

boredom, confusion or amusement (Biel, 2013). 

Combined concept of Chaudhuri and Holbrook (2001) defines brand affect: ―brand‘s potential to elicit 

a positive emotional response in the average consumer as a result of its use‖.  Brand affect is shaped 

by the brand personality characteristics as if it is thought, if brand were a person, what kind of a 

person would it be. Different brands can create different effects in the minds of consumers, just as 

individuals with different characteristics have different levels of affects on one another. (Torlak, 

Doğan and Ézkara, 2014). As it is consistent with the feelings definitions, brand affect is spontaneous, 

less deliberately reasoned in the nature compared to the brand trust. Brand trust and brand affect are 

both considered as distinct antecedents to the brand loyalty, which is in the context of brand 

performance outcomes (Chaudhuri and Holbrook, 2001).  

In this context, studies also show that brand personality has influences over the brand affect and brand 

trust (Sung and Kim, 2010; Lee and Kang, 2013; Kim, Kwon and Kim, 2017). Further in their analysis 

of Sun and Kim (2010), the sincerity dimension of the showed significant effects on brand affect but 

less than brand trust. Furthermore, exciting and sophisticated brand personality traits influence brand 

Brand Personality 

Ruggedness Sophistication Competence Excitement Sincerity 

Down to earth 

Honest 

Wholesome 

Daring 

Spirited 

Imaginative 

Reliable 

Intelligent 

Succesful 

Upper class 

Charming 

Outdoorsy 

Tough 
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affect more strongly than brand trust. Also, latest researches (Kim, Kwon and Kim, 2017) confirmed 

that openness, agreeableness, extraversion, warmth, and conscientiousness personality dimensions are 

important to built brand affect and trust.  

Some researchers found influences of brand affect on brand loyalty. Matzler et. al (2006)  argues that 

brand affect is normally considered to anticipate brand purchase, a positive brand affect leading a 

consumer to buy. In continuation, hedonic value (―the pleasure potential of product class‖) and 

personality traits are described as two drivers of brand affect. Extraversion and openness are found to 

be related to hedonic product value. ―Openness‖ directly and ―extraversion‖ through hedonic value 

influence brand affect which in turn drives brand loyalty.  

Chaudhuri and Holbrook (2001) also found evidence that both brand trust and brand affect are 

separate constructs and contributed to loyalty (purchase and attitudinal). The related aspects of brand 

equity as market share, relative price, is indirectly connected to the brand trust and brand affect, the 

brand loyalty may be seen as a link. The studies also evaluated the hedonic and utilitarian value of 

product category that influence brand affect and brand trust differently. Hedonic value is significantly 

and positively related to the brand affect, on the contrary, utilitarian value is significantly and 

negatively related brand affect. 

There are controversial findings against Chaudhuri and Holbrook (2001) and Maztler et. Al (2006) 

from Turkish researchers. Although Torlak‘s and associates‘ (2014) findings support brand trust has  a 

significant positive effect on the brand loyalty in parallel with Chaudhuri and Holbrook (2001), there 

is no significant effect found of brand affect on brand loyalty. 

Another research by Gecti and Zengin (2013) also confirm the relation between brand trust and brand 

loyalty, brand trust is positively related to both on attitudinal and behavioural loyalty. Their findings, 

found the mediation effect of brand affect between brand trust and attitudinal loyalty but no 

significant affect on behavioural loyalty.  

 

Relations of Brand Personality Dimensions to Brand Affect 

Brand personality dimensions might act differently or various brand personality dimensions influence 

consumers‘ preferences for different reasons. The dimension ‗sincerity‘ of brand personality possess 

traits of down-to-earth, honest, wholesome and cheerful. The ‗excitement‘ brand personality 

dimension exhibits the traits of daring, spirited, imaginative and up-to-date. The ‗competence‘ 

personality dimension shows the traits, reliable, intelligent and successful. The ‗sophistication‘ 

dimension includes the traits of upper class and charming. The ‗ruggedness‘ brand personality 

dimension possess the traits of outdoorsy and tough (Aaker, 1997). Sung and Kim (2010) investigated 

the brand personality dimensions influence on brand trust and brand affect. The researchers 

distinguished sincerity and competence were more related with trust and the rest of them to brand 

affect. Their results suggested that excitement and sophistication dimensions influence more to brand 

affect. 

Consumer researchers have reported that brand personality increases emotion and affect levels in 

consumers (Biel, 2013). While brand personality is originated and developed in consumer minds as a 

reflection of the perception of the brand, it might be speculated that each dimension of brand 

personality has a significant effect on brand affect.  

Thus, the following hypotheses are generated. 

H1: Sincerity has statistically significant effect on brand affect. 

H2: Excitement has statistically significant effect on brand affect. 

H3: Competence has statistically significant effect on brand affect. 

H4: Sophistication has statistically significant effect on brand affect. 

H5: Ruggedness has statistically significant effect on brand affect. 

 

1.5 Personality Type Differences Over Brand Personality Effect on Brand Affect 

Brand personality is started to be used in consumer research in early 1958s when Martineau referred 

to personality in the discussion of a retail store‘s symbolic dimension. On the basis of the usage 

among marketing practitioners and researchers, Aaker (1997) defined brand personality as a ―set of 
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human characteristics associated with a brand (p.347).‖Therefore, Azoulay and Kapferer (2003: 

p.151) were argued that brand personality is mirrored human personality. That is consistent with the 

argument; brand personality is originated in consumers‘ perceptions as well as experiences (Freling 

and Forbes, 2005, p.158). By applying the concept of brand personality to consumer personality, it is 

suggested that consumers tend to choose the brands with their preferred personality (Krohmer, Lucia, 

and Bettina, 2006). In parallel with that argument, Helgeson and Supphellen (2004) stated that self-

congruity has a positive effect on brand attitude. Thus, it can be speculated that if the consumer‘s 

personality and the brand personalities is aligned, the consumer develops an affection for and 

preference towards the brand. Personality plays an active role in building consumer-brand relationship 

(Lin, 2010).  

Thus, it is hypothized that there are significant differences among the three personality types 

(Compliant, Aggressive, Detached), regarding their brand personality effect on brand affect.  

2.METHODOLOGY 

The aim of this research is primarily to examine the effects of brand personality dimensions on brand 

affect and whether this effect shows the difference among different personality types. A person‘s 

perception of a brand may change according to personality types and the brand personality 

characteristics (Aaker, 1997) may affect brand affection. In that context we aimed to investigate the 

brand personality characteristics of the two most popular mobile phone brands. The secondary aim of 

this research is to assess the impacts of brand personality dimensions on brand affection perceptions 

of users regarding these two brands.  

The research process consisted of two parts: exploratory and descriptive. As part of the exploratory 

research process, a pre-test and class discussions were carried out in order to understand which mobile 

phone brands are used most by students.  

2.1.Pre-test and Class Discussion 

The brands are selected by applying pre-test data collected from 61 respondents. Respondents were 

asked first What kind of products do you consume? The most consumed categories of products listed 

as mobile phones, soft drinks, clothing, sports shoes, and accessories. Mobile phone category was the 

first from those categories. The second question was Which brand do you prefer for a mobile phone? 

The respondents‘ answers were IPhone and Samsung (IPhone =32, Samsung=29). Both brands were 

decided to be included in the research. The class discussion took place in Business class at Istanbul 

University.  

2.2.Measurement of Constructs 

A questionnaire composed of four parts was used in this research. Two different questionnaires were 

prepared for two brands. The questionnaire consists of questions related to personality characteristics, 

brand personality, brand affect and demographics. First part consisted of CAD, second part consisted 

of the perceptions of the consumers related to that brand personality. Third part is related to the 

perception of the consumer on brand affect. The final part of the questionnaire consisted of 

demographic questions asking ―are you the user of IPhone/Samsung mobile phone‖, ―if you purchase 

again, would you prefer this brand‖, ―Gender‖, ―Grade‖, ―How would you describe your personality at 

most from the below ones‖. 

2.2.1.CAD 

The Horney classification system, which may deal with the interpersonal dimension of personality in 

an especially meaningful way, has lacked an adequate means of measurement. A 35-item, Likert-type 

instrument was designed to measure compliant, aggressive, and detached interpersonal orientations, as 

shown in the appendix. The instrument was shown to have adequate test-retest reliability and internal 

consistency reliability. Several studies were then undertaken to determine the instrument's validity. 

2.2.2.Brand Personality Measure 

Brand personality was measured using Aaker‘s brand personality traits. Aaker (1997) conducted 

research to demonstrate that brands can be differentially associated with personality traits in 

consumers‘ minds (Lee & Kang, 2013). A 42-item that represents 5 dimensions of brand personality 

was used to measure consumers‘ perception of brand personality (sincerity, excitement, competence, 

sophistication, ruggedness). Items were measured based on 5-point ratings (Likert type 1 = strongly 

disagree, 5= strongly agree). 
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2.2.3.Brand Affect Measure 

Brand affect were measured using the scales developed by Chaudhuri and Holbrook (2001). Brand 

affect was measured with the items ―I feel good when I use this brand‖, ―This brand makes me 

happy‖, and ―This brand gives me pleasure‖.  All statements were measured on a five-point Likert 

scale (1 = strongly disagree, 5= strongly agree).  

2.3.Sample and Data Collection  

For the main study, data were collected in Istanbul University between November 20, 2017-December 

18, 2018. The students were trained on the aim of the study and the surveying method. Face-to-face 

survey and Convenience sampling method were used. A total of 255 usable questionnaires were 

collected. The incomplete ones and incorrectly filled ones were discarded.  

2.4.Research Model 

 

 

 

 

 

 

3.FINDINGS 

3.1.Respondent Profile 

As may be seen from Table 2, the total sample consists of %53,4 males and %46,6 females. %52 of 

respondents use IPhone and %47,6 of respondents use Samsung. The demographic profiles for each 

mobile phone brand (IPhone and Samsung) are also presented in Table 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personality Types 

Compliant Aggressive Detached 

Brand Personality 

Sincerity 

Excitement 

Competence 

Sophistication 

Ruggedness 

Brand  

Affect 
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Table 2: Respondent Profile 

Demographic 

Characteristics Total Compliant Aggressive Detached 

   Freq. 

Valid 

%  Freq. 

Valid

% Freq.  Valid%  Freq. 

Valid

% 

Brand         

Samsung 120 47,6 87 34,5 12 4,8 21 8,3 

Iphone 131 52,0 87 34,5 26 10,3 18 7,1 

Gender         

Female 117 46,6 88 35,1 11 4,4 18 7,2 

Male 134 53,4 86 34,3 27 10,8 21 8,4 

University         

1st year 88 35,1 63 25,1 10 4,0 15 6,0 

2nd year 12 4,8 9 3,6 1 0,4 2 0,8 

3rd year 56 22,3 37 14,7 7 2,8 12 4,8 

4th year 95 37,8 65 25,9 20 8,0 10 4,0 

 

3.2.Descriptive Statistics 

As part of the descriptive statistics, the mean scores and standard deviations for the 35-item 

personality characteristic scale, 42-item brand personality scale and 3-item brand affection scale were 

examined (Appendix 1). Assessing the results, it may be seen that for the total sample, the brand 

personality adjectives with the highest mean values are technical (Mean= 4,02; Sd.=0, 994) and 

successful (Mean=3,89; Sd.=0, 953). Among the 3 items of the brand affection scale, the one with the 

highest mean value was found to be ‗This brand makes me happy‘ for the total sample (Mean= 3,21; 

Sd.=1,111)  

3.3.Reliability Analysis 

The scales were subjected to reliability analysis. Cronbach‘s Alpha values were calculated for the 

personality characteristics, the brand personality and brand affection scales separately. As a result of 

the reliability analysis conducted on 42-item brand personality scale, the Cronbach‘s Alpha value was 

found to be 0,938. As a result of reliability analysis conducted on 3-item brand affection scale, the 

Cronbach‘s Alpha value was found to be 0, 949. As a result of reliability analysis conducted on 35-

item personality characteristics scale, the Cronbach‘s Alpha value was found to be 0,662. Assessing 

the achieved Cronbach‘s Alpha scores, it may be said that the internal consistency estimates of both 

scales are above the cutoff point of 0,70 as recommended by Nunnaly and Bernstein (1994) with only 

one exception. 

 

3.4.Exploratory Factor Analysis 

Brand Personality Scale  

For the 42-item brand personality scale Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted. The 

results of the final EFA using principal component analysis and varimax rotation resulted in a total of 

seven factors. Having analyzed the factor structure of the brand personality scale, it was revealed that 
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the factor structure showed major differences when compared to Aaker‘s model. As the aim of this 

study was to assess the effects of brand personality dimensions on brand affect and to compare the 

findings with the previous literature that used the brand personality dimensions as independent 

variable in similar models, it was decided to adapt Aaker‘s dimensional structure, which consisted of 

5 factors. The five factors were labeled as in the original scale as sincerity, excitement, competence, 

sophistication and ruggedness. 

Confirmatory Factor Analysis (CFA)  

Both the Brand Personality and Brand Affection Scales were subjected to CFA using Lisrel 8. For the 

Brand Personality Scale, the data showed acceptable fit to the five-factor model (Table 2).  

Both the Brand Personality and Brand Affection Scales were subjected to CFA. The model identified 

in Figure 1 was estimated with LISREL 8.80. The maximum likelihood estimation technique was 

chosen to estimate the factor loadings to test for reliability and validity (Jöreskog and Sörbom, 1993). 

The latent variables in the model were respectively Sincerity (sin), Excitement (exc), Competence 

(comp), Sophistication (soph), Ruggedness (rug) and brand affect (BA).  For the brand personality 

scale, the data showed acceptable fit to the Aaker‘s original 5 factor model (χ
2
/df =2.32; GFI= .0,72; 

AGFI= .0.67; CFI= .96; NFI=0,94; RMSEA= .081). For the brand affect scale, the model was 

saturated and gave perfect fit.   

Reliability and Validity 

Hair et al. (2006) define reliability as ―an assessment of the degree of consistency between multiple 

measurements of a variable‖. Internal consistency which is one of the measures for reliability, refers 

to the consistency among items in scale. Cronbach‘s alpha is used to evaluate this consistency. As 

agreed upon generally, the lower limit for Cronbach‘s Alpha [0,70] is used in this study (Hair et al. 

2006)  

 

Table 3: Cronbach’s Alpha fort the scales 

Variable Cronbach Alphaα 

Overall Brand Personality 0,950 

Brand personality/ Sincerity 0,816 

Brand Personality/ Excitement 0,895 

Brand Personality/ Competence 0,919 

Brand Personality/ Sophistication 0,750 

Overall Brand Affect 0,949 

The Effects of Brand Personality Dimensions on Brand Affect 

Structural equation modeling has been used to test the hypotheses of the research. Structural model 

was shown in  

Figure . Whilst the Chi-square statistic suggested a poor overall fit, it was certainly still within 

acceptable limits (χ
2
/df =2.29; GFI= .71; AGFI= .0.67; CFI= .96; RMSEA= .079) (Malhotra, 2010, 

p.732-733) The point is, although each of the coefficients contributed to the fit of the model; an 

essential characteristic was in estimating dimensionality.  The results also revealed that the brand 

personality factors in the model explains variance in the ratio of .56. 
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Figure 2: Structural Model 

 

Whilst the RMSEA statistic appeared accapteable (< 0.08),  closer examination of t-values showed 

that three dimensions of Brad Personality have small and non-significant structural coefficients.  

Table 4: Results of Hypothesis test 

 

H1 hypothesis, which suggested sincerity dimension of brand personality has effect on brand affect, 

was accepted (β = .44; t = 1.99; p < .001).  H2 hypothesis, suggesting that excitement dimension of 

brand personality has effect on brand affect was rejected (β = -.25; t = -.87; p > .01). Similarly, H3 

hypothesis that suggested competence dimension of brand personality on brand affect, was rejected (β 

= .28; t = 1.21; p > .01). H4 hypothesis, which suggested sophistication dimension of brand 

personality has effect on brand affect, was accepted (β = .40; t = 2.70; p < .001). H5 hypothesis that 

suggested ruggedness dimension of brand personality on brand affect, was rejected (β = -.01; t = .06; p 

> .01). 

The other aim of this research was to distinguish the effects of brand personality dimensions on brand 

affect based on different personality traits. As it is seen that the fit indices related with the structural 

model for the data personality trait complaint orientation was within acceptable levels. The personality 

traits for aggressive and detached orientations were off the limits, so no further analysis was 

conducted for this data. 

Hypothesized Path St. Coefficents t-Value Sig Result

H1: Sincerity --> Brand Affect 0.44 1.99 *** Supported

H2: Excitement --> Brand Affect -0.25 -0.87 Rejected

H3: Competence --> Brand Affect 0.28 1.21 Rejected

H4: Sophistication --> Brand Affect 0.40 2.70 *** Supported

H5: Ruggedness --> Brand Affect -0.01 -0.06 Rejected

*** p<0.001
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Table 5: Structural Model Fit Statistics 

 

 

Table 6: Hypotesis Path Based on Personality Traits 

 

The results indicate that for the total sample, sincerity and sophistication were effective on brand 

affect whereas only sophistication was effective on the brand affect based on personality trait 

dimension of compliant (see  

Table ). 

The results of the Regression Analysis that was also repeated in order to see the effects of brand 

personality dimensions on brand affect regarding the three personality traits are given in Table 7. 

Table 7 presents the results of the regression analysis with the overall brand affect score as the 

dependent variable for the total sample and each personality traits separately.  

 

Table 7: Results of Multiple Regression Analysis (Dependent Variable: Overall Brand Affect) 

 Total Compliant Aggressive Detached 

 Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Constant -,801** -1,046** -,791 -,440 

Sincerity ,150* ,179* ,171 ,223 

Excitement ,115 ,214* ,126 -,062 

Competence ,203* ,079 ,001 ,533* 

Sophistication ,305** ,307** ,404 ,281 

Ruggedness ,060 ,094 ,229 -,305* 

Adjusted R
2 

,492 ,510 ,565 ,484 

*p≤0,05; p≤0,01; VIF: 1,262-4,025 

Overall model Complaint Aggressive Detached

X2 

(df)

2058.77

(899)

1752.84

(894)

2526.78

(899)

2501.90

(894)

χ² /(df) 2.29 1.95 2.81 2.79

p value 0 0 0 0

RMSEA 0.079 0.080 0.10 0.10

NFI 0.94 0.92 0.70 0.49

CFI 0.96 0.96 0.78 0.59

SRMR 0.093 0.099 0.12 0.14

GFI 0.71 0.68 0.40 0.41

AGFI 0.67 0.62 0.31 0.32

N 254 177 38 39

Hypothesized Path St. Coefficents t-Value Sig St. Coefficents t-Value Sig St. Coefficents t-Value Sig St. Coefficentst-Value Sig

H1: Sincerity --> Brand Affect 0.44 1.99 *** 0.50 1.36 - 8.56 -1.26 1.40 0.67

H2: Excitement --> Brand Affect -0.25 -0.87 0.20 -0.52 2.42 1.94 -1.83 -0.52

H3: Competence --> Brand Affect 0.28 1.21 0.018 0.056 15.01 1.24 1.12 0.83

H4: Sophistication --> Brand Affect 0.40 2.70 *** 0.45 2.57 *** - 7.73 -1.27 0.82 0.80

H5: Ruggedness --> Brand Affect -0.01 -0.06 0.14 1.36 -1.27 -0.81 0.79 1.17

*** p<0.001

Overall Model Personality Trait - Compliant Personality Trait - Aggressive Personality Trait - Detached 
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As may be seen from Table 5, regarding the total sample, only three dimensions (Sincerity, 

Competence and Sophistication) out of five were found to be statistically effective on the brand affect. 

Thus, H1, H3 and H4 were accepted. For personality traits Compliant, the brand personality 

dimensions that showed statistically significant effect were Sincerity, Excitement and Sophistication; 

whereas for aggressive personality trait none of the dimensions showed statistically significant effect 

on brand affect. Furthermore, for Detached personality trait the brand personality dimensions that 

showed statistically significant effects were Competence and Ruggedness. Both analyses have 

confirmed that sincerity and sophistication dimensions of brand personality have effects on brand 

affect. Also, both analysis have confirmed that sophistication dimension of brand personality has 

effect on brand affect based on compliant personality trait. Based on aggressive personality trait none 

of the personality dimensions has effect on brand affect regarding both analyses.   

Brand Personality Characteristics of Samsung and IPhone 

In order to examine the brand personality characteristics of Samsung and IPhone, the mean values and 

standard deviations regarding the five dimensions of Brand Personality scale were analyzed for each 

mobile phone brands. 

 

Table 8: Mean Scores and Differences  for the Mobile Phone Brands 

 

Considering the mean scores given in Table 8, the major brand personality characteristic identified 

with both brands was found to be competence. However, some differences were spotted in the 

dimensions that achieved the second highest mean scores for both mobile phone brands. For IPhone, 

the next personality characteristic with the second highest mean score was excitement, for Samsung it 

was sincerity. Taking into account the results given it may be assumed that, besides being identified 

with being competence, IPhone was perceived to be excited whereas Samsung was perceived to be 

sincere. 

 In order to see whether there were any statistical significance differences between the two mobile 

phone brands in terms of brand personality dimensions One-Way Anova test was conducted. As may 

be seen from  

 

Table 6, statistically significant differences were spotted for five dimensions of brand personality. 

 

4.CONCLUSION AND DISCUSSION 

This research addressed the brand personality construct based on personality traits. The aim of the 

study was to apply the brand personality model of Aaker (1997) to the brand affect. Also, to examine 

the brand personality characteristics of Samsung and IPhone besides assessing the effects of brand 

personality dimensions based on personality types of brand affect regarding these brands.  

Depending on the results of the exploratory research process, the 42 items of the original Aaker 

(1997) brand personality scale was adapted. As for the measurement of brand affect construct, the 3-

item scale developed by Chaudhuri and Holbrook (2001) was adapted. Both scales were subjected to 

exploratory (EFA) and confirmatory (CFA) factor analysis in order to test for dimensionality. 

The brand personality dimensions were found to be sincerity, excitement, competence, sophistication 

One-Way

ANOVA

Sincerity 132 3,5033 ,62120 3,2994 ,65460 6,487*
Excitement 132 3,9063 ,68731 3,1822 ,75557 63,975**
Competence 132 4,0469 ,75284 3,3124 ,79860 56,933**
Sophistication 132 3,7177 ,64504 2,9030 ,75108 86,388**
Ruggedness 132 3,4136 ,84282 3,0561 ,79356 12,064**
*p<0.05;**p<0,001

Mean

Std. 

Deviation F Value

Iphone Samsung

N Mean

Std. 

Deviation
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and ruggedness.  This dimensional structure is parallel with the Aaker‘s brand personality model 

(1997).  

Considering the brand personalities of the two mobile phone brands, both brands were found to be 

competent as their primary personality. This finding is understandable as individuals mostly use these 

brands as their mobile phone preference. Considering the second highest scores received for the brand 

personality dimensions, IPhone was found to be perceived as being excited, Samsung was perceived 

as being up sincere.  

Parallel with the literature, the findings of both analyses indicate that sincerity and sophistication 

brand personality dimensions are significantly effective on brand affect regarding the total sample. 

The results indicate that in order to improve the brand affect, brands should place more importance on 

being down-to-earth, honest, original, real, wholesome, sentimental and friendly which will enhance 

its perception of being sincere. Additionally, brands should place more importance on upper class, 

glamorous, good-looking, charming, feminine, and smooth that will enhance its perception of being 

sophisticated. The findings of regression analysis indicate that competence has a significant effect on 

brand affect as well. It is also suggested that brands should consider being hardworking, secure, 

technical, intelligent, successful, leader, confident, corporate which will enhance its perception of 

being competent. 

Based on personality traits (CAD) only significant result was sophistication effect on brand affect for 

Compliant. Both analysis have confirmed that sophistication dimension of brand personality has effect 

on brand affect based on compliant personality trait. In order to improve the brand affect for the 

consumers who have compliant personality trait, brands should consider being more upper class, 

glamorous, good-looking, charming, feminine, and smooth. 

Brand personality is a widely research area in marketing. But brand affect has limited number of 

research. In order to have sustainable success, brands should develop branding strategies with 

distinctive characteristics. This study has its own limitations. First of all, the sampling method used in 

this study is convenience sampling. Therefore, the results are valid for the sample and not 

representative of the whole population. Besides, respondents are recruited only in Istanbul University 

students. For further research, studies on different samples and using higher number of different 

consumer groups are encouraged.  
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ÖZ 

Bu ÑalıĢmanın temel amacı, ÑalıĢanların iĢveren marka faaliyetlerine yönelik 

değerlendirmelerinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkilerini sorgulamaktır. ÆalıĢma, 

Ġstanbul‘da hizmet sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren 304 iĢletme ÑalıĢanı ile 

gerÑekleĢtirilmiĢ ve ĠÑirgen (2016)‘in ĠĢveren Marka ölÑeği ve Allen ve Meyer (1997)‘in 

Érgütsel Bağlılık ölÑeğinden faydalanılmıĢtır. AraĢtırma sonuÑlarına göre; iĢveren marka 

uygulamalarına yönelik olumlu değerlendirmeler ÑalıĢanların duygusal ve normatif 

bağlılıklarını anlamlı ve pozitif yönde etkilerken, devam bağlılığına anlamlı bir etkisi 

bulunamamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢveren Markası, Érgütsel Bağlılık, ĠĢlevsel Fayda, Algılanan Psikolojik 

Fayda 

THE RELATION BETWEEN EMPLOYER BRAND MANAGEMENT 

APPLICATIONS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN 

THE SERVICE SECTOR IN ISTANBUL 

 

ABSTRACT 

          The main purpose of this study is to question the impact of employees‘ evaluations 

about brand activities on their organizational commitment. This study was conducted in 

Istanbul with 304 employees working in different fields services sector. It was used the scale 

of ĠÑirgen‘s (2016) the employer branding, also Allen and Meyer‘s (1997) the organizational 

commitment scale. According to the results.; it is found that the employees‘ positive 

evaluations about employer branding has positive and meaningful effect on affective  and 

normative commitment, but it couldn‘t be found any relation with employees‘ continuance 

commitment. 

 

KeyWords: Employer Brand, Organizational Commitment, Functional benefit, Perceived 

psychologic benefit 

 

1. GiriĢ ve Literatür Taraması 

ÆağdaĢ bir yönetim anlayıĢı ortaya koyan iĢveren markası, ÑalıĢanlarda bulundukları 

iĢletmenin ―ÑalıĢılabilecek en iyi yer olma‖ algısı yaratmaya yönelik bir kavramdır.ĠĢveren 

marka kavramı nitelikli mevcut ÑalıĢanları elde tutup,  yetenekli potansiyel adayları 

iĢletmeye Ñekmesiyle birlikte öneminidaha Ñok artmıĢtır. ĠĢveren marka faaliyetlerinin genel 

olarak; bireylerin motivasyon ve performanslarını yükseltme, nitelikli iĢgücünü arttırma ve 

bununla birlikte iĢgücü devir hızını azaltma, iĢe alım maliyetlerini düĢürme ve iĢletmenin 

rekabet gücünü arttırma gibi olumlu etkilerininolduğu görülmektedir (BaĢ, 2011: 43-47). 

ĠĢveren marka kavramı; yorumlanan örgüt kimliği imajı, algılanan iĢlevsel fayda ve algılanan 

psikolojik fayda olmak üzere üÑ alt boyuttan oluĢmaktadır. Yorumlanan örgüt kimliği imaj 
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boyutu;bireylerin ÑalıĢtıklarıiĢletmenin kimlik imajı ile ilgili algılarını, algılanan iĢlevsel 

fayda boyutu; ÑalıĢanların yöneticileri ile olan iliĢkisini, algılanan psikolojik fayda boyutu; 

ÑalıĢanların iĢletmeye karĢı aidiyetlik duygularını ortaya Ñıkarmaya yöneliktir. 

 

Son on yılda iĢletmeler iĢveren markası uygulamalarının hem örgüt hem de ÑalıĢan 

Ñıktılarındaki olumlu Ñıktılarını dikkate alarak, gerekli politika ve süreÑleri uygulamaya 

koymuĢlardır. Akademik yazında da iĢveren markası ile ilgili ÑalıĢmalar daha sık yer almaya 

baĢlamıĢtır. Bazı araĢtırmalar medikal sektöründe iĢveren marka faaliyetleri ile örgütsel 

bağlılık iliĢkisini incelerken (Bayrak, 2016: 2), bazıları, biliĢim sektöründe iĢveren marka 

faaliyetleri ile örgütsel bağlılık iliĢkisini incelemiĢtir (Kara, 2013: 91).Yine ilgili konuda; 

üretim sektöründe iĢveren markası ve ÑalıĢan memnuniyeti (Demir, 2014: iii), turizm 

sektöründe iĢveren marka faaliyetleri ile ÑalıĢanların iĢten ayrılma niyetleri (ĠÑirgen, 2016: 

40), havacılık sektöründe ise,iĢveren marka faaliyetleri ile iĢe adanmıĢlık 

iliĢkileriirdelenmiĢtir (Terlemez, 2012:40).ÆalıĢanın örgütsel bağlılık düzeyi ve türü de 

iĢveren markası uygulamaları ile iliĢkili olan Ñıktılardan biridir. 

 

Érgütsel bağlılık, bireyin ÑalıĢtığı iĢletme ile kurduğu güÑ birliğinin ve aidiyetlik 

duygusunun derecesi olarak tanımlanmaktadır (Saldamlı, 2009: 9).ĠĢveren marka 

faaliyetlerininsonucu olarak ortaya Ñıkanörgütsel bağlılık kavramının öneminin ortaya 

konulduğu araĢtırma sonuÑlarına göre; bağlılığı yüksek olan ÑalıĢanların performansları, iĢ 

tatmin düzeyleri ve verimlilikleri giderek artarken, devamsızlık ve iĢgücü devir oranları ise 

hızla düĢmektedir (Erdem, 2007: 67). Érgütsel bağlılık kavramının duygusal, devam ve 

normatif olmak üzere üÑ alt boyutu bulunmaktadır. Érgütsel bağlılığın duygusal 

boyutu;ÑalıĢanların iĢletmeye karĢı aidiyet ve sadakatlerini, devam boyutu; ÑalıĢanların 

iĢletmeden ayrılma riskini göz önünde bulundurarak iĢletmeye kalmaya devam etme 

kararlarını, normatif boyutu; iĢletmeye karĢı kendini sorumlu hisseden bireylerin 

bağlılıklarını ortaya Ñıkarmaya yöneliktir. 

 

2. Uygulama 

 

2.1. AraĢtırma Amacı 

AraĢtırmanın amacı, Ġstanbul‘da hizmet sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren iĢletme 

ÑalıĢanlarının demografik özellikleri de dikkate alınarak, iĢveren marka faaliyetlerinin 

örgütsel bağlılıklarınıne ölÑüde etkilediğini saptayabilmektir.AraĢtırma,ÑalıĢanların iĢveren 

marka uygulamalarına yönelik değerlendirmelerini iÑermektedir. 

2.2. AraĢtırma Evreni ve Örneklemi 

ÆalıĢmanın evrenini, Ġstanbul‘da hizmet sektöründe farklı alanlardafaaliyet gösteren iĢletme 

ÑalıĢanları oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise, Ġstanbul‘da hizmet sektöründe 

farklı alanlarda faaliyet gösteren (304) iĢletme ÑalıĢanları oluĢturmaktadır.Katılımcıların; 

%59.7‘si kadın, %39.5‘i 26-33 yaĢ aralığında, %56.1‘i üniversite mezunu, %63.5‘i ise bekar 

bireylerden oluĢmaktadır. Katılımcıların, meslek yaĢamlarına iliĢkin özelliklerine 

baktığımızda ise toplam ÑalıĢma süresi %35.5 ile 1-5 yıl arası olan ÑalıĢanlar, bulunduğu 

iĢyerindeki ÑalıĢma süreleri incelendiğinde %66.3 ile 1-5 yıl arasındaki ÑalıĢanlar, sektördeki 

toplam ÑalıĢma süresine göre ise, %47.7 ile yine 1-5 yıl arasında ÑalıĢan bireylerden 

oluĢmaktadır. 

2.3. AraĢtırma Hipotezleri 

Ġlgili yazında, iĢveren markası ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur (Kara, 2013: 118; Bayrak, 2016: 100). ĠĢletmelerin marka ile ilgili uygulamaları 

ÑalıĢan memnuniyeti arasındaanlamlı bir iliĢki olduğusonucuortaya ÑıkmıĢtır (Demir, 2014: 

56).ĠĢveren markası uygulamaları ile duygusal bağlılık iliĢkisinin incelendiği baĢka bir 
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ÑalıĢma ise; iĢveren markası uygulamalarının duygusal bağlılığa düĢük de olsa olumlu etkisi 

olduğunugöstermiĢtir (Dönmez, 2016: 63-64).Yapılan farklı bir ÑalıĢmada; iĢveren 

markasının fonksiyonel ve sembolik faydalarının iĢe adanmıĢlıkla pozitif yönlü anlamlı bir 

iliĢki olduğu sonucu ortaya ÑıkmıĢtır (Terlemez, 2012: 84-89). 
Bu bilgilerin ıĢığı altında araĢtırma hipotezi ve alt hipotezleri aĢağıda belirtilmektedir. 
 

1.H1:ĠĢveren markası faaliyetleri uygulamalarına yönelik olumlu değerlendirmeler 

ÑalıĢanların örgütsel bağlılıklarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

H1a:ĠĢveren markası faaliyetleri uygulamalarına yönelik olumlu değerlendirmeler ÑalıĢanların 

duygusal bağlılıklarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.   

H1b: ĠĢveren markası faaliyetleri uygulamalarına yönelik olumlu değerlendirmeler 

ÑalıĢanların devam bağlılıklarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.   

H1c: ĠĢveren markası faaliyetleri uygulamalarına yönelik olumlu değerlendirmeler 

ÑalıĢanların normatif bağlılıklarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler. 

 
2.4. AraĢtırma Yöntemi 

Anket ifadelerinin hazırlanmasında, Allen ve Meyer (1997)‘in 18 ifadelik ve üÑ alt boyuttan 

oluĢan örgütsel bağlılık ölÑeğinden yararlanılmıĢtır (Gürkan, 2006: 72).  Érgütsel bağlılık 

ölÑeğinin alt boyutları; duygusal, devam ve normatif  bağlılıktır. ĠĢveren markası ölÑeğinin 

düzenlenmesinde, ĠÑirgen (2016)‘in ĠĢveren Marka ölÑeğinden yararlanılmıĢtır. ÉlÑek 23 

ifadeden ve ÑalıĢanların yorumlanan kimlik imajı, algılanan psikolojik fayda ve algılanan 

iĢlevsel fayda algılarını ölÑmeye yönelik sorulardan oluĢmaktadır (ĠÑirgen, 2016:52). 

OluĢturulan soru formu hem elden hem de online olarakkolayda örneklem seÑimi ile 

belirlenerek ÑalıĢanlaragönderilmiĢtir. Anketi yanıtlayan 310 kiĢiden 304‘ününyanıtları 

analizlere tabii tutulmuĢtur. AraĢtırmada, ölÑeğin yapı geÑerliliğinin ortaya koymak iÑin 

doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıĢtır.Verilerin karĢılaĢtırılmasında; ikili grup 

karĢılaĢtırmalarında t-testi, ikiden fazla grup karĢılaĢtırmalarında Anova testi uygulanmıĢtır. 

DeğiĢkenler ve alt boyutları arasındaki iliĢkinin sorgulanmasında Pearson Korelasyon 

Analizi ve bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkene etkisini incelemek iÑin Lineer Regresyon 

analizi kullanılmıĢtır. 

2.5. AraĢtırma Bulguları ve TartıĢma 

18 maddeden oluĢan örgütsel bağlılık ölÑeğinin Cronbach Alpha katsayısı alpha=0.837 

olarak yüksek bulunmuĢtur. Tablo 1.‘de ölÑeğin yapı geÑerliliğinin ortaya koymak iÑin 

doğrulayıcı faktör analizi verilmiĢtir. 
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Tablo 1. Örgütsel Bağlılık Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Soru no Madde Boyut 
Regresyon 

Katsayısı 

Stand. 

Regres.Katsayı 
p 

Érgütselbağlılık1 
1-Kariyerimin devamında bu örgütte ÑalıĢmak beni 
mutlu eder. 

Duygusal 0,75 0,62 0,000 

Érgütselbağlılık2 
2-Bu örgütün problemlerini gerÑekten kendi 
problemlerim gibi hissederim. 

Duygusal 0,89 0,77 0,000 

Érgütselbağlılık3 3-Bu örgütün benim iÑin özel bir anlamı vardır. Duygusal 0,89 0,74 0,000 

Érgütselbağlılık16 

16-Bu örgüte kendimi ―duygusal olarak bağlı‖ 

hissetmiyorum. 
Duygusal 0,91 0,72 0,000 

Érgütselbağlılık17 
17-Érgütümde kendimi ―ailenin parÑası‖ gibi 
hissetmiyorum 

Duygusal 0,92 0,72 0,000 

Érgütselbağlılık18 
18-Érgütüme karĢı güÑlü bir ait olma hissi 
beslemiyorum. 

Duygusal 1,00 0,81 
 - 

Érgütselbağlılık4 
4-ġu anda, bu örgütte kalmak benim iÑin bir istekten 
Ñok bir gerekliliktir. 

Devam 1,00 0,53 
-  

Érgütselbağlılık5 

5-ġu anda, istesem bile bu örgütten ayrılmam benim 

iÑin Ñok zordur. 
Devam 1,69 0,80 0,000 

Érgütselbağlılık6 

6-ġimdi iĢimden ayrılmak istediğime karar verirsem, 

hayatımda pek Ñok Ģey alt üst olurdu. 
Devam 1,43 0,68 0,000 

Érgütselbağlılık7 

7-Bu örgütten ayrılmayı göze alamayacak kadar az 

alternatifim olduğunu hissediyorum. 
Devam 1,42 0,74 0,000 

Érgütselbağlılık8 

8-Eğer bu örgüte kendimden bu kadar Ñok Ģey 

katmamıĢ olsaydım, baĢka bir yerde ÑalıĢmayı göz 

önünde bulundurabilirdim. 

Devam 0,72 0,38 0,000 

Érgütselbağlılık9 

9-Bu örgütten ayrılmanın olumsuz sonuÑlarından birisi 

de ÑalıĢabileceğim mümkün alternatiflerin azlığıdır. 
Devam 1,22 0,65 0,000 

Érgütselbağlılık10 10-Érgütüme Ñok Ģey borÑluyum. Normatif 1,00 0,66  - 

Érgütselbağlılık11 

11-Menfaatime olsa bile, örgütümden ayrılmanın doğru 

olmadığını düĢünüyorum. 
Normatif 1,09 0,70 0,000 

Érgütselbağlılık12 

12-Érgütümden Ģimdi ayrılırsam, kendimi suÑlu 

hissederim. 
Normatif 1,08 0,69 0,000 

Érgütselbağlılık13 13-Bu örgüt benim bağlılığımı hak ediyor. Normatif 1,34 0,83 0,000 

Érgütselbağlılık14 
14-Érgütümden hemen ayrılmazdım Ñünkü burada 
ÑalıĢanlara karĢı sorumluluğum var. 

Normatif 1,01 0,66 0,000 

Érgütselbağlılık15 

15-ġimdiki yöneticilerimle birlikte ÑalıĢma zorunluluğu 

hissetmiyorum. 
Normatif 0,35 0,22 0,002 

 

Érgütsel bağlılık ölÑeği faktör yükleri 0,22 ile 0,83 arasında değiĢmektedir. ÉlÑek iÑinde tüm 

maddeler anlamlıdır. 

23 maddeden oluĢan ĠĢveren Markası ölÑeğinin Cronbach Alpha katsayısı alpha= 0.958 

olarak yüksek bulunmuĢtur. Tablo 2.‘de ölÑeğin yapı geÑerliliğinin ortaya koymak iÑin 

doğrulayıcı faktör analizi verilmiĢtir. 
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Tablo 2. ĠĢveren MarkasıÖlçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Soru no Madde Boyut 
Regresyon 

Katsayısı 

Standardize 

Regresyon 

Katsayısı 

p 

Ġ.M. 1 
ÆalıĢtığım kurum sektöründe ÑalıĢılacak en iyi 
kurumlardan birisidir. 

Y.É.K.Ġ. 1,00 0,78 - 

Ġ.M. 2 ÆalıĢtığım kurumda ÑalıĢmak yeni mezunlara cazip gelir. Y.É.K.Ġ. 0,61 0,56 0,000 

Ġ.M. 3 
ÆalıĢtığım kurumda baĢarılı olabilmek iÑin beklenenden 

daha fazla Ñaba göstermeye hazırım. 
Y.É.K.Ġ. 0,74 0,66 0,000 

Ġ.M. 4 Bu kurumda ÑalıĢmayı Ñevreme öneririm. Y.É.K.Ġ. 1,10 0,86 0,000 

Ġ.M. 5 
ÆalıĢtığım kurumda iĢ arkadaĢlarımla iyi iliĢkiler 

iÑindeyim. 
Y.É.K.Ġ. 0,42 0,55 0,000 

Ġ.M. 6 ÆalıĢtığım kurumda üstlerimle iyi iliĢkiler iÑindeyim. A.Ġ.F. 1,00 0,74 - 

Ġ.M. 7 ÆalıĢtığım kurumda yöneticiler ÑalıĢanlara karĢı ilgilidir. A.Ġ.F. 1,03 0,77 0,000 

Ġ.M. 8 
ÆalıĢtığım kurumda yöneticiler ÑalıĢanlara karĢı 
samimidir. 

A.Ġ.F. 1,24 0,86 0,000 

Ġ.M. 9 ÆalıĢtığım kurumda yöneticiler liderlik vasıflarına sahiptir. A.Ġ.F. 1,39 0,94 0,000 

Ġ.M. 10 Bu kuruma alanında yetkin ÑalıĢanlar seÑilir. A.Ġ.F. 1,36 0,93 0,000 

Ġ.M. 11 
ÆalıĢtığım kurumda yenilikÑi ve sorunlara Ñözüm getiren 

öneriler ödüllendirilir. 
A.Ġ.F. 0,68 0,74 0,000 

Ġ.M. 12 ÆalıĢtığım kurum fikirlerimi önemser. A.P.F.  1,00 0,81 - 

Ġ.M. 13 
ÆalıĢtığım kurum iĢgören temininde kendi ÑalıĢanlarının 

düĢüncelerine önem verir. 
A.P.F. 1,07 0,86 0,000 

Ġ.M. 14 
ÆalıĢtığım kurum benim iĢ-özel yaĢam dengeme özen 

gösterir. 
A.P.F. 1,05 0,76 0,000 

Ġ.M. 15 Ġyi (kalitede) hizmet veren bir kurumda ÑalıĢıyorum. A.P.F. 1,06 0,87 0,000 

Ġ.M. 16 
ÆalıĢtığım kurumda, ÑalıĢanların yararlanabileceği sosyal 

imkanlar bulunur. 
A.P.F. 0,91 0,71 0,000 

Ġ.M. 17 
ÆalıĢtığım kurumda, ailelerimizle katılabileceğimiz sosyal 
etkinlikler düzenlenir. 

A.P.F. 0,66 0,55 0,000 

Ġ.M. 18 
Bu kurumda ÑalıĢanlar arasında eğlenceli bir iĢ ortamı 

vardır. 
A.P.F. 0,95 0,74 0,000 

Ġ.M. 19 
ÆalıĢtığım kurumda kendimi ailenin bir parÑası olarak 

hissediyorum. 
A.P.F. 1,26 0,89 0,000 

Ġ.M. 20 Kariyerimin devamında bu kurumda ÑalıĢmak isterim. A.P.F. 1,18 0,91 0,000 

Ġ.M. 21 
Diğer kurumlar arasından seÑim yapmak zorunda olsam 

yine ÑalıĢtığım kurumu seÑerdim. 
A.P.F. 1,23 0,91 0,000 

Ġ.M. 22 ÆalıĢtığım kurum benim hedeflerimi önemser. A.P.F.  1,22 0,87 0,000 

Ġ.M. 23 
ÆalıĢtığım kurumda mesleki uzmanlaĢmaya yönelik iĢ 
tanımları mevcuttur. 

A.P.F. 0,94 0,73 0,000 

 

ĠĢveren markası ölÑeği faktör yükleri 0,55 ile 0,94 arasında değiĢmektedir. ÉlÑek iÑinde tüm 

maddeler anlamlıdır. 

ĠĢveren markası genel toplam ile duygusal bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %73,1 pozitif yönde anlamlı iliĢki 

bulunmuĢtur (r=0,731; p=0,000<0,05). ĠĢveren markası genel toplam ile devam bağlılık 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 

istatistiksel aÑıdan anlamlı iliĢki bulunamamıĢtır (r=0,011; p=0,855>0,05). ĠĢveren markası 

genel toplam ile normatif bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon 

analizi sonucunda, puanlar arasında %61,7 pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur 

(r=0,617; p=0,000<0,05). ĠĢveren markası genel toplam ile örgütsel bağlılık genel toplam 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere korelasyon analizi yapılmıĢtır. Puanlar arasında %62,8 

pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (r=0,628; p=0,000<0,05). 

ĠĢveren markasının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere regresyon analizi 

yapılmıĢtır. Ġki kavram arasındaki iliĢki istatistiksel aÑıdan anlamlı bulunmuĢtur (F=196,207; 

p=0,000<0.05), iĢveren marka uygulamalarının örgütsel bağlılığı anlamlı ve pozitif yönde 
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etkilediği anlaĢılmıĢtır (R
2
=0,392; p=0,000<0.05). AĢağıdaki Tablo 4.‘te Lineer Regresyon 

analizi sunulmaktadır.  

Tablo 4. ĠĢveren Markasının Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisine ĠliĢkin Lineer 

Regresyon Analizi 

Bağımlı DeğiĢken Bağımsız DeğiĢken ß t p F Model (p) R2 

Érgütsel Bağlılık 

Genel Toplam 

Sabit 1,521 11,177 0,000 

66,836 0,000 0,395 

Yorumlanan Érgüt Kimlik Ġmajı 0,167 3,280 0,001 

Algılanan ĠĢlevsel Fayda 0,048 0,897 0,371 

Algılanan Psikolojik Fayda 0,254 4,159 0,000 

Duygusal Bağlılık 

Sabit 0,727 4,082 0,000 

117,022 0,000 0,535 
Yorumlanan Érgüt Kimlik Ġmajı 0,228 3,419 0,001 

Algılanan ĠĢlevsel Fayda 0,089 1,277 0,202 

Algılanan Psikolojik Fayda 0,480 6,001 0,000 

Devam Bağlılık 

Sabit 2,750 11,611 0,000 

0,670 0,571 
-

0,003 

Yorumlanan Érgüt Kimlik Ġmajı 0,102 1,152 0,250 

Algılanan ĠĢlevsel Fayda 
-
0,081 

-0,871 0,384 

Algılanan Psikolojik Fayda 0,014 0,132 0,895 

Normatif Bağlılık 

Sabit 1,087 6,238 0,000 

61,758 0,000 0,376 
Yorumlanan Érgüt Kimlik Ġmajı 0,171 2,626 0,009 

Algılanan ĠĢlevsel Fayda 0,135 1,979 0,049 

Algılanan Psikolojik Fayda 0,268 3,432 0,001 

Érgütsel Bağlılık 

Genel Toplam 

Sabit 1,596 13,910 0,000 
196,207 0,000 0,392 

ĠĢveren Markası Genel Toplam 0,452 14,007 0,000 

 

AraĢtırma anketini yanıtlayanların demografik özelliklerine iliĢkin yapılanve normal dağılım 

gösteren verilerin t-Testi ve Anova testi sonuÑlarına göre; iĢveren marka faaliyetlerine 

yönelik algıların; toplam ÑalıĢma süresi, sektörde toplam ÑalıĢma süresi ve cinsiyet 

değiĢkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterirken; yaĢ, Ģu anki iĢyerinde ÑalıĢma süresi, 

medeni durum ve eğitim değiĢkenleri arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

AraĢtırma anketini yanıtlayanların demografik özelliklerine iliĢkin analizler doğrultusunda 

gerÑekleĢtirilen ve normal dağılım gösteren verilerin t-Testi ve Anova testi sonuÑlarına göre; 

örgütsel bağlılık faaliyetlerine yönelik algıların; Ģu anki iĢyerindeki ÑalıĢma süresine göre 

fark istatistiksel aÑıdan anlamlı bulunurken;  yaĢ, toplam ÑalıĢma süresi, sektörde toplam 

ÑalıĢma süresi, cinsiyet, medeni durum ve eğitim değiĢkenlerine göre fark istatistiksel aÑıdan 

anlamlı  

3. Sonuç  

ĠĢveren marka faaliyetlerinin ÑalıĢanların örgütsel bağlılıkları üzerinde etkili olduğu 

varsayımından yola Ñıkarak gerÑekleĢtirilen bu ÑalıĢmada, genel olarak iĢveren markası ve 

örgütsel bağlılık kavramlarından bahsedilmiĢ ve iki kavram arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

Yapılan analiz sonuÑlarına göre; ; iĢveren marka uygulamalarına yönelik olumlu 

değerlendirmeler ÑalıĢanların duygusal ve normatif bağlılıklarını anlamlı ve pozitif yönde 

etkilerken, devam bağlılığına anlamlı bir etkisi bulunamamıĢtır. Dolayısıyla H1c hipotezi 

kabul edilmemiĢtir. Bu nedenle H1 hipotezi kısmen kabul edilmiĢtir. 

4. AraĢtırma Kısıtları ve Gelecek ÇalıĢmalara Öneriler 

AraĢtırmanın yalnızca Ġstanbul genelinde ve kısıtlı bir zaman zarfında gerÑekleĢtirilmiĢ 

olması araĢtırma sonuÑlarının genellenmesini kısıtlamaktadır. Gelecekte yapılması öngörülen 
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ÑalıĢmalarda sektörel bazlı ya da il bazlı karĢılaĢtırmalarının gerÑekleĢtirilmesiyle elde 

edilecek yeni ve daha kapsamlı bulgular, verilerin genellenebilirlik oranında artıĢ sağlayarak 

literatüre katkıda bulunacaktır. Ayrıca ulusal Ñapta olan bu ÑalıĢmadan farklı olarak konu ile 

ilgili yapılacak uluslararası ÑalıĢmaların farklı ulusların konuya bakıĢ aÑılarını ortaya 

Ñıkaracağından önem arz etmektedir. 
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YEREL ĠġLETMELERĠN SATIN ALIMLARINDA MARKA DUYARLILIĞINI 

ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 
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Özet 

Günümüzde iĢletmeler aÑısından markanın öneminin artması, zorlaĢan rekabet koĢulları ve sürekli 

değiĢen tüketici istekleri karĢısında pazarlama faaliyetlerinin değiĢmesi ve ürün özelliğinin öneminin 

azalması, marka ve markalaĢma ÑalıĢmalarının ön plana Ñıkmasından ileri gelmektedir. Dolayısıyla 

günümüzde iĢletmeler, rekabette güÑlü olmak iÑin üründen Ñok markaya önem vermektedir. Êründen 

Ñok markanın ön plana Ñıktığı günümüz pazarlarında artık kaliteli ürün baĢarı iÑin yeterli olmamakta 

ancak kaliteli ürün markayla desteklendiği ölÑüde rekabette baĢarıya ulaĢılabilmektedir. Bu bağlamda 

iĢletmelerin endüstriyel satın alımlarında markaya olan duyarlılık her geÑen gün artmaktadır. Bu 

ÑalıĢmada iĢletmelerin endüstriyel ürün satın alımlarında marka duyarlılığını etkileyen faktörlerin 

neler olduğunu tespit etmek amaÑlanmıĢtır. Bu amaÑ doğrultusunda UĢak Fırıncılar ve Unlu Mamüller 

Esnaf Odasına bağlı iĢletmelere anket uygulanmıĢtır. Verilerin analizinde ortalama, güvenilirlik 

analizi ve Ñoklu regresyon analizleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda satın alma bölümünün 

hedefleri, ürünün önem derecesi ve memnuniyet faktörlerinin marka duyarlılığını etkilediği tespit 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Marka Yönetimi, Markalama, Marka Duyarlılığı, Endüstriyel Pazarlama. 

 

THE FACTORS THAT INFLUENCE THE BRAND SENSITIVITY OF BUSINESS 

ENTERPRISES ON PURCHASING 

Abstract 

Nowadays, the rise in importance of the brand with regards to business, the challenging conditions of 

competition and the change of marketing transaction in the face of ever-changing wills of consumers 

and decrease in the importance of a product feature are resulted from the fact that brand and branding 

studies started to come into prominence. Accordingly, competitiveness is ensured by brands rather 

than products. In today‘s market where the brand, rather than a product, comes into prominence, a 

quality product is not enough for success, it is succeeded to extent that quality product is supported by 

brand. In this context, the brand sensitivity of business towards industrial purchase rises day by day. 

In this study, the factors that influence the brand sensitivity of business enterprises over purchasing 

are aimed to be established as to what they are. In accordance with this purpose, a survey including 

enterprises of bakers and pastries located within the borders of UĢak Province has been conducted. In 

the analysis of acquired data, average, reliability analysis and multiple regression analysis has been 

performed. As a result of the research, it has been determined that the goals of purchasing department, 

significance level of the product and the satisfaction factors influence the brand sensitivity. 

Keywords: Brand Management, Branding, Brand Sensitivity, Industrial Marketing. 

 

 

1. GĠRĠġ 

Günümüzde marka ve markalaĢma Ñoğunlukla tüketici ürünleri aÑısından incelenmekte ve 

tartıĢılmaktadır. Ancak, iletiĢim teknolojisindeki ilerlemenin etkisiyle hızla yayılan globalleĢme 

tüketici ürünlerinin üretimi iÑin gerekli olan endüstriyel ürünlere ulaĢmayı kolaylaĢtırmaktadır. Bu 

durum endüstriyel pazarlardaki ürünlerin de farklılaĢmasını gerektirmektedir. Bu yüzden endüstriyel 

üreticiler farklılaĢmayı sağlanmak iÑin marka ve markalamaya daha fazla önem vermektedir.  

Endüstriyel ürün ve hizmetleri tüketici pazarlarında talep edilen ürünlerin üretiminde 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla endüstriyel alıcılar bu ürünleri satın alırken rasyonel faydaya daha fazla 

önem vermektedir. Ancak günümüzde endüstriyel pazarlarda ürün sayısının artması performans gibi 

rasyonel kriterlerin yanında örneğin hedonik kriterlerin de önem kazanmasına sebep olmaktadır. Bu 
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bağlamda endüstriyel ürün üreticileri rekabette önde yer alabilmek iÑin marka ve markalaĢma 

kavramının üzerinde durmaları gerekmektedir.  

Duygusal aÑıdan marka, ürünün önemli bir parÑası olmakla birlikte ürüne değer katan nitelik 

taĢımaktadır. MarkalaĢma, iĢletmeye farklılaĢtırma temeline dayalı rekabet stratejisinde önemli 

avantaj sağlamaktadır. Æünkü farklılaĢma rekabette farklı ve ayırt edici yanları sunmayı 

gerektirmektedir. MarkalaĢma, somut özelliklere ilave olarak alıcının psikolojik unsurları da göz 

önüne almasına yardım etmektedir. Æünkü bu farklılaĢma iĢletmeye gerÑekleĢtirmek istediği 

amaÑlarına ulaĢma imkÍnı sunmaktadır. FarklılaĢma iĢletmenin özel ve farklı bir Ģey ortaya koyması 

ve bunu pazara değer olarak sunmasını gerektirmektedir. FarklılaĢma yaratacak bu değerler; tasarım, 

teknoloji, müĢteri hizmetleri, pazarlama, ürün farklılaĢtırma ve marka olabilmektedir. Bu değerler ile 

iĢletme pazara ilk giren olmakta ve müĢteri bağlılığı kazanmaktadır. Bu bağlılığın oluĢmasında 

müĢterinin markaya olan duyarlılığı önemli olmaktadır. 

Marka duyarlılığı, belirli bir ürün kategorisinde alternatifleri değerlendirme sürecinde müĢterinin 

psikolojik faktörlerin yardımıyla marka ismine verdiği değerler bütünüdür (Hunter vd., 2006:157). Bu 

bağlamda ÑalıĢmanın amacı marka duyarlılığını etkileyen faktörlerin neler olduğunu tespit etmektir. 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda öncelikle endüstriyel pazarlar ve satın alma özellikleri ile marka 

duyarlılığı hakkında teorik bilgiye yer verilmiĢtir. Sonraki bölümde ise bu teoriyi destekleyen 

araĢtırmanın bulgu ve sonuÑlarına yer verilmiĢtir. 

 

2. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

2.1. Endüstriyel Pazarlar ve Satın Alma Özellikleri 

Endüstriyel pazar, yeni bir mal veya hizmetin üretilmesinde, kullanmak zorunda olunan ürünlerin 

üretimi veya pazarlamasını gerÑekleĢtiren kiĢi veya kurumların, bir diğer ifade ile endüstriyel 

alıcıların oluĢturduğu pazardır. Bir diğer tanıma göre, diğer iĢletmelere satılan, kiralanan veya tedarik 

edilen mal ve hizmetlerin üretim süreci iÑin gerekli olan mal ve hizmetleri (endüstriyel mal veya 

üretici malları) alan tüm kiĢi ve örgütlerdir   (Tek, 2005:229). 

Endüstriyel alıcılar Ñoğunlukla belirli yerlerde ve bölgelerde toplanmaktadır. Dağıtım ve hizmet 

sektöründe yer alan iĢletmeler farklı yerlerde bulunmalarına rağmen endüstriyel üreticiler organize 

sanayi bölgeleri gibi bir arada bulunmaktadır. Endüstriyel pazarların müĢterileri ve nihai tüketicilere 

göre büyük ölÑüde belirli bölgelerde kümelenme özelliği göstermektedirler. Bu bağlamda endüstriyel 

alıcılar büyük Ñoğunluğu Ñok az coğrafi bölge ve Ģehirde toplanmaktadır. Belirli bölgelerde 

yoğunlaĢma ise, müĢterilere olan ziyaret sayılarının fazla olması, irtibatın kolay kurulması ve satıĢ 

maliyetlerinin azalması gibi avantajlar sağlamaktadır (Gonzalez-Benito vd., 2014:117).  

Endüstriyel pazarlardaki alıcı sayısı tüketici pazarlarına göre oldukÑa az sayı olmaktadır. Bu ise, satıcı 

ve müĢteri arasında daha sıcak iliĢkilerin kurulmasına ve tarafların birbirlerini daha iyi tanımasına 

olanak sağlamaktadır. Endüstriyel ürün satıĢ elemanları, tüketim ürünlerindeki satıĢ elemanlarına göre 

daha az sayıda müĢteri ile irtibata geÑmektedir. Alıcı sayısının az olması, alıcı ve satıcının birbirlerini 

yakından tanımasına ve bazen iĢ iliĢkisinin ötesinde dostlukların kurulmasına endüstriyel pazarlarda 

oldukÑa sık rastlanmaktadır. Bu durum, pazarlama literatüründe iliĢkisel pazarlama olarak 

tanımlanmaktadır (Stanton vd., 1994:142). 

Endüstriyel ürünlerin fiyatlarındaki değiĢimler onlara olan talebi fazla etkilememektedir. Bir diğer 

ifadeyle endüstriyel pazarlarda talebin fiyata olan esnekliği oldukÑa düĢük olmaktadır. Bu durumun 

sebebi, endüstriyel ürünlerin, tüketici ürünlerine göre yatırım maliyetlerinin yüksek olması, ürün 

tasarımının değiĢtirilmesinin ve yeni dağıtım kanallarının organize edilmesinin zor olması gibi daha 

fazla sayıda bileĢen iÑermesi, bir veya birkaÑ bileĢendeki fiyat değiĢikliğinin ürünün fiyatı üzerinde 

etkisi olmamaktadır (Anderson ve Narus, 2004:125). 

Endüstriyel pazarlarda satın alınacak ürün karmaĢık, teknik ve özelikliyse satın alım kararına 

katılanların sayısı o kadar artmaktadır. Satın alınacak olan ürünle ilgili uzmanlar ve üst düzey 

yöneticilerden oluĢan satın alma komisyonları veya satın alma merkezleri oluĢturulmaktadır. SonuÑ 

olarak endüstriyel ürün üreten iĢletmeler, uzman satın alma ve satıĢ personeli kullanmak zorundadırlar 

(Bedbury ve Fenichell, 2002:215). 

Endüstriyel pazarlarda satın alımlar büyük miktarda olduğu iÑin tüketici pazarlarındaki satın alma 

hacminden daha yüksek paya sahiptirler. Satın alım miktarlarının yüksek olması birebir müĢteri 

iliĢkisinin önemini arttırmaktadır. Bu yüzden bazı iĢletmeler sadece endüstriyel pazarlarda faaliyet 
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gösterebilmektedirler. Bu durum reklam yerine kiĢisel satıĢın önemini arttırmaktadır. Æünkü 

endüstriyel ürünlerin tutundurma faaliyetlerinin esası kiĢisel satıĢa dayanmaktadır (Êner, 2003:47). 

Endüstriyel ürünlere olan talep, tüketim ürünlerine olan taleplerin sonucuna göre türetilmektedir. 

Dolayısıyla, nihai tüketim ürünlerine olan talep düĢerse, endüstriyel ürünlere olan talep de bu 

doğrultuda gerilemektedir. Endüstriyel pazarlarda alıcılar, yüksek bilgi düzeyine sahip ve ikame 

ürünlerin üstünlükleri iyi bilmekte ve ÑeĢitli kaynaklardan alım tercih edilmektedirler. Æünkü tek 

kaynağa bağlı kalınması olumsuz sonuÑları ortaya Ñıkarabilmektedir (Webster ve Keller, 2004:389). 

Endüstriyel pazarlarda iĢletmeler, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı tercih edilebilmek ve 

rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlamak iÑin markalaĢmaya önem vermektedirler. 

 

2.2. ĠĢletmeden ĠĢletmeye MarkalaĢma 

Tüketiciler iÑin marka, satın alacağı ürünü tanımanın ve satın alımı kolaylaĢtıran önemli bir 

kavramdır. Marka, tüketicinin üründen memnun olduğu ve ihtiyacını karĢıladığı sürece rakip 

ürünlerden kaÑınmasına yardımcı olmaktadır. Marka ürünün kaynağını gösteren tüketicinin kendini 

güvende hissetmesini sağlayan önemli rekabet araÑlarından birisidir (Marangoz, 2006:109). 

Marka kelimesi Ñok ÑeĢitli anlamlara sahiptir. Marka, sadece somut ürün özelliklerinden oluĢmamakta 

aynı zamanda tüketicinin kendine ait bir Ģeyler bulduğu soyut unsurları da iÑermektedir. Kısaca marka 

ürünleri faklılaĢtıran soyut ve somut özelliklerin bir karıĢımını kapsamaktadır (Tosun, 2014:16). 

Amerikan Pazarlama Birliği markayı Ģöyle tanımlamıĢtır: ―Bir satıcının ya da satıcılar grubunun, 

ürünlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayrıĢtırmayı amaÑlayan isim, terim, iĢaret, sembol, Ģekil 

ya da bunların kombinasyonudur‖ (Ar, 2004:26). 

Daha geniĢ tanımıyla marka, bir ürünü rakiplerinkinden farklılaĢtırmaya yarayan; sözcük, sayı, ses, 

harf, Ģekil, renk, ambalaj, iĢaret, tasarım gibi kendine özgü sembollerle ile ifade edilen; yapısal, 

iĢlevsel, duygusal veya tutku boyutu olabilen; belirli kiĢiliğe sahip olması gereken değer sunum 

bütünüdür (McQuiston, 2004:347). Bu tanımlara göre marka vaattir, kÍr sağlayacak bir Ģekilde 

diğerlerinden farklı yarar beyanında bulunan ve basit rekabet stratejilerinden daha iyi Ģekilde 

tüketicileri hedefleyen üstün teklif sunmaktır. Marka bir değere sahip olması nedeniyle soyut 

kurumsal göstergedir (Bendixen vd., 2003:373). 

Her marka bir ürünü temsil etse de; her ürün bir markayı temsil etmeyebilir. Pazarda markalı ürünler 

kadar kalite bakımından benzer ürünler olmasına rağmen bu durum her zaman onların markalı ürün 

olduğu anlamına gelmemektedir. Marka kavramı tüketicilerin büyük Ñoğunluğu tarafından kalite ile eĢ 

anlamlı olarak kabul edilmektedir. Markalı ürünlerin genel anlamda kaliteli olduğuna dair yaygın bir 

görüĢ var olsa da, markayı kalite kavramıyla eĢ anlamlı kullanmak marka oluĢum sürecindeki üretim 

hariÑ diğer bölümlerin katkısını göz ardı etmek anlamına gelmektedir (Aspara ve Tikkanen, 2008:83). 

Marka tüketiciye; seÑim kolaylığı sağlama, kalite aÑısından bilgi ve güven verme, kusurlu malın 

iadesini sağlama ve isteklerini daha etkin karĢılama kolaylığı sağlamaktadır. Bu bağlamda marka, 

tüketicinin korunmasını sağlama, rekabet yolu ile üreticilere ve aracılara baskı yaratarak sunulan 

ürünlerin kalitelerini artırma ve tekrar satın alımların tekrarlanması gibi faydalar sağlamaktadır 

(Beverland vd., 2007:1084). 

Marka kavramı, tüketiciler iÑin olduğu kadar iĢletmeler aÑısından ciddi sorumluluk taĢıyan önemli bir 

kavram anlamına gelmektedir. BirÑok iĢletmeler sadece markaları ile pazarda kendilerini ifade 

etmesini ve bu durum iĢletmenin Ñetin rekabet ortamında varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. 

Marka, tüketicinin ürün hakkındaki düĢüncesini yansıtırken, iĢletmeler arasındaki rekabette ön plana 

Ñıkan unsur olmaktadır. ĠĢletmeler ürettikleri ürünlerin sürekli talep edilmesini ve buna bağlı olarak 

yüksek satıĢ miktarına sahip olmak istemektedirler (Hansen vd., 2008:209). Günümüzde tüketiciler 

pazarda Ñok fazla marka ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Bu durum ise, tüketicinin bazı markaları daha 

iyi bilmesine, tanımasına ve daha Ñok tercih etmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla pazardaki 

markalar farklılıklarını ortaya Ñıkarmaları sundukları değer ile ifade edilmektedir. ĠĢletmelerin bu 

değeri oluĢturabilmeleri, farklılıklarını tüketiciye göstermeleri ile mümkün olabilmektedir. Bu 

farklılaĢma ise, marka ve markalaĢma ile sağlanabilmektedir (ÆifÑi ve Cop, 2007:73).  

Marka ve markalaĢmanın önem kazanması, üretici iĢletmelerin tüketiciler üzerinde denetim ve etkinlik 

sağlama isteğinden kaynaklanmaktadır. Bu istek ilk olarak sanayi devrimi ile ortaya Ñıkmakta ve 

üretici-tüketici arasındaki iliĢki Ģekillenerek günümüze kadar güncelliğini korumaktadır. Êreticilerin 

bu dönemde markasız ürünler sattıkları, Ñok az tutundurma karması elemanlarını kullanmayı tercih 

ettikleri ve toptancıların düĢük ücret taleplerini kabul ettikleri görülmektedir. Êreticilerin bu dönemde 
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tepkisiz kalmamaları markalaĢma kavramının günümüzde oluĢmasına neden olmuĢtur (Parment, 

2008:252). 

MarkalaĢma, marka kimliği yaratmak amacıyla oluĢturulan bir dizi satıĢ sürecinin yanında pazarlama 

ile birlikte yürütülen faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler, müĢterilerin satın alma ve kullanma 

deneyimleri iÑin ürünlerin sistematik ve tutarlı biÑimde tasarlanması, faaliyete geÑmesi, medya ile 

iliĢkilerinin kurulması ve teknolojinin uygulanmasıdır. MarkalaĢma iĢletmenin sahip olduğu kültürdür. 

MarkalaĢma kültürü, iĢletmenin her bir bölüme ait stratejilerin bütün halinde ürün üzerine 

odaklanması sonucu oluĢmaktadır. Bu anlamda markalaĢma kültürü, markalaĢma iÑin belirlenen 

stratejilerinin toplamıdır. Diğer bir ifadeyle, kalite, pazarlama becerici, finansal yeterlilik ve etkin 

müĢteri iliĢkileri becerisi bir bütün halinde markayı yaratmaktadır (Davis vd., 2008:220).  

ĠĢletmelerde markalaĢma ÑalıĢmalarının baĢarılı olması iÑin bazı koĢulların sağlanması gerekmektedir. 

MarkalaĢmanın ilk koĢulu, ürün pazarda yeterli talebe sahip olmalıdır. Êrünün pazardaki talebinin 

güÑlü olması ve ürün fiyatı ile talep arasındaki dengenin sağlanmıĢ olması gerekmektedir. Êrün 

kalitesinin fiyatı ile uyumlu olması, markanın ürünün niteliklerini iyi yansıtabilmesi ve ürün tüketici 

tarafından kolaylık bulunabilmesi gerekmektedir (Berghman vd., 2006:963).  

MarkalaĢma, iĢletmelerin önemli stratejik rekabet unsurlarından biri konumundadır. Bu nedenle 

markalaĢmayı isim, sembol, tasarım ya da bunların bütünü olarak ele almak oldukÑa yetersiz bir bakıĢ 

aÑısı anlamına gelmektedir. MarkalaĢmanın baĢarılı olması ürün veya iĢletmeye kiĢilik sağlaması ile 

mümkün olmaktadır. ĠĢletme tarafından tutarlı olarak iletilen ve sergilenen iyi tanımlanmıĢ belirli 

değerler oluĢturulamazsa, reklam, promosyon, isim değiĢtirme, logo tasarımı gibi faaliyetler baĢarılı 

bir marka oluĢturulması iÑin yeterli olmayacaktır (Dunn ve Davis, 2004:242). MarkalaĢmanın en 

güÑlü tarafı müĢterilerin istek ve gereksinimlerini tatmin etmeyi ve rekabette üstünlük sağlamayı 

hedefleyen iĢletme iÑin güÑlü bir silah olmasıdır. BaĢarılı bir markalaĢma stratejisi uygulayan iĢletme 

iÑin ürünleri geÑici, markası ise uzun süre kalıcı olacaktır. Bu durum iĢletmeden iĢletmeye 

pazarlamada marka duyarlılığının öneminin artmasına neden olmaktadır (Lynch ve De Chernatony, 

2004:405). 

 

2.3. Marka Duyarlılığı 

Marka, ürünlerin kaynağını belirleyen, ürünü rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan, iĢletmenin 

tutundurma uygulamalarının temel noktası olarak tüketicilerle iletiĢim kurulmasını kolaylaĢtıran, 

üreticilere ve tüketicilere yasal haklar sağlayan, kısaca ürünü farklılaĢtıran isim, sembol, simge veya 

bunların birleĢimidir (Aktuğoğlu, 2004:29). Marka, tüketicilerin, ürünleri tanımalarını ve tekrar satın 

alımlarında kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda iĢletme ve ürün imajını 

yerleĢtirilip geliĢtirilmesini, ürünün tanınmasını, beğenilmesini ve bağımlılığın kurulmasını 

sağlamaktadır (Pira vd., 2005:69). 

Tüketici aÑısından marka, prestij, imaj, kendini ifade etme ve satın alımlarını güven iÑinde 

gerÑekleĢtirme ve ürünün fayda ve Ñekiciliğin artırılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Tüketicinin 

ürün tercihinde önemli unsurların baĢında algılanan kalite gelmektedir. Bu bağlamda marka önemli 

kalite göstergesi olarak kabul edilmektedir. Êrünün dıĢ görünüĢü kalite algısının artmasına katkı 

sağlamaktadır. Algılanan kalite kavramı ise tüketicilerde marka duyarlılığının oluĢmasına yardımcı 

olmaktadır (Muratore, 2003:255). 

Marka duyarlılığı, ürünün satın alım sürecinde etkili olan ve tüketicinin tercihlerini Ģekillendiren 

psikolojik karar verme sürecidir. Marka duyarlılığının oluĢmasını sağlayan unsurların baĢında 

tüketicinin satın alma sürecine katılım seviyesi gelmektedir. Tüketici katılımı, bireyin doğal 

ihtiyaÑları, değerleri ve inanÑları esasına dayanan nesneyi algılama seviyesi olarak tanımlanmaktadır 

(Rosenbroijer, 2001:9). Bir baĢka tanıma göre ise, belirli bir durumda ve uyarıcı tarafından harekete 

geÑirilen olguya karĢı bireyin algıladığı ilgi ve önem düzeyidir. Marka duyarlılığı aÑısından ise 

katılım, tüketicinin istek ve ihtiyacını karĢılamak iÑin ürünü olumlu algılaması ve tercih etmesidir 

(Wei, 2008:57).  

Marka duyarlılığının oluĢmasında önemli unsur olan katılım, yüksek ve düĢük olmak üzere iki Ģekilde 

ortaya Ñıkmaktadır. Yüksek katılım seviyesi durumunda markaya tüketici özel önem göstermekte, 

sembolik değere önem vermekte, memnuniyeti üst seviyede olmakta ve üründen algıladığı risk düĢük 

olmaktadır. Bu durumda markaya karĢı oluĢan duyarlılık artmakta ve bunun sonucunda marka 

bağlılığı oluĢmakta ve markanın değeri artmaktadır. Katılım derecesinin düĢük olması durumunda ise, 

ürünün algılanan riski artmakta ve tüketici ürünü tercih etmekten kaÑınmaktadır (Salinas ve Perez, 

2009:53).  
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Marka duyarlığı, tüketici pazarlarında yukarıda belirtildiği gibi marka değerinin oluĢmasında oldukÑa 

önemli olmasına rağmen hammadde, iĢlenmiĢ madde ve parÑa, tesis, yardımcı ekipman, üretim 

sürecinde kullanılan maddeler ve endüstriyel hizmetlerin alınıp satıldığı endüstriyel pazarlar iÑin yeni 

sayılabilecek bir kavramdır. Endüstriyel ürünler, endüstriyel ve özellikle de tüketim pazarlarında talep 

edilen mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu bağlamda söz konusu ürünlerin gösterdiği 

performansın müĢterinin satın almasında önemli kriter olduğu düĢünülmesine rağmen endüstriyel satın 

alıcılar iÑin objektif kriterlerin yanı sıra, bazı sübjektif kriterlerin de kullanıldığı görülmektedir 

(Workman ve Lee, 2013:208). Bu aÑıdan bakıldığında, endüstriyel malları üreten iĢletmelerin 

Ñoğunlukla bir duygusal satın alma kriteri olarak ele alınan marka üzerinde de durmaları ve marka 

bağlılığını sağlamaları gerekmektedir. Æünkü endüstriyel pazarlarda rakipler hızla Ñoğalmakta ve 

potansiyel müĢteriler tedarikÑilerini Ñok nadir değiĢtirmektedir. Pazar payını arttırmak isteyen üretici 

iĢletmeler öncelikle potansiyel müĢterilerde bağlılığı sağlamaları gerekmektedir. Bağlılığın oluĢması 

iÑin kendi markalarının psikolojik farklılığını ortaya koyabilmeleri gerekmektedir. Bu psikolojik 

farklılık ise ancak markaya karĢı duyarlılık ile sağlanabilmektedir. (Kavak ve Karabacakoğlu, 

2004:114). 

 

3. ĠġLETMELERĠN SATIN ALIMLARINDA MARKA DUYARLILIĞINI 

ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

3.1. AraĢtırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Bu ÑalıĢmanın amacı iĢletmelerin endüstriyel ürün satın alımlarında marka duyarlılığını etkileyen 

faktörleri tespit etmektir. Bu genel amaÑ doğrultusunda araĢtırmada yöntem kontrolü, satın alma 

bölümünün hedefleri, ürünün önem derecesi, ürünün karmaĢıklığı, güven, memnuniyet, bağlılık ve 

soyutluk değiĢkenlerinin marka duyarlılığına olan etkisinin tespit edilmesi amaÑlanmıĢtır.  

AraĢtırma, UĢak Fırıncılar ve Unlu Mamuller Esnaf Odasına kayıtlı iĢletmelere üzerine yapılmıĢtır. 

Ayrıca zaman ve maddi olanaksızlıklardan dolayı diğer esnaf odalarının üyelerine uygulanması 

araĢtırmanın kısıdını oluĢturmuĢtur. Bu nedenle araĢtırmadan elde edilen sonuÑlar diğer bütün 

sektörler ve bütün iĢletmelerle genellenemez. 

 

3.2. AraĢtırmanın Modeli 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan modeli ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü üzere araĢtırma modelinde 9 değiĢken yer almaktadır. Bu 

değiĢkenlerden yöntem kontrolü 4, satın alma bölümünün hedefleri 4, ürünün önem derecesi 4, ürün 

karmaĢıklığı 4, güven 4, memnuniyet 6, bağlılık 5, soyutluk 11 ve marka duyarlılığı 6 ifadeden 

oluĢmaktadır.  

 

 

- Yöntem Kontrolü 

- Satın Alma Bölümünün 

Hedefleri 

- Êrünün Énem Derecesi 

- Êrünün KarmaĢıklığı 

- Güven 

- Memnuniyet 

- Bağlılık 

- Soyutluk 

 

MARKA DUYARLILIĞI 

ġekil 1: AraĢtırmanın Modeli 
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3.3. AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırmanın amacı ve modeli doğrultusunda hipotezler aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir.  

H1: Yöntem kontrolü marka duyarlılığını etkilemektedir. 

H2: Satın alma bölümünün hedefleri marka duyarlılığını etkilemektedir.  

H3: Êrünün önem derecesi marka duyarlılığını etkilemektedir.  

H4: Êrünün karmaĢıklığı marka duyarlılığını etkilemektedir.  

H5: Güven marka duyarlılığını etkilemektedir.  

H6: Memnuniyet marka duyarlılığını etkilemektedir. 

H7: Bağlılık marka duyarlılığını etkilemektedir. 

H8: Soyutluk marka duyarlılığını etkilemektedir.  

 

3.4. AraĢtırmanın Metodolojisi 

3.4.1. Örnekleme Süreci 

UĢak Fırıncılar ve Unlu Mamüller Esnaf kayıtlı iĢletmeler araĢtırmanın ana kütle olarak belirlenmiĢtir. 

Bu odaya kayıtlı iĢletmeler fırıncılar, katmerciler, bükmeciler, pastacılar ve simitÑilerdir. Bu esnaf 

odasının tercih edilmesinin nedeni ürünlerini üretmek iÑin un gibi endüstriyel ürüne ihtiyaÑlarının 

olmasıdır. Bu odaya bağlı toplam 236 iĢletme vardır. AraĢtırmanın örneklemini bu odaya kayıtlı ve 

faaliyetini sürdüren bütün iĢletmelerdir. 236 iĢletme ile anket uygulamak amacıyla görüĢülmüĢ ancak 

araĢtırmaya katılmak istemeyen 5 ile hatalı ve eksik anket cevaplayan 3 iĢletme değerlendirmeye 

alınmamıĢ ve geriye kalan iĢletmelerden 228 tanesi anket uygulamasına katılmıĢtır. Anket ÑalıĢması 

01-30 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmıĢtır. 

3.4.2. Ön ÇalıĢma 

AraĢtırma iÑin kesin anket formu hazırlanıp veri toplamasına geÑmeden önce 10 iĢletme ile ön anket 

ÑalıĢması yapılmıĢtır. Cevaplayıcıların satın alma merkezi değiĢkenleri, satın alma durum 

değiĢkenleri, ürün iliĢki değiĢkenleri, algılanan risk ve marka duyarlılığı ölÑeklerindeki 

değerlendirmeleri istenmiĢtir. ĠĢletmelerden gelen öneri ve düzeltmeler sonrasında anket formuna son 

Ģekli verilmiĢtir. 

3.4.3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

AraĢtırmada veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıĢtır. Anketler UĢak Êniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü‘nde eğitim görmekte olan beĢ öğrenci tarafından yapılmıĢtır. Anket ÑalıĢması 

öğrencilere gerekli eğitim verildikten sonra yüz yüze mülakat Ģeklinde uygulanmıĢtır. 

Anket formunda 2 grup soru yer almıĢtır. Bunlardan birinci grup cevaplayıcıların demografik ve 

ekonomik özellikleri ile iĢletmelerin özellikleri, ikinci grup ise yöntem kontrolü (Kohli ve Jaworski, 

1990), satın alma bölümünün hedefleri (Hunter vd.,2006), ürünün önem derecesi (McQuiston, 2004), 

ürünün karmaĢıklığı (Cannon ve Perreault, 1999), güven (Smith, 1998), memnuniyet (Verhoef vd., 

2002), bağlılık (McDougall ve Snetsinger, 1990), soyutluk (Laroche vd., 2001)    ve marka 

duyarlılığını (Mudambi 2002; McQuiston, 2004) ölÑmek iÑin hazırlanmıĢtır. Ġkinci grup değiĢkenlere 

ait ifadeler ile ilgili sorular 5‘li likert ölÑeğinde (5=Tamamen katılıyorum, 1=Kesinlikle katılmıyorum) 

hazırlanmıĢ ve kullanılan ölÑekler Tablo 1‘de gösterilmektedir. Veriler SPSS 18,0 istatistik programı 

yardımıyla analiz edilmiĢtir. Verilerin analizinde, ortalama, frekans dağılımı, güvenilirlik ve Ñoklu 

regresyon analizleri kullanılmıĢtır. 

 

3.5. Verilerin Analizi 

3.5.1. ĠĢletmelerin Özellikleri  

Tablo 1‘de araĢtırmaya katılan iĢletmelerin özellikleri sunulmuĢtur. 
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Tablo 1: AraĢtırmaya Katılan ĠĢletmelerin Ézellikleri 

ÇalıĢan Sayısı 

(KĠġĠ) 
Frekans Yüzde 

Faaliyet 

Gösterdiği Alan 
Frekans Yüzde 

0-2 11 4,8 Fırıncı 121 53,1 

3-5 27 11,8 Yufkacı 11 4,8 

6-8 153 67,1 Katmerci 15 6,6 

9-11 24 10,6 Bükmeci 23 10,1 

12 ve daha fazla 13 5,7 Pastacı 32 14,0 

Faaliyet Süresi 

(YIL) 
Frekans Yüzde SimitÑi 26 11,4 

0-2 15 6,6    

3-5 34 14,9    

6-8 114 50,0    

9-11 43 18,9    

12 ve üstü 22 9,6    

TOPLAM 228 100 TOPLAM 228 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere iĢletmelerin %67,1‘i 6-8, %11,8‘i 3-5, %10,6‘sı 9-11, %5,7‘si 12 ve daha 

fazla %4,8‘i 0-2 ÑalıĢana sahiptir. ĠĢletmelerin %50‘si 6-8, %18,9‘u 9-11, %14,‘u 3-5, %9,6‘sı 12 ve 

üstü ve %6,6‘sı 0-2 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. AraĢtırmaya katılan iĢletmelerin %53,1‘i 

fırıncı, %14‘ü pastaneci, %11,4‘ü simitÑi, %10,1‘i bükmeci, %6,6‘sı katmerci ve %4,8‘i yukacıdır.  

3.5.2. Cevaplayıcıların Demografik ve Ekonomik Özellikler 

AĢağıdaki tabloda araĢtırmaya katılan iĢletmelerdeki anket formunu dolduran cevaplayıcıların 

demografik ve ekonomik özellikleri gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Cevaplayıcıların Demografik ve Ekonomik Ézellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde YaĢ Frekans Yüzde 

Kadın 44 19,3 24 ve altı 3 1,3 

Erkek 184 80,7 25-34 74 32,5 

Gelir (TL) Frekans Yüzde 35-44 107 46,9 

0-1000 6 2,6 45-54 28 12,3 

1001-2000 19 8,3 55 ve üstü 16 7,0 

2001-3000 59 25,9 
ÇalıĢma Süresi 

(YIL) 
Frekans Yüzde 

3001-4000 102 44,7 Bir yıldan az 8 3,5 

4001 ve üzeri 42 18,5 1-3 19 8,3 

Eğitim 

Durumu 
Frekans Yüzde 

4-6 
52 22,8 

Ġlköğretim 41 17,9 7-9 112 49,2 

Lise 138 60,5 10-12 25 10,9 

Énlisans 29 12,8 
13 ve daha 

fazla 
12 5,3 

Lisans 14 6,2 
ĠĢletmedeki 

Konumu 
Frekans Yüzde 

Lisansüstü 6 2,6 ĠĢveren 210 92,1 

   ĠĢÑi 18 7,9 

TOPLAM 228 100 TOPLAM 228 100 

 

Cevaplayıcıların %80,7‘si erkek ve %19,3‘ü ise kadınlardan oluĢmaktadır. %46,9‘u 35-44, %32,5‘i 

25-34, %12,3‘ü 45-54, %7‘si 55 ve üstü %1,3‘ü 24 ve altı yaĢ grubunda yer almaktadır.  Eğitim 

durumlarına göre cevaplayıcıların %60,5‘i lise, %17,9‘u ilköğretim, %12,8‘i önlisans, %6,2‘si lisans 

ve %2,6‘sı lisansüstü eğitim seviyesine sahiptir. Aylık gelir seviyesi bakımından cevaplayıcılar, 

%44,7‘si 3001-4000, %25,‘u 2001-3000, %18,5‘i 4001 ve üstü, %8,39‘ü 1001-2000 ve %2,6‘sı 0-
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1001 aralığında yer almaktadır. Cevaplayıcıların iĢletmedeki ÑalıĢma sürelerine bakıldığında %49,2‘si 

7-9 yıl, %22,8‘i 4-6 yıl, %10,9‘u 10-12 yıl, %8,3‘ü 1-3 yıl, %5,3‘ü 13 ve daha fazla yıl ve %6,5‘i bir 

yıldan azdır. Cevaplayıcıların firmadaki konumları aÑısından bakıldığında %92,1‘i iĢveren ve %7,9‘u 

iĢÑidir.  

 

3.5.3. Cevaplayıcıların Marka Duyarlılığı DeğiĢkenlerine Yönelik Tutumları 

AraĢtırmada kullanılan ölÑeklerin güvenilirliğini test etmek amacıyla iÑ tutarlılık değerlendirmek iÑin 

Cronbach α katsayısı yönteminden yararlanılmıĢtır. DeğiĢkenlerin Cronbach α katsıyları 

incelendiğinde, ürün karmaĢıklığı (α=0,543) ve bağlılık (α=0,489) değiĢkenlerine ait değerler 

0,600‘den küÑük olduğu iÑin modelden ÑıkartılmıĢtır. Modeldeki diğer değiĢkenlerin, α katsayısı 

değerlerinin 0,801‘den büyük olmasından dolayı değiĢkenlerin yüksek güvenilirlik düzeyine sahip 

olduğu söylenebilir (Ġslamoğlu ve AlnıaÑık, 2013:278). Cevaplayıcılara, modelde kalan yöntem 

kontrolü, satın alma bölümünün hedefleri, ürünün önem derecesi, ürünün karmaĢıklığı, güven, 

memnuniyet, bağlılık ve soyutluk değiĢkenlerine yönelik düĢüncelerini belirlemek üzere 5‘li Likert 

ölÑeğinde (5=Tamamen Katılıyorum - 1=Kesinlikle Katılmıyorum) hazırlanan ifadelere katılma 

dereceleri sorulmuĢtur. DeğiĢkenlere yönelik cronbach α katsayısı, ortalamalar ve standart sapmalar 

Tablo 3‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3: Marka Duyarlılığı DeğiĢkenlerinin Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik 

Katsayıları 

DeğiĢkenler Art.Ort. St.Sap. 

Yöntem Kontrolü (α=0,814) 

Satın alma birimimizin satın alma iĢlemleri iÑin yerleĢmiĢ 

yöntemleri vardır. 
3,9925 0,9958 

Satın almanın nasıl yapılacağı hakkında aÑık ve kesin 

kurallarımız vardır. 
4,4001 0,8025 

Satın alma iĢleminin her aĢamanın sorumlusu aÑıkÑa belirlidir.  4,2937 0,9861 

Satın alımla ilgili sorun ortaya Ñıktığında bu durumu düzeltmek 

iÑin belirlenmiĢ yöntemlerimiz vardır. 
4,3425 0,8428 

Toplam 4,2572 0,9068 

Satın Alma Bölümünün Hedefleri (α=0,892) 

Satın alma bölümünde verimliliği arttırmak iÑin üstün performans 

ödüllendirilir. 
4,2750 0,9621 

Yöneticilerimiz kaliteden ziyade maliyet tasarrufuna önem 

vermektedir.  
3,5375 1,0047 

Yöneticilerimiz diğer faktörlerden daha Ñok maliyetleri azaltmayı 

düĢünür. 
4,0900 0,9758 

Satın alma bölümünde kalite kontrol bölümüyle 

karĢılaĢtırıldığında maliyeti düĢürmeye daha fazla önem verilir. 
3,8400 0,9856 

Toplam 3,9356 0,9821 

Ürünün Önem Derecesi (α=0,808) 

Diğer satın aldığımız ürünler ile karĢılaĢtırıldığında bu ürün daha 

önemlidir. 
3,7250 1,0035 

Bu ürün bizim iÑin temel ürün niteliğindedir. 4,2075 0,9601 

Diğer satın aldığımız ürünler ile karĢılaĢtırıldığında bu ürün 

firmamız iÑin öncelikli üründür.  
4,1975 0,9715 

Diğer satın aldığımız ürünler ile karĢılaĢtırıldığında bu ürünün 

anlamı bizim iÑin daha fazladır. 
4,0325 0,9726 

Toplam 4,0406 0,9769 

Güven (α=0,916) 

Bu ürünün tedarikÑisi verdiği sözleri yerine getirmede 

güvenilirdir. 
4,2550 0,9843 

Bu ürünün tedarikÑi öncelikle bizim Ñıkarlarımızı korur. 3,7175 1,1524 

Bu ürünün tedarikÑisi, firmamıza verdiği sözleri genellikle 

tutmaktadır.  
4,4702 0,9685 
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Kaliteli ürün temin etmek iÑin tedarikÑimize güveniriz. 4,0602 1,0254 

Toplam 4,1257 1,0327 

Memnuniyet (α=0,787) 

Genellikle, tedarikÑimizle olan iliĢkimizden hem onun hem de 

bizim memnun olduğumuza inanıyorum. 
3,6726 0,9526 

Bu ürünün tedarikÑisi ile firmamızın sahip olduğu en iyi tedarikÑi 

iliĢkisine sahibiz. 
3,0121 1,0772 

Bu ürünün tedarikÑisi ile olan iliĢkimizi sürdürmek iÑin kısa 

vadeli Ñıkarlarımızdan vazgeÑtiğimize inanmaktayım 
3,4558 0,9593 

Bu ürünün tedarikÑisi ile olan iliĢkimiz daha iyi olamazdı. 3,0047 1,0308 

Bu ürünün tedarikÑisi ile iliĢkimizden mutluluk duymaktayız. 3,6029 0,9256 

Toplam 3,3496 0,9891 

Soyutluk (α=0,917) 

Bu ürünü görmek kolaydır.  4,5707 0,8593 

Bu ürüne fiziksel olarak dokunulabilir. 4,8572 0,8214 

Bu ürün test edebilir. 4,3024 0,8964 

Bu ürünün tedarikÑisi ürün hakkında bize yeterli bilgilendirme 

yapmaktadır. 
4,4811 0,8705 

Bu ürün herkes tarafından bilinmektedir. 4,8559 0,8289 

Bu ürünün kullanım yeri firmamız personeli tarafından kolaylıkla 

bilinmektedir. 
4,6573 0,8302 

Bu ürünün firmamız iÑin değeri ÑalıĢanlarımız tarafından 

bilinmektedir. 
4,6636 0,8418 

Bu ürünün özellikleri firmamız ÑalıĢanlarınca kolaylıkla 

bilinmektedir.  
4,4827 0,8826 

Bu ürünün özel bir ürün olduğunu düĢünmekteyim. 4,5951 0,8527 

Toplam 4,6073 0,8537 

Marka Duyarlılığı (α=0,885) 

Bu ürünü satın alırken marka ismine önem vermekteyiz. 3,7302 0,9392 

Bu ürünü tavsiye ederken markayı hesaba katmaktayız. 3,3551 0,9659 

Bu ürünü tercih etmemizde onun marka ismi önemlidir. 3,8529 0,9348 

Marka isminden dolayı bu ürünü satın almaktayız. 3,9651 0,9254 

Bu gibi ürünleri değerlendirirken ürünün markasına dikkat 

etmekteyiz. 
3,6253 0,9521 

Sektörde önde olmamız tercih ettiğimiz markalardan 

kaynaklanmaktadır. 
3.2365 0,9731 

Toplam 3,6275 0,9484 

   

Yöntem kontrolü grup değiĢkenine ait 4 ifadeye iÑ tutarlılık analizi uygulanmıĢ ve değiĢkenin 

Cronbach alfa değeri 0,814 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer 0,801 den yüksek olduğu iÑin değiĢkenin 

güvenilirliğin oldukÑa yüksek olduğu söylenebilir (Ġslamoğlu ve AlnıaÑık, 2013:278). Bu gruptaki 

ifadelerin genel algı ortalaması 4,2572 olup, en yüksek ortalamaya 4,4001 ile ―satın almanın nasıl 

yapılacağı hakkında aÑık ve kesin kurallarımız vardır‖ ifadesinin sahip olduğu görülmektedir. En 

düĢük ortalama ise, 3,99254 ile ―satın alma birimimizin satın alma iĢlemleri iÑin yerleĢmiĢ yöntemleri 

vardır‖ ifadesinde yer almaktadır. Ortalamalardan da anlaĢılacağı üzere iĢletmelerin, satın alımlarını 

aÑık ve kesin kurallara göre yaptıkları görülmektedir. 

Satın alma bölümünün hedefleri değiĢkeninde yer alan 4 ifadeye iÑ tutarlılık analizi uygulanmıĢ ve 

değiĢkenin Cronbach alfa değeri 0,892 ve genel algı ortalaması 3,9356 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

değiĢkendeki ―satın alma bölümünde verimliliği arttırmak iÑin üstün performans ödüllendirilir‖ ifadesi 

4,2750 ile en yüksek ortalamaya ve ―yöneticilerimiz kaliteden ziyade maliyet tasarrufuna önem 

vermektedir‖ ifadesi ise 3,5375 ile en düĢük ortalamaya sahiptir. Bu sonuÑlardan verimliliği artırmak 

iÑin ödüllendirmenin yapıldığı anlaĢılmaktadır.  
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Satın alımlarda öne Ñıkan değiĢkenlerden biri olan ürünün önemindeki 4 ifadeye iÑ tutarlılık analizi 

uygulanmıĢ ve değiĢkenin Cronbach alfa değeri 0,808 olarak tespit edilmiĢtir. Bu değiĢkenin genel 

algı ortalaması 4,0406 olarak hesaplanmıĢtır. Bu gruptaki ―bu ürün bizim iÑin temel ürün 

niteliğindedir (4,2075)‖ en yüksek ve ―diğer satın aldığımız ürünler ile karĢılaĢtırdığımızda bu ürün 

daha önemlidir (3,7250)‖ ifadeleri ise en düĢük ortalamalara sahiptir. Bu durumda iĢletmelerin 

kendileri iÑin temel ürün niteliğindeki ürünlere daha fazla önem verdikleri söylenebilir. 

Êrün tedarikÑisine karĢı duyulan güvenin tespit edilmeye ÑalıĢıldığı bu değiĢkende yer alan 4 ifadeye 

iÑ tutarlılık analizi uygulanmıĢ ve Cronbach alfa değeri 0,916 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değiĢkenin 

genel ortalaması 4,1257 olup, en yüksek ortalama 4,4702 ile ―bu ürünün tedarikÑisi, firmamıza verdiği 

sözleri genellikle tutmaktadır‖ ifadesinde gerÑekleĢmiĢtir. En düĢük ortalama ise, 3,7175 ile ―bu 

ürünün tedarikÑisi öncelikle bizim Ñıkarlarımızı korur‖ ifadesi yer almaktadır. Ortalamalardan da 

anlaĢılacağı üzere iĢletmeler, ürün kalitesini sağlamak iÑin tedarikÑilerinin verdiği sözlere 

güvenmektedir.     

TedarikÑi ile uzun süreli iliĢkilerin sağlanmasında etkili olan memnuniyet değiĢkenine ait 6 ifadeye iÑ 

tutarlılık analizi uygulanmıĢ ve alfa değeri yüksek Ñıkan ―bu ürünün tedarikÑi olan iliĢkilerimizden 

memnun kaldığımızı düĢünmekteyim‖ ifadesi Ñıkartılarak analiz tekrar edilmiĢ ve ölÑeğin cronbach 

alfa değeri 0,787 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer 0,601 ve 0,800 arasında yer aldığı iÑin ölÑeğin 

güvenilirliği kabul edilebilir seviyededir (Ġslamoğlu ve AlnıaÑık, 2013:278). Bu ölÑekte kalan 

ifadelerin genel ortalaması 3,3496 olup, en yüksek ortalama 3,6726 ile ―genellikle, tedarikÑimizle olan 

iliĢkimizden hem onun hem de bizim memnun olduğumuza inanıyorum‖ ifadesinde gerÑekleĢmiĢtir. 

En düĢük ortalama ise, 3,0047 ile ―bu ürünün tedarikÑisi ile olan iliĢkilerimiz daha iyi olamazdı‖ 

ifadesi yer almaktadır. Ortalamalardan da anlaĢılacağı üzere iĢletmelerin, ürün tedarikÑileri ile olan 

iliĢkilerinden genellikle memnun oldukları görülmektedir.  

Soyutluk değiĢkeninde yer alan 11 ifadeye iÑ tutarlılık analizi uygulanmıĢ ve alfa değeri yüksek Ñıkan 

―bu ürün somuttur‖ ve ―bu ürünün oldukÑa somut bir ürün olduğunu düĢünmekteyim‖ değiĢkenleri 

Ñıkartılarak analiz tekrar edilmiĢ ve cronbach alfa değeri 0,917 ve genel ortalama 4,6073 olarak 

hesaplanmıĢtır. ÉlÑekte kalan ―bu ürüne fiziksel olarak dokunulabilir‖ ve ―bu ürün herkes tarafından 

bilinmektedir‖ ifadeleri 4,8572 ve 4,8559 ortalamalar ile öne Ñıkmaktadır. ―bu ürün test edilebilir 

(4,3024) ve ―bu ürünün tedarikÑisi ürün hakkında bize yeterli bilgilendirme yapmaktadır (4,4811)‖ 

ifadeleri ise en düĢük ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Ortalamalara göre, iĢletmelerin 

ÑalıĢanlar tarafından bilinen ve fiziksel olarak dokunabildikleri markaları tercih ettikleri söylenebilir. 

Marka duyarlılığı ölÑeğinde yer alan 6 ifadeye iÑ tutarlılık analizi uygulanmıĢ ve cronbach alfa değeri 

0,885 olarak hesaplanmıĢtır. Ġfadelerin genel ortalamasının 3,6275 olduğu bulunmuĢtur. ÉlÑekte, 

―marka isminden dolayı bu ürünü satın almaktayız (3,9651)‖ ve ―bu ürünü tercih etmemizde onun 

marka ismi önemlidir (3,8529) ifadelerinin en yüksek ortalamaya ve ―sektörde önde olmamız tercih 

ettiğimiz markalardan kaynaklanmaktadır (3,5075) ifadesi ise en düĢük ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir. Bu sonuÑlardan iĢletmelerin satın alımlarında marka ismine önem verdikleri 

görülmektedir. 

 

3.5.4. Marka Duyarlılığı Üzerinde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi 

AraĢtırma modelini test etmek amacı ile Ñoklu regresyon analizi yapılmıĢtır. AraĢtırma modelinin 

girdi değiĢkenleri olan yöntem kontrolü, satın alma bölümünün hedefleri, ürünün önem derecesi, 

güven, memnuniyet ve soyutluğun marka duyarlılığı üzerindeki etkilerini görmek amaÑlanmıĢtır. Bu 

amaÑ doğrultusunda Ñoklu regresyon analizinden yararlanılmıĢtır. Regresyon analizini uygulamadan 

önce ön koĢullardan biri olan Ñoklu doğrusallığın olup olmadığı kontrol edilmiĢtir. Bunun iÑin 

araĢtırma modelinde yer alan değiĢkenler arasındaki korelasyon değerleri incelenmiĢ ve aralarında 

Ñoklu doğrusallığın olmadığı görülmüĢtür. Bu koĢulun olduğu görüldükten sonra analiz yapılmıĢ ve 

sonuÑlar Tablo 4‘de sunulmuĢtur. 
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Tablo 4: Marka Duyarlılığı Êzerinde Etkili Olan DeğiĢkenler 

R=0,536                             R²=0,288                           DüzeltilmiĢ R²=0,267             

Standart Hata=0,629            F=13,788                           Durbin-Watson=1,758             

p<0,000                                  Bağımlı DeğiĢken=Marka Duyarlılığı 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

Standardize EdilmemiĢ 

Katsayılar 

Standardize 

EdilmiĢ 

Katsayılar t-değeri p 

B 
Standart 

Hata 
β 

Sabit 0,724 0,384  1,885 0,061 

Yöntem Kontrolü 0,123 0,076 0,119 1,609 0,109 

Satın Alma 

Bölümünün Hedefleri 0,184 0,063 0,180 2,945 0,004 

Êrünün Énem 

Derecesi 0,153 0,073 0,138 2,090 0,001 

Güven -0,097 0,110 -0,080 -0,881 0,379 

Memnuniyet 0,451 0,116 0,381 3,883 0,000 

Soyutluk 0,051 0,102 0,040 0,501 0,617 

 

Tablo 4‘de görüldüğü üzere yöntem kontrolü, satın alma bölümünün hedefleri, ürünün önem derecesi, 

güven, memnuniyet ve soyutluk değiĢkenlerinin marka duyarlılığı üzerindeki etkisi p<0,000 

düzeyinde anlamlı ÑıkmıĢtır. R² değeri 0,267 ve düzeltilmiĢ R² değeri 0,267 olarak hesaplanmıĢtır. 

DeğiĢkenleri t değerleri ve önem düzeylerine bakıldığında satın alma bölümünün hedefleri, ürünün 

önem derecesi ve memnuniyetin marka duyarlılığında etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuca göre 

H2,H3 ve H6 hipotezleri kabul edilmiĢtir. Yöntem kontrolü, güven ve soyutluk faktörleri model 

dıĢında kalmıĢtır. Güvenilirlik ve regresyon analizleri sonucunda H1, H4, H5, H7 ve H8 hipotezleri 

reddedilmiĢtir. Yöntem kontrolü, ürünün karmaĢıklığı, güven, bağlılık ve soyutluk marka duyarlılığını 

etkilemektedir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ĠĢletmelerin endüstriyel ürün satın alımlarında yöntem kontrolü, satın alma bölümünün hedefleri, 

ürünün önem derecesi, ürünün karmaĢıklığı, güven, memnuniyet, bağlılık ve soyutluk değiĢkenlerinin 

marka duyarlılığına olan etkisinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanan bu ÑalıĢmada Ģu sonuÑlar elde 

edilmiĢtir; 

AraĢtırma kapsamında yer alan iĢletmelerin Ñoğunluğu fırıncı, 6-8 arası ÑalıĢanı olan ve sektörlerinde 

6-8 yıl arası faaliyet göstermektedir. Anket formunu cevaplayanların Ñoğunluğu erkek, 35-44 yaĢ 

aralığında, lise mezunu, 3001-4000 TL arası geliri olan, iĢletmelerinde 7-9 yıl arası ÑalıĢmakta olan 

iĢverenlerdir. 

Marka duyarlılığını etkilediği düĢünülen yöntem kontrolü, satın alma bölümünün hedefleri, ürünün 

önem derecesi, güven, memnuniyet, soyutluk, ürünün karmaĢıklığı ve bağlılık faktörlerine iÑ tutarlığı 

tespit etmek iÑin güvenilirlik analizi uygulanmıĢ ve ürün karmaĢıklığı ile bağlılık faktörlerinin 

güvenilirlik katsayıları yeterli seviyede olmadığı iÑin araĢtırma kapsamından ÑıkarılmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılan iĢletmeler, endüstriyel ürün satın alımlarında ve oluĢabilecek sorunların 

giderilmesinde belirledikleri kural ve yöntemlere sahiptirler. Ayrıca, satın alma biriminin 

performansını arttırmak iÑin ödüllendirme yönetimi kullanılmaktadır. Bu satın alma birimleri kalite 

kontrol biriminin aksine kaliteden ziyade maliyetleri düĢürmeye daha fazla önem vermektedir. 

ĠĢletmeler satın aldıkları ürüne önem ve öncelik vermektedirler. Bu bağlamda ürünün tedarikÑisine 

güvenmektedirler. Bu güvenin sonucunda tedarikÑileri ile ÑalıĢmaktan memnun olduklarını 

belirtmektedirler. Endüstriyel müĢteriler satın alımlarında marka ismine dikkat etmekte, güvendikleri 

ve memnun kaldıkları markaları diğer satın alımlarında öncelikli olarak tercih etmektedir. 

AraĢtırmada elde edilen sonuÑlar dikkate alındığında Ģu önerilerde bulunulabilir; 
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Endüstriyel pazarlarda satın alma, resmi bir örgütsel yapı iÑinde ve birÑok kısıtlayıcı faktör altında 

gerÑekleĢtirildiğinden dolayı karmaĢık karar verme sürecinden oluĢmaktadır. Bu karmaĢık durumu 

azaltmak amacıyla endüstriyel ürünlerin satın alımlarından sorumlu birimlerin yani satın alma 

merkezlerinin kurulması ve buralarda uzman personelin ÑalıĢtırılması gerekmektedir. Bu birimlerin 

oluĢturulmasında görevlendirilecek personel iĢletmenin büyüklüğüne göre pazarlama, muhasebe, 

teknik elemanlardan oluĢmalıdır. Ayrıca, bu birimlere satın alma sürecine katılanlar arasında iletiĢim, 

koordinasyon ve kontrol faaliyetleri görevlerinin verilmesi uygun olabilir. Bu bağlamda, satın alma 

merkezlerinin yapısı ve üyelerinin yerine getirdikleri roller konusunda kesin görev tanımlarının 

yapılması gerekmektedir. Bu merkezlerin tek amacının kar elde etmek olmadığı, esas amacın satın 

almaya yönelik bilgilerin elde edilmesi, ortaya Ñıkarılması ve iĢlenmesi olduğu bu yüzden maliyeti 

düĢürmek amacıyla kaliteden taviz vermemeleri gerektiği ÑalıĢanlara hatırlatılmalıdır. Bu birimler 

ÑalıĢanları teĢvik etmek iÑin ödüllendirme, terfi gibi yöntemlerin kullanılması daha uygun olabilir. 

Endüstriyel pazarlarda Ñok fazla sayıda tedarikÑi olmadığı iÑin satın alıcıların memnuniyeti sağlandığı 

sürece yeni tedarikÑi arayıĢına girilmemekte ve bu marka duyarlılığının oluĢmasına neden olmaktadır. 

TedarikÑilerin marka duyarlılığını oluĢturmak iÑin müĢteri ve ürün memnuniyetini sağlayıcı 

stratejilerin uygulanması gerekmektedir. MüĢteri memnuniyetinin sağlanması iÑin ürün kalite 

standartlarının sürekli aynı olması, hata ve kusurlu ürün durumunda düzeltici tedbirlerin uygulanması 

ve müĢteri iliĢkileri yönetimine önem verilmesi endüstriyel pazarlarda marka duyarlılığının ve bunun 

sonucunda marka bağlılığının sağlanmasında önemli olabilir.  
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Abstract 

With the help of the international trade, greater amount of goods are available for consumption. Doing 

business internationally clearly isn‘t easy, but it becomes essential for thousands of companies. Even 

small firms have discovered that they could tap the sales potential of overseas markets with the help of 

overnight delivery services, e-mail, and the Internet. Selling goods and services in foreign markets can 

generate increased sales, produce operational efficiencies, expose companies to new technologies, and 

provide greater customer choices. But venturing abroad also exposes companies to many new 

challenges. Every country has unique ways of doing business, which must be learned: laws, customs, 

consumer preferences, ethical standards, labor skills, political and economic stability. These factors 

can affect a firm‘s internationalization approach. 

Firms can enter foreign market through different strategies. One of those strategies is foreign direct 

investment (FDI). FDI process has many forms. Yet, activities of merger and acquisitions (M&A) are 

quite popular both in developed and emerging countries.  At the beginning, firms from developed 

countries were acquiring firms in the developing or emerging countries. However, currently this has 

changed in the opposite direction: from emerging markets to developed or developing countries. Till 

today, most studies have focused on the international expansion of Multinational Companies (MNC‘s) 

from western but only a few academicians examined and analyzed the international strategies for 

emerging markets of MNCs. 

In this study, the experiences and thoughts of the domestic airline companies about new trend of 

M&A were examined by focusing on developments in international aviation industry both in history 

and contemporary times. The relationship between them was analyzed through the use of various 

sources in order to reach general findings.   

 

Keywords: Internationalization, Emerging Markets, Developing Markets, Developed Markets, 

Mergers & Acquisitions, Market Entry Modes 
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1. INTRODUCTION 

With the economic, political, technological and social developments from past to present, world 

economy has become more transparent and global. The importance of globalization has been 

increasing apparently in every area of business. In parallel with this situation, the volumes of the 

international trade are also increasing.  

As a result of globalization and the development in international trade, MNCs have become 

increasingly important actors in the globalization era. MNCs ―are companies that take a global 

approach to foreign markets and they are establishing a physical presence in multiple countries 

through foreign direct investment‖ (Daniels et al., 2004:12). 

With the help of abolishing trade borders, MNCs can join the markets much more easily which they 

consider more profitable. At this point, to cope with international competition, enterprises need more 

capital, investment, new markets, and cheap and qualified labor force. Therefore, FDI method 

mediates industrialized companies to reach new resources and undiscovered markets.  

In this context, a new market structure is raised from globalization which is called Emerging Markets 

(EMs). The term was first used in 1981 by Antoine W. Van Agtmael of the International Finance 

Corporation of the World Bank, when the group was promoting the first mutual fund investments in 

developing countries (Heakal, 2009).   The common characteristic of the EMs is that they are in the 

process of moving from a closed economy to an open market economy. Research demonstrates that 

EM firms outward FDI flows from closed economies have also been growing steadily (Chittoor, 2009: 

2) and they have increasingly adopted outward foreign direct investment strategies to become new 

global competitors (Buckley et al., 2007). 

In the beginning, most studies have focused on multinationals in the United States (US), then, 

focusing on European and other planned economies‘ multinationals have started. Only developing 

countries had remained to be examined.  

To attract the attention of the academicians to this untouched topic, an unforeseen event has to occur. 

The first surprising acquisition occurred when a Saudi businessman, Ghaith R. Pharaon, acquired a 

majority share of the National Bank of Georgia from former Budget Director Bert Lance. This 

acquisition wave continued with the participation of Asian companies. Korean companies constructed 

roads in Ecuador, while the Taiwanese built steel mills in Nigeria (Heenan and Keegan, 1979: 101). 

In 1979, only 34 of the Fortune ―overseas 500‖ companies were headquartered in the developing 

countries. This phenomenon emphasizes that third world corporate multinationals were a very 

immature phenomenon at that time (Heenan and Keegan, 1979: 101). 

According to 2012 figures, more than 115 emerging countries‘ companies entered the list of the 

Fortune Global 500. It means that nearly %25 of the world biggest companies are headquartered in 

emerging countries. Samsung from South Korea, Gazprom and Lukoil from Russia, Petrobras from 

Brazil, PDVSA from Venezuela, Hon Hai Precision Industry from Taiwan and Pemex from Mexico 

were evaluated in the top 50 biggest companies and Sinopec from China ranked 5th , China National 

Petroleum ranked 6th and State Grid ranked 7th  in the top 10 biggest companies of the world. Indeed, 

those figures are not showing the real capacity of the emerging countries‘ enterprises. Entry barriers, 

lack of qualified labor force and government policies are still important variables in the growth and 

development of the local multinationals (Ahmad, 2008: 35). 

According to the eclectic paradigm of Dunning, enterprises enter foreign markets to exploit their 

existing competitive advantage. Besides, MNC has to possess technological know-how, research and 

development (R&D) capability, managerial skills and trademarks over the host country (Tsai and 

Eisingerich, 2010: 114; ġimĢek and Behdioğlu, 2006: 51). 

In 1994, awarded academician Henry Yeung analyzed the Third World Multinationals in an article in 

which he added a new argument to the eclectic paradigm of Dunning. In general view, there was a 

thought that competitive advantages of MNCs from developed countries are derived from advanced 

proprietary technology or other superior resources. According to Yeung, in practice, it is just the 

opposite. The competitive advantages of developing country MNCs were derived from their ability to 

reduce costs of imported technology or smaller scale of production (Yeung, 1994: 304). 

Since the development of emerging countries in the international markets is becoming more 

important, the direction of M&A and FDI has changed. This study aims to focus on this change in 

direction of M&A and FDI‘s from an emerging country‘s perspective: from Turkey airline industry. 

For that purpose different domestic airline companies are investigated and depth-interviews are 
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conducted with the managers and vice president of these companies to identify the reasons, 

challenges, and opportunities of this inversely directed M&A and FDI‘s. 

 

2. INTERNATIONALIZATION CONCEPT 

From a historical perspective the world is changing dramatically. The evolution from a small domestic 

firm to an established and international company is a key step for any company (Reiner et al., 2008 

cited in Shirani, 2009). 

Internationalization of businesses and firms began with mankind‘s ability to travel and communicate 

across the seas and borders. Advancement in technology had great contribution in this development 

and changing quality in contemporary business environment. Internationalization of the firms is 

defined as a process in which the firms gradually increase their international involvement (Johanson 

and Vahlne 1977: 23). Big developments in information and communication technologies have led the 

strong international relations and cooperation, and paved the way for internationalization. 

Scholars and academics have tried to define internationalization on many occasions using many 

different perspectives and variables (Masun and Fernandez, 2008). The term Internationalization 

sometimes shortened to "I18N, (meaning "I - eighteen letters -N") referring to the increasing 

importance of international trade, international relations, treaties, alliances, etc. (Daly, 1999).  

Internationalization is emerging as a result of four main factors: world peace, success in international 

competition, global knowledge, and global cooperation (Powell, 1966; Rahman and Kopp, 1992; 

Tonkin and Edwards, 1981 cited in Schoorman 2000: 6). 

In this context, in 1997, Ferdows by re-evaluating these ideas, listed three main strategic causes for 

selecting a location for internationalization, which are; ―access to low-cost production‖, ―access to 

skills‖, and ―proximity to the market‖. In 2002, Vereecke and Van Dierdonk (2002) prepared a more 

complete and full list, which empirically tested Ferdow (1997)‘s model and findings. In their list, they 

have presented eight potential advantages of relocation (Reiner et al., 2008 cited in Shirani, 2009): 

 Proximity to suppliers, 

 Availability of labor, 

 Availability of skills and know-how, 

 Proximity to market, 

 Socio-political advantages, 

 Competition, 

 Energy, 

 Others. 

Besides sorting these findings for the selection process of a location for internationalization, Shirani 

(2009) have also listed a number of factors which are not independent of one another and which make 

influence on internationalization: 

 Market Knowledge, 

 Level of product standardization and level of country development, 

 Entry mode control, 

 Strategic reasons, 

 Importance of local resources and local market, 

 Role in the operations network, 

 Driver of the supply chain. 
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3. MERGERS AND ACQUISITIONS 

An acquisition is ―the purchase of an existing company or facility‖ (ÆavuĢgil et al., 2008). In this 

situation, the management of the acquired firm reports to the management of the acquiring firm.  

Merger means that ―one or more companies are gathered under the roof of a new company by losing 

their own legal assets‖ (Pautler, 2001: 77). In practice, there are few successful mergers, because one 

party is generally dominant in regards to market share or company size (Hitt et al., 2007: 192).   

At first look, merger and acquisition may seem closely the same. However, they are slightly different. 

In acquisition, one firm captures the control of another firm and clearly establishes itself as the new 

owner. On the other hand in merger, two companies agree to advance as a single new company rather 

than remain separately owned and operated (Maddigan and Zaima, 1985: 178). 

3.1. Types of Mergers and Acquisitions 

There are different types of acquisitions (Bernstein, 1996 cited in Bernstein, 1999):  

3.1.1. Horizontal Acquisitions: ―The acquisition of a company competing in the same industry as the 

acquiring firm is referred to as a horizontal acquisition‖ (Hitt et al., 2007: 193). Horizontal mergers 

are not directly related to money. Research demonstrates that horizontal acquisition results in higher 

performance when the firms have similar characteristics (Fee et al., 2004). The reasons that 

companies prefer horizontal acquisition are to increase the market share and market power by 

exploiting cost-based and revenue-based synergies and benefit from economies of scale (Capron and 

Pistre, 2002: 790). According to Capron and Mitchel (2001: 817-844), horizontal acquisitions are 

often most effective when the acquiring firm integrates the acquired firm‘s assets with its assets. 

3.1.2. Vertical Acquisitions: A vertical acquisition refers to a firm acquiring a supplier or distributor 

of one or more of its goods or services (Hitt et al., 2013:197). It is an acquisition movement between 

two companies that produce different products or services along the supply chain toward the 

production of some final product. By acquiring suppliers and organizing production and logistics 

throughout the supply chain, materials and components can be found whenever needed to meet 

customer demands. 

3.1.3 Conglomerate Mergers: Conglomerate mergers are the third merger type which cannot be 

placed under the horizontal nor vertical merger. OECD (2013) defines conglomerate mergers a merger 

between firms that are not in a relationship as competing or distributing to customer or not in a 

competition in the market actually or potentially. 

3.2. Advantages of Mergers and Acquisitions 

According to Gaughan, there are two ways to become internationalized. The first way is through 

internal growth. Internal growth generally can be slow and inefficient. The second and the quickest 

way are mergers and acquisitions. The advantages of mergers and acquisitions are to create and 

provide flexibility, low costs, synergy, diversification, low risks, strategic coherence, competition 

advantage and creating value (2002: 6; 2007: 29). 

Among economical and financial advantages, there are also administrative advantages of mergers and 

acquisitions.  Growth seems the primary input of the motivation but without synergy; the merged 

company cannot have positive acquisition value. 

3.3. Reasons of Failure in Mergers and Acquisitions 

Merger and acquisition strategies are not risk free investment strategies. Statistics demonstrate 

approximately two thirds of big mergers eventually lose value on the stock market (Dash, 2010). 

The essential reasons for failures in mergers and acquisitions are not to perform and act like a merger 

or an acquirer.  In general, many mergers and acquisitions are characterized by lack of 

communication, lack of direct involvement by human resources, lack of training, loss of key people 

and talented employees, loss of customers, corporate culture clash, power politics, inadequate 

planning, limited synergies, negotiation mistakes and incorrect integration approach on the part of the 

merging organizations after the agreement is signed (Weber et al., 2014). 

Foreign market entry strategies are numerous and they contain a varying degree of risk and of 

commitment from the international firm. After companies decided to expand their core activities into 

overseas market, they have to choose the true market entry strategies for their company after 

researching both the positive and negative aspects.  
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4. METHODOLOGY  

4.1. Research Objectives 

The main objective of this study is to analyse the shift of mergers and acquisitions from ―developed to 

emerging‖ countries and to evaluate and examine the characteristics of airline companies‘ approaches 

to mergers and acquisitions in the new market.  

In this study, the reasons why airlines merge or acquire and the success factors behind successful 

mergers and acquisitions have been examined through a field study within the Turkish airline 

industry.  

4.2. Research Design 

A qualitative method in exploratory research is used in this study. Exploratory research seeks to 

investigate an area that is under investigation or it is undertaken when there is not much known about 

the situation on hand. The data gathered are preliminary data that help shape the direction of future 

research. 

4.3. Research Sampling 

The sample of the study consists of all the airline companies in Turkey that has experience in the 

mergers or acquisitions activities. Pegasus Airlines is excluded from the sample since the company 

did not accept to answer the questions officially. 

In total, the data of 3 main airline companies; one vice CEO, one director of international relations 

and agreements and one sales and marketing manager participated in the study from Turkish Airlines, 

Onur Air and Atlasjet. 

The answers were retrieved by considering that; 

 Sunexpress is a joint venture between Turkish Airlines and the German Lufthansa Group 

(1990),  

 Air Bosna was acquired by Turkish Airlines (2008), 

 AnadoluJet was established as the sub-brand of Turkish Airlines (2008), 

 Zagros Airlines is a joint venture between Atlasjet Airlines and the Kurdish Zagros Group 

(2013), 

 Turkish businessman Kudret Tuncel and British businessman Mehdi Shams acquired Onur 

Air in 2013, 

 Borajet signed a code-share aggrement with AnadoluJet (2011). 

4.4. Data Collection 

For data collection, a depth-interview method was used due to the fact that only In-depth, qualitative 

interviews give opportunity to researcher to explore respondents‘ perspectives on a particular idea, 

program, or situation with a small number of respondents. To identify the respondent‘s ideas on a 

subject, a semi-structured questionnaire was prepared to be used in the depth interview. The semi-

structured interview is described as ―the most important form of interviewing in case study research. If 

well done, it can be the richest single source of data‖ (Gillham, 2000). Therefore, semi-structured in-

depth interviews were used in this research. 

The questionnaire was a semi-structured questionnaire consisting of 16 open-ended questions.  There 

were general questions about the world airline industry besides Turkey; mergers and acquisitions in 

the industry (reasons, from which countries to which other countries, leaders in the industry in this 

respects, success factors, challenges), merger and acquisition type most appropriate to the specific 

airline company, and the reason, whether the company had any experience with mergers and 

acquisitions, reasons, results, challenges they forced, coping strategies they used, the criteria they use 

to select new markets and competitive advantage their company has.  

 

5. COMPANY PROFILES OF THE PARTICIPATING AIRLINES IN THE RESEARCH

  

5.1. General Information about Turkish Airlines 

Turkish Airlines, Inc. is the national flag carrier airline of Turkey which was founded in 1933. The 

main activity of the Turkish Airlines is to perform in all types of domestic and international passenger 

and cargo air transportation.  



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

283 

In the 50th anniversary; the airline company was operating in 3 continents with a seating capacity of 

4,037, carried 30 thousand tons of cargo and 2.5 million passengers with its 30 aircraft. In 1989, with 

the equal partnership of Turkish Airlines and the German Lufthansa Airlines, they have established 

the SunExpress Airlines, to provide more frequent and cheaper flights between Turkey and Germany. 

19 years later in 2008, Turkish Airlines established AnadoluJet, for making the connection between 

Anatolia and Ankara easier and more economical. In the same year, Turkish Airlines became a 

member of Star Alliance and acquired Bosnian flag carrier B&H Airlines. Today, Turkish Airlines 

with its 328 passenger planes and with 9,28%of passenger growth rate, it‘s holding the global player 

role and continues acquisition talks with Polish LOT, Greek Olympic Air and TAP Portugal. 

5.1.1.Services of Turkish Airlines 

Turkish Airlines increased its strength and market dominance by reducing its costs through reliance on 

subsidiaries. Few Major THY subsidiaries are: 

 THY Turkish Technic which is wholly-owned subsidiary of Turkish Airlines, provides technical 

support, maintenance and repair service for both Turkish Airlines fleet and as to more than 100 

domestic and international airlines.  

 Turkish Opet which is a joint venture of Turkish Airlines and OPET Petrolcülük A.ġ, provides 

jet fuel storage and supply services at Ġstanbul Atatürk Airport and other airports in Turkey for 

Turkish Airlines. 

 Turkish Ground Services (TGS) is a joint venture of Turkish Airlines and HAVAġ 

Havaalanları Yer Hizmetleri A.ġ. It provides ground handling services at Ġstanbul Atatürk Airport 

and at five other airports in Turkey. 

 THY Turkish DO & CO is a joint venture of Turkish Airlines and DO&CO Restaurants & 

Catering AG. It provides catering services to Turkish Airlines, and to more than sixty other 

domestic and international airlines.  

5.1.2. Price Policy of Turkish Airlines 

Kimes (1997) explains that, ―The main objective of revenue management is to sell the right inventory 

unit to the right type of customer, at the right time, and for the right price‖. For the airline companies, 

two revenue management methods exist; traditional method or low-cost carrier method.  

In traditional approach; Airlines Company offers a wide range of fares with various conditions and 

with each cabin. In this approach, the fares are usually fixed. The aim of the airlines is to maximize 

revenues by controlling the capacity (Fedorco and Hospodka, 2013). 

Low-cost carriers generally offer low fares in exchange for eliminating many traditional passenger 

services. This fare generally increases with approaching departure.Turkish Airlines as being a flag 

carrier company, by using its reputation, by providing variety of passenger services and with different 

cabin class opportunities is positioning in traditional approach method. 

To avoid giving the control of the low-cost market to its rival, Turkish Airlines established AnadoluJet 

for domestic flights, and not to give the control of the international low-cost market to its international 

rivals, Turkish Airlines with German Lufthansa established SunExppres which is classified as a low-

cost airline. 

5.2. General Information about AtlasJet 

AtlasJet has been established on March 14, 2001 by Éger Holding A.ġ., licensed to carry out 

―Passenger and Cargo Transportation on Unscheduled Flights, Domestic and International‖ and has 

carried out its first flight on June 1, 2001. In April 2004, the Turkish tourism group ETS took over 

49% of AtlasJet and a new organizational structure was introduced to the company combining the 

forces of the ETS and the Éger Group. On June 14, 2004, it was licensed to ―Carry Out Passenger and 

Cargo Transportation on Scheduled and Unscheduled Flights, Domestic and International‖ by 

Directorate General of Civil Aviation. Two weeks later, on July 1, 2004, AtlasJet started its scheduled 

flights domestically. AtlasJet is the first private airline in Turkey to become an International Air 

Transport Association (IATA) member. IATA is the high authority that formulates industry policy and 

standards. Safety and securities issues are the number one priority of IATA. 

5.2.1. Services of AtlasJet 

The online check-in service is free, also offers local free shuttle service. Passengers can win a free 

ticket with Atlasmiles collected by Atlasmiles Card, which is the loyalty programme of AtlasJet. 

Unlike the other company, EconomyPlus tickets include meals and beverages on board in AtlasJet. In 
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EconomyPlus, there is also 25kg luggage allowance. In addition, each aircraft has a dedicated 

Business class section and 35kg luggage allowance. 

5.2.2. Price Policy of AtlasJet 

AtlasJet is not a traditional low-cost carrier, but offers a full service concept with more reasonable 

price than the competitors; such as free catering, extra luggage, Business Class services and in this 

regard the motto of the AtlasJet is ―to offer first class service at the third class prices‖. 

Unlike the other airlines companies, AtlasJet has the EkonomiPlus service. Seat pitches have been 

specially increased to 77 cm and seats are completely coated with leather in all fleet‘s aircraft.  

5.3. General Information about Onur Air 

Onur Air was established on 14 April 1992. Than it started its first revenue operations using a wet-

leased plane with a flight to Ercan in Northern Cyprus on 14
th

 of May 1992. In 1994, Onur Air 

increased its both passenger and fleet capacity as a result of cooperation with Ten Tour. In 1996, Ten 

Tour fully acquired Onur Air. 

5.3.1. Services of Onur Air 

Onur Air focuses on excellent service quality and provides safe services in the aviation sector since 

1992. In this respect, Onur Air is the first airline company that received the EN9110:2005 Quality 

Standardization Certificate in Turkey. Other than this, Onur Air is providing shuttle bus services for 

some cities. 

5.3.2. Price Policy of Onur Air 

Onur Air is using low-cost business model. The fares are fluctuating strongly according to demand 

and they generally increase with approaching departure. Due to the low cost policy, Onur Air is 

offering less luggage allowance compared to other airline companies and does not provide any meal 

or beverage. 

5.4. Other Players in the Sector 

Pegasus and Borajet are the other domestic airline companies in Turkey. Since 2011, BoraJet is 

organizing code-sharing flights on behalf of the sub brand of Turkish Airlines, AnadoluJet. Pegasus 

Airlines which was founded in 1990 was acquired by Esas Holding in 2005. Pegasus is the first full 

low-cost airline company of Turkey. It flies to 111 destinations in 41 countries (see table 1). In 2009, 

Esas Holding purchased 16.48% of the shares of Airberlin which is Germany's second and Europe's 

fifth largest airline. In 2010, Pegasus Airlines became a shareholder of Ġzair owning 72.57% of the 

capital. Lately, Pegasus Airlines bought 49% of Air Manas which is a Kyrgyz air company. On 22
nd

 of 

March 2013 the air company had operated its first flight under the brand name Pegasus Asia.  

Table 1: Turkish Airline Companies Flight Statistics, 2017. 

  Total Planes Total Flight Destinations Seat Capacity 

Turkish Airlines 328 302 65.688 

Onur Air 24 95 5,189 

AtlasJet 25 24 4535 

Pegasus 74 111 9,936 

BoraJet 5 22 350 

AnadoluJet 37 43 4.554 

Sunexpress 69 138 11,456 
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6. FINDINGS 

6.1. General Evaluation of the Airline Industry 

Mentioned by the respondents year 2011 marks the end of the most difficult decade in aviation 

history. The industry has faced challenges on an unprecedented scale and businesses operating in the 

market place had to make quick and significant changes in their business plans in order to survive.  

In this context, the liberalization trend in air transportation industry (―Open Skies‖ trends which the 

USA pioneered) is being expanded all over the world at a high speed and the number of the countries 

which practice liberal policies are increasing. The effects of the liberalization and privatization which 

emerged with the decrease in state ownership by time and removal of the national and international 

regulations, the liberalization of airport infrastructure also comes into agenda. These trends direct the 

airline administration to be focused commercially.  

Furthermore, passenger and cargo transportation business which had financial crisis during the global 

economic crisis, keeps growing with the surpass of the effects of the crisis. Consequently, the market 

share of the low cost airlines is increasing noteworthily beside the traditional transporters.  For 

example; low cost airlines have the 25% of the USA market and 10% of Europe‘s and this ratio has 

been increasing day by day.  

6.2. M&A in Airline Industry 

Airline mergers and acquisitions are on the rise across the world. Important topics related to airline 

mergers and acquisitions can be listed as; time, approvals, efficiency, competition, passenger benefits 

and strife. Through M&A, airline companies can ensure a cost saving through sharing the sales 

offices, operational staff and maintenance facilities. As a result of low operating costs, airline 

companies may provide lower prices for their passengers and more departure/arrival times with the 

availability of different carriers.  

6.3. Success Factors in M&A 

The success factors in airline mergers are indicated as:  

 Choosing the compatible company, sharing technological, managerial, financial knowledge and 

experiences towards compatible and open strategic targets, 

 Strong performance of airline, it‘s economic achievement, image and the fame,   

 Fleet of the airline, technological level of the airplanes, the quantity, capacity, ground services, 

flight networks, R&D works,   

 The existence of a strong institutional structure.  

Generally, strong airlines/companies prefer none of any other competitor flying/operating in the same 

line/market. So, it is normal to face with overt or hidden resistance of competitors in new markets. 

However, this situation does not affect the result generally. 

6.4. Challenges in M&A 

The problems encountered in mergers of both national and international airlines are indicated as: 

 The fact that if the companies do not have sufficient and efficient managers and personnel with 

regard to both quality and quantity, 

 The counter policy of the airline company about growth and development and strong desire to 

keep status quo, 

 The fact that if the managers do not have necessary knowledge and ability to accord with the 

changing market conditions, 

 The fact that if the flexible planning and clear strategies do not exist, 

 The economic instability in the countries and regions where airlines are operating, 

 An employment market which does not have sufficient personnel in quality and quantity, 

 The unsatisfactory level of the national markets for the airline company which aims to grow, 

 Inconvenient political, legal, technological and social environment conditions or restrictions in 

the countries where airlines are operating. 

Preliminary difficulty encountered when entering a new market is the intense competition when 

entering a new market. Especially, in an emerging country, a tough competition exists with the 

dominant global airlines other than local ones in that particular market. Another difficulty which the 

companies may face is being unknown in the new market. To handle that problem, they try to develop 
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successful marketing and sales strategies to increase their brand popularity and create a strong image. 

By doing so, they provide reasonable prices without sacrificing the quality and increase market share.  

Besides, the company faces with bureaucratic obstacles such as frequency right restriction, 

inconvenience in slots at airport by official authorities to protect national airlines in an emerging 

country and not favoring the entrance of foreign airlines into their markets. 

6.5. Competitive Advantage of Turkish Airline Companies and Their Entrance to New Markets 

The commercial aviation industry in Turkey has grown dramatically since the end of 2000.  For 

example, today with the new openings, there are (55) airports all over Turkey, just ten years ago in 

2003 there were 26 airports. The main reasons behind this rise can be listed as; the privatization 

movement in Turkish Aviation Sector, unsaturated market in near geography, increasing population of 

Turkey, economic development and lack of land routes between destinations.  

Cost-leadership competitive strategy factors are connected with cost advantages. By effectively using 

this factor Turkish airline companies have become successful pioneers in the low cost airline industry. 

Organization size in airline industry can be recognized by the number of passengers that travel using 

that airline. At the same time organization size has a strong connection with economies of scale. 

Larger companies have the economies of scale advantages against the smaller ones. These advantages 

provide the Turkish companies to be more capable and flexible in reducing cost, especially overhead 

cost, that results in higher revenue. 

6.6. Challenges in Entering a Foreign Market 

The criteria that are being considered before entering a new market are indicated as:  

 Prominent effecting factor to determine a new flight point is the supply-demand equilibrium.  

 With respect to profitability/fullness, new line is expected to be above a certain level which the 

corporation sets forth. 

 Nevertheless, being a tourism/commerce/business center, geographical proximity with the 

countries/cities which can have flight or connection potential, the connection potential for 

contractual airlines, the effectiveness of the flight point in aviation industry, the utility of the new 

line regarding the image and being known, restrictive applications and bureaucratic complications 

are criteria which are taken into consideration.  

 In most cases mergers and acquisitions bring new rules and those new rules accomplished layoffs. 

 The acquiring airline may not pay the old salaries, pensions and other earning benefits. 

 A senior worker of the acquired company may find himself to be not considered as senior in the 

acquiring company or even worse he may find himself as a junior. 

6.7. Success Factors of Airline Companies in Emerging Countries? 

Differentiation: Airline companies can be differentiated by offering latest and modern services like 

large size leather comfortable seats, new aircrafts, shuttle bus and new in flight technological systems. 

These do not only distinguish the companies but also help to attract new customers for the company. 

Alliances: In Airline industry, establishing the strategic alliances between different companies is a 

very important trend. In this way, different companies will share their resources through strong 

network and will gain benefits of wide range customers network and will develop many other route. In 

this way, operation costs also will be decreased and number of destination points will be increased. 

Among those, the most important ones are; Star Alliance (Lufthansa, United Airlines, Thai, Varig, 

ANA etc.), Oneworld (American Airlines, British Airways, Qantas, Cathay Pacific etc.) and SkyTeam 

(Delta Air Lines, Aeromexico, Alitalia, Korean Air etc.).  

The membership of Star Alliance is enabling synergy for global competitive edge, production, R&D 

and marketing issues; providing effecting tools for creating new value, economical, financial and 

managerial development, expanding the flight network and increasing market share. 

Relations with Suppliers:Strong relations with suppliers are compulsory for Airline companies 

through long term agreements. Companies remain safe in order to protect themselves from any future 

change in pricing strategy.  

6.8. Future of Airline Industry 

The trend over the last couple of years in the airline sectors has shown a slow slope growth.  However, 

airline sector in Turkey has entered into an incredible growth trend. Turkish Airlines and Pegasus 

gave their largest aircrafts order to respond to the existing demand and those companies will be long-
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lasting in international aviation industry as long as they follow rational and successful marketing 

strategies. 

 

7. CONCLUSIONS 

In this study, the experiences and thoughts of the domestic airline companies about new trend of 

M&A were examined by focusing on developments in international aviation industry both in history 

and contemporary times. The relationship between them was analyzed through the use of various 

sources in order to reach general findings.   

One of the findings of this thesis is through M&A, international capital is changing direction from 

developed countries to emerging countries. In this regard, emerging countries‘ economies are 

approaching developed countries‘ economies in relation to per capita income. Consequently, the 

citizens of countries with low national income are able to travel by airlines as an ordinary practice 

instead of as luxury. Emerging new collaborations and new challenges with M&A activities can pull 

down the cost and prices in airline transportation and regional airline transportation which is defined 

as the transportation of the passengers, cargo and postal service between big and small residential 

areas as scheduled and non-scheduled by relatively small planes is getting importance. 

This model which aims to develop tourism and trade by making easier the transportation between the 

regions, renders the transportation available between the big residential areas and the regions that have 

geographic distance difficulties, and plays a role in decreasing the growth gaps by providing with the 

transportation facility to the small residential areas.  

Due to this necessity, global airline companies have been establishing ―global cooperation groups‖ 

with strategic qualities. In this way, operation costs will also decrease and number of destinations will 

increase. The membership of a global group also provide effective tools for creating new value, 

economical, financial and managerial development, expanding the flight network and increasing 

market share. 

By means of the agreements of codeshare which merge the flight networks, transportation period of 

passengers and luggage decrease, and time loss is precluded. Besides, the flight of other airlines is 

seen as a direct flight of the main company. 

By means of the special prorate agreements the connections between the company and other airlines 

are arranged as advantageous for the passengers and obtained prices below market rates for those 

flight connections. 

Lately, with the strengthening economies of Asian countries like Russia, India, China, South Korea, 

Malaysia, Singapore and Latin American countries like Brazil, international air traffic has started to 

move to these regions, and by time, the airlines of those countries started to increase their impact in 

aviation industry. 

When analyzed, it can be observed that the managerial structures of emerging countries are more 

flexible and innovative with respect to developed countries‘. Especially, the companies which choose 

the born global model as international process seem taking decisions more courageous and radical. 

Nevertheless, it should not be ignored that due to the demographic characteristics of emerging 

countries, numerous young people who are educable and open to new developments exist as human 

resource for key positions.  

Emerging countries‘ economies which have more risky capital structures due to economic and 

political reasons, by virtue of their high growth rates, young population and cheap labor force, by 

applying economies of scale, by creating their own trademarks are getting the opportunity to compete 

with developed countries‘ companies at international platform. 

Overall, it was shown that Turkish airline companies investing in foreign markets have to strengthen 

both their image at global scale by increasing global market shares and current profit and their place in 

national aviation industry for being a global actor. High demand and profitability at outbound 

international flights from Turkey to foreign markets will increase the profit share with wide flight 

network. In near future, those companies will be long-lasting in international aviation industry as long 

as they follow rational and successful marketing strategies. 
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ABSTRACT 

One of the concepts that emerged with the developments in electronic information 

communication systems and innovations brought by the digital age is augmented reality. 

Augmented Reality (AR) is the development and enrichment of an environment or element 

of physical real world by living, direct or indirect, followed by perceptual inputs such as 

audio, video, graphics, GPS position information produced in the computing environment. 

Thus the reality is changed, enriched in a sense. AR applications are rapidly spreading in 

many field such as military, industry, medicine, trade, education, entertainment, art, 

architecture and tourism. As AR finds application are as main product (entertainment, 

tourism), it is also used as primarily advertising and promoting tool as well.  

In this research, it has been aimed to investigate the application types and areas of AR in the 

tourism field and to establish the basis of the researches to be done in order to determine the 

consumer attitudes towards these applications. For this purpose, the literature survey was 

conducted and consumer needs in tourism area and AR applications to meet these 

requirements were tried to be determined. 

INTRODUCTION 

Along with innovations of the computer technology in the world and innovations in the way 

that information is used effectively and desirably in real environments, many different fields 

of information technology applications have become widespread. In the marketing world, 

traditional applications, especially in product and service positioning and promotion 

activities, have begun to give place to new applications developed by information technology 

developments. Together with the new generation of consumers, whose daily lives are 

intertwined with the digital world, these applications have become more and more important. 

Businesses have been forced to change their traditional methods of retention in order to be 

able to keep pace with the information technology in the consumer markets, to reach the 

target groups easily and to communicate their messages effectively. Augmented reality 

'emerged in the historical process first with the notation given below as "plane of reality - 

virtuality". This demonstration was made by Ivan Sutherland of Harvard University and a 

student from Utah University in 1960 (Krevelen and Poelman, 2010:1). 

Reality       Virtuality 

 

Real Environment     AR      AV              Virtual Environment 

The virtuality process between the real environment and the virtual environment is defined 

by the four-stage mixed reality term, and the increased reality is located within the mixed 

reality. According to this; the process of increasing the virtualization between the real 

environment and the virtual environment is as follows: Real Environment – Augmented 

Reality – Augmented Virtuality- Virtual Environment (Milgram and Kishino, 1994). 

AR technologies can be used as both input and output units. In this regard, it was first used 

in the fields of military, industry and medicine, commercial, entertainment and tourism. In 

recent years, it has been seen that AR applications are rapidly spreading and diversifying in 

the tourism field. Turkey ranked 6th in the world tourism, it shows that the application of AR 
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is rapidly developing and spreading in many areas of tourism in recent years.  AR 

applications such as smart tables, smart menus, mobile travel guides, reservation systems, 

smart tourism, e-tourism are the most well known examples (ÉzgüneĢ and Bozok, 

2017:157). In order to be able to efficiently evaluate rich tourism potential and to be 

effective internationally, it is increasingly important for our country to follow innovations 

such as AR based on market intelligence technologies. The results obtained from this study 

will serve as a basis for the study of the AR's applications in the tourism field in our country 

and to investigate the attitudes of consumers towards these applications. 

1.PURPOSE OF THE RESEARCH 

AR is becoming more and more important as information technology develops and mobile 

applications become more effective in all areas. AR applications are becoming widespread in 

tourism activities that are related to many scientists and sectors. It is important to determine 

the AR applications in our country which is in the 6th place in the world tourism market, to 

investigate consumer attitudes and to develop suggestions for tourism companies to develop 

marketing strategies. In this research, it was aimed to determine the application types and 

application areas of AR in tourism field and to establish a scientific basis for future 

consumer researches. 

2.METHODOLOGY OF RESEARCH 

In the survey, a secondary source survey was conducted to determine the AR applications in 

tourism and the requirements that these applications meet. In line with the information 

obtained from the secondary source research, it has been tried to determine the AR 

applications in the field of tourism, the areas where these applications are carried out, which 

consumer needs these applications meet and which techniques are applied. The identified 

factors, the types of applications, the consumer requirements targeted by these applications 

may be the basis for the preparation of the questionnaires to be applied in future consumer 

surveys. 

3.FINDINGS and DISCUSSION 

AR brings virtual characters and elements together with the real world. With the support of 

object detection technologies, world-related information in the user's environment enters an 

interactive and numerically processable format. All of the stages produced with AG have the 

following three properties: real and virtual, real-time and interactive, the scenes are 

perceived as three-dimensional (Azuma, 1997: 355). 

Many field AR applications are rapidly spreading. Among these fields tourism is a complex 

field related to many field. Today, in field related to tourism some of AR practices are 

mentioned below; 

The majority of medical applications are image and robot assisted surgical applications. 

Today, various medical faculties use AR applications for training and medical operations. 

One of the most important advantages of these applications in medicine is to present the data 

to doctors and students instantly with the aid of advanced devices. Imaging and image 

processing systems are an important issue in medicine. Workshops for imaging systems and 

augmented reality systems (for example MIAR-Medical Imaging and Augmented Reality) 

are organized in this field. Medical application, which is a guideline product for medical 

doctors and young surgeons, use of Google Glass product developed by Google, Evena 

Glasses applications for nurses, headpiece devices and applications for endoscopy 

procedures, and medical devices for Vuzix glasses applications can be given as examples of 

the use of AR in medicine (Ézel and Uluyol, 2016:796). 

Architecture will also be affected as AR based systems become more powerful. Augmented 

reality based systems combined with wearable computers will become powerful new tools 

with a wide range of applications for architecture (Triphathi, 2010).  
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AR can help create art in real time integrating reality such as painting, drawing and 

modeling. AR art technology has helped disabled individuals to continue pursuing their 

passion (Lieberman, 2010). Alaskan artist Nathan Shafer created a global warming-oriented 

AR project, called Exit Glacier AR Terminus. In this project, AR technology (is this case, 

smartphones) walks the viewer through various positions of South Central Alaska‘s Exit 

Glacier, going back three decades. Belgian photographer, Liesje Reyskens recently 

commissioned Augmented Reality Agency Kudan (Wood, 2012) to produce an AR art 

installation at the Albus Lux gallery – the AR app recognised her photography and overlaid 

live animation video to enhance the gallery experience. 

AR applications, together with ideas and creativity, gain meaning in marketing and 

advertising sector. The AR applications are also used in advertising in order to be 

extraordinary and different, which brands desire to make, and to be able to provide 

superiority to competitors. For example, when an AR application is designed for a bilboard, 

more attention can be drawn to the passers-by, and more information can be loaded into the 

open air with less text and more visuals. Thus, brands can communicate more with 

consumers (Ugur and Apaydın, 2014). 

Leue et.al. (2014) note that with the emergence of AR, tourism organizations and 

destinations can enhance tourism experience through visualization of relevant information. 

There is a growing use of situational awareness for tourists. Mobile and wireless 

technologies; providing new applications to support visitors on the move, including mobile 

travel guides and location-based information monitoring services. These applications have 

rich multimedia content and enable tourists to access travel-related information seamlessly 

and everywhere during their visit experience. At the same time, location detection 

capabilities of mobile devices can be adapted to the needs and demands of travelers, making 

it easy to filter travel information. For this reason, effective organization in presentation of 

travel related information and special presentation to passengers are of great importance to 

both tourists and tourism industry stakeholders (Kourouthanassis et.al., 2015:71). 

With the release of powerful smartphone devices, and more recently Google‘s project Glass, 

Augmented Reality (AR) quickly became the new buzz word. The technology allows 

combining seamlessly physical world and virtual information, but is still widely under-

utilised in the field of Tourism. It is shown that 10 highly innovative AR experiences that 

showcase the potential of the technology to revolutionise the way we experience new 

destinations and services within the industry. These AR applications are classified as an 

enhanced booking experience, museum interactivity, AR browsers in the destination, 

responsive expreinence through gaming, augmented services in restaurant, re-living historic 

life and events, the augmented reality hotel experience, augmented transportation, 

augmented reality translation, participative destination management (Buhalis and Yocheva, 

2017).  

Yovcheva et al. (2013) claim that, in the context of mobile augmented reality applications, 

the effective and usable design is still ―at its infancy‖, and cover the overview and evaluation 

of 22 smartphone applications in their work, outlining ―tourism-related domain-specific 

design challenges‖. The selected criteria for comparative overview and evaluation of 

smartphone augmented reality applications is presented in Table 1. Table 1. A selected 

criteria for comparative overview and evaluation of smartphone augmented reality 

applications for tourism. 
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Table.1.A Selected Criteria for Comparative Overview and Evaluation of Smartphone 

Augmented Applications for Tourism 
Functionality Description 

Search and Browse Search and browsing (categorical search) mechanism provides Access to relevant 
information (Rasinger et al., 2009). 

2.Context-aware push The tourist may miss out on important/interesting information, especially in information-
rich urban settings (Raisnger et al., 2009) 

3.m-Commerce The possibility for booking/reservation and payment (Rasinger et al., 2009) 

4.Feedback A mechanismto provide and/or receive feedback from/to other tourists or tourism 
authorities (Rasinger et al., 2009) 

5.Routing and navigation The possibility to obtain direction and navigation to a POI, once it is visualized in AR 
viewand selected (Umlauft et al., 2003) 

6.Tour generation Adding POIs to a(per-generated) itinerary allows tourists to plan better and manage their 
leisure expreince (Umlauft etal., 2003) 

7.Map services Helps tourists to obtain an overview of a larger territory (Suh et al., 2010). 

8.Communication Option to realize direct contact with accomodation providers, exhibition owners and others 
involved in service provision (Rasinger et al., 2009) 

9.Exploration of visible 
surroundings  

Apart from looking up for information about a particular item, place, object and category, 
tourists may wish to “explore” available information about their surroundings without pre-
defined criteria (Ajanki et al., 2010) 

10.Interactive AR view A “clickable” AR view could serve as an interface to additional, more detailed information 
about a point of interest (Wither et al., 2009) 

11.Filtering of AR content The option to filter and change interactively the visualized content in AR view. This is an 
important feature, keeping in mind that urban environments are rich in potential targets 
for annotation(Tokusho and Feiner, 2009) 

 

Augmented reality is being used in application for touring. In this case AR is used to 

highlight information of important places and provide the connection between the real world 

with an historic event, meaning that historical events such as battle reenactments can be 

augmented onto current landscapes. AR can also provide information of museums and 

monuments. The use of AR in this area has enhanced the experience of users when they go 

traveling by providing not only information of the place they are but comments made by 

other users that have been there before. AR system in the touring industry can connect 

different platforms to provide a richer experience to the final user of the system (Bartie and 

Mackaness, 2006:64). Another application given to AR in this field is the possibility for 

users to rebuild ruins, buildings, or even landscapes as they formerly existed (Patrick DÎhne 

and Karigiannis, 2010:3). 

Usage areas of AR applications in tourism activities and related factors is shown below in 

Table.2. (Keckes and Tomicic, 2017: 160). 

Table 2. Identified Dimensions of Using The Augmented Technology Within Tourism 

Context With Related Factors. 
General Requirements Functionalities Issues Overlay Types Technologies 

-Interactivity 
-Dynamics 
-Entertainability 
-Context-content 
correlation 
-Intuitive user 
interface 
-Simple navigation 
-Captivating, 
motivating and 
engaging content 
-Awareness, efficiency, 
empowerment, 
engagement, 
liveliness, 
meaningfulness, 
motivation, novelty, 
safety, surprise, 
tangibility  

-Browse, search 
-Map, routing, 
navigation 
-Communication 
-Context-aware push 
-Mobile commerce 
-Social networks 
-Collaboration 
-Tour generation 
-Recommender 
services 

-Hardware 
requirements 
-Device-specific 
challenges 
-Interoperability 
-Portability 
-Ease of use 
-User comfort 
-Accessibility 
-Push-only 
-Safety 

-Text 
-Graphic 
-Video 
-Audio 
-Tactile 

-Handheld integrated 
-Head-mounted 
-On-site static 
peripherals 
-Site-related mobile 
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Technologies are categorized on several types, such as handheld devices with integrated 

technologies such as display, GPS, gyroscope, compass, accelerometer which include 

smartphones, tablets and similar; head-mounted devices such as HUDs, lenses and similar; 

on-site static devices such as monitors, projectors, speakers, binoculars, and similar; on-site 

mobile devices where the AR environment is for example embedded within the tour vehicle; 

etc.Issues can be identified in hardware requirements (RAM, CPU, display resolution, 

sensors, etc.), hardware-specific challenges (for example, using mobile phone as an AR 

device requires constant holding of the device in front of the user, affecting the comfort and 

safety requirements; distorting effect of the phone‘s camera is changing the real-world view 

as seen through the eye; etc.), interoperability of the applications through the number of 

platforms (incompatible hardware platforms or operating systems for example), portability of 

devices, comfort and safety in using the devices, questions of accessibility for persons with 

damaged and/or non-functional senses, and non-interactive nature of push-only content. To 

address all these issues in an augmented reality environment might prove to be a challenging 

task, but ultimately would lead to a more successful utilization of the AR technology in 

tourism domain. 

Studies on AR revealed that all areas of technological developments are closely related to the 

field of tourism as well as it has a more intense influence over this sector over time. 

According to the results of some researches on cultural heritage and themed parks in the 

literature (Fritz et al. 2005; Jung et al., 2015), AR applications - in case of quality - increase 

their satisfaction levels positively, while at the same time tourists can navigate without 

requiring a guide, and will be used more in the future. In the literature, due to the 'intelligent 

tables' which are thought to be used frequently in the food and beverages business in the 

future, guests can see all the features of the food they ordered and can have fun while waiting 

for their orders. With the creation of the concepts of 'mobile travel guide', 'intelligent tables', 

'smart menu', AR technologies; it would not be wrong to say that in the first place some 

professions, such as tourist guidance and waitresses, and even the booking departments of 

the hotels, could be adversely affected. Besides these developments; 'smart tourism', 'e-

tourism', 'enhanced tourism of the future', which is a concept of adding technology to 

terminology, will play a crucial role between destinations as a new marketing instrument in 

future tourism (ÉzguneĢ and Bozok, 2017: 157). 

As is the case in the world, the first examples of AR applications in tourism in our country 

are seen in historical places and museums within the scope of cultural tourism. Museums 

which uses AR applications in Turkey first are Sakip Sabanci Museum, Maritime Museum, 

Bursa Tofas Clock Museum, Topkapi Palace, Carpet Museum, Seka Paper Museum, Burdur 

Kavakli Greek Church, Museum of Nature and Hatay Archeology Museum.  The program 

loaded on the mobile device with this technology provides information about the artifacts 

found in the museum. Various studies are also being carried out on the transfer of cultural 

heritage to the virtual environment and its use in these settings (Ézmen and Balcısoy, 2006).  

Among the exemplary applications of AR Technologies in the field of tourism in our 

country, the works that will provide easy access to the information they want are available to 

those who do not have the opportunity to visit the local and foreign tourists, researchers or 

related destinations with the aim of creating the android based enhanced reality, the spatial 

descriptions of the cultural areas, all the images of the buildings and 3D models, videos, 

historical details have been made (Polat et al., 2016: 931). It is possible to say that the 

increasing diversity of AR applications realized in the field of tourism has widened and 

grown up the application fields. AR applications are likely to become more important in 

today's markets where the trends of new generation consumers for technology use are high. It 

is thought that the AR, which offers the experience by providing services by enriching the 

reality in the field of tourism which includes services based on experience, will positively 

affect satisfaction as both a means of promoting and a value added to the consumer. From 

this point of view, it is seen that in our country which has an important place in world 

markets in terms of tourism potential, it is necessary to conduct consumer researches on AR 
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applications. This study may contribute to the creation of primary data collection tools such 

as questionnaires of consumer researches. 

4.RESULT and SUGGESTIONS 

In this study, investigations on AR applications were examined and the following results 

were obtained.  

-AR applications enable the real world elements to be enriched with perceptual inputs such 

as voice, video, graphics, GPS position information generated in the computing environment. 

Thus, it increases the level of satisfaction by offering a difference to the consumers. 

- AR applications are being used in many areas such as medicine, education, health, 

entertainment, architecture, art, commerce, marketing, tourism and becoming increasingly 

widespread. 

-AR applications in tourism field have been implemented in 10 main categories which are 

enhanced booking experience, museum interactivity, AR browsers in the destination, 

responsive experience through gaming, augmented services in restaurant, re-living historic 

life and events, the augmented reality hotel experience, augmented transportation, 

augmented reality translation, participative destination management.  

-AR applications in tourism field meet the requirements of customers as interactivity, 

dynamics, entertainability, context/content correlation, intuitive user interface, simple 

navigation, captivating, motivating and engaging content, awareness, efficiency, 

empowerment, engagement, liveliness, meaningfulness, motivation, novelty, safety, surprise, 

tangibility.  

Based on the results obtained, the following suggestions have been developed;  it is thought 

to be useful to carry out researches to be tested by developing hypotheses to measure the 

effect of consumer awareness on AR applications in tourism in our country, the level of 

meeting these consumer needs, consumer attitudes and the intention to purchase services. 

The results of these studies can be used in the preparation of primary data collection tools, 

such as surveys to be used in proposed research. Strategic proposals that can contribute to the 

international competitiveness of tourism enterprises in the direction of the results obtained 

from the proposed researches can be developed. 
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ÖZET 

Algı, bireyin günlük hayatının hemen hemen her alanında karĢı karĢıya kaldığı bir olgudur. Bireyin yaĢantısını 

birebir etkileyen algı; Ģirketlerin, kurumların, siyasilerin, devletin vazgeÑilmez bir propaganda silahıdır. Algının 

ortadan kaldırılması da yine algı ile olmaktadır. Bu denli önemli algıyı kurum boyutuna indirdiğimizde, kurumsal 

algının yönetimi, etki oluĢturulacak hedef kitle üzerinde tam sonuÑ almak iÑin stratejik bir planlamayı da 

beraberinde getirir. Stratejik planlamanın doğru olması, kurumsal algının sürekli olmasını sağlar. Bu da kurumun 

sürdürülebilirliğini beraberinde getirir.  

Bu ÑalıĢmada turizm sektöründe algı yönetiminin nasıl ve ne Ģekilde gerÑekleĢtirilebileceğine odaklanmıĢtır. 

Burada amaÑ, kitle iletiĢim araÑlarından olan Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları 

üzerinden algı yönetimi uygulamalarını, seÑilen hedef kitleler üzerinde hangi yöntemlerle ve ne Ģekilde 

gerÑekleĢtirdiğini irdelemektir.  

AraĢtırmada kiĢilerde algının oluĢmasına etki eden faktörler, algı yönetimini etkileyen ve bunun uygulanmasında 

önem arz eden unsurlar ele alınmıĢtır. Dünyadan ve Türkiye‘den verilen örneklerle teorik olarak anlatılanlar 

uygulamalı olarak gösterilmiĢtir.  

ÆalıĢma, sosyal medya platformları üzerinden gerÑekleĢtirilen algı yönetimi uygulamalarının kitleleri harekete 

geÑirmede etkili olabileceğini göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Algı Yönetimi, Kurumsal Algı Yönetimi, Konaklama                                       ĠĢletmeleri, 

Algı Yönetimi Uygulamaları  

ROLE OF PERCEPTION MANAGEMENT IN TOURISM SECTOR 

ABSTRACT 

Perception is a phenomenon that everybody encounters in every aspect of life. It is a powerful propaganda tool 

which can be used by companies, institutions, politicians or governments to affect individuals‘ lives. Eliminating, 

managing perception can also be applied with reverse psychology. It is an effective weapon. Organizational 

perception management which is examined in this study, requires strategic management to acquire profitable 

results on target groups. Organizational perception management is only sustainable with the proper strategic 

management,  

This paper aims to explain how, and which ways tourism industry use to manage perceptions of target groups. 

Main course is to examine how to manage perceptions through social media platforms such as Twitter, Instagram, 

Facebook to affect perceptions of target groups.  

This research holds information about contributing factors on people‘s forming perceptions and factors which are 

important for managing perceptions. Using real life cases theory is connected to the reality. 

The study revealed that perception management applications are effective on target groups which influence their 

emotions and actions through social media platforms. In the context of successful examples of social media 

applications, ―Influencer Marketing‖ method is examined and how this method is effective on target groups and 

how enterprises receive feedbacks and profits from these applications.  

Keywords: Perception Management, Organizational Perception Management, Hospitality Enterprises, Perception 

Management Applications  

 

 

I.GĠRĠġ 

ĠÑinde bulunduğumuz Ñağ teknoloji ve bilgi Ñağıdır. Her geÑen gün sayısı artarak gerÑekleĢen 

değiĢimlerin ve geliĢmelerin ivme kazandığı bu Ñağda, bilgiye eriĢim, ÑeĢitli kaynaklara ulaĢım 

teknolojiyle kolaylıkla gerÑekleĢmektedir. Ézellikle son yıllarda iletiĢim, bilim, turizm gibi pek Ñok 

alanda bu değiĢim ve geliĢimleri görebilmekteyiz.  

YaĢanan tüm bu geliĢmeler neticesinde, teknoloji aracılığı ile farklı milletlerden, kültürlerden, 

coğrafyalardan insanlar da giderek daha da globalleĢen bir dünyaya entegre olmaktadırlar. Bu sayede 

uzak olarak addedilebilecek coğrafyalara, kültürlere ulaĢmak ve kısa süreliğine de olsa onların bir 

parÑası olup, deneyimleme imkÍnlarına sahip olabilmektedirler. Bu minvalde, turizm sektörüne büyük 
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bir sorumluluk düĢmektedir. Fayda sağlamak iÑin tüm turizm faaliyetlerinin ve pazarlama iĢlemlerinin 

organizasyonu büyük önem taĢımaktadır.  

Tüm bu faaliyet ve organizasyon iĢlemlerinin düzenlenmesi ve neticesinde de iĢletmeler bazında 

prestij ve ekonomi aÑısından yarar sağlanması adına; pazarda hedef kitleyi etkilemek ve bununla 

birlikte potansiyel müĢterilerin pazar payına eklenmesi adına da algı yönetim ÑalıĢmaları 

yapılmaktadır.  

2. ALGI VE YÖNETĠMĠ 

―Bir Ģeye dikkati yönelterek o Ģeyin bilincine varma, idrak‖ (Akalın vd., 2005: 72) olarak 

tanımlayabileceğimiz algı sayesinde Ñevreyi algılayabilmek, olan bitenlerin farkına varabilmek ve 

iletiĢim kurabilmek iÑin ihtiyaÑ duyulan ÑeĢitli unsurlar vardır. KiĢi etrafındaki sürekli artmakta olan 

bilgi yığınını beyninde gerÑekleĢen ÑeĢitli etkinlikler ile hissettiği objeleri algılar. Böylece dıĢ 

dünyadan haberdar olur ve algılayabilir (Bakan ve Kefe, 2012: 241).
 
Beyin ―nöron‖ ve ―gliya‖ adı 

verilen yüz milyarlarca hücreden oluĢmaktadır. Her hücre saniyede 100 defaya ulaĢan bir hızla diğer 

hücrelere elektrik sinyali gönderir (Eagleman, 2016: 1). Bilgi taĢıma iĢini nöronlar üstlenmektedir. 

Beyindeki önemli iĢlemlerin Ñoğu tek tek nöronlar ya da bütün beyin bölgeleri tarafından değil, büyük 

nöron kümeleri tarafından gerÑekleĢtirilmektedir (Kurtoğlu, 2013: 102-103). 

Görme, duyma, koku, tat, dokunma vasıtasıyla algılanan Ñevre, durum, olay ya da nesne kiĢide bir 

bilinÑ Ģeklinde ortaya Ñıkar. Bireyde ortaya Ñıkan bu bilinÑ, o bireyi yaĢamı boyunca boyunduruğu 

altında tutacaktır. Bireyin hareketlerini bu bilinÑ, olumlu veya olumsuz olarak kontrol edecektir, bireyi 

yönlendirecektir.  

Günümüzde insanlar her an farklı yollarla pek Ñok mesaja maruz kalmaktadır. Daha amiyane bir 

tabirle insanlar, etkileĢimin gerÑekleĢtiği anda farkına tam olarak varmasalar da sürekli olarak mesaj 

bombardımanına tabi tutulmaktadırlar. Evden iĢe ya da okula giderken yol üzerinde, otobüs, metro vb. 

duraklarda rastladıkları afiĢler, reklam filmleri, okudukları dergiler, izledikleri filmler aracılığıyla 

sürekli bilinÑ altları yoklanmaktadır.  

Dolayısıyla kiĢilerin algılamalarının gerÑekleĢmesi iÑin maruz kaldıkları bu mesajlar arasından ihtiyaÑ 

duyduklarını ayıklamaları, seÑmeleri gerekir. Æünkü tüm mesajlara aynı derecede dikkat sarf edip 

algılayamaz. SeÑilen mesajla beraber bireyin zihninde bir imaj oluĢur. Tabii bu imajın oluĢmasına 

kiĢinin sahip olduğu birtakım değerler ve hayatı süresince elde etmiĢ olduğu tecrübeleri, kazanımları 

da katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte algının oluĢmasına etki eden pek Ñok faktör mevcuttur. 

ĠĢte algının temel iĢlevi, bireyin algısına doğrudan etki eden bu değerleri ve tecrübeleri tetikleyerek 

istek ve arzusunu üst seviyeye getirmektir. Aksi taktirde algıdan elde edilmek istenen sonuÑ elde 

edilemeyecektir.  

Algının, kiĢinin iÑinde bulunduğu beklenti durumundan etkiye uğraması sonucu kazanımı, bilgiyi, 

Ñevresinde bulunan kiĢilerin hareketlerini ve beklentilerini zihninde sınıflandırmalar ÑerÑevesinde yeni 

kazanımlar ve bilgiler elde ettikÑe güncelleyerek algılama iĢlemini gerÑekleĢtirir. Bu süreÑ iÑerisinde 

kullanılan kelimeler, beden dili, giyim tarzı ve etkileĢimin gerÑekleĢtiği ortam algılamaya etki eden 

önemli faktörlerdir. Böylece tüm bu etkenler birleĢerek bireyin zihninde bir karĢılık oluĢturur ve bir 

sonuca ulaĢmasını sağlar (Bakan ve Kefe, 2012: 21-22).  

Bireyin maruz kaldığı bu mesajları ayıklama, seÑme ve algılama sürecinde baĢrol oynayan bu 

etkenlere ek olarak, bu süreÑ iÑinde kiĢinin ilgi duyduğu unsurlar, farklı tutumlar da algı üzerinde rol 

oynamaktadır.  

Algılama, insana ulaĢan bütün uyarıları biÑimlendiren iki yönlü bir süreÑtir. Algılar ihtiyaÑları, 

güdüleri ve tutumları etkilediği gibi ihtiyaÑlar, güdüler ve tutumlar da algılamayı etkiler. 

Algılamanın fizyolojik ve psikolojik olmak üzere iki boyutu vardır. Bu bağlamda farklı kültürel 

değerlere ve sosyo-ekonomik özelliklere sahip insanların algılamaları da farklılık göstermektedir 

(Karabulut, 2014: 314).  

Algıları dıĢ dünyadaki uyarıcıların insan zihninde oluĢturduğu dıĢ algı ve duyu organları yoluyla elde 

edilemeyen his, sezgi ve öngörüye dayalı algılar olarak ikiye ayırmak gerekir (ġenermen, 2017: 212). 
 

Algı yönetimi ile gerÑekleĢtirilmek istenen iki temel amaÑ vardır. GeÑerlilik kazanmak ve kamuoyu 

desteği oluĢturmak ve korumak iÑin; diğeri ise belirlenen topluluğun davranıĢ ve tutumlarını istenilen 

doğrultuda etkilemek iÑindir (Bakan ve Kefe, 2012: 24).
 
 

Algı yönetimi, belli baĢlı kitleleri ikna ederek kendi rızaları ile harekete geÑirme esasına dayanır. Bu 

Ģekilde, baskın bir dayatma olmadan, hedeflenen kitleyi kendi iradesi ile karar verdiğine inandırma 
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amacı güder. Neticede ÑeĢitli ikna araÑları vasıtası ile etkilenen kitle, yönlendirmelerin etkisinde 

kalarak istenilen bir sonuca ulaĢtığında algı yönetimi baĢarılı olur.  

Algılama esasında birinci temel kural hedef kitlenin değerleriyle uyum ikincisi düĢüncelerden Ñok 

duygulara hitap edebilmektir (Saydam, 2015: 225).  

Algı yönetiminde farklı bakıĢ aÑıları mevcuttur. Bunlar iki ayrı baĢlığa ayrılabilir. Bunlardan ilki, 

hedef kitleyi kendi Ñıkarları doğrultusunda yönlendirerek amaca ulaĢmak iÑin baĢvurulan bir iletiĢim 

disiplinidir. Bunlardan ikincisi ise, ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda, ilk aĢama olan ikna 

etme yolunda kullanılması gereken olmazsa olmaz tekniklerin bütünüdür (Karabulut, 2014: 322).  

Algı yönetimi politika, diplomasi gibi alanlarda olduğu kadar kurumsal yapılarda, iĢletmelerde de sık 

baĢvurulan bir yöntemdir. ĠĢletmeler kendi menfaatleri doğrultusunda, geliĢen teknolojinin de 

yardımıyla birlikte verilen mesaj ya da mesajların hedeflenen kitleler tarafından kabul görmesi iÑin bir 

takım ikna araÑları, ikna yöntemleri kullanırlar. Bu yöntemler farklı isimler altında da kullanılır. 

Bunlar psikolojik operasyon, yumuĢak güÑ, halkla iliĢkiler, kamu diplomasisi, pazarlama Ģeklinde de 

ifade edilebilir (Milli Güvenlik ve DıĢ Politika AraĢtırmaları Merkezi). 

Ġnsan psikolojisinin dıĢ etkenlere son derece aÑık bir doğası vardır. Bu nedenle büyük iĢletmeler, 

devletler, hükümetler, medya kendi Ñıkarları iÑin [. . .] gerÑek bilgiyi maniple ederek algıları 

yönlendirmede tutumlarının değiĢtirilmesi arzulanan birey, grup veya toplum iÑin anlam ifade eden 

sembollere sıklıkla baĢvurmaktadırlar. Her ne kadar ikna yöntemleri ÑeĢitlendirilse de sonuÑta tek 

amaÑ menfaatler doğrultusunda algıları yönetmek ve yönlendirmektir (Milli Güvenlik ve DıĢ Politika 

AraĢtırmaları Merkezi).  

Algı yönetimi faaliyetleri, bir iĢletmenin gerÑekleĢtireceği kurumsal pazarlama kampanyalarında 

hedeflediği; kurumsal markaya yönelik güvenilirlik, iyi niyet, müĢterilerin gözünde farkındalık ve 

farklılık sağlayacak olumlu tutum ve algıların yaratılması aÑısından önemlidir. Æünkü bu sayede 

müĢterilerine artı değer sunacaktır (Yeygel ve Yakın, 207: 103).  

Farklı birim ve fonksiyonlardan oluĢan bir iĢletmenin sürdürülebilirliği iÑin baĢarılı bir kurumsal algı 

yönetimi iÑin her Ģeyden önce yönetilebilir bir algıya sahip olması gerekir. Yönetilmesi mümkün olan 

bir algı oluĢturmak kurumsal anlamda algı yönetiminin ilk bileĢenidir. Kurumsal algı yönetimi, 

kuruma iliĢkin algıları etki altına almak iÑin tasarlanır. Kurum algısının yönetiminde kullanılan 

araÑlar; imaj, itibar ve kimliktir (Bakan ve Kefe, 2012: 28).  

Kurumsal imaj, kurumun ÑalıĢanlarına, iĢtirakÑilerine, müĢterilerine, iÑ ve dıĢ alıcılarına kendi 

hakkında yaydığı iletiler neticesinde oluĢturduğu resimdir (Uzoğlu, 2001; 346). Kurumsal imaj, 

insanların kurum hakkında bir yargıya sahip olmasını sağlar. Bu yargı olumlu ya da olumsuz 

olabileceği gibi Ģirketin devamlılığı aÑısından önem taĢır. Sergilenecek her bir stratejik hamle, 

oluĢturulan bu imajın güÑ kazanmasını sağlamaktadır.  

Kurumsal itibar, kurumlarda ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına odaklanan ve paydaĢların 

deneyimlerine bağlı olarak algıya dayanan Ñok yönlü bir bileĢendir (ġatır ve Erendağ Sümer, 2006: 

16).  

Kurumsal kimlik, üÑ temel görüĢü baz almaktadır. Ġlki, görsel tasarım, ikincisi kurumun bütünleĢik 

iletiĢimi, üÑüncüsü de örgütsel bir davranıĢ ÑerÑevesinde, disiplinler arası Ģeklindedir. Buna göre bir 

Ģirketin kiĢiliğini hem görsel hem de görsel olmayan sunumlarla iÑsel ve dıĢsal hedef gruplara somut 

bir Ģekilde yansıtılmasıdır. Kurumun hem iÑerideki hem de dıĢarıdaki duruĢunun simgelenmesidir 

(Uzoğlu, 2001; 341).  

SüreÑ iÑerisinde geliĢen yeni pazarlama stratejilerinde iĢletmeler, sadece kÍr elde etmeyi değil, aynı 

zamanda kaliteli sunum yaparak değer oluĢturmayı, müĢteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamayı da 

hedeflemektedirler (ÉzaltaĢ SerÑek ve SerÑek, 2016. Bu sebeple algı yönetimi zaman iÑerisinde daha 

önemli ve aynı zamanda cazip bir baĢlık hÍline gelmiĢtir. Algı yönetimi tekniklerinin en fazla 

kullanıldığı alanlardan biri olan iĢ dünyasında iĢletmeler; mesajlarını yaymak ve kitlelerini artırmak 

iÑin mesajlarını ve pazarlama planlarını algı yönetimi tekniklerini kullanarak geliĢtirmektedirler.  

3. TURĠZM SEKTÖRÜ ve ALGI YÖNETĠMĠ 

Seyahat etme, konaklama ihtiyacı, insanların sosyal bir varlık olmasından ötürü varoluĢundan bu yana 

süre gelen keĢfetme isteğinden ortaya ÑıkmıĢtır. Zaman iÑerisinde ticaretin geliĢmesi, yeni bölgelerin 

keĢfiyle insanlar turizm sahalarını da geniĢletmiĢlerdir. Buna bağlı olarak da, turizm alanında yine 

zaman iÑerisinde değiĢik ihtiyaÑlarla birlikte farklı iĢletme alanları ortaya ÑıkmıĢtır.  
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Turizmin genel bir tanımını yapılırsa; insanların sürekli yaĢadıkları yer dıĢında yaptıkları seyahat ve 

gittikleri yerde geÑici konaklamalardan doğan ihtiyaÑların karĢılanması ile ilgili faaliyetler Ģeklinde 

ifade edilebilir (Gökdeniz ve DinÑ, 2016: 1).  

Turizm sektörü, dünya dıĢ ticareti iÑinde parasal değer olarak petrolden sonra ikinci sırada yer almayı 

baĢaran bir sektör özelliğine sahiptir. Dolayısıyla tüm dünya ülkeleri bu sektörün imkÍnlarından 

yararlanmaya ÑalıĢmaktadırlar (Algan, 1995: 83). Turizm endüstrisi ülke ekonomisine kazandırdığı 

yeni yatırım olanakları, istihdam ve döviz artıĢı sağlayarak sürekli ve hızla geliĢmektedir (GönenÑ 

Güler, 2009: 235). 

Turizm endüstrisinin iÑinde pek Ñok farklı turizm ÑeĢidi bulunmaktadır. Bunlar; sağlık ve termal 

turizmi, kıĢ turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, av turizmi, kongre turizmi, golf turizmi, yat 

turizmi, ipek yolu, inanÑ turizmi, hava sporları, dağcılık, akarsu-rafting turizmi, su altı dalıĢ, kuĢ 

gözlemciliği gibi ÑeĢitli alanlarda ve ihtiyaÑlara göre gerÑekleĢtirilmektedir (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2018).  

Turizm iĢletmeleri, geÑici bir süre iÑin yer değiĢtirme olayının doğurduğu seyahat ve konaklama 

ihtiyaÑlarının ve buna bağlı diğer ihtiyaÑların tatminine yarayan mal ve hizmetlerin üretilmesini ve 

pazarlamasını sağlayan ekonomik birimler olarak tanımlanır (Alpagut ġenel, 2007: 4).  

Tüketiciler, artık sadece uyuma ve barınma yerine, eğlenme, rahatlık, huzur, macera, modernlik, lüks 

gibi yaratıcılığın ön plÍnda olduğu hizmetler talep etmektedirler (ġıker ve Akın, 2012).  

Son yıllarda geliĢen teknolojinin sağladığı olanaklarla beraber, seyahat ve konaklama ihtiyacının 

artması neticesinde konaklama sektöründe bulunan iĢletmelerin de artan rekabet ortamında sağlam bir 

yer edinebilmesi ve bu yeri muhafaza edebilmesi aÑısından iĢletmelerin kurumsal anlamda stratejik 

yönetimi ve kitleler üzerindeki algılarını yönetmeleri de büyük önem kazanmıĢtır.  

MüĢteri sayısını artırmak, iĢletmelerin sahip olduğu müĢteri sayısını korumaktan daha maliyetli ve zor 

bir süreÑtir. [. . .] mevcut müĢteri sayısını korumak iÑin turizm sektöründe bulunan konaklama 

iĢletmeleri hem teknolojik hem de sosyal geliĢmeleri ve değiĢiklikleri yakından izlemek zorundadırlar 

(ÉzaltaĢ SerÑek, SerÑek, 141). 

Ticari nitelikteki konaklama iĢletmelerinin temel amaÑlarının baĢında yüksek doluluk oranıyla 

ÑalıĢarak arzu edilen kÍr hedefine ulaĢmak gelmektedir. Bu hedef doğrultusunda müĢteri 

memnuniyeti, yüksek ürün ve hizmet kalitesi, rekabet edilebilir bir yapı, maliyetlerin minimum 

seviyeye indirilebilmesi gibi diğer amaÑların da gerÑekleĢmesi gerekmektedir (Kaya, 2010).  

Konaklama iĢletmeleri iÑin algı yönetim uygulamasının amacı iĢletmenin amaÑ ve hedeflerini 

(misyonu) ile vizyonu ve politikalarının konaklama iĢletmelerin stratejik hedef kitlesi olan 

konaklayacak veya konaklayan müĢteriler ile özellikle bu iĢletmelerde emek yoğun ÑalıĢan ve müĢteri 

memnuniyeti iÑin Ñok önemli unsur olan iĢ görenlerin duygularını, güdülerini, amaÑlarını ve 

motivasyonunu yani istek, ihtiyaÑ, beklenti, beğeni hatta hayallerini iĢletmenin Ñıkarları doğrultusunda 

etkilemek, iĢletme hakkındaki görüĢlerini yönlendirmek ve pozitif yönde değiĢtirmektir (Kayınova, 

2014).  

Yeni iletiĢim teknolojileri sayesinde ortaya Ñıkan sosyal medya, kuruluĢların, iĢletmelerin itibarını 

olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceğinden önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir 

(Aydın, 2015: 1).  

Bu amaÑların gerÑekleĢtirilebilmesi iÑin iĢletmelerin kullandığı birincil olarak en önemli araÑlardan 

biri sosyal medyadır. Bireye yönelik, birÑok değiĢik özellikleri ve fonksiyonları ihtiva eden sosyal 

medya platformu bulunmaktadır. Bu platformlar arasında en popüler olarak adlandırılabilecekler 

Twitter, Facebook ve Instagram paylaĢım siteleridir.  

Algı yönetiminin konaklama iĢletmelerinde sürekliliği iÑin, algı yönetimi uygulamalarında Ñok önemli 

bir faktör de geri bildirim uygulamaları yapmaktır. Geri bildirim alınan, verilen ve yapılan 

değiĢiklikleri teĢvik etmesi aÑısından ve algı yönetimine yardımcı olması bakımından önemlidir. 

ÉlÑülmeyen hiÑbir Ģey iyileĢtirilemez mantığı algı yönetiminde de geÑerlidir. Bu uygulamayla 

iĢletmeler iÑ ve dıĢ Ñevrelerinden elde ettikleri uyarılar/veriler sayesinde hedeflerine ulaĢıp 

ulaĢmadıklarını, varsa sapmalarını tespit eder (Kayınova, 2014). Diğer bir ifadeyle, kurumsal algı 

yönetimi hedeflerini iÑine alan kurum kitleleri tarafından gelen geri bildirimler sayesinde olası 

problemlerin önüne geÑmeyi amaÑlamakla birlikte verilen eksik ya da yetersiz hizmetlerde de 

iyileĢtirme yoluna giderler.  
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Bu bağlamda sosyal paylaĢım hesapları üzerinden iĢletmeler düĢük maliyetlerle ve daha kısa sürede 

aldıkları geri bildirimlere gerekli dönüĢleri sağlayıp, gerekli müdahalelerde bulunacağı gibi, 

iĢletmelerine kÍr sağlayacak kampanyalara da imza atma imkanları olabilecektir. Bu sayede otel 

iĢletmeleri tarafından sosyal paylaĢım sitelerinde gerÑekleĢtirilen baĢarılı sosyal medya pazarlama 

kampanyaları, viral pazarlama ve söylenti pazarlaması kampanyalarına dönüĢecektir (Atahan Atadil, 

2011).  

GeliĢen ve yaygınlaĢan teknoloji sayesinde internet kullanıcı sayısındaki artıĢla birlikte her geÑen gün 

sosyal medya platformlarında da kullanıcı sayısı artıĢ göstermektedir. 30 Haziran 2017 yılı itibariyle 

dünya nüfusu yaklaĢık olarak 7.519.028.970 Ģeklinde hesaplanmıĢtır. Bu popülasyonun % 10.9‘luk 

kısmını 822.710.362 kiĢiyle Avrupa nüfusu oluĢturmaktadır. Yine aynı tarih itibariyle dünyada 

yaklaĢık olarak 3.885.567.619 internet kullanıcısı bulunmaktadır. Bu kullanıcılar arasında Avrupa‘da 

yaklaĢık olarak 343.273.740 Facebook kullanıcısı bulunurken, dünyanın geri kalanında ise yaklaĢık 

olarak 1.636.429.790 Facebook kullanıcısı bulunur. Bu da toplamda 1.979.703.530 Facebook 

kullanıcısı demektir. Türkiye‘de ise, 80.417.526 kiĢilik nüfusta yaklaĢık olarak 56.000.000 internet ve 

buna bağlı olarak da yaklaĢık olarak aynı sayıda Facebook kullanıcısı bulunmaktadır (Internet World 

Stats). AnlaĢılacağı üzere, Türkiye‘de neredeyse hemen her internet kullanıcısı sosyal paylaĢım sitesi 

Facebook‘u kullanmaktadır.  

Bu veriler üzerinden bakıldığında; iĢletmelerin gün geÑtikÑe dijitalleĢen ve globalleĢen bir dünyada, 

artan ilgi ve katılımla birlikte sanal, sosyal paylaĢım platformlarını kullanımlarının da büyük önem 

kazanmasının yanı sıra, bu platformlar üzerinden verdikleri hizmetlere dair yürüttükleri ÑalıĢmalarda 

da daha seÑici ve dikkatli olmaları gerektiği gerÑeği ortaya Ñıkmaktadır. Bunun sebebi, sosyal medya 

platformlarında Ģirketler kadar tüketicilerin, müĢterilerin de iÑeriğe katkıda bulunduğu katılımcı 

kültürünün (participatory culture) oluĢmasıdır. Bu katılımcı kültürü avantaj olarak kullanan turizm 

firmaları eĢsiz bir tanıtım fırsatı yakalamaktadır (Atahan Atadil, 2011).  

Sosyal medyada katılımcı kültürünün geliĢme gösterdiği günümüzde, kurumların bu ortamı göz ardı 

etmeleri ve sosyal medya araÑlarını yeterince etkin bir Ģekilde kullanmamaları, kurumlar aÑısından 

itibar anlamında olumsuz sonuÑları da beraberinde getirebilir. Bu sebeple bu ortamı kullanıma önem 

ve özen gösterilmelidir (Aydın, 2015: 1). 

Bu noktada turizm sektörünün genelinde olduğu gibi, teknoloji ve yenilik; ürün ve hizmetlerin 

tanıtılması, dağıtımı, düzenlenmesi ve nihayetinde tüketiciye sunulması aÑısından iĢletmeler iÑin 

kaynakların akıllıca kullanımıyla rekabet avantajı sağladığı gerÑeği göz ardı edilmemelidir (KarataĢ ve 

Babür, 2013: 15).  

Sosyal paylaĢım sitelerinde kullanıcılar arasında anlık iletiĢimlerin sağlanmasıyla iĢletmelere dair 

olumlu ya da olumsuz mesaj akıĢları gerÑekleĢirken, bir yandan da kullanıcılar bu iĢletmelere, 

kurumlara karĢı bir tutum geliĢtirirler. Bu aÑıdan bakıldığında, algı yönetiminde tutumların büyük bir 

önemi olduğundan ötürü iĢletmelerin bu noktada sosyal paylaĢım sitelerine dahli, bu tutumları 

değiĢtirmede önemli bir yer tutmaktadır. Zira insanlar temsil ettikleri grup ya da topluluklara, 

ortaklaĢa paylaĢtıklarına göre tutum geliĢtirir. Dolayısıyla bu tutumların oluĢmasına etki etme imkÍnı 

ile insanların olaylara verdikleri tepkiler de ĢekillendirilmiĢ olur.  

Büyük otel iĢletmeleri arasında Hilton Hotels sosyal paylaĢım sitesi olan Twitter üzerinden pek Ñok 

Ģubesi iÑin profil oluĢturan ve bu profilleri faal kullanan iĢletmelerden biridir. Bunun yanı sıra 

Twitter‘da paylaĢımlarını #RightHere (TamBurada) etiketi ile yapmakta ve takipÑileriyle de yine bu 

etiket üzerinden etkileĢim sağlamaktadır (Hilton Hotels, 2018).  

Otel iĢletmeleri arasında, özellikle Twitter sosyal paylaĢım platformunda en faal olan iĢletmeler 

arasında; Ritz Carlton Hotels, Marriott Hotels & Resorts, Hyatt Hotels & Resorts, Joie de Vivre Suite, 

Starwood Hotels & Resorts gibi marka değeri yüksek iĢletmeler de bulunmaktadır (Callari, 2009).  

Rekabet üstünlüğü sağlamak adına iĢletmelerin sahip olduğu kimlik üzerinden hedef kitlelerle 

etkileĢime geÑtiği bu ÑerÑevede gerÑekleĢtirilen uygulamalardan biri TürkÑede ―Hatırlı Pazarlama‖ 

olarak ifade edilebilecek ―Influencer Marketing‖ yöntemidir. Rekabet ortamında yapılan bu 

iĢbirliğinin, yani ―Hatırlı Pazarlama‖nın tanımı Ģöyle yapılabilir: Yüksek takipÑili Youtube, Twitter, 

Instagram, Facebook ve Snapchat hesaplarında yer alan etki eden fenomen ve ünlülerin kitlelerini 

kullanarak markaların ürünlerini tanıtmak amacıyla yapmıĢ olduğu sosyal medya iÑerikleriyle kitleleri 

etkileĢime geÑirmedir (Uğurcan, 2017).  

BaĢarılı bir algı yönetimi yürütebilmek iÑin; [. . .] hedeflere ulaĢmayı sağlayacak bütün sosyal 

paydaĢların belirlenmesi, yönetilecek konuların farklılaĢtırıcı unsurlar olarak belirlenmesi, bu 
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konulara dayanarak hedefli ve odaklanmıĢ iÑ ve dıĢ sosyal paydaĢlar üzerinde duygusal etki yaratacak 

mesajların belirlenmesi son derece önem taĢımaktadır (Karabulut, 2014: 324-325).  

ABD merkezli, insanları ve davranıĢlarını 70 seneden fazla inceleyen Gallup Ģirketi, yaptığı 

araĢtırmalar ile bazı davranıĢsal ekonomi kuralları uygulayan Ģirketlerin diğerlerinden daha fazla kÍr 

marjı ve satıĢ artıĢı gerÑekleĢtirdiğini tespit etmiĢtir. AraĢtırmalarının sonuÑlarına göre, duygusal 

olarak memnun müĢteriler o Ģirketin ürünlerini daha fazla kullanmakta, o Ģirkete daha fazla değer 

kazandırmaktadır (Kurtoğlu, 2013: 83-84).  

Hatırlı Pazarlama, insanların her gün maruz kaldığı pek Ñok farklı reklam arasından daha farklı bir 

konumlandırma yöntemiyle ayrılır. Geleneksel kitle iletiĢim araÑlarından daha etkili olduğu gibi, 

tüketiciye doğal bir reklam havası vererek iÑeriğe eriĢmesini sağlamaktadır (Ênal, 2016).  

Bununla birlikte hatırlı pazarlama, verilmek istenen mesajın, takipÑiler ile marka arasında bir deneyim 

yaratması ve bunun sonucunda marka ile bir bağ kurulması anlamına da gelmektedir. Bu aÑıdan 

paylaĢılan mesaj iÑeriğinin eğlenceli ve yaratıcı olması mesajın etkileĢim oranını, yayılımını ve eriĢim 

sonuÑlarını doğrudan etkilemektedir (Devecioğlu ve Polatcan, 2017).  

Ênlüler ve fenomenler aracılığıyla kitlelere sunulan mesajların doğal ve ilginÑ olması da insanların bu 

hizmetleri ya da ürünleri bir o kadar kolay benimsemesine vesile olmakta ve bu sayede algıları 

yönlendirme de kolaylaĢmaktadır.  

4. DÜNYADAN ve TÜRKĠYE’DEN BAġARILI ÖRNEKLER 

4.1. Hawaii Turizm Otoritesi Örneği  

Turizm ve konaklama iĢletmelerinin sosyal medya mecraları üzerinden yapmıĢ olduğu kÍr getirecek 

algı yönetimi ÑalıĢmalarının yanı sıra, sosyal medya üzerinden ―fenomen‖ olarak adlandırılabilecek 

kiĢilerle, ünlülerle birlikte iĢbirliği yaptığı ÑalıĢmalar da mevcuttur. Bunlardan biri de Hawaii Turizm 

Otoritesi (Hawaiian Tourism Authority) ‘nin yapmıĢ olduğu pazarlama ÑalıĢmasıdır.  

HTA, adaya turist Ñekmek iÑin ilgiyle takip edilen seyahat fenomenlerinden biri ile ÑalıĢmaya karar 

vermiĢtir. Jordan Herschel, dünyanın en ilginÑ ülkelerine seyahat eden sosyal medya platformu 

Instagram fenomeni ile baĢarılı bir algı yönetimi ÑalıĢması ortaya koymuĢlardır. Bu ÑalıĢmada Jordan 

Herschel‘dan reklam kokmayacak, orijinal iÑerikler oluĢturulması istenmiĢtir. PaylaĢılan iÑeriklerin 

doğallığı ve ilginÑliği sayesinde takipÑilere Hawaii‘nin adeta bir cennet olduğu fikri verilmiĢtir 

(RENERALD; Herschel, 2016a). 
 

Bu ÑalıĢmada, paylaĢımlarda kullanılan görsel malzemelerin, kelimelerin ve ortamın doğru bir 

bileĢimle takipÑilere iletilmesi sonucunda, sosyal algılama faaliyeti gerÑekleĢirken zihinlerde mutlaka 

gidilmesi ve görülmesi gereken yer Ģeklinde bir imaj oluĢturulmuĢtur. Hesabından paylaĢtığı gün 

doğumu görseli ile oldukÑa dikkat ÑekmiĢ, birÑok yorum ve 23.816 beğeni almıĢtır (Resim 4.1a).   

 

  

Resim 4.1 

a. Jordan Herschel‘in Instagram hesabından paylaĢtığı Hawaii sahili görseli (Herschel, 2016b 

https://www.instagram.com/p/BF0GOq_gGNS/?taken-by=jordanherschel) 

b. Jordan Herschel‘in Instagram hesabından paylaĢtığı Hawaii‘de sörf görseli (Herschel Jordan, 

2016c, https://www.instagram.com/p/BFQCalOgGDo/?taken-by=jordanherschel) 
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Jordan Herschel‘ın bu ÑalıĢmanın yapıldığı dönemde ise yaklaĢık olarak 500.000 civarında takipÑisi 

bulunmaktaydı. Hawaii ile ilgili paylaĢtığı her fotoğraf baĢına yaklaĢık olarak 23.000 beğeni almıĢtır. 

Gönderilerin paylaĢıldığı #LetHawaiiHappen etiketiyle viralleĢerek Hawaii ile ilgili bu etiket altında 

toplamda 100.000‘in üzerinde paylaĢım yapıldığı gözlemlenmiĢtir. Bu sayede Amerika Ñapındaki 

turistlerin %54‘üne ulaĢılmıĢtır. Kampanyayı görenlerin yaklaĢık %65‘i bu ÑalıĢma kapsamında 

oluĢturulan iÑerikleri gördükten sonra erken rezervasyon yaptırmıĢlardır (RENERALD; Liz, 2016).  

Resim 4.1.b‘de bulunan, Jordan Herschel‘ın Instagram hesabı üzerinden paylaĢtığı bir diğer iÑerikte 

ise, adada kalınan süre boyunca yapılabilecek aktivitelerden biri olan sörfü ilgi odağı hÍline getirdiği 

görülebilmektedir. PaylaĢtığı bu iÑerikle ise toplamda 13.248 beğeni almıĢtır. Bu yalnızca bir hizmet 

pazarlaması değildir. Aynı zamanda yaratıcı bir üslûpla insanların zihinlerinde ―mutlaka tecrübe 

edilmesi gereken bir deneyim‖ imajı da oluĢturmaktadır.  

Bu ÑalıĢmada görülebileceği üzere, kurum sözcüsü olarak kabul edilen Jordan Herschel ile kurumun 

hedeflediği kitle üzerinde insanların duygularına hitapta özellikle görselliğin doğru yönetilmesi ve 

gerÑeğe dayalı bir kurgunun oluĢturulması ile baĢarılı bir algı yönetimi ÑalıĢması gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

4.2. Queensland Turizm Kurulu Örneği  

Bir baĢka baĢarılı algı yönetimi ÑalıĢması ise Avustralya‘nın ikinci büyük eyaleti olan Queensland‘e 

turist Ñekmek iÑin yapılan ÑalıĢmadır. 2009 yılında dünyada yaĢanan finansal krizin etkilerinin 

sürmekte olduğu bir dönemde gerÑekleĢtirilen bu ÑalıĢma ile Queensland, ekonomik sıkıntılara 

rağmen dünya Ñapında Ñok güÑlü ve hızlı bir ilgi görmüĢtür. Bu ilgi aynı zamanda pazarlama 

dünyasında da göz ardı edilmemiĢtir ve vaka analizi aÑısından da bir örnek teĢkil etmiĢtir (Kissane, 

2015; http://www.dijitalajanslar.com/kampanya-ornekleri/; Scanlon, 2009):  

Queensland Turizm Kurulu (Queensland Board of Tourism) adaya turist Ñekmek iÑin SapientNitro 

Ajansı ile anlaĢmıĢtır ve bu ÑalıĢmayı kısıtlı bir bütÑe ile hayata geÑirmiĢlerdir.  

Buna göre yapılan ÑalıĢmada, QBT tarafından gazeteye verilen ilanda Queensland‘de, Great Barrier 

Reef‘in pek bilinmeyen Hamilton adasını keĢfetmek iÑin bir bakıcıya ihtiyaÑ olduğu belirtilmiĢtir. Bu 

bakıcı pozisyonunda istihdam edilecek kiĢi, 150.000 dolar karĢılığında 6 ay boyunca havuzu 

temizlemek, balıkları beslemek, postaları toplamak ve tüm bunlarla birlikte Grear Barrier Reef‘in 

harika adasını keĢfetmek iĢlerini üstlenecektir. Bu iĢ iÑin akademik yeterlilik gerekmemektedir. 

Yalnızca yüzme bilmek, iyi iletiĢim becerilerine sahip olmak ve maceracı bir ruha sahip olmak 

gerekmektedir. BaĢvuruda bulunacak kiĢilerin tüm bunlar iÑin yapması gereken Ģey ise, bu iĢi neden 

istediklerine dair bir dakikalık bir video hazırlamaktır. Hazırlanan videoları da 

www.islandreefjob.com adlı internet adresine yüklemektir. Bununla beraber iĢi alacak bakıcının 

internet blogunda her hafta bir paylaĢımda bulunması istenmiĢtir.  

Bu uygulamada, halkla iliĢkiler ve sosyal medya kanallarının akıllıca kullanımı ile 7 milyondan fazla 

ziyaretÑi, 200 ülkeden 34.000 baĢvuru ve 500.000 oy almıĢlardır.  

SapientNitro Ajansı‘nın verdiği bilgilere göre, bu kampanyada 46.000‘den fazla ana akım medya ve 

230.000 blog paylaĢımında 3 milyar insana ve 260 milyon dolarlık bir medya değerine ulaĢılmıĢtır. Bu 

ÑalıĢma aynı zamanda havayolları Ģirketlerinin de dikkatini ÑekmiĢ olup yeni güzergÍh olarak 

Queensland‘i de ağlarına katma konusunu gündeme getirmiĢtir (Bryant, 2009).  

QBT ve SapientNitro Ajansı‘nın gerÑekleĢtirdiği bu ses getiren bir hizmet pazarlamasında, pazarlanan 

bu hizmetin iÑeriğinin eğlenceli, yaratıcı ve dikkat Ñekici olması kitlelere yayılmasında ve harekete 

geÑirmesinde etken olan unsurlardır.  

4.3. Türkiye’de Kars Örneği  

Dünyada internet ve sosyal medya kullanımında daha önce de bahsedildiği üzere, üst sıralarda yer 

alan Türkiye‘de özellikle Instagram ve Twitter gibi platformlarda gezgin bireylerin aÑtığı profiller 

büyük ilgiyle karĢılanmaktadır. ĠĢletmelerden ayrı olarak, bu bireysel hesapları yöneten ünlü 

gezginlerin de kitleler üzerinde algıları değiĢtiren, yönlendiren bir etkiye sahip oldukları 

anlaĢılmaktadır. Bu konuda verilebilecek güncel örneklerinden biri de gezgin bireylerin Kars‘a yapmıĢ 

oldukları seyahatlerdir.  

Son dönemlerde sosyal medyada baĢta Kerimcan Akduman olmak üzere ünlü gezginlerin Türkiye‘nin 

Kars iline gerÑekleĢtirdiği yolculuklar oldukÑa ilgi Ñekmektedir 

(http://www.hurriyet.com.tr/video/game-of-thrones-sahnesi-degil-ardahan-cildirdaki-seytan-kalesi-

40677608). Ézellikle 18-25 yaĢ arası genÑlerin ilgisini Ñeken Ankara ile Kars arasındaki Doğu 

Ekspresi seferleri, bu ilgiden ötürü patlama yapmıĢtır. Sosyal paylaĢım sitesi Instagram üzerinden ünlü 
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gezginleri takip eden kullanıcı genÑlerin gösterdiği bu yoğun ilgi sonucunda, 2016 yılına göre %40‘lık 

bir artıĢ gözlemlenmesinin yanı sıra, bir olan yataklı vagon sayısı Kars‘a yapılan kimi seferlerde üÑe 

ÑıkarılmıĢtır. Ayrıca seferlere ek vagonlar da ilÍve edilmiĢtir. Sosyal medyadaki fenomenleri takip 

eden genÑ kullanıcılar sayesinde Kars‘a artan bu ilgiyle birlikte ayrıca otellerde de %100 doluluk 

oranı yaĢandığı kaydedilmiĢtir (HaberTürk, 2017; Doğu ekspresi like ekspresi oldu, 

http://www.turkiyeturizm.com/dogu-ekspresi-like-ekspresi-oldu-54672h.htm).  

Burada görüldüğü gibi, Kars‘a ilginin artmasında ünlü gezgin bireylerin sosyal medya platformları 

üzerinden, özellikle paylaĢım sitesi Instagram‘daki hesapları üzerinden yaptığı paylaĢımlarda Ģu gibi 

sonuÑların algılar üzerinde etkili olduğu ortaya Ñıkmaktadır: Bunlardan biri, görselliğin ön plana 

ÑıkmıĢ olmasıdır. Aynı zamanda paylaĢılan iÑeriklerde duygulara hitap etmeleri, paylaĢımların 

kiĢilerde gerÑek duygusunu yansıtması genÑ kitle üzerinde etkili olmuĢtur. Ayrıca bu hesapları takip 

eden genÑlerin sahip olduğu değerlere de hitap ettiklerinden ötürü, genÑlerin bu tren seferlerine olan 

taleplerini artırmıĢ ve bir yoğunluk yaratmıĢlardır.  

 

SONUÇ 

Algı, insanların hayatlarını Ģekillendiren en etkili olgulardan biridir. Yönetim gücünü elinde tutan 

merci, bu olguyu her Ģekilde yönetebilmelidir.  

Bu ÑalıĢmadan, dijital Ñağın en büyük getirilerinden olan sosyal medya araÑları vasıtasıyla uygulanan 

algı yönetim ÑalıĢmalarının kitleleri kendi rızaları ile harekete geÑirmede etkili, aynı zamanda 

kullanıcılar arasında da güÑlü etkileĢimlerin yaĢandığı ve bu etkileĢimlerin de verilen mesajları 

yaymaları aÑısından da oldukÑa önem taĢıdığı sonucu ortaya Ñıkmaktadır. Ayrıca mesajların kitlelere 

yayılmasında kanaat önderleri olarak nitelendirilen kiĢilerin rolü de Ñok önemlidir. Bu kanaat 

önderleri ile birlikte, kitlelere yaratıcı iÑeriklerle yapılan sunumların da karar verme sürecine etki 

oluĢturdukları yadsınamaz bir gerÑektir.  

Etkilenecek hedef kitlenin oluĢumuna, sadece tüketiciler katkı yapmaz. Bu oluĢuma, yaratılacak sadık 

müĢteri kitlesinin de pazara dÍhil edilmesi sürecin olumlu yönde değiĢmesine ve geliĢmesine sebep 

olur. Ve bunun sonucu olarak, pazarda dominant bir yapı oluĢturma Ñabasının olumlu netice verdiğini 

rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bu gözleme yardımcı olan politikaların, iĢletmelerce dikkatli kullanımı 

ve yönetiminin son derece önem arz ettiğini de gözden kaÑırmamalıyız.  

SonuÑ olarak; ÑalıĢmada ele alınan örnekleri karĢılaĢtırdığımızda, ilki olan Hawaii Turizm Otoritesi 

örneğinde sosyal medya üzerinden algı yönetimi ile Hawaii‘ye turist ÑekilmiĢtir. Buradaki baĢarıda 

sosyal medya üzerinden yapılan algının baĢarıya katkı gücü Ñok yüksektir. Ġkincisi olan Queensland 

Turizm Kurulu örneğinde ise, hem geleneksel medyanın hem de sosyal medyanın yardımı ile dünyada 

birÑok insana ulaĢılmıĢtır ve etkileĢim gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

Êlkemizden Kars örneğinde ise, gezgin bireylerin sosyal medya üzerinden ilgi duyacak diğer 

kullanıcıları etkilediği görülmektedir. Ġlk iki örnekte birey iÑin menfaat algısı söz konusu iken, son 

örnekte böyle bir menfaat söz konusu değildir. Æünkü bireyde merak dürtüsü ile yeni kazanımların 

elde edilmesi söz konusudur. Bu kazanımlar yaratılacak algı ile sürekli hÍle getirilebilecekken, ilk iki 

örnekte bu sürekliliğin sağlanması nispeten daha zordur.  

ġu bir gerÑektir ki, artık sosyal medya dünyadaki neredeyse tüm toplumların yaĢamlarında 

vazgeÑilmez bir yere sahip olmuĢtur. DüĢük maliyetli olması ve hemen herkese kolaylıkla ulaĢabilir 

olmak gelecek iÑin bu mecrayı vazgeÑilmez kılmıĢtır. Hemen herkes bir iÑerik üreticisi olabildiğinden, 

insanlar üzerinde de etki bırakabilmektedirler. Bu durum karĢısında iĢletmelerin de bu mecralarda 

varlıklarını sürdürebilmeleri iÑin kurumsal anlamda organize olmaları ve stratejik planlarını titizlikle 

uygulamalıdırlar. Bu noktada geleceğin mecrasının internet olduğunu göz ardı etmemeleri ve 

oluĢturdukları yaratıcı iÑeriklerle ilgiyi canlı tutup potansiyel müĢterileri kendilerine Ñekebilmelidirler.  
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Özet: 

ĠĢe bağlı gerginlik, tükenmiĢliğin birÑok olumsuz sonucundan biridir. Bu ÑalıĢmada, tükenmiĢlik ile iĢe bağlı 

gerginlik arasındaki iliĢkiye odaklanılmıĢ ve havacılık alanında TGS Ģirketinde yer hizmetleri ÑalıĢanları özelinde 

araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 248 ÑalıĢan iÑin tükenmiĢliğin alt boyutlarından olan duygusal tükenme 

ile duyarsızlaĢma seviyelerinin iĢe bağlı gerginlik üzerinde pozitif etkisinin olduğu, tükenmiĢliğin diğer alt 

boyutu olan kiĢisel baĢarı hissinin ise iĢe bağlı gerginlik üzerinde negatif etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bununla birlikte, farklı bölümlerde ÑalıĢanlar iÑin araĢtırma bulgularının farklılaĢtığı ortaya ÑıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: TükenmiĢlik, ĠĢe Bağlı Gerginlik, Havacılık Yer Hizmetleri 

 

 THE EFFECT ON THE WORKING STRENGTHS OF THE BALANCING LEVELS 

OF THE WORKERS OF THE GROUND SERVICES OPERATIONS: TGS SAMPLE 

Abstract: 

Work-related tension is one of the many negative consequences of your burnout. In this study, the focus was on 

the relationship between burnout and work-related tension, and research was conducted on ground handling 

workers in the aviation sector at TGS. For the 248 employees who participated in the study, it was determined 

that emotional exhaustion from the sub-dimensions of burnout had a positive effect on work-related tension, 

whereas the other sub-dimension of burnout was negative effect on work-related tension. However, research 

findings for workers in different departments have emerged. 

Keywords: Burnout, Work Tension, Aviation Ground Services 

 

GĠRĠġ 

ÆalıĢanlar iÑin tükenmiĢlik yeni bir sorun olmamasına rağmen, günümüzde ÑalıĢanları hem kiĢisel 

hem de profesyonel olarak etkileyen bir sorun haline gelmiĢtir. TükenmiĢlik yaĢayan ÑalıĢanların 

iĢlerine karĢı olumsuz tutum ve duygular sergilemesi nedeniyle (Chen ve diğerleri, 2012), örgütler iÑin 

anlaĢılması gereklidir. TükenmiĢlik sendromu ÑalıĢanın enerjisinin tükenmesine, zihinsel olarak iĢten 

uzaklaĢmasına mesleki performansının düĢmesine ve son olarak da iĢten ayrılma niyetinin ortaya 

Ñıkmasına neden olabilmektedir (Kervancı 2013). TükenmiĢlik kavramının birÑok farklı değiĢken ile 

iliĢkisi, daha önce yapılan araĢtırmalarda incelenmesine rağmen, tükenmiĢlik ve iĢe bağlı gerginlik 

arasında herhangi bir ÑalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu nedenle, bu ÑalıĢmada bu iki değiĢken arasındaki 

iliĢkiye odaklanılmıĢtır. 

TükenmiĢlik kavramının kabul gören ilk tanımı, ―baĢarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması 

veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iÑ kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu‖ 

olarak 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından yapılmıĢtır (Freudenberger, 1974:159). Storlie 

ise 1979 yılında tükenmiĢlik hakkında; ―mesleki bir otizm‖ ifadesini kullanmıĢtır (GökÑakan ve Ézer, 

1999). Cherniss ise (1980:5) tükenmiĢliği; ―iĢe bağlı tutum ve davranıĢlardaki değiĢikliklerle kendini 

belli eden fiziksel ve duygusal bitkinlik ve anksiyete ile karakterizedir‖ olarak tanımlamaktadır. 

Dolan, 1987 yılında tükenmiĢliği, ―bireysel kaynakların bittiği, normal günlük olaylar da dahi 

süregelen bir ümitsizlik ve negatif bir tavrın bulunduğu, enerji tükenmesi‖ Ģeklinde tanımlarken diğer 

araĢtırmacılar bir stres süreci olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde tükenmiĢlik ÑalıĢmalarında ölÑeği 

en Ñok kullanılan Maslach‘a göre tükenmiĢlik ―iĢi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve 

sürekli diğer insanlarla yüz yüze ÑalıĢmak durumunda olan kiĢilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun 
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süreli yorgunluk, Ñaresizlik ve umutsuzluk duygularının, yapılan iĢe, hayata ve diğer insanlara karĢı 

olumsuz tutumlarla yansıması ile oluĢan bir sendromdur (ArdıÑ ve Polatcı, 2009:2). TükenmiĢlik, 

duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarı hissi olmak üzere üÑ boyuttan oluĢmaktadır 

(Maslach ve Jackson, 1981). Duygusal Tükenme, tükenmiĢliğin bireysel stres boyutunu temsil 

etmektedir. En önemli boyut olarak kabul edilen duygusal tükenme, aynı zamanda tükenmiĢliğin 

baĢlangıcı ve en net belirtisi olarak da görülmektedir (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001). 

DuyarsızlaĢma, tükenmiĢliğin kiĢilerarası iletiĢim boyutunu (Maslach ve Goldberg, 1998); KiĢisel 

BaĢarı Hissi ise, tükenmiĢliğin kiĢisel geliĢme boyutunu temsil etmektedir. DüĢük kiĢisel baĢarı hissi 

tükenmiĢliğin bir parÑasını oluĢturmaktadır ve Ñoğu zaman diğer iki boyutun bir sonucu olarak 

görülmektedir. Bu boyut kiĢinin kendisini olumsuz değerlendirme eğiliminde olmasını ifade 

etmektedir (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001). 

Diğer taraftan, iĢe bağlı gerginlik, bireyin Ñevredeki stresörlere karĢı verdiği psikolojik tepkiler olarak 

tanımlanmaktadır. Konu ile ilgili yazın incelendiğinde iĢe bağlı gerginlik ve iĢ stresi birbirinin yerine 

kullanılan kavramlar olarak karĢımıza Ñıkmaktadır (Yürür ve Keser, 2011). Byrd‘e (2000) göre; iĢe 

bağlı gerginlik, ÑalıĢma ortamından kaynaklanan psikolojik rahatsızlıkları veya gerilimleri ifade 

etmektedir. ĠĢe bağlı gerginlik, düzeltici tutum ve davranıĢ özelliklerinden kaynaklanabilir. Otoriter 

olma, kontrol etme, talep etme ve baĢkaldırma, kronik olarak olumsuz olma, duyguların eksikliğini 

gösterme ve kendini beğenmiĢ olma gibi özellikler iĢe bağlı gerginliğe neden olabilir. Beehr ve 

Newman‘ın 2009 yılındaki ÑalıĢmasına göre ise, iĢe bağlı gerginliği örgütsel nedenlere ya da sosyal ve 

psikolojik koĢullara bağlı olarak ele alan Ñevresel etkenler yaklaĢımı ile stres kaynağına karĢı verilen 

tepkinin kiĢisel özelliklerden kaynaklandığını iddia eden kiĢisel etkenler yaklaĢımı bulunmaktadır.  

ARAġTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMĠ 

Bu ÑalıĢmanın amacı, yer hizmetlerinde ÑalıĢanların tükenmiĢlik seviyelerinin iĢe bağlı gerginlik 

seviyelerine etkisinin belirlenmesidir. AraĢtırma kapsamında önerilen hipotezler aĢağıda yer 

almaktadır: 

H1: Duygusal tükenme iĢe bağlı gerginliği artırır. 

H2: DuyarsızlaĢma iĢe bağlı gerginliği artırır. 

H3: KiĢisel baĢarı hissi iĢe bağlı gerginliği azaltır. 

Havaalanlarında yer hizmetleri, havayolu kuruluĢlarına, hava araÑlarına, yolculara, kargo ve postaya 

verilen hizmetlerin bütününü kapsamaktadır. Êlkemizde A sınıfı hizmet veren üÑ yer hizmetleri 

kuruluĢu bulunmaktadır; bunlar TGS, HavaĢ ve Æelebi Ģirketleridir (SHGM, 2016). Yer hizmetleri 

Ģirketlerinde uÑuĢ operasyon, harekat, ramp, yolcu hizmetleri, kargo hizmetleri, temizlik ve diğer 

temel departmanlar bulunmaktadır. Bu ÑalıĢmada, havacılıkta uzmanlık gerektiren bölümlerden uÑuĢ 

operasyon, harekat, yolcu hizmetleri ve ramp ÑalıĢanları hedef kitle olarak seÑilmiĢtir. TGS‘de bu 

bölümlerde 874 kiĢi ÑalıĢmaktadır. %5 kabul edilebilir hata payı, %5 güven seviyesinde 874 evren 

büyüklüğü iÑin örneklem sayısı 268 olarak hesaplanmıĢtır. Énerilen hipotezlerin test edilmesi 

amacıyla TGS Ģirketinin ÑalıĢanları ile anket uygulaması gerÑekleĢtirilmiĢ, ÑevrimiÑi hazırlanan anket 

280 ÑalıĢana iletilmiĢtir. Bu anketler arasından 32 adedi, verilerin eksikliği nedeniyle analize dahil 

edilmemiĢ olup, ÑalıĢmanın örneklemini 248 ÑalıĢan oluĢturmuĢtur. Elde edilen veriler SPSS programı 

ile analiz edilmiĢtir. 

Yer hizmetlerinde ÑalıĢanların tükenmiĢlik seviyelerini ölÑmek iÑin literatürde yaygın olarak 

kullanılan Maslach TükenmiĢlik ÉlÑeğinden faydalanılmıĢtır. Toplam 22 madde olan ölÑek, duygusal 

tükenme (9 madde), duyarsızlaĢma (5 madde) ve kiĢisel baĢarı hissi (8 madde) olmak üzere üÑ alt 

boyuttan oluĢmaktadır. TükenmiĢlik ölÑeği, Ergin (1992) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanmıĢ, ölÑeğin 

cronbach alfa katsayısı ise 0,79 olarak tespit edilmiĢtir. ÆalıĢanların iĢe bağlı gerginlik seviyeleri ise, 

Revichi ve diğerleri (1991) tarafından geliĢtirilen ve Aslan ve diğerleri (1996) tarafından TürkÑe‘ye 

uyarlanan 18 maddeden oluĢan ölÑek ile değerlendirilmiĢtir. Aslan ve diğerleri (1996) ölÑeğin 17 

madde olarak kullanımını önermiĢler, 17 maddeden oluĢan ölÑek iÑin cronbach alfa katsayısını 0,78 

olarak tespit etmiĢlerdir.  

ARAġTIRMANIN BULGULARI 

AraĢtırmaya katılan 248 ÑalıĢan ile ilgili demografik bilgiler Tablo-1‘de yer almaktadır. AraĢtırma 

katılımcılarının Ñoğunluğunu erkekler (%70,2), bekar olanlar (%50,8), lisans mezunları (%46,8) ve 

26-35 yaĢ aralığında (%71,4) olan ÑalıĢanlar oluĢturmaktadır.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

 n % 

Cinsiyet 
Kadın 74 29,8 

Erkek 174 70,2 

Medeni Durum 
Bekar 126 50,8 

Evli 122 49,2 

Eğitim Durumu 

Lise 44 17,7 

Én Lisans 63 25,4 

Lisans 116 46,8 

Yüksek Lisans 25 10,1 

YaĢ 

18-25 32 12,9 

26-35 177 71,4 

36-45 30 12,1 

46-55 9 3,6 

 

AraĢtırma katılımcılarının Ñoğunluğu (%88,8) yolcu hizmetleri, operasyon ve ramp memuru olarak; 

%29,4‘ünü uÑuĢ operasyon bölümünde, %27,4‘ü ramp bölümünde, %21,8‘i yolcu hizmetleri 

bölümünde ve %21,4‘ü harekat bölümünde ÑalıĢmaktadır. Katılımcıların Ñoğunluğu (%44) 8 saat 

ÑalıĢmakta iken %56‘sı ise daha fazla ÑalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir (Tablo-2). Katılımcıların kıdem 

ortalaması 7 yıldır (б = 4,087). 

Tablo 2. Katılımcıların ÆalıĢma Bilgileri 

 n % 

Görev 

Yönetici 13 5,2 

ġef 15 6,0 

Memur 220 88,8 

ÆalıĢılan Bölüm 

UÑuĢ Operasyon 73 29,4 

Harekat 53 21,4 

Yolcu Hizmetleri 54 21,8 

Ramp 68 27,4 

ÆalıĢma Saati 

8 saat 109 44,0 

9-10 saat 93 37,5 

11-12 saat 46 18,5 

 

AraĢtırma katılımcılarının tükenmiĢlik ve iĢe bağlı gerginlik seviyelerinin ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo-3 de belirtilmektedir.  

Tablo 3. DeğiĢkenlere ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 UçuĢ Operasyon Harekat Yolcu Hizmetleri Ramp 

Bağımsız DeğiĢkenler m б m б m б m б 

Duygusal Tükenme 3,17 ,962 4,01 ,832 3,77 1,006 3,90 ,213 

DuyarsızlaĢma 3,53 ,654 4,18 ,566 3,93 ,731 3,84 ,264 

KiĢisel BaĢarı Hissi 3,60 ,225 3,60 ,207 3,64 ,244 3,24 ,150 

ĠĢe Bağlı Gerginlik 2,84 ,738 3,49 ,688 3,26 ,785 3,07 ,115 

Tablo-3‘de belirtildiği üzere, harekat bölümünde ÑalıĢanların duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve iĢe 

bağlı gerginlik seviyeleri en yüksek seviyede iken, yolcu hizmetleri bölümünde ÑalıĢanların kiĢisel 

baĢarı hissi seviyesi diğer bölümlere göre daha yüksektir.  

AraĢtırma katılımcılarının duygusal tükenme, duyarsızlaĢma, kiĢisel baĢarı hissi ve iĢe bağlı gerginlik 

seviyelerinin ortalama ve standart sapma değerleri ile Cronbach‘s Alfa (α) güvenilirlik katsayıları ve 

Pearson korelasyon katsayıları (r) Tablo-4‘de yer almaktadır. Katılımcıların duyarsızlaĢma ve 

duygusal tükenme seviyelerinin Likert ölÑeğinde yüksek seviyede olduğu tespit edilmiĢtir. 

DeğiĢkenlerin cronbach alfa değerleri, duygusal tükenme iÑin 0,918, duyarsızlaĢma iÑin 0,769, kiĢisel 

baĢarı hissi iÑin 0,719 ve iĢe bağlı gerginlik iÑin 0,911 olarak hesaplanmıĢtır, bu değerler geÑerli 

analizlerin yapılması iÑin yeterlidir. Tablo-4‘de belirtildiği üzere, duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma 

ile iĢe bağlı gerginlik arasında %1 hata oranıyla anlamlı pozitif iliĢki, kiĢisel baĢarı hissi ile iĢe bağlı 

gerginlik arasında %5 hata oranıyla anlamlı negatif iliĢki mevcut olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 4. Korelasyon ve Güvenilirlik Analizi 
 m б 1 2 3 4 

Duygusal Tükenme 3,68 ,872 α = 0,918    

DuyarsızlaĢma 3,84 ,617 ,862** α = 0,769   

KiĢisel BaĢarı Hissi 3,51 ,267 -,024 ,117 α = 0,719  

ĠĢe Bağlı Gerginlik 3,13 ,672 ,918** ,882** -,117* α = 0,911 

n = 248, ** p < .01   * p < .05 

 

Duygusal tükenme ve duyarsızlaĢmanın ÑalıĢanların iĢe bağlı gerginlik seviyelerine etkisi ile ilgili 

regresyon analizi sonuÑları Tablo-5‘de, yer almaktadır. Tüm katılımcılar iÑin değerlendirildiğinde 

duygusal tükenme ve duyarsızlaĢmanın iĢe bağlı gerginlik seviyesine olumlu etkisi olduğu, kiĢisel 

baĢarı hissinin ise olumsuz etkisi olduğu tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan, uÑuĢ operasyon bölümünde 

ÑalıĢanlar iÑin duygusal tükenmenin iĢe bağlı gerginlik üzerinde olumlu etkisinin, kiĢisel baĢarı 

hissinin ise olumsuz etkisi mevcuttur. Harekat ve yolcu hizmetleri bölümlerinde ÑalıĢanların duygusal 

tükenme ve duyarsızlaĢma seviyelerinin iĢe bağlı gerginlik üzerinde anlamlı pozitif etkisi tespit 

edilmiĢtir. Ramp bölümünde ÑalıĢanlar iÑin ise, sadece duyarsızlaĢma iĢe bağlı gerginliği pozitif 

etkilemektedir. 

Tablo 5. Regresyon Analizi 

 Genel 
UçuĢ 

Operasyon 
Harekat 

Yolcu 

Hizmetleri 
Ramp 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 
β T Β T β T β T Β T 

Duygusal Tükenme ,660** 14,804 ,863** 13,150 ,492** 3,583 ,675** 7,508 ,007 ,056 

DuyarsızlaĢma ,302** 6,736 ,122 1,828 ,452** 3,262 ,298** 3,322 ,240* 1,979 

KiĢisel BaĢarı Hissi -,097** 4,261 -,072* -2,324 -,043 ,799 -,034 ,786 -,124 1,032 

Bağımlı DeğiĢken: ĠĢe Bağlı Gerginlik, *p < ,05, **p < ,01 

 

SONUÇ 

Bu ÑalıĢma, günümüzde önemli bir sektör haline gelen havacılık sektöründe yer hizmetleri 

ÑalıĢanlarına odaklanılmıĢ olup, TGS Ģirketinde farklı bölümlerde ÑalıĢan 248 kiĢinin tükenmiĢlik 

seviyelerinin iĢe bağlı gerginlik seviyelerine etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma bulguları genel olarak 

değerlendirildiğinde, tükenmiĢlik alt boyutları arasından duygusal tükenmenin diğer alt boyut olan 

duyarsızlaĢmaya göre iĢe bağlı gerginlik üzerinde daha fazla etkisinin olduğu, ayrıca tükenmiĢliğin bir 

diğer alt boyutu olan kiĢisel baĢarı hissinin ise iĢe bağlı gerginliği olumsuz etkilediği tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırma bulguları, farklı bölümlerde ÑalıĢanlara göre değerlendirildiğinde sonuÑların farklılık 

göstermektedir. Bunun nedeni, araĢtırma katılımcılarının ÑalıĢtıkları bölümlerde yapılan iĢlerin 

birbirinden Ñok farklı olması ile ilgili olduğu düĢünülmektedir. UÑuĢ harekat bölümü ÑalıĢanları 

apronda yani aÑık alanda ÑalıĢırken, yolcu hizmetleri personeli ise terminal iÑinde yapay 

iklimlendirilmiĢ alanda ÑalıĢmaktadırlar. Havacılık operasyonlarına yön veren bölümlerde ÑalıĢanlar 

özellikle vardiyalı, zaman baskısı altında ÑalıĢmalarının iĢe bağlı gerginliklerini artırdığı; ayrıca apron 

yani aÑık alanda ÑalıĢmaları, uÑakların ve havaalanının yüksek gürültü seviyesi, ağır iĢlere bağlı 

yorgunluğun ise tükenmiĢliğe neden olduğu düĢünülmektedir. Havacılık ÑalıĢanlarının tükenmiĢliğine 

neden olan önemli bir sebep de düzenli olmayan vardiya ÑalıĢmaları sebebiyle aile ve sosyal 

yaĢamlarındaki eksikliklerdir. TükenmiĢlik ile ilgili birÑok araĢtırma yapılmasına rağmen, tükenmiĢlik 

ve iĢe bağlı gerginlik arasındaki iliĢkinin bu ÑalıĢma ile ilk defa incelenmiĢtir. Bununla birlikte, 

havacılık sektöründe yer hizmetlerinde ÑalıĢanların tükenmiĢlik ve iĢe bağlı gerginlik seviyeleri ile 

ilgili ilk defa bir araĢtırma yapılmıĢtır. ÆalıĢmanın bu katkılarına rağmen, araĢtırma 248 ÑalıĢanın 

görüĢleri ile sınırlıdır ve sadece Ġstanbul ilinde yürütülmüĢtür.  
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KÜÇÜK KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNĠN ENGELLĠ TURĠSTLERE YÖNELĠK 

HĠZMET YETERLĠLĠKLERĠ: ĠZMĠR ĠLĠ URLA ĠLÇESĠ’NDE BĠR ARAġTIRMA 

Mehmet Can DEMĠRTAġ 

Dr.Öğr.Üyesi  Kırklareli Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. ĠĢletme Bölümü 

ÖzetTurizm yarattığı katma değer ile ülke ekonomisine destek olmanın yanında bireylerin farklı destinasyonları 
ziyaret etmelerini sağlayarak sosyalleĢme düzeyinin de artmasına katkı sunmaktadır. Turizmin gerÑekleĢmesi iÑin 

gerekli olan ―hareket‖, ―sürekli ikamet adresi dıĢına seyahat‖ gibi unsurlar özellikle engel sahibi bireyler iÑin alt 

yapısı yetersiz bölgelere yönelik turizm faaliyetine katılımı oldukÑa zorlaĢtırmaktadır. Engelli turizminin 

geliĢimine katkı sunması muhtemel fiziksel tasarım ilkelerini iÑeren yasa ve yönetmeliklerin sadece belirli 

büyüklükteki iĢletmeler iÑin geÑerli olması ve her engelli bireyin yeterli finansal güce sahip olmayıĢı, bir Ñok 

farklı destinasyonu engelli turistler iÑin ulaĢılamaz hale dönüĢtürmektedir. Bu nedenle büyük iĢletmelerin dıĢında 

kalan küÑük konaklama iĢletmelerinin de engelli turizmine yönelik uygunluğu önemli bir araĢtırma konusunu 

ortaya Ñıkarmaktadır. Bu araĢtırma, Ġzmir ili Urla ĠlÑesi‘nde faaliyet gösteren küÑük konaklama iĢletmelerinin 

engelli turistlere yönelik hizmet yeterliliklerini belirlemeye yönelik hazırlanmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ mülakat 

tekniği kullanılarak elde edilen veriler sonucunda, iĢletmelerin engelli turizmi iÑin hem fiziksel imkanlarının 

yetersiz olduğu, hem de finansal kısıtlar nedeniyle ilgili alana yönelik yatırım planlarının bulunmadığı ve bu 

nedenle de merkezi ve yerel yönetimlerden önemli beklentilere sahip oldukları ancak sunulan esnek hizmet ve 
aile ortamı atmosferi ile engelli turizmi iÑin önemli bir potansiyel yarattıkları bulgulanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Engelli Turizmi, KüÑük Konaklama ĠĢletmeleri, Turizm Pazarlaması 

THE SERVICE QUALIFICATIONS OF SMALL ACCOMODATION 

ENTERPRISES TO DISABLED TOURISTS: A SURVEY IN IZMIR PROVINCE 

URLA DISTRICT 

 

 

Abstract 

Besides supporting country‘s economy with the added value created by tourism, it contributes the increase in the 

level of socalization allowing individuals to visit different destinations. Facts like ―movement‖ and ―traveling out 

of permanent residential adress‖ which are necessary for tourism to occur, makes it very difficult to participate in 

tourism activity for areas with inadequate infrastructure especially for individuals who have handicaps. The laws 

and regulations containing the possible physical design principles that are likely to contribute to the development 

of disability tourism which are only valid for certain size enterprises and lack of sufficent financial strenght of 

every disabled individual, transforming a very different kind of destinations as inaccessiable for disabled tourists. 

For this reason, the suitability of small accomodation businesses for disabled tourism exposes an important 

research subject. This survey is prepared for determining service qualifications of small accomodtion businesses 

for disabled tourists which are operating in Ġzmir province Urla district. As the results of using the semi-

structured interview technique, it was detected that small accomodation businesses don‘t have both sufficient 

pyhsical conditions and investment plans related to disability tourism, for this reason they have important 

expactations from central and local governments but flexible service and family environment offered creates a 
considerable potantial to the related tourism market. 

Keywords: Disability Tourism, Small Accomodation Enterprises, Tourism Marketing 

1. GĠRĠġ 

Gümümüzde fiziksel ya da zihinsel problemler nedeniyle insanoğlu yaĢamını ya da beĢ duyu organını 

her an kaybetme ihtimaline sahiptir. Bir anlamda bireyin ―engeller‖ ile yaĢama ihtimali göz önüne 

alındığında, her bir bireyin aynı zamanda potansiyel bir engelli adayı olduğu Ģüphesizdir. Türk Dil 

Kurumuna göre ―engel‖ kelimesi; ―Bir Ģeyin gerÑekleĢmesini önleyen sebep, mani, mahzur, müĢkül, 

pürüz, mania, handikap‖ olarak; ―engelli‖ kelimesi ise ―Vücudunda eksik veya kusuru olan‖ 

anlamında tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr EriĢim Tarihi: 11/01/2018). ―Engelli‖ olmak, duyma, 

görme, fiziksel ve zekÍ noksanlığı gibi farklı Ģekillerde ortaya Ñıkmaktadır (Yaylı ve Éztürk, 2006: 

87). 2002 yılında gerÑekleĢtirilen Türkiye Ézürlülük AraĢtırmasında engel grupları; ortopedik, görme, 

iĢitme, dil ve konuĢma, zihinsel ve süreğen hastalık olmak üzere altı boyutta değerlendirilmiĢ ve 

engelli bireyler iÑin ―normal yaĢamın gereklerine uymayan‖ Ģeklinde bir ifade kullanılmıĢtır 

(www.tuik.gov.tr EriĢim Tarihi: 11/01/2018). KuĢkusuz ki ilgili ifade engel sahibi olan bireyin 

fiziksel, duygusal ve düĢünsel alanlarda oldukÑa zorlu bir yaĢam seyrine sahip olacağını iĢaret 

etmektedir. ―Diğerlerinden farklı‖ olarak algılanmak zaman geÑtikÑe engel sahibi bireylerin 
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yalnızlaĢmasına ve toplumdan uzaklaĢmasına neden olabilecektir.  Dünya nüfusunun Mayıs 2017 

itibariyle 7.5 milyar kiĢiye ulaĢtığı ve ilgili nüfusun %15‘ine yakınını oluĢturan bir milyardan fazla 

kiĢinin ―engele‖ sahip olduğu (www.disabled-world.com EriĢim Tarihi: 08/08/2017) göz önüne 

alındığında; önemli sayıda bireyin giderek toplumdan uzaklaĢacağı ve yalnızlaĢarak kendini 

toplumdan soyutlaĢtıracağı söylenebilecektir. Bu nedenle engelli bireylerin diğer bireyler gibi istek ve 

ihtiyaÑlarını bağımsızca karĢılayabilmesi, onların özgüvenini artırarak toplumla bütünleĢmelerine 

destek olacaktır (Tozlu vd. 2012: 13).   

Engelli bireylerin toplumla iÑ iÑe olmasını sağlayacak önemli faaliyet alanlarından birisi de turizmdir. 

Turizm, bireylerin yoğun ÑalıĢma dönemlerinin ardından elde ettikleri boĢ zamanlarını 

değerlendirdikleri ve yeni yerler ve kiĢiler ile iletiĢime geÑerek deneyim kazandıkları önemli bir 

endüstridir. Dünya Turizm Érgütü‘nün 13. Genel Kurulu‘nda kabul edilen ―Turizmde Global Etik 
Ġlkeler‖ ile Dünyanın sahip olduğu değerlerin, tüm insanlara aÑık olduğu belirtilmektedir. Aynı ilkeler 
turizm hareketini boĢ zaman değerlendirmesinin en iyi Ģekli olarak görülmesi gerektiğini ve her türlü 

engelleyici unsurun ortadan kaldırılarak aile, genÑlik, öğrenci, 3. yaĢ ve özürlülerin turizm hareketine 

katılmasının kolaylaĢtırılmasının sağlanmasını gerekli görmektedir (www.unwto.org  EriĢim Tarihi: 

28/07/2017).  

Konaklama iĢletmelerinin turizm faaliyetinin vazgeÑilmez bir parÑası konumunda olduğu (TüfekÑi ve 

Éndül, 2016: 76) göz önüne alındığında, engelli turizminden yüksek pay elde edilmesi iÑin ilgili 

iĢletmelerin engelli dostu statüsünde faaliyetlerini sürdürmesi önem arz etmetedir. Ancak konaklama 

iĢletmeleri iÑin engelli turizm yeterliliğini belirleyen yasa ve yönetmelikler, turizmin hizmet odaklı 

yapısını görmezden gelmekte ve dar bir bakıĢ aÑısı ile sadece ―oda sayısı‖ kriteri özelinde konuya 

odaklanmaktadır. Engelli turizm pazarında rekabetÑi baĢarının elde edilmesine yönelik hizmet 

yeterliliğinin sağlanmasında sadece belirli sayıda oda sayısının üzerinde olan tesis odaklı bir yaklaĢım 

yerine, her ölÑekteki tesiste belirli bir standardın sağlanması durumunda daha geniĢ bir hizmet 

yeterliliğinin oluĢacağı aÑıktır. 

KüÑük konaklama iĢletmelerinin engelli turistlere yönelik hizmet yeterliliklerini ve ilgili iĢletmelerin 

engelli turistlere yönelik hizmet verme niyetlerini tanımlamaya ÑalıĢan bu araĢtırma dört bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde engelli turizmi kavramı aÑıklanmıĢ, ikinci bölümde ilgili alana iliĢkin 

literatür özeti sunulmuĢ, üÑüncü bölümde araĢtırma metodolojisi bilgisi verilerek dördüncü bölümde 

ise bulgular değerlendirilmiĢtir. ÆalıĢma sonuÑ bölümü ile tamamlanmıĢtır.   

 

2. Engelli Turizmi 

Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‘nin 3. maddesi ―YaĢamak, hürriyet ve kiĢi emniyeti her ferdin 

hakkıdır‖ ve 2. maddesi ise ―Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, 

milli veya iÑtimai menĢe, servet, doğuĢ veya herhangi diğer bir fark gözetmeksizin iĢbu 

Beyanname‘de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilirler‖ Ģeklindedir 

(www.unicef.org EriĢim Tarihi: 11/01/2018). Engelli bireyler Beyannameye iliĢkin sayılan maddeler 

kapsamında yaĢamlarını sürdürebilmek iÑin tüm kamu ve özel hizmetlerden hiÑbir farklılık 

bulunmaksızın yararlanma hakkına sahiptir. Engelli bireyler, konutlarından baĢlayarak tüm 

mekanlarda ve bunlara ulaĢım sürecinde sayısız engellerle karĢılaĢmaktadır. Bu engeller, engelli 

insanlarda iĢlevsel performans yetersizlikleri ve değiĢik problemler doğurmakta, onların yaĢam 

kalitelerini düĢürmekte, ÑeĢitli psikolojik ve sosyal sorunların ortaya Ñıkmasına neden olmaktadır. 

YaĢamın pek Ñok alanına yayılan bu sorunlar engelli bireylerin iÑinde yaĢadıkları toplumla iĢlevsel bir 

bütünlük iÑinde yaĢamalarını güÑleĢtirmektedir. Bu sosyal sorunun Ñözülebilmesi iÑin engelli 

bireylerin dıĢ mekanlardaki etkinliklere eriĢebilmesi ve oradaki sosyal ortamlara katılabilmesi 

gerekmektedir (ġenol vd. 2016: 75).   

Engellilerin ve onlarla seyahat eden bireylerin turistik faaliyette bulunmasını ve bu faaliyetlere 

eriĢilebilirliğini ve ulaĢılabilirliğini kısıtlayan pek Ñok engel bulunmaktadır (Engelliler Hakkında 

Kanun, 2005: m. 3 f). Engelli turizm pazarı farklı engel türlerine sahip bireylerden oluĢmakta ve 

dolayısıyla tek bir engel türüne yönelik değil, farklı engel türlerinin talep özelliklerini barındıran bir 

yapı sergilemektedir. (BaĢ ve Ulama, 2016: 1535-1543). Ancak engelli vatandaĢlarımızın bir turizm 

tesisinde nelere ihtiyaÑ duyabileceklerini, bir turistik hizmetten neler bekleyeceklerini tahmin etmek 

Ñok da güÑ değildir. Bir turistik tesis, engelli vatandaĢların aktivitelerini rahatÑa yapmalarına olanak 

sağlayan fiziksel değiĢiklikleri yaptığı ve uygun personele sahip olduğu sürece ―engelli turizmi‖ 

hizmeti iÑinde var olabilecektir. Ancak turizm iĢletmeleri engelliler iÑin bir rehabilitasyon merkezi 

gibi algılanmamalıdır. Turizm iĢletmeleri engelli insanlar ile diğer insanların birlikte turizm 

faaliyetlerinden onurlu bir Ģekilde faydalanabileceği tesisler olarak hizmet sunmalıdır (Akıncı ve 
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Sönmez, 2015: 111). Diğer yandan iĢin bununla bittiğini düĢünmek yanıltıcıdır. Bir turistik tesisi 

ziyaret eden engelli turist aynı zamanda tesisin yer aldığı Ñekimyerini de ziyaret etmektedir. 

Dolaysıyla tesis dıĢındaki genel olanakların durumu da hizmetin kalitesinde dolaylı olarak etkide 

bulunmaktadır. Toplu taĢıma araÑları, taksiler, alıĢveriĢ merkezleri, restoranlar, kaldırımlar, kamu 

binaları vb. gibi unsurlarda da gerekli düzenlemeler yapılmadığı sürece engelli turizminde baĢarı 

kısmi boyutta kalacaktır. Sürdürülebilir bir engelli turizmi yaratılmak isteniyorsa sadece tesislerin 

değil bir bütün olarak Ñekimyerlerinin engelli turistlere uygun olarak yapılandırılması gerekmekte 

(Ayyldız vd., 2014: 85) ve bu nedenle engelli turizmi, turizm iĢletmelerine yönelik gerekli 

düzenlemelerin yapılması sonucu gerÑekleĢebilecek bir turizm ÑeĢidi olarak görülmektedir (Tozlu vd., 

2012: 2-3).  

Engellilerin tatile en az bir refakatÑi veya aileleri ile birlikte gittiği düĢünüldüğünde (Tellioğlu ve 

ġimĢek, 2016: 554), bu durumun Dünyanın en büyük azınlığı olarak nitelenen engellilerin, turizm 

endüstrisi iÑin dünyanın en büyük özel pazarı haline dönüĢebileceğini göstermektedir (Zengin ve 

Eryılmaz: 2013: 51). GeliĢmiĢ ülkelerde engellilerin maddî gereksinimlerinin büyük ölÑüde 

karĢılanması, engellilerin turizm faaliyetlerinde bulunmak iÑin yeterli ekonomik gücünün olduğunu 

göstermektedir. Daha önce saklanan, unutulan ve alt kesim olarak görülen engelliler bu sosyo-

ekonomik destek ile toplumun diğer bireyleri gibi turistik faaliyetlerde bulunmaya baĢlamıĢlardır. 

Shelton ve Tucker (2005: 217) engelli bireylerin oluĢturduğu pazar alanını turizm iĢletmelerinin 

önemli bir niĢ fırsatı olarak değerlendirmeleri, Ray ve Ryder‘da benzer Ģekilde (2003: 65) ABD 

engelli pazarının turizm aÑısından geleceğin pazar niĢi olarak kabul edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Shaw ve Coles (2004: 402) ise bu önermenin aksi yönünde değerlendirmelerde 

bulunmaktadır. Yazarlar, belirli bir grup engelli birey iÑin tatil imkanının finansal kısıtlar nedeniyle 

imkansızlaĢtığını ve bu nedenle bir Ñok yazarın belirttiğinin aksine engelli bireylerden oluĢan pazarın 

güÑlü bir pazar potansiyeli yaratmadığını belirtmektedirler. 

Engelli turizm pazarından en yüksek pazar payının alınması iÑin öncelikle ülkenin toplam turizm arz 

niteliğinin engelli turist ihtiyaÑlarını karĢılayabilir düzeyde olması beklenmelidir. Farklı engel 

türlerine hitap edebilecek bir turizm arzının sağlanması durumunda sektörün rekabetÑi gücünün 

artacağı da unutulmamalıdır. Érneğin ülkemizde, 1982 tarih 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Yasası 

uyarınca hazırlanan ―Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmeliğin 

―Asli konaklama tesislerinin genel nitelikleri ― baĢlıklı 18. maddesinin ―c‖ bendinde bedensel 

engelliler iÑin düzenlemelere Ģu Ģekilde yer verilmiĢtir:  ―Toplam kapasitesi seksen oda ve üzerinde 

olan oteller ile tatil köylerinde en az bir oda olmak üzere toplam oda kapasitesinin % 1‘i oranında 

odada, ayrıca tesis giriĢi, genel tuvaletler ile en az bir adet yeme-iÑme ünitesinde, mola noktaları, 

temalı parklar ile eğlence merkezlerinde ise kendi türlerinin asgari niteliklerinde belirtilen Ģekilde 

bedensel engellilerin kullanımına uygun düzenlemeler yapılır‖ (Resmi Gazete, 2005). Söz konusu 

yönetmelik sadece ―bedensel engelliler‖ kapsamında konaklama tesisleri iÑin hazırlanmıĢ olması 

nedeniyle farklı engel ve turizm iĢletme türlerinin ihtiyaÑlarına uygun bir düzenleme olarak 

görülmemektedir. Engelli turizmin geliĢmesi ve engelli bireylerin turizm hareketine daha sık 

katılımını sağlamak iÑin bir Ñok faklı ülkede ÑeĢitli yasal uygulamalar hayata geÑirilmiĢtir. Érneğin, 

ABD‘de ―Engelli Amerikalılar Yasası‖ (ADA: The Americans With Disabilities Act), Avrupa‘da 

―Avrupa UlaĢılabilirlik Yasası‖ (European Accessibility Act), ülkemizde ise ―Engelliler Hakkında 

Kanun‖ engelli bireyler iÑin oluĢturulan yasalar olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. Ayrıca BirleĢmiĢ 

Milletler, 13 Aralık 2006 tarihinde ‗‗Engelli Hakları‖ sözleĢmesini kabul etmiĢ ve sözleĢme 2007 

yılında iÑinde Türkiye‘nin de bulunduğu 80 ülke tarafından imzalanmıĢtır (Karacaoğlu, 2012: 1; 

Birdir vd. 2014: 146). 

Blichfeldt ve Nicolaisen (2011: 85-89) engelli turistlerin davranıĢ nedenlerini engelli birliklerinin 

etkileri, diğer engelli bireyler ile birlikte olma isteği, günlük yaĢam rutininden uzaklaĢma, eriĢilebilir 

turizm ürününün varlığı ve turistik ürünlere yönelik geÑmiĢ deneyimler Ģeklinde boyutlandırmıĢtır. 

Sayılan değiĢkenler ile engelli turizm pazarına yönelik hazırlanması gereken makro pazarlama 

planının bir anlamda temel gereklilikleri belirtilmiĢtir. Engelli turizm pazarını hedef olarak gören bir 

pazarlama karmasının oluĢturulması iÑin, öncelikle ülkelerin turizm ürününü evrensel olarak 

eriĢilebilir, herhangi bir ayrım gözetmeksizin memnuniyet odaklı hizmet sunum niyeti hedefleyen ve 

tekrar satın alma isteği yaratacak olumlu deneyimler kazandıran özellikte planlanması gerekmektedir. 

Ġlgili makro hedefler nezdinde gerÑekleĢtirilen planlama süreci sonucu oluĢturulan turizm stoğu ise 

uzun dönemde ülke ekonomisine önemli ölÑüde katma değer yaratan bir değer olarak 

değerlendirilecektir.  

3. Literatür Ġncelemesi 
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Engelli turizmi ile ilgili akademik araĢtırmalar her ne kadar Ñok uzun bir tarihsel geÑmiĢe ve sahip 

olmasa da, son yıllarda hayata geÑirilen mevzuat düzenlemeleri ve konuya iliĢkin toplumsal 

farkındalığın arttırılması ile bir Ñok yerli ve yabancı akademik ÑalıĢmanın gerÑekleĢtirilmiĢ olduğu 

görülmektedir.  

Zengin ve Eryılmaz (2013: 69-70) Bodrum‘da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı turizm iĢletmelerinin 

engelli turistlere yönelik sundukları altyapı olanaklarını değerlendirdikleri araĢtırmalarında, tesislerin 

büyük Ñoğunluğunun yasal mevzuata uyarak sadece kapasitelerinin % 1‘i oranındaki odayı engelliler 

iÑin düzenledikleri bulgulanmıĢtır. Engelli odalarının % 82,5‘inin olması gerektiği gibi tesislerin giriĢ 

katlarında bulunduğu, engelli odalarındaki düzenlemelerin standartlara uygun olduğu ve iĢletmelerin 

% 80‘inin otoparklarında engelli park yeri bulundurduklarını gözlemiĢlerdir. Yazarlar; görüĢtükleri 

tesis yöneticilerinin tamamının engelliler iÑin özel tesisler inĢa edilmesi gerektiğini düĢündüklerini ve 

% 82,5‘inin ise engelli turistlerin tesiste konaklayan diğer misafirleri olumsuz etkilemekte olduğunu 

ve ayrıca % 72,5‘lik bir bölümünün ise ―Tesisimizde engelli turistlere hizmet vermek bizi mutlu eder‖ 

önermesine katılmadıkları sonucunu elde etmiĢlerdir.  

Tozlu vd. (2012: 14) ÑalıĢmaları ile Æanakkale‘de bulunan konaklama iĢletmeleri ve ziyaret 

merkezlerinin birÑok engelleyici ve kısıtlayıcı unsurları barındırdığını, engellilere yönelik 

iĢaretlemelerin, engelli park alanlarının ve iĢitme engelliler iÑin audio sisteminin, engelli tuvaletlerinin 

bulunmadığını ve engelli tuvaleti bulunan ziyaret merkezlerinde de, bu alanların kullanıma uygun 

olmadıklarını tespit etmiĢlerdir.  Benzer Ģekilde TüfekÑi ve Éndül (2016: 74) Antalya ili konaklama 

iĢletmeleri kapsamında gerÑekleĢtirdikleri ÑalıĢma sonucunda, konaklama iĢletmelerinin banyo, 

tuvalet, merdiven ve odalarının engelli bireylerin kullanımı iÑin uygun olmadığını, engelli bireylerin 

beklentilerinin engel türlerine göre farklılıklar gösterdiğini bulgulamıĢlardır. Avrupa‘da da eriĢilebilir 

turizmin gerÑekleĢtirilmesi ve yaygınlaĢması amacıyla kurulmuĢ bir dernek olan ENAT (European 

Network For Accessible Tourism) ile Türkiye‘nin eriĢilebilir turizme yönelik düzenlemelerini 

karĢılaĢtıran bir ÑalıĢmada, ENAT‘ın, yaĢlı, hamile gibi hareket engeli olan kiĢiler ile görme, duyma 

engelli, öğrenme güÑlüğü Ñeken tüm kiĢileri engelli grubuna dÍhil ettiğini ve düzenlemelerini de farklı 

engeli bulunan kiĢilere göre yapmakta olduğu; ancak ülkemizde eriĢilebilir turizm ile ilgili 

ÑalıĢmalarda sadece bedensel engellilere yönelik düzenlemelere yer verildiği; görme, duyma, hareket 

engeli ya da öğrenme zorluğu Ñeken bireylere iliĢkin düzenlemelerin var olmadığı belirtilmiĢtir (Olcay 

vd. 2014: 140).  

Antalya ilinde bulunan 5 yıldızlı otellerin engelli odalarını iÑ mekan düzenlemeleri aÑısından 

değerlendiren diğer bir araĢtırmada ise, odaların acil bir durumda resepsiyonla irtibatlı acil yardım 

düğmelerinin 5 otelden sadece bir tanesinde düĢünüldüğü, yine sadece bir otelde oda kapısı ile irtibatlı 

oda servis düğmesi bulunduğu görülmüĢtür. Otel odalarının genelinde yatağa bir taraftan tekerlekli 

sandalyeyle yaklaĢılıyorsa diğer taraftan yaklaĢılamadığı tespit edilmiĢ ve otellerin Ñoğunda engelliler 

iÑin uygun olmayan ve sadece yapılmıĢ olmak iÑin tasarlanan mekÍnların varlığı tespit edilmiĢtir 

(Pehlivanoğlu, 2012: 34).  

Poira vd. (578-581) 45 Ġsrailli engelli turist ile gerÑekleĢtirdikleri görüĢmeler sonucunda, turistlerin 

önemli bir Ñoğunluğunun otel oda dizaynının fiziksel ya da görme engelli bireyler iÑin uygun 

olmadığını, otopark alanında yeterli park alanı bırakılmadığını ve restoranlara ulaĢımda zorluklar 

yaĢanmakta olduğunu bulgulamıĢlardır. Ayyıldız vd. (2014: 96) ise KuĢadası‘nda bulunan konaklama 

iĢletmelerinin engelli yeterliliklerini araĢtırdıkları ÑalıĢmalarında, tesislerin büyük bölümünde görme 

engelliler, iĢitme engelliler iÑin kabartma yazıların, levhaların eksik olduğunu, engellilerin havuza 

giriĢini, restoranlarda hizmet almalarını kolaylaĢtıracak özel sistemlerin olmadığını belirlemiĢlerdir. 

Ayrıca yazarlar, önemli bir bulgu olarak, konaklama iĢletmeleri yöneticilerinin halen engelli pazarı 

hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını ve konuya yeterince önem vermediklerini belirlemiĢlerdir. 

Konaklama iĢletmeleri yöneticilerinin bedensel engelliler pazarına bakıĢ aÑılarını değerlendiren diğer 

bir ÑalıĢmada ise, otelin sahip olduğu yıldız sayısının değiĢimi ile engellilere yönelik bakıĢın da 

değiĢtiği, yıldız sayısının artması ile daha iyimser bir bakıĢ aÑısının ortaya Ñıkmakta olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (Yaylı ve Éztürk, 2006: 96).  

KuĢaklar arası bir bakıĢ aÑısı ile turizm eriĢilebilirliğini değerlendiren bir ÑalıĢmada, engelli turizmine 

yönelik yatırımların kısıtlı olmaması nedeniyle X kuĢağı döneminde yaĢamıĢ olan bireylerin turizme 

aktif olarak katılamadıkları, Y kuĢağı döneminde yapılan yasal düzenlemelerin engellilerin daha fazla 

sosyalleĢmelerini sağlayarak engelli turizmine yönelik yatırımların arttığını ve dolayısıyla engelli 

bireylerin turizm faaliyetlerinde daha fazla bulunduklarını ve Z kuĢağı (2000‘li yıllardan itibaren 

günümüze kadar devam etmekte olan bir zaman aralığını kapsadığı iÑin) iÑerisinde yer alan bireylerin 

ise engelli turizmine yönelik oldukÑa önemli adımların atıldığı bir dönemde yer almakta oldukları 

belirtilmektedir (Bulgan ve GöktaĢ (2016: 43-44). 
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Engelli turistlerin turizm ürününe yönelik algıladıkları memnuniyet, ülke iÑi pazarın geliĢmesine katkı 

sağlayacağı gibi turizm yöresinin kazanacağı engelli dostu algı ile uluslararası boyutta rekabet avantajı 

yaratacaktır. Æizel ve Æizel (2014: 176)‘e göre engellilerin karĢılaĢtıkları seyahat engelleri nedeniyle 

kendilerini Ñaresiz hissettikleri zaman turist olma motivasyonu düĢmekte ve dolayısıyla turizme 

katılma niyeti de azalmaktadır. Bu aÑıdan engelli turistlerin turizm ürününe yönelik Ģikayetlerinin 

minimum seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Konuya yönelik olarak Doğru vd. (2014: 33) 

ÑalıĢmalarında engelli turistlerin ÑevrimiÑi oluĢturdukları 56 Ģikayeti değerlendirmiĢ ve engelli 

bireylerin en fazla ĢikÍyet ettikleri konuların otel ÑalıĢanlarının engelli turistlere karĢı olumsuz tutum 

ve davranıĢları, fiziksel ortamların engelli ihtiyaÑlarına uygun olmaması ve iĢletmeler tarafından 

engellilere verilen ek hizmetler iÑin haksız yere ücret talep edilmesi veya kanunen yapılması zorunlu 

indirimlerin yapılmaması olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. ġenol vd. (2016: 73)  ise ÑalıĢmalarında 

engelli turistler iÑin sorun yaratan otel bileĢenlerinden en önemlisini restoran ile mutfak arasındaki 

mesafelerin uygunsuzluğu Ģeklinde tanımlamıĢlardır. ÆalıĢmalarında yazarlar otel yöneticileri ile 

yaptıkları görüĢmeler sonucunda, yöneticilerin otellerdeki engellilere yönelik bazı uygulamaların 

göstermelik olduğunu kabul ettiklerini, otelde tekerlekli sandalye bulundurmuĢ ve banyoya bir engelli 

WC taĢı yerleĢtirmiĢ olmayı engelliler iÑin tasarlanmıĢ oda olarak gördükleri bilgilerini elde 

etmiĢlerdir. Yates (2007: 156) hareket engelli bireylerin turizm hareketleri önündeki önemli bir diğer 

problem alanı olarak bu kiĢilerin birlikte yaĢadıkları ailelerini göstermektedir. Hareket engelli bir 

birey ile yaĢayan ailelerde aile üyeleri hayatlarında daha geniĢ değiĢimler yaĢamakta ve aile iÑi 

faaliyetlere katılımı engelleyecek sosyal etkilerin ortaya Ñıkmakta olduğunu belirtmektedirler.  

Toker ve KaÑmaz (2015: 235) ÑalıĢmalarında memnuniyet olgusu üzerine odaklanmıĢ, 151 engelli 

turist ile gerÑekleĢtirdikleri araĢtırma ile engelli turistlerin ENAT üyesi olan Alanya 

destinasyonundaki tatillerinden, destinasyon imkanlarından, konakladıkları tesislerden ve seyahat 

acentaları hizmetlerinden genel anlamda memnun olduklarını; Alanya destinasyonunu tekrar ziyaret 

etme niyetlerinin de yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. YeniĢehirlioğlu ve Türkay (2013: 46)‘a 

göre ise engelli turistlerin memnuniyeti iÑin konaklama iĢletmelerinde geÑirdikleri zaman diliminde 

―kabul görmeleri‖ gerekmektedir. Yazarlar ÑalıĢmalarında engelli turistlerin memnuniyetinin, 

konaklama tesisinin fiziksel özelliklerinin engelli turizmine uygun olmasının ötesinde, engelsiz 

turistler ile aynı imkanları paylaĢan bir grup olarak değerlendirilmek istenmesi Ģeklinde ortaya 

Ñıkabileceğini belirtmiĢlerdir. Engelli turistler iÑin memnuniyet kaynaklarından bir diğeri de doğru 

konaklama tesis satın almasını gerÑekleĢtirebilmeleridir. Günümüz teknolojik koĢullarında ilgili 

kararlar yoğun olarak internet üzerinden yapılan araĢtırmalar üzerine alınmaktadır. Bu nedenle 

konaklama iĢletmelerinin web sitelerinin engelli turistler iÑin gerekli bilgileri taĢıması turizm 

pazarındaki rekabet avantajı iÑin zorunlu görülmektedir. Ancak Yılmazdoğan ve Temizkan (2014: 

159) ÑalıĢmalarında, ülkemizin en Ñok turist Ñeken ilk üÑ ili olan Antalya, Ġstanbul ve Muğla‘daki 4 ve 

5 yıldızlı otellerin internet sitelerinde engelli bireylerin bilgi edinme ihtiyacına yönelik son derece 

sınırlı paylaĢımın yapıldığını ve yasal bir zorunluluk olarak otellerde engelli odası bulunsa bile bu 

bilgiye elektronik ortamda yeterli düzeyde yer vermedikleri sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Engelli turist memnuniyeti iÑin yürütülen Ñabaların istenilen sonuÑlara ulaĢması iÑin turizm 

hizmetlerinin pazarlanmasına ihtiyaÑ duyulmaktadır. Æünkü pazarlama bilimi tüketici istek ve 

ihtiyaÑlarını tatmin edecek ürün ve hizmetlerin yaratılması kadar bu ürün ve hizmetlerin hedef 

kitlelere iletilmesiyle (iletiĢimiyle) de ilgilidir. Tellioğlu ve ġimĢek (2016) Dünyada ve Türkiye‘deki 

Engelli dostu turizm uygulamalarını karĢılaĢtırmalı olarak inceledikleri ÑalıĢmalarında, batılı geliĢmiĢ 

toplumların engelli turizminin geliĢmesi iÑin gerekli önlemleri alarak engelli dostu destinasyonlar 

yarattıklarını ve ilgili pazardan oldukÑa önemli kazanÑlar sağlamakta olduklarını ancak ülkemizin bu 

konuda gerekli adımları atmakla birlikte yetersiz kaldığını belirtmektedirler. Evliyaoğlu ve Tezel 

(2017: 106) engelsiz havalimanı sertifikasına sahip Ġstanbul Atatürk Havalimanı‘nda engelli bireylerin 

kendilerine sunulan ayrıcalıklı hizmetleri kullanmamalarının en büyük sebeplerinden birisinin ilgili 

hizmetlerin yeterince tanıtılmaması ve havalimanı iÑerisinde mevcut bulunan engelli hizmet ve servis 

noktalarının yeterli derecede dikkat Ñekici Ģekil ve konumda olmaması olarak değerlendirmektedirler. 

Bu araĢtırma sonucu ile, seyahat iĢletmeleri kadar konaklama ve yiyecek-iÑecek iĢletmelerinin de 

turizm hizmet düzeylerinin geliĢtirilmesi iÑin pazarlama biliminin temel ilkelerinden faydalanmaları 

gerektiğini göstermekte ve pazarlama anlayıĢının modern anlamda endüstride hakim olması ile turist 

memnuniyetinin arttırılabileceğine dikkat Ñekilmektedir. 

4. Metodoloji 

Bu araĢtırmanın temel problemi ―küÑük konaklama iĢletmeleri engelli turistlere yeterli düzeyde 

hizmet verebiliyor mu?‖ Ģeklindedir. ÆalıĢmanın temel amacı ise turizm sektöründe faaliyet gösteren 

küÑük konaklama iĢletmelerinin engelli turistlere yönelik hizmet yeterliliklerinin belirlenmesidir. Ġlgili 
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iĢletmelerin engelli turistlere yönelik hizmet yeterliliğini belirlemeye yönelik herhangi bir yasal 

zorunluluk ya da standart bulunmadığı iÑin küÑük konaklama iĢletmelerinin engelli turistlere yönelik 

hizmet verme niyet / isteklilik düzeylerinin belirlenmesi de ÑalıĢmanın alt bir amacını ortaya 

Ñıkarmaktadır. AraĢtırmanın anakütlesini ise turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama 

iĢletmeleri oluĢturmaktadır. Ancak zaman, maliyet ve ulaĢılabilirlik kısıtları nedeniyle araĢtırma 

örneklemi, kolay ulaĢılabilir durum örneklemi yöntemi (Yıldırım ve ġimĢek, 2000: 74) kullanılarak 

Ġzmir ili Urla ĠlÑesi‘nde mevcut bulunan küÑük konaklama iĢletmeleri kapsamında tanımlanmıĢtır. 

ĠĢletme büyüklük sınıflandırması iÑin ise farklı eserlerden yararlanılarak bir sınır Ñizilmeye 

ÑalıĢılmıĢtır. Aykın‘a (2001: 149) göre turizm sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin KOBĠ 

sayılabilmesi iÑin ciro ve personel sayısı tavanı belirlenmelidir. Aksatan ve AktaĢ (2012: 236)  AlaÑatı 

bölgesi konaklama iĢletmeleri üzerinde gerÑekleĢtirdikleri araĢtırmalarında en az üÑ ve en fazla 23 

odaya sahip iĢletmeleri ―küÑük‖ iĢletmeler olarak tanımlamıĢlardır. 18/11/2005 tarihinde yayımlanan 

Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ―KüÑük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik‖ ile mikro iĢletmeler; ―On kiĢiden az yıllık ÑalıĢan istihdam 

eden ve yıllık net satıĢ hasılatı veya mali bilanÑosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını 

aĢmayan iĢletmeler‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır (www.kosgeb.gov.tr EriĢim Tarihi: 08/08/2017). 

AraĢtırma örneklemi oluĢturulurken, belirtilen yönetmelik ve Aksatan ve AktaĢ (2012) tarafından 

gerÑekleĢtirilen sınıflandırma göz önünde bulundurulmuĢ ve oda sayısı iÑin 30, ÑalıĢan sayısı iÑin 10 

ve altı değerine sahip iĢletmeler örneklem dahilinde değerlendirilmiĢtir.  

AraĢtırmanın örneklemi dahilinde bulunan Ġzmir Ġli Urla ĠlÑesi‘ne ait konaklama tesis istatistikleri 

aĢağıda Tablo 1‘de gösterilmektedir.  

Tablo. 1: Urla ĠlÑesi Konaklama Tesis Ġstatistikleri 

 Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Turizm ĠĢletme Belgeli 6 102 202 

Turizm Yatırım Belgeli 2 238 375 

Belediye ĠĢletme Belgeli  49 - - 

Kaynak: http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77217/konaklama-verileri.html EriĢim Tarihi: 

24/02/2018 

Tablo 1 incelendiğinde Urla‘da bulunan iĢletme sayılarının toplamda elli yedi (57) olduğu 

görülmektedir. Ġlgili değerler Turizm istatistiklerinden ve Urla Belediyesi Ruhsat ġube 

Müdürlüğü‘nden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Érneklemin elde edilmesinde kolay 

ulaĢılabilir durum yöntemi tercih edildiğinden, araĢtırma sürecinde faaliyette bulunan tüm iĢletmelere 

ziyaretler planlanmıĢtır. Ancak dönemin kıĢ mevsimine rastlaması dolayısıyla sadece yaz sezonu 

ÑalıĢan iĢletmelerin kapalı olması ve tadilat nedeniyle faaliyetlerine ara veren iĢletmelerin bulunması 

sonucu on yedi (17) iĢletme ile görüĢmeler gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmada verilerin elde edilmesinde nitel bir yapı hedeflenmiĢtir. Nitel araĢtırma, sosyal olayları, 

―neden‖, ―nasıl‖ ve ―hangi Ģekilde‖ sorularıyla anlamlandırmaya ÑalıĢır. Nitel araĢtırmalar aynı 

zamanda, görüĢmelerin gerÑekleĢtirildiği kiĢilerin bilgi, tecrübe ve duygularına da odaklanmaktadır. 

Turizmin hizmet yoğunluklu yapısı ve engelli turistlere yönelik hizmet verme niyetinin bireysel 

motivasyonlar itibariyle farklılaĢabilmesi ölÑülmeye ÑalıĢılan olgunun nicel veriler ile 

belirlenebilmesini oldukÑa zorlaĢtırmaktadır (YeniĢehirlioğlu ve Türkay, 2013: 48). Bu nedenle 

araĢtırmada nitel araĢtırma tekniklerinden birisi olan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği 

kullanılmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinde, araĢtırmacı önceden sormayı planladığı so-

ruları iÑeren görüĢme protokolünü hazırlar. Buna karĢın araĢtırmacı görüĢmenin akıĢına bağlı olarak 

değiĢik yan ya da alt sorularla görüĢmenin akıĢını etkileyebilir ve kiĢinin yanıtlarını aÑmasını ve 

ayrıntılandırmasını sağlayabilir (Akıncı ve Sönmez, 2015: 103). AraĢtırmada kullanılan görüĢme 

formunun hazırlanmasında Toker ve KaÑmaz (2015), Doğru vd. (2014), YeniĢehirlioğlu ve Türkay 

(2013), Ayyıldız vd. (2014), Yılmazdoğan ve Temizkan (2014) ve Poira vd. (2011) eserlerinden 

yararlanılmıĢtır. GörüĢme formu üÑ bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde görüĢme gerÑekleĢtirilen 

otele iliĢkin ÑalıĢma belge türü, oda ve personel sayısı, engelli odasının var olup olmadığı, daha önce 

herhangi bir engelli bireye hizmet verilip verilmediği ve web sitelerinde engelli turistlere yönelik 

bilgilendirmenin var olup olmamasına iliĢkin sorular bulunmaktadır. GörüĢme formunun ikinci 

bölümünde otel iĢletmesinin engelli turizmi iÑin fiziksel yeterliliklerinin belirlenmesine iliĢkin on 

sekiz adet ifade ―var-yok‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Formun son bölümü ise araĢtırmanın 
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gerÑekleĢtirildiği turizm yöresinin ve faaliyette bulunan iĢletmelerin engelli turizmine uygunluğunu 

aÑıklamaya yönelik yedi ifadeden oluĢmaktadır. GörüĢmeler sonucu elde edilen veriler iÑerik analizi 

gerÑekleĢtirilerek analiz edilmiĢ, elde edilen benzer cevaplar gruplandırılarak frekans analizleri 

sonuÑları tablolaĢtırılmıĢ ve katılımcıların iletilen sorulara iliĢkin düĢüncelerinin ayrıntılı olarak 

aÑıklanabilmesi iÑin doğrudan aktarma yolu tercih edilmiĢtir. GörüĢme öncesi konaklama iĢletme 

yöneticilerine araĢtırmanın amacı aktarılmıĢ ve gönüllülük esası itibariyle ÑalıĢmaya katılımı 

sağlanmıĢtır. GörüĢmeler, 25/12/2017 - 23/01/2018 tarihleri arasında, Urla ĠlÑesi sınırları dahilinde on 

yedi konaklama iĢletme yöneticisi ile gerÑekleĢtirilmiĢ ve bulgular değerlendirilmiĢtir. 

5. Bulgular 

AraĢtırma kapsamında görüĢme gerÑekleĢtirilen 17 küÑük konaklama tesisinin genel özelliklerine 

iliĢkin bulgular Tablo 2‘de gösterilmektedir. 

Tablo.2: KüÑük Konaklama ĠĢletmelerinin Genel Ézellikleri 

 f % 

ĠĢletme Belge Türü   

     Turizm ĠĢletme 1 5,8 

     Belediye ĠĢletme 16 94,2 

Oda Sayısı   

     1-10 11 64,7 

    11-20 4 23,5 

    21-30 2 11,7 

Oda Fiyatı   

    0-100TL 4 23,5 

    101 TL - 150 TL 8 47 

    151 TL ve üstü 5 29,5 

Personel Sayısı   

    1 5 29,5 

    2 2 11,7 

    3  5 29,5 

    4 2 11,7 

    5 ve üstü 3 17,6 

KuruluĢ Yılı   

    2015 ve öncesi 9 53 

    2015 sonrası 8 47 

Engelli Odası    

    Var  2 11,7 

    Yok 15 89,3 

Engelli Turist Hizmet Deneyimi   

    Var  12 %70,5 

   Yok 5 %29,5 

Web Sitesinde Engelli Turist Uygunluğuna ĠliĢkin Bilgi   

    Var 3 %17,6 

    Yok 14 %82,4 

 

Tablo 2 incelendiğinde; araĢtırmaya katılan konaklama tesislerinin %94,2‘sinin ―Belediye ĠĢletme‖, 

%5,8‘inin ise ―Turizm ĠĢletme‖ belgesine sahip olarak faaliyetlerini yürütmekte oldukları 

görülmektedir. Ġlgili iĢletmelerin oda sayısı dağılımı incelendiğinde, %64,7‘sinin 10 ve daha az sayıda 

odaya sahip oldukları; oda fiyatları aÑısından incelendiğinde ise %70‘inin 150 TL ve altı değerinde bir 

fiyat düzeyi belirlemiĢlerdir.  Konaklama tesislerinde ÑalıĢan personel sayıları ise araĢtırmanın 

örneklem hedefine paralel bir yapı sergilemekte ve %29,5‘inin iĢletme sorumlusu dıĢında sadece 1 

personelle hizmet vermekte oldukları sonucu ortaya Ñıkmaktadır. AraĢtırma kapsamında görüĢme 

yapılan tesislerin %53‘ü 2015 yılı ve öncesi %47‘si ise 2015 yılı sonrası kurulmuĢ iĢletmelerdir. Yıl 

kapsamında yapılan ayrımın nedeni ise Urla‘da gerÑekleĢtirilen ve ulusal bir ilgiye sahip olan ―enginar 

festivali‖nin ilk defa 2015 yılında gerÑekleĢtirilmesidir. Her ne kadar ilgili konaklama tesislerinin 

yasal anlamda engelli turistlere yönelik tesis düzenleme zorunluluğu olmamasına rağmen, iki 

konaklama iĢletmesinde engelliler iÑin düzenlenmiĢ odalar bulunmakta, 15‘inde ise bulunmamaktadır. 

Konaklama tesislerinin önemli bir bölümü (%70) engelli turistlere hizmet verme deneyimi elde etmiĢ 
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olup, %82,4‘ünün web sitelerinde tesisin engelli turistlere uygunluğuna yönelik herhangi bir 

bilgilendirme bölümü bulunmamaktadır. Konaklama iĢletmelerinin engelli turistlere yönelik hizmet 

yeterliliklerinin belirlenmesi iÑin görüĢme formunda bulunan temel fiziksel olanaklara yönelik 

bulgular ise Tablo 3‘te gösterilmektedir. 

Tablo 3: Engelli Turistlere Yönelik Temel Fiziksel Olanaklar 

 Var  Yok 

Otele GiriĢte Engelli Rampası 8 9 

Sesli ve Kabartmalı ĠĢaretlemeler - 17 

Renkli Servis Tabakları 6 11 

Asansör 2 15 

Oda GiriĢinde Basamak 6 11 

Oda GiriĢ Kapısı Uygun Anahtar Kilit Yüksekliği 15 2 

Oda Kapılarında Kabartma Yazı 10 7 

Acil Durum Butonu 2 15 

Banyoda Telefon 1 16 

Banyoda Tuvalet Tutanağı 3 14 

DuĢakabin 11 6 

Balkona ÆıkıĢta Rampa 3 14 

Yatak Yanına YaklaĢım ĠÑin Yeterli Alan 16 1 

Yuvarlak Yemek Masaları 5 12 

Tekerlekli Sandalye  1 16 

Restoranda Barielle Alfabeli Mönü - 17 

Engelli Otoparkı 10 7 

Engelli Turistlere Ézel Transfer Ġmkanı 3 14 

 

AraĢtırma sürecinde görüĢme gerÑekleĢtirilen konaklama iĢletmelerinin fiziksel özelliklerinin engelli 

turistlere yönelik yeterlilik değerlendirmelerini sunan Tablo 3 incelendiğinde; sekiz iĢletmenin iĢletme 

giriĢinde engelli rampasına sahip olduğu, altı iĢletmenin renkli servis tabağı ile yeme iÑme hizmeti 

sunduğu ve sadece iki iĢletmede asansör bulunduğu belirlenmiĢtir. Konaklama iĢletmelerinin 

odalarının giriĢ kapıları genel olarak engelli turistler iÑin uygun yükseklikte olup, tuvalet ve banyo 

tasarımında ise oldukÑa düĢük bir yeterliliğe sahip oldukları bulgulanmıĢtır.  Ézellikle görme 

engellilere yönelik sesli ve kabartmalı iĢaretlemeler ile Barielle alfabeli mönü seÑeneklerinin hiÑbir 

iĢletmede bulunmadığı ancak önemli sayıda iĢletmenin oda kapılarında kabartma yazı kullandıkları 

görülmektedir.  Konaklama iĢletmelerinin neredeyse tamamının özellikle fiziksel engelli turistlerin 

oda kullanımını rahatlatacak bir yatak yanaĢma alanına sahip olduğu ancak sadece bir otelin tekerlekli 

sandalyeye sahip olduğu ve beĢ otelin ise restoran kısmında yuvarlak masa kullanmakta olduğu tespit 

edilmiĢtir. Son olarak, on otel iĢletmesinde engelli turistlere özel otopark alanı mevcut iken, sadece üÑ 

iĢletme engelli turistlerin otellerinden farklı yerlere transfer edilmelerinde hizmet verme yeterliliğine 

sahip bulunmaktadır. 

Engelli turistlerin belirli bir destinasyonu ziyaret etmeleri iÑin öncelikle turizm yöresinin altyapı 

uygunluğunun belirli bir düzeyde olması beklenmektedir. AraĢtırma sürecinde Urla ĠlÑesi‘nin engelli 

turizmine uygun altyapı olanaklarının var olup olmadığını belirlemek iÑin iĢletme yöneticilerine 

ulaĢım, konaklama tesis sayısı, yürüme alanları ve kaldırımlar, spor ve eğlence imkanları, yeme iÑme 

ve plaj imkanları baĢlıklarını iÑeren sorular iletilmiĢ ve elde edilen cevaplar Tablo 4‘te gösterilmiĢtir.  

Tablo 4: Urla Turizm Bölgesi‘nin Engelli Turizmi ĠÑin Altyapı Olanakları 

 Uygun (Yeterli) Uygun Değil (Yeterli Değil) 

UlaĢım Altyapısı 5 12 

Konaklama Tesis Sayısı 6 11 

Yürüme Alanları ve Kaldırımlar 7 10 

Spor Ġmkanları 7 10 

Eğlence Ġmkanları 2 15 

Yeme ĠÑme Ġmkanları 15 2 

Plaj Ġmkanları 12 5 
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Urla turizm yöresinin konaklama iĢletme yöneticileri tarafından engelli turizmine uygunluk 

değerlendirme sonuÑlarını belirten Tablo 4 incelendiğinde; yörenin ulaĢım altyapısının, konaklama 

tesis sayısının, yürüme alanları ve kaldırımların ve spor ve eğlence imkanlarının önemli ölÑüde uygun 

olmayan ya da yetersiz düzeyde görülmekte olduğu belirtilmektedir. Yörenin yeterli görülen 

olanakları ise yeme iÑme ve plaj imkanlarıdır. Urla Turizm Bölgesi Ġzmir‘e yaklaĢık olarak 40 km 

mesafede bulunmakta ve gerek yerel yönetim gerekse de özel minibüs hatları ile ulaĢımın 

gerÑekleĢtirildiği bir yerdir. Ancak konaklama iĢletme yöneticileri ile gerÑekleĢtirilen görüĢmeler 

sürecinde bahse konu ulaĢım hizmetlerinin engelli turistler iÑin uygun olmadığı görüĢü hakim olarak 

karĢımıza Ñıkmaktadır. Érneğin yöneticilerden birisi “Urla‟ya ulaşım engelli için değil engel sahibi 

olamayan bireyler için de çok zor. Özel aracınız yoksa şarap rotalarını gezmeniz mümkün değil. Urla 

içi ulaşım belki uygun görülebilir ancak o da çok kısıtlı bir alanı kapsıyor” ifadelerini kullanırken, bir 

diğeri “Hafta sonu pansiyonumuzun önünden minibüs geçmiyor, ya da 1 saatte 1 geçiyor, böyle 

olursa engelli vatandaş nasıl toplu ulaşımı kullanarak gelip konaklayacak?” Ģeklinde ulaĢım 

altyapısına iliĢkin görüĢlerini aÑıklamıĢtır. Yine farklı bir yönetici ise “Biz Urla‟nın caddelerinde ve 

sokaklarında engelimiz olmadığı halde yürüyemiyoruz, fiziksel engelli bir kişi nasıl yürüsün?” 

görüĢünü belirtmiĢtir. Yöneticiler aÑısından Urla turizm yöresine iliĢkin altyapı özellikleri 

değerlendirildiğinde, turistlerin vakitlerini geÑirmeleri iÑin imkanların var olmasına rağmen halen 

istenilen düzeye ulaĢmadığı algısı hakim olmaktadır. 

GörüĢme formunun aÑık uÑlu olarak sorulardan ilki engelli turistlere ve refakatÑilerine yönelik fiyat 

indiriminin varlığına iliĢkindir. GerÑekleĢtirilen görüĢmeler sürecinde konaklama tesis yöneticilerinin 

ifadeleri aĢağıda Tablo 5‘te gruplandırılmıĢtır. 

Tablo 5: Engelli Turist ve RefakatÑilerine Yönelik Muhtemel Fiyat Ġndirimleri 

 f % 

Sürekli indirim uygulanır. 10 58,8 

Ġndirim oranı konaklama gün sayısına göre değiĢir. 3 17,6 

Konaklama dönemine göre değiĢir. 3 17,6 

Herhangi bir ilave indirim uygulanmaz. 1 5,8 

 

Tablo 5 incelendiğinde konaklama tesis yöneticilerinin engelli turistlerin gerÑekleĢtireceği 

konaklamaları indirimli fiyatlar üzerinden sunma eğilimi oldukÑa yüksek olarak değerlendirilebilir. 

Érneğin bir yönetici, “tesisimizde konaklayan tüm otistik çocuk sahibi ailelere kalış süresi ve dönemi 

farketmeksizin oda fiyatlarında %20 iskonto gerçekleştiriyoruz”, bir diğer yönetici ise ―Tabiki indirim 

uyguluyoruz. Engelli misafirlerimizin konaklama sıklığı diğer misafilerden oldukça yüksek‖ ve baĢka 

bir yönetici ise “Gerçekten engelli olduğuna (kimlik vb.) inandığımız müşterilere normal fiyatın 

oldukça altında bir fiyat teklifi sunuyoruz” Ģeklinde aÑıklamalarda bulunmuĢlardır. Engelli turistlere 

yönelik fiyat indirimlerini dönemsel olarak planyan bir yöneticinin görüĢü ise Ģekildedir: “İndirim 

oranımız sezona bağlı olmakta, yüksek sezon dönemi (mayıs, haziran, temmuz, ağustos) oldukça zor 

çünkü odalarımız neredeyse 3 ay önceden rezerve edilmiş oluyor”. Bir diğer yönetici ise indirim 

uygulayamamasını “Engelli turistlere özel bir indirim sunma imkanımız yok, odalarımız 4 kişi 

konaklamaya müsait şekilde dizayn edildi, bu odayı 2 kişi için ve indirimli olarak satamam. Zaten yaz 

dönemi hepimizin beklediği dönem, tam kapasite ile çalışıyoruz” Ģeklinde aÑıklamaktadır. Urla sahip 

olduğu plaj ve deniz imkanları ile özellikle yaz aylarında oldukÑa yüksek düzeyde talep edilen bir 

destinasyon konumundadır. Bu nedenle küÑük konaklama iĢletmelerinin kapasitelerinin neredeyse 

tamamına yakınının dolduğu ve yöneticilere göre de ―para kazandıkları‖ bu dönemlerde indirim 

uygulanması oldukÑa zor görülmektedir. 

GörüĢme sürecinde aÑık uÑlu olarak sorulan ikinci soru ―Sizce engelli turistlerin otelinize konaklaması 

durumunda diğer misafirleriniz rahatsız olur mu?‖ Ģeklindedir. GörüĢmeler sürecinde tüm yöneticiler 

engelli turistlerin otellerinde konaklamalarının temel hakları olduğunu belirtmiĢler ancak ifadenin 

geÑmiĢte yaĢanan deneyimlere yönelik derinleĢtirilmesi ile iki otel yöneticisi diğer misafirlerin 

rahatsız olduğu durumları paylaĢmıĢtır. “engelli birey ile aynı ortamı paylaştığı için yüzünü somurtan 

misafirlerimiz oldu. Ancak bu tür misafirlerin işletmemizde çok fazla vakit geçirmelerine müsaade 

etmiyoruz”. Rahatsızlık duyulmasının muhtemel olmasını ifade eden diğer yönetici ise “engelli 

turistin engel durumuna göre müşterilerin tepkileri farklılaşıyor, örneğin bedensel engelli turistlere 

yönelik hiçbir sorun görülmezken, zihinsel engellilerin müşterileri rahatsız edecek düzeyde ses 

çıkardıkları ve hareketler yaptıkları oldu” Ģeklinde aÑıklamalarda bulunmuĢlardır. Engelli turist 

konaklamalarından diğer misafirlerin rahatsızlık duymayacağını ifade eden bir yönetici “Otizmli 

ailelerin konakladığı dönemlerde konaklama için tesisimize gelen misafirlerimize öncelikle konu ile 
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ilgili bilgi veriyoruz, müşteri kabul ederse konaklamayı gerçekleştiriyor”, diğer bir yönetici ise 

“Diğer misafirler tam aksine mutlu oluyorlar, insanlar otelimizi aile ortamı gibi görüyor, engellilere 

destek vermekten mutlu oluyorlar”, bir diğer yönetici ise “Otelimizin müşteri kitlesi kesinlikle engelli 

yaşam kültürünü bilen insanlardan oluşuyor, Urla‟nın kültürel yapısı ile böyle bir ortam oluşuyor” 

Ģeklinde ifadeler kullanmıĢtır. Otel yöneticileri engelli turist konaklamalarının diğer misafirlere sorun 

yaratmasının pek mümkün olmadığını ve bunun nedenini de küÑük iĢletmelere ait bir özellik olan 

―esneklik‖ ile sağladıkları ―aile olma‖, ―yakın iletiĢim‖, ―sıcak ve samimi ortam‖ gibi etkenlere 

dayandırmaktadırlar.  

GörüĢmede yöneticilere iletilen bir diğer ifade iĢletmenin engelli turizmine uygun hale getirilmesi iÑin 

düzenleme niyeti ve finansal imkanın varlığı odaklıdır. GörüĢmeler sonucunda iki engelli odası sahibi 

iĢletme dıĢındaki tüm iĢletmelerin engelli turizmine uyum sağlamak iÑin niyetleri olsa bile finansal 

imkanlarının var olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Otel yöneticilerinin ilk fırsatta gerÑekleĢtirmek 

istedikleri düzenlemeler sırasıyla oda restarasyonu, dıĢ Ñevre düzenlemesi ve yüzme havuzu inĢaası 

Ģeklinde sıralanmaktadır. Engelli turizmi iÑin yatırım yapacak imkanı bulunmadığını ifade eden bir 

yönetici konuyu ―Otelimiz için engelli turizmi rekabeti söz konusu değil, Elli odam olsa ikisini engelli 

turistlere uygun hale getireyim, ancak on odadan ikisini engelli odası yaparsam normal turiste bu 

odaları nasıl vereceğim?” Ģeklinde aÑıklamıĢtır. Diğer bir yönetici ise “otel odaları oldukça küçük bir 

alana sahip olduğundan, herhangi bir yatırım yapmanın anlamı yok, engelli turistler için geniş arazisi 

olan işletmeler hizmet vermeli, bir ya da iki engelli turist gelecek diye böyle bir yatırım yapmak 

gerçekten zor” düĢüncelerini belirtmiĢtir. Bir baĢka yönetici ise, engelli turistlere uygun 

düzenlemeleri gerÑekleĢtirmek iÑin öncelikle talebin var olmasının gerektiğini belirterek “Kimse 

engelli turisti düşünerek otel açmıyor” ifadelerini kullanmıĢtır. 

ÆalıĢma kapsamında yöneticilere aÑık uÑlu olarak sorulan beĢinci soru konaklama iĢletmesi 

ÑalıĢanlarının engelli turistlere nasıl hizmet vermesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olup olmaması ve 

personelin herhangi bir eğitime tabi tutulup tutulmadığına iliĢkindir. GörüĢmeler sonucunda elde 

edilen değerlendirmelere göre iki konaklama iĢletmesi ÑalıĢanlarına engelli ve yaĢlı turistlere hizmet 

konusunda eğitim verdiğini belirtmiĢtir. Ancak eğitimin iÑeriği ile ilgili soru yöneltildiğinde ilgili 

eğitimin yine yönetici tarafından sadece prosedürler ile ilgili olduğu anlaĢılmıĢtır. Érneğin söz konusu 

eğitimde, gelen misafirin karĢılanma Ģekli, oda planlamasının özellikle zemin kata alınması ve ihtiyacı 

varsa yardımda bulunulması Ģeklinde talimatların verildiği bilgisi elde edilmiĢtir. Êlkemiz insanının 

yoğun olarak misafirperver özellik taĢıması bu tür küÑük / aile iĢletmelerinin de hizmet düzeyini ilgili 

özellikte sıcak ve samimi düzeye yükseltmektedir. Otel yöneticileri bu konuda benzer görüĢleri 

aÑıklamıĢlardır. Érneğin bir yönetici, “Hepimiz engelli adayıyız düşüncesi ile hareket ediyoruz, 

engelli misafirimiz geldiğinde zemin kattaki odayı tahsis ediyoruz” ifadesini, diğer bir yönetici 

“otelimizde konaklayan engelli misafirimizin (fiziksel engelli) kahvaltısını odasının balkonunda servis 

ettik, çok memnun oldu”, bir baĢka yönetici ise, “rezervasyon öncesi misafirimize herhangi bir engeli 

ya da rahatsızlığı var mı diye soruyoruz, örneğin boynunun rahatsız olduğunu söyleyen bir misafir 

için slikonlu yastık aldık ayrıca görme engelli bir misafirimiz için kahvaltı alanını değiştirdik” 

yorumunda bulunmuĢtur. Yöneticilerin ortak görüĢleri ele alındığında küÑük konaklama iĢletmelerinin 

engelli turistlere iliĢkin hizmet verme düzeylerinin tamamı ile bireysel Ñabalara dayalı olduğu, bu 

hizmetin bir insanlık görevi olarak algılandığı sonucu Ñıkarılmaktadır. 

GörüĢme kapsamında araĢtırması gerÑekleĢtirilen altıncı soru küÑük iĢletmelerin engelli turizm 

pazarından aldıkları paya iliĢkindir. Ġlgili soruya yöneticilerin tamamı aynı yönde cevap vermekle 

birlikte, birbirlerinden farklı nedenler sunmuĢturlar. GörüĢmeler sonucunda yöneticilerin küÑük 

iĢletmelerin engelli turizm pazarından düĢük pay almalarının nedenleri Ģu baĢlıklar altında toplamak 

mümkündür: 

 Engelli bireyler Urla turizm bölgesinden haberdar değildirler ve yeterli tanıtım 

yapılmamaktadır. 

 Urla‘da bulunan tesisler engelli turizmine uygun altyapıya sahip değildirler. 

 Urla‘da yıldızlı otel bulunmadığından, pazar bu tür otellerin var olduğu bölgelerde 

yoğunlaĢmaktadır. 

 Urla, konaklama tesis sayısı ve yatak kapasitesi aÑısından yetersizdir. 

 Hali hazırda faaliyetlerini sürdürmekte olan oteller engellileri göz ardı ederek planlanmıĢtır. 

GörüĢme gerÑekleĢtirilen yöneticilerden birisinin konuya iliĢkin görüĢleri Ģu Ģekildedir: “Geçtiğimiz 

yaz döneminde otele hiç engelli turist gelmedi. Zaten otelimizin olduğu kadar yöremiz de engelli turist 

için uygun değil.” Bir diğer yönetici ise ―Otelimiz yapısı gereği engelli turizmine uygun değil, bu 

talebi ancak büyük ve yıldızlı oteller karşılayabilir” değerlendirmesini yaparken, diğer bir yönetici 
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“Zaten engelli turist buraya yoğun olarak gelmiyor, tatil istediklerinde ise beş yıldızlı otellere 

gidiyorlar” Ģeklinde aÑıklamalarda bulunmuĢtur. Bir önceki yaz sezonunda farklı dönemlerde dört 

engelli turiste hizmet veren bir otelin yöneticisi ise konuya iliĢkin olarak “Urla‟nın altyapı 

özelliklerinin iyileştirilmesi, otellerin oda fiziksel özelliklerinin düzenlenmesi koşuluyla sadece yaz 

dönemi değil on iki ay boyunca talep olacağına eminim, çünkü burada herkes yaşamak istiyor ancak 

hizmet alacak tesis sınırlı” değerlendirmesinde bulunmuĢtur.  

ÆalıĢmanın son aÑık uÑlu sorusu ―küÑük iĢletmelerin engelli turistlere yönelik yatırımlarında devletin 

herhangi bir rolü olmalı mıdır? Ne tür destekler hizmetlerinizin iyileĢtirilmesine yardımcı olur?‖ 

Ģeklindedir. Yöneticilerin ilgili soruya iliĢkin cevapları aĢağıda Tablo 6‘da gösterilmektedir. 

Tablo 6: Engelli Turizminin GeliĢiminde Devletten Beklentiler 

 f 

Engelli oda yatırımı desteği sağlanması 16 

Yerel yönetimlerin Ñevre, yol, plaj iyileĢtirmeleri gerÑekleĢtirmesi 12 

Uzun vadeli kredi kullanma imkanı 10 

Ruhsat sürecinde engelliler ile ilgili düzenleme yapılması 5 

Bürokratik engellerin kaldırılması 3 

 

Otel yöneticilerinin görüĢmeler sürecinde devletten ne tür destekler beklediklerine iliĢkin cevapların 

sıklıkları Tablo 6‘da gösterilmiĢtir. Buna göre, yöneticilerin devletten en yüksek düzeyde beklentileri 

engelli odalarının düzenlemesi iÑin gerÑekleĢtirilecek yatırıma doğrudan destek sağlanmasıdır. Ġkinci 

olarak yerel yönetimlerin turizm yöresinin temel alt yapı olanaklarını iyileĢtirmesi, üÑüncü olarak 

uzun vadeli kredi kullanım imkanının sağlanması beklenmektedir. Yöneticilerin sırasıyla dördüncü ve 

beĢinci beklentileri ise ruhsatlandırma sürecinde engellilere uygun fiziksel özelliklere yönelik 

düzenlemelerin getirilmesi ve mevcut bürokratik engellerin kaldırılmasıdır. GörüĢme sürecinde bir 

otel yöneticisi devletin desteğine iliĢkin Ģu ifadeleri kullanmıĢtır: “Finansal imkanları oldukça kısıtlı 

işletmeleriz, Bu nedenle engelliler için yaptığımız yatırımın tamamının teşvik kapsamına alınması 

gerekir. En azından yörede yeni kurulacak işletmeler için engelli odası desteği sunulmalıdır”. Diğer 

bir yönetici ise, “Devlet bizlere engelli turizmi için uyum sağlamayı zorunlu hale getirmemeli, ancak 

engelli odalarının oluşturulması için destek sunmalıdır”. Bir diğer yönetici ise, “Ben eğer odalarımı 

engelli turistlere uygun hale getirmek istiyorsam devlet beni desteklemeli, KOSGEB bu konuda aktif 

davranmalıdır. Çok fazla bürokratik engel ile karşılaşıyoruz, tadilat için bile kılı kırk yarıyorlar”. 

Ġlgili ifadeler göz önüne alındığında özellikle finansal yönden büyük iĢletmeler karĢısında zayıf bir 

konuma sahip bu tür iĢletmeler iÑin devletin desteği, engelli turizminin geliĢiminde önemli bir fırsat 

olarak görülebilmektedir.  

Sonuç 

Urla turizm yöresindeki küÑük konaklama iĢletmelerinin engelli turistlere yönelik hizmet 

yeterliliklerini belirlemeye yönelik gerÑekleĢtirilen bu araĢtırmada, oda sayısı otuz, ÑalıĢan sayısı ise 

on ve altında bulunan on yedi konaklama iĢletmesi yöneticisi ile yarı yapılandırılmıĢ mülakat tekniği 

kullanılarak görüĢmeler gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma örneklemi iÑerisinde bulunan hiÑbir iĢletmenin 

yasal olarak binalarında engellilere yönelik düzenleme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 

araĢtırmanın gerÑekleĢtiği coğrafi alanın hem sosyal hem de ticari hayat aÑından geliĢmekte olan bir 

bölge olması, son yıllarda gerÑekleĢen festivaller, konserler vb. etkinlikler ile adını ulusal Ñapta 

duyurması ile bölgenin turizm potansiyeli hızla artmaktadır. Bu nedenle ÑalıĢma, engelli bireylerin 

özgürce bu bölgede turistik aktivitelerini gerÑekleĢtirebilmelerinin mümkün olup olmadığı belirlemek 

aÑısından önem arz etmektedir. 

ÆalıĢma kapsamında görüĢme gerÑekleĢtirilen konaklama iĢletmelerinin sadece ikisinde engelliler iÑin 

uyumlu hale getirilmiĢ odalar bulunmaktadır. Geriye kalan iĢletmeler iÑin engelli uyumlu oda tanımı 

sadece odanın zemin katta olması ile eĢdeğer olarak kabul edilmektedir. Ziyaret edilen konaklama 

iĢletmelerinin önemli bir kısmının geÑmiĢte müstakil villa / konut olduğu, otel olarak inĢa edilmediği 

ve bu nedenle de engelli turizmi iÑin herhangi bir uyumun mevcut olmadığı tespit edilmiĢtir. Aynı 

zamanda bu tip bir yapılanma ile gelecek dönemlerde otellerde planlanan geliĢtirmelerin, örneğin 

asansör, mümkün olmayacağı, olsa dahi yüksek maliyetler gerektireceği de aĢikardır.  

Otel yöneticileri Urla turizm yöresinin ulaĢım, konaklama tesis sayısı, yürüme alanları, kaldırımlar ve 

eğlence imkanları gibi alt yapı olanakları aÑısından engelli turizmi iÑin oldukÑa yetersiz olduğunu 
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düĢünmektedirler. Yöneticilerin engelli turistlere yönelik bakıĢ aÑıları ise oldukÑa olumlu ve ilgili 

pazara yönelik hizmet istekleri de yüksek düzeydedir. Her ne kadar otellerin fiziksel yapılarının 

uygunsuzluğu mevcut olsa da, ziyarete gelen engelli bireyler iÑin gösterilen ilgi, oda fiyatlarında 

gerÑekleĢtirilen indirimler ve sıcakkanlı davranıĢlar ile bu eksikliğin bir nebze olsun azaltılması 

hedeflenmektedir. Toplumumuz iÑin kültürel bir zenginlik olarak değerlendirilebilecek 

misafirperverlik, engelli bireylerin iĢletmelerde aile ortamında ağırlanmasını sağlamakta ve 

memnuniyet iÑin hizmetler ÑeĢitlendirilmektedir. GörüĢme gerÑekleĢtirilen otellerin yine önemli bir 

bölümü engelli turistlerin konaklayabileceği oda iyileĢtirmelerini sağlayacak finansal imkanlara sahip 

değildirler. Finansal imkanı olan iĢletmeler ise pazara iliĢkin bilgi sahibi olmadığı ve talebe yönelik 

tahminleme gerÑekleĢtiremediği iÑin yatırım konusunda isteksiz davranmaktadır. Bu tür finansal 

engellerin aĢılmasında ise otel yöneticilerinin en büyük beklentisi, devletin engelli turizminin 

geliĢimine yönelik yatırım yapan iĢletmelere doğrudan destek vermesi Ģeklinde ortaya Ñıkmaktadır. 

GörüĢmeler sürecinde yöneticilerin belirttikleri ortak düĢünce; Urla yöresinin 4 mevsim turizme 

uygun bir destinasyon olduğu ve gerekli altyapı iyileĢtirmelerinin gerÑekleĢtirilmesi ile engelli turizmi 

iÑin de ideal bir alan yaratılacağı Ģeklindedir. Elde edilen bulgular ıĢığında engelli turizminin 

geliĢmesi ve ilgili turizm pazarından küÑük konaklama iĢletmelerinin daha yüksek pay elde edebilmesi 

iÑin Ģu öneriler sunulmaktadır: 

 

 Turizmin bölgesel geliĢiminin sağlanması iÑin ÑeĢitli altyapı yatırımlarının merkezi ve yerel 

yönetimlerce birlikte planlanması ve hayata geÑirilmesi gerekmektedir. 

 KüÑük konaklama iĢletmelerinin engelli turizmine iliĢkin isteklilik düzeyinin arttırılması ve 

engelli turistlere yönelik hizmet standartlarının öğretilmesine yönelik kapsamlı bir eğitim 

programının hazırlanması önerilmektedir. 

 Engelli turizm pazarının geliĢtirilmesi amacıyla özellikle yüksek sezonda oda satıĢ sorunu 

yaĢamadığı iÑin engelli turizmine ilgi duymayan iĢletmeleri sürece dahil ederek, talebin 

mevsimsel olarak planlanması sağlanmalı ve yüksek sezon dıĢındaki dönemler iÑin hedef 

pazara yönelik pazarlama iletiĢimi Ñabaları üstlenilmelidir.  

 Devletin, küÑük konaklama tesislerinin engelli turizm pazarından daha yüksek düzeyde pay 

alabilmesini sağlamak amacıyla engelli turizmine yönelik pazarlama Ñabasını üstlenecek 

ulusal bir üst yapının oluĢturulmasında aktif rol alması önerilmektedir. Böyle bir oluĢumun 

varlığı ile doğru ve güvenilir bilgiye sahip engelli bireyler gönül rahatlığı ile konaklama tesis 

seÑimini gerÑekleĢtireceği gibi, konaklama iĢletmeleri de tüm turizm sezonuna yönelik talebi 

güvenilir bir kaynaktan sağlayacaktır. Aynı zamanda böyle bir üst kuruluĢ ile sadece ulusal 

değil uluslararası turizm pazarından da pay alınabilmesi mümkün olabilecektir.   

 Her ne kadar güncel olarak yasalarda bulunmasa da, Ñağımızın bir gerekliliği olarak küÑük 

konaklama tesisleri iÑin uygun olabilecek engelli oda tasarımının nitelikleri belirlenmelidir. 

Bu nitelik belirlenirken, Mülayim‘in (2017: 91) ÑalıĢmasında belirttiği üzere ―Evrensel 

tasarım‖ ya da baĢka bir ifade ile ―Herkes iÑin tasarım‖ gibi bir anlayıĢ göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 KüÑük konaklama iĢletmelerinin finansal yapılarını güÑlendirmek ve engelli turizmine 

yönelik ilgilerinin artmasını sağlamak amacıyla engelli turist ve refakatÑisinin 

konaklamasından elde edilen gelirin vergiden muaf tutulması önerilmektedir.  

Bu ÑalıĢma Ġzmir ili Urla ilÑesi sınırlarında belirli sayıda konaklama iĢletmesi özelinde 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Engelli turizminin geliĢmesi iÑin farklı destinasyonlarda ve farklı ölÑekteki 

konaklama tesislerinin örneklem iÑine alındığı nitel ve nicel desenli araĢtırmalar ile konuya iliĢkin 

literatür derinliğinin artacağı düĢünülmektedir. 
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BĠLGĠ PAYLAġIMINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER VE BĠLGĠ PAYLAġIM 
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Özet  

Bu araĢtırmanın amacı bilgi paylaĢımını etkileyen faktörler ve bilgi paylaĢım sürecinin yenilikÑi iĢ 

davranıĢı üzerindeki etkisini tespit etmektir. AraĢtırma, Bitlis ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel 

bankalardaki ÑalıĢanlar üzerinde yapılmıĢtır. AraĢtırmaya veri toplamak amacıyla yapılandırılmıĢ soru 

formu yöntemi kullanılmıĢ olup, örneklem seÑiminde basit tesadüfi örneklem metodu benimsenmiĢtir. 

Elde edilen veriler araĢtırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla SPSS programında korelasyon ve 

Ñoklu regresyon analizlerine tabi tutulmuĢtur. Analiz sonuÑlarında bilgi paylaĢımını etkileyen 

faktörler, bilgi paylaĢım süreÑleri ve yenilikÑi iĢ davranıĢı arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü 

anlamlı iliĢkiler tespit edilmiĢtir. Bilgi paylaĢımını etkileyen bireysel faktörlerden; yardımseverlik, 

örgütsel faktörlerden; üst yönetim desteği ile örgütsel ödüllerin bilgi paylaĢım sürecini etkilediği, 

diğer taraftan bireysel faktörlerden; bilgi öz yeterliliği ile teknolojik faktörlerden; biliĢim teknolojileri 

kullanımının bilgi paylaĢım süreci üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür. Son olarak, 

bilgi paylaĢım sürecinin bilgi toplama boyutunun yenilikÑi iĢ davranıĢı üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğu, ancak bilgi paylaĢma boyutunun yenilikÑi davranıĢı üzerinde bir etkisinin olmadığı 

sonucu bulgulanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi PaylaĢımı, Bilgi PaylaĢım Süreci, YenilikÑi ĠĢ DavranıĢı. 

GĠRĠġ 

GeÑmiĢte örgütler geleneksel olarak mali, insan ve maddi olmak üzere üÑ tür kaynağı etkin 

bir Ģekilde yönetmekteydiler. Günümüzde ise, bilgi varlığı en önemli örgütsel kaynak haline 

gelmiĢtir (Drucker, 1993). Drucker‘ın (2000) belirttiği gibi, 21. yüzyıl örgütlerinin temeli 

artık para, sermaye ya da teknoloji değil; bilgidir (Schwartz, 2006:507). Yapılan bilimsel 

ÑalıĢmalar incelendiğinde pek Ñok bilim insanı (Grant, 1996; Spender, 1996; Hendriks, 1999; 

Gold, 2001; Khakpour vd., 2009; Lin, 2007) örgütlerin rekabet avantajı elde etmelerinde 

bilginin önemine değinmiĢtir. Nanda (1996) bilginin, benzersiz, nadir ve de baĢkaları 

tarafından taklit edilmesinin Ñok zor olma özelliği, Bornemann ve Sammer (2003)‘da 

bilginin değer yaratma kaynağı özelliğinden dolayı potansiyel bir rekabet avantajı kaynağı 

olduğunu ifade etmiĢtir. Günümüzde bilgi; sürekli üretilebilen, artan, iletiĢim yoluyla 

transfer edilen, bölünebilen, paylaĢılabilen ve üretim faktörleri ile ikame edebilen bir ürün 

halini almıĢtır (Güredin, 1994:4). Bilgiyi bir kiĢiden bir gruba veya bir örgütten diğerine 

aktarma veya yayma faaliyeti (Lee, 2001:324) bilgi paylaĢımı olarak tanımlanmaktadır. Bilgi 

paylaĢım süreci ise, ÑalıĢanların karĢılıklı olarak bilgi alıĢveriĢinde bulunmaları sonucunda 

yeni bilgiler üretmesi Ģeklinde ifade edilmektedir (Lin, 2007:318). Érgütlerde bilgi 

paylaĢımı, bilginin değerli olma özelliği ile birlikte paylaĢımı ve kullanımı bakımından 

bireyler arasındaki sosyal iliĢkilere bağımlı olmasından dolayı örgüt iÑindeki güÑ 

denklemleri tarafından yönlendirilen karmaĢık bir süreÑtir (Ipe, 2003:355). Bilgi paylaĢım 

süreci, bilgi paylaĢma (knowledge donating) ve bilgi toplama (knowledge collecting) 

Ģeklinde iki boyut olarak adlandırılmıĢtır (Van den Hooff ve VanWeenen 2004; Lin, 2007).  

Bilgi paylaĢımına yönelik literatür; bireysel, örgütsel ve teknolojik faktörler gibi ÑalıĢanların 

bilgi paylaĢım süreÑleri üzerinde farklı etkilerin varlığını göstermektedir (Lin, 2007; Demirel 

ve SeÑkin 2008; Köseoğlu vd., 2011).  

YenilikÑi iĢ davranıĢı Scott ve Bruce (1994) tarafından problemin tanımlaması, yeni ya da 

daha önceden kabul edilmiĢ fikir ve Ñözümlerin oluĢturulması ile baĢlayan, yenilikÑi fikre 

destek aramayla devam eden ve fikrin gözle görülür ve elle tutulur bir modele veya prototipe 

dönüĢmesi ile sonlanan Ñok aĢamalı bir süreÑ olarak tanımlamıĢtır (Turgut ve BeğenirbaĢ, 

2014:149). West ve Farr (1990) yenilikÑi davranıĢını, ÑalıĢanların bilinÑli olarak yeni 

fikirlerin, ürünlerin, iĢlemlerin ve prosedürlerin kendi ÑalıĢma rolüne, ÑalıĢma birimine veya 

örgütüne tanıtması veya uygulaması olarak tanımlamıĢtır. Yuan ve Woodman (2010:324) 
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ÑalıĢanlar tarafından yeni teknolojilerin araĢtırılması, hedeflere ulaĢmak iÑin yeni yolların 

önerilmesi, yeni iĢ yöntemleri ve yeni fikirleri uygulamak iÑin kaynakların araĢtırılması ve 

güvence altına alınması gibi davranıĢlar yenilikÑi iĢ davranıĢı olarak ifade edilmiĢtir. 

YenilikÑi iĢ davranıĢında öncelikli hedef ÑalıĢma rolü, grup veya iĢletme iÑerisinde yeni 

düĢüncelerin istekli bir biÑimde ortaya Ñıkmasını sağlamaktır. Burada amaÑ; rol performansı, 

grup veya örgütte fayda yaratmaktır. Bu sayede ÑalıĢanlar düĢünceler geliĢtirip onları teĢvik 

ederek ve geliĢtirerek iĢin gereklerine uyum sağlamakta, kendilerini ve aynı zamanda 

örgütlerini geliĢtirebilmektedir (Ceylan ve Ézbal, 2005:169). Günümüzde artık bütün 

örgütler ÑalıĢanları vasıtasıyla rekabetÑi bir düzeye ulaĢma ve böylelikle rekabet avantajı 

elde etme uğraĢındadırlar. Bu bağlamda, günümüzde rekabet avantajı sağlamada en önemli 

olgu olarak yenilikÑilik olgusu kabul görmektedir (Eren vd., 2013). Dolayısıyla ÑalıĢanların 

yenilikÑi davranıĢlarını özümseyerek, iÑselleĢtirmesi ve sistematik bir Ģekilde örgüt yararına 

kullanabilmesi önemle üzerinde durulması gereken bir konudur (BeğenirbaĢ ve Turgut, 

2016:63-64). 

ÇALIġMANIN AMACI 

Günümüzde bilginin üretilmesi, kullanılması ve paylaĢılması bankacılık sektöründe yer alan 

örgütlerin verimlilikleri ve rekabet güÑlerini artmıĢtır. Æünkü; ortaya Ñıkan yeni bir bilginin 

Ñok kısa sürede yeni bir ürüne veya teknolojiye dönüĢtüğü ve örgütler tarafından 

benimsenmesinin ve uygulama alanı bulmasının anlık olduğu bir Ñağdayız. Bilgi, iĢ 

hayatında ÑalıĢanlar arasında paylaĢıldıkÑa yeni bir Ģeyler öğrenmenin yolunu da aÑmaktadır. 

Böylelikle ÑalıĢanların iĢ rollerine yönelik yenilikÑi iĢ davranıĢları geliĢtirmelerini 

kolaylaĢtırmaktadır. ÆalıĢanların, iĢ süreÑlerinde yeni yöntem ve yaklaĢımlar öğrenmesi veya 

uygulaması bilgi paylaĢımı ile mümkündür. Literatürde bilgi paylaĢımı, bilgi toplama 

(knowledge collecting) ve bilgi paylaĢımı (knowledge donating) Ģeklinde iki boyuttan oluĢan 

bir süreÑ Ģeklinde aÑıklanmıĢtır. ÆalıĢanların bilgi toplama veya bilgi paylaĢımlarını 

etkileyen bireysel (bilgi paylaĢımında yardımseverlik ve bilgi öz yeterliği), örgütsel (üst 

yönetimin desteği ve örgütsel ödüller) ve teknolojik (biliĢim teknolojileri kullanımı) faktörler 

söz konu olabilmektedir. Bilginin toplanması ve paylaĢılmasına etki eden faktörlerinde 

ÑalıĢanların yenilikÑi iĢ davranıĢları üzerinde belirleyici olabileceği literatür araĢtırması 

sonucunda temellendirilmiĢtir. Bilgi paylaĢımı ile yenilikÑi iĢ davranıĢı iliĢkisini konu alan 

ÑalıĢmalar incelendiğinde; YeĢil ve Hırlak (2013) tarafından bir üniversitenin akademik 

personeli üzerinde bilgi paylaĢım engellerinin bilgi paylaĢımı ve bireysel yenilikÑi davranıĢ 

ile iliĢkisi; Sezgin vd., (2015) tarafından yedi farklı sektörde güven, yenilikÑi iĢ davranıĢı 

iliĢkisinde bilgi paylaĢımının aracılık rolü; YeĢil ve Mavi (2017) tarafından akademisyenler 

üzerinde bilgi paylaĢımı, performans ve yenilikÑi davranıĢ iliĢkisi üzerine bir alan araĢtırması 

Ģeklinde ele aldığı görülmektedir. Bankacılılık sektöründe ise Karavardar (2012) tarafından 

örgüt iÑerisindeki ÑalıĢan iliĢkileri ve bilgi paylaĢımı iliĢkisini incelediği ÑalıĢma yer 

almaktadır. Belirtilen bu ÑalıĢmalarda her ne kadar bilgi paylaĢımı ve yenilikÑi iĢ davranıĢı 

iliĢkisi ele alınmıĢ olsa da bilgi paylaĢımını etkileyen faktörler, bilgi paylaĢım süreci ve 

yenilikÑi iĢ davranıĢı iliĢkisinin incelenmediği görülmüĢtür. Dolayısıyla, bu araĢtırmada 

belirtilen değiĢkenlerin bilginin yoğun bir Ģekilde üretildiği, kullanıldığı ve paylaĢıldığı 

bankacılık sektöründe yeterince dikkat Ñekmediği anlaĢılmaktadır. Bu nedenle bu 

araĢtırmada bilgi paylaĢımını etkileyen bireysel, örgütsel ve teknolojik faktörler ile bilgi 

paylaĢım sürecini (bilgi toplama ve bilgi paylaĢma) yenilikÑi iĢ davranıĢı üzerindeki etkisi 

incelenmiĢtir. Yapılan literatür araĢtırması ve belirtilen ÑalıĢmalar ıĢığında araĢtırmada 

aĢağıda belirtilen hipotezler geliĢtirilmiĢtir; 

 H1: Bireysel faktörler bilgi paylaşma (H1a) ve bilgi toplamayı (H1b) etkilemektedir.   

 H2: Érgütsel faktörler bilgi paylaşma (H2a) ve bilgi toplamayı (H2a) etkilemektedir.   

 H3: Teknolojik faktörler bilgi paylaşma (H3a) ve bilgi toplamayı (H3a) etkilemektedir.   

 H4: Bilgi paylaĢımı yenilikÑi iĢ davranıĢını etkilemektedir.   

 H5: Bilgi toplama yenilikÑi iĢ davranıĢını etkilemektedir. 
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YÖNTEM 

AraĢtırma Bitlis ilindeki banka ÑalıĢanlarından anket formu aracılığıyla veri toplanarak 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Ġki bölümden oluĢan anket formunun birinci bölümünde katılımcılara 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik ifadeler yöneltilmiĢtir. Anket formunun ikinci 

bölümünde ise, bilgi paylaĢımını etkileyen faktörler, bilgi paylaĢım süreci ve yenilikÑi iĢ 

davranıĢını ölÑmek amacıyla 5‘li Likert ölÑeğinden faydalanılarak hazırlanan ifadeler 

katılımcılara yöneltilmiĢtir. Anket formları ÑalıĢanlara elden dağıtılmıĢ ve gönüllülük esasına 

göre doldurmaları istenmiĢtir. ÆalıĢmada, elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 istatistik 

programı ile yapılmıĢtır. AraĢtırmada hipotezlerin test edilmesi amacıyla frekans, Ñoklu 

regresyon ve korelasyon analizlerinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada yararlanılan ölÑekler 

ise Ģu Ģekildedir; Bilgi PaylaĢımı Ölçeği: Lin (2007)‘den ÑalıĢmaya uyarlanmıĢtır. Lin 

(2007)‘nin araĢtırmasında bilgi paylaĢımının etkileyen faktörler bireysel (yardımseverlik ve 

bilgi öz yeterliliği), örgütsel (üst yönetim desteği ve örgütsel ödüller) ve teknolojik faktörler 

(BTK: biliĢim teknolojileri kullanımı) Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır. Ayrıca, ilgili ÑalıĢmada 

bilgi paylaĢım süreci, bilgi toplama (Knowledge Collecting) ve bilgi paylaĢma (Knowledge 

Donating) Ģeklinde iki boyut olarak belirtilmiĢtir. Yenilikçi ĠĢ DavranıĢ Ölçeği: Scott ve 

Bruce (1994) tarafından geliĢtirilen ve Ceylan ve Ézbal (2005)‘ın araĢtırmasında kullandığı 

ölÑekten yararlanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan ÑalıĢanların demografik bilgileri aĢağıda Tablo 

1‘de belirtilmiĢtir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

DeğiĢkenler f % DeğiĢkenler f % 

Cinsiyet 

Kadın 61 36,1 

Eğitim 

Durumu 

Lise 11 6,5 

Erkek 108 63,9 Énlisans 14 8,3 

Toplam 169 100,0 Lisans 126 74,6 

YaĢ 

20-25 12 7,1 Lisansüstü 18 10,7 

26-31 79 46,7 Toplam 169 100,0 

32-37 51 30,2    

38-43 13 7,7 

ÇalıĢma 

Süresi 

1-4 yıl 40 23,7 

44 ve üzeri 14 8,3 5-9 yıl 72 42,6 

Toplam 169 100,0 10-14 yıl 31 18,3 

Medeni 

durum 

Evli  112 66,27 15 yıl ve üzeri 26 15,4 

Bekar 57 33,73 Toplam 169 100,0 

Toplam 169 100,0    

BULGULAR VE TARTIġMA 

AraĢtırmada kullanılan ölÑeklere yönelik yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ölÑeğin 

genel olarak iyi düzeyde güvenilirlik değerlerine sahip olduğu görülmüĢtür. DeğiĢkenlere ait 

Cronbach Alpha değerleri aĢağıda Tablo 2‘de parantez iÑerinde belirtilmiĢtir. 

Tablo 2. Tanımlayıcı Ġstatistikler ve Korelasyon Analizi 

DeğiĢkenler Ort. 1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) Yardımseverlik 4,43 (.986)        

(2) Bilgi Éz Yeterliliği 3,83 ,628
**

 (.760)       

(3) Êst Yönetim Desteği 3,87 ,533
**

 ,405
**

 (.885)      

(4) Érgütsel Édüller 4,09 ,700
**

 ,491
**

 ,426
**

 (.809)     

(5) BTK 3,61 ,402
**

 ,437
**

 ,300
**

 ,390
**

 (.949)    

(6) Bilgi PaylaĢma 4,00 ,745
**

 ,514
**

 ,553
**

 ,665
**

 ,415
**

 (.794)   

(7) Bilgi Toplama 4,15 ,765
**

 ,580
**

 ,550
**

 ,738
**

 ,447
**

 ,828
**

 (.928)  

(8) YenilikÑi ĠĢ DavranıĢı 3,93 ,684
**

 ,517
**

 ,531
**

 ,620
**

 ,483
**

 ,594
**

 ,643
**

 (.932) 

       n = 169  ⁎⁎p< 0.05  BTK: BiliĢim Teknolojileri Kullanımı 

Tablo 2‘de belirtilen korelasyon analizinden de görüleceği üzere bütün değiĢkenler arasında 

istatistiki aÑıdan pozitif yönlü orta ve yüksek düzeyde iliĢkiler olduğu tespit edilmiĢtir. 

Korelasyon analizinden görüleceği üzere bilgi paylaĢım sürecinin bilgi paylaĢma ve bilgi 

toplama boyutları arasında (r=,828; p<0.05) yüksek düzeyde pozitif yönlü iliĢki olduğu 
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görülmektedir. Benzer Ģekilde bilgi paylaĢım sürecinin bilgi paylaĢma (r=,594; p<0.05) ve 

bilgi toplama (r=,643; p<0.05) boyutları ile yenilikÑi iĢ davranıĢı arasında yüksek düzeyde 

pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Bilgi PaylaĢım Sürecini Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin Æoklu Regresyon Analizi 
Bağımlı DeğiĢkenler:  

Bağımsız DeğiĢkenler: 

Bilgi PaylaĢma Bilgi Toplama 

β p β p 

Yardımseverlik ,373 ,000 ,308 ,000 

Bilgi Éz Yeterliliği ,010 ,893 ,114 ,112 

Êst Yönetim Desteği ,183 ,001 ,155 ,003 

Érgütsel Édüller ,247 ,000 ,375 ,000 

BTK ,061 ,123 ,063 ,090 

 
R

2
 = .629 

F = 5,328 
R

2
 = .699 

F = 

75,845 

 Tablo 3‘teki belirtilen Ñoklu regresyon analizi ve sonuÑları incelendiğinde; 

  H1: Bireysel faktörler bilgi paylaĢma (H1a) ve bilgi toplamayı H1b etkilemektedir 

hipotezi test edilmiĢ ve bilgi paylaĢımını etkileyen bireysel faktörlerden yardımseverlik 

boyutunun bilgi paylaĢma ve bilgi toplamayı etkilediği, bilgi öz yeterlilik boyutunun ise 

etkilemediği görülmüĢtür. Bu sonuca göre H1a ve H1b hipotezleri kısmen kabul edilmiĢtir. 

 H2: Érgütsel faktörler bilgi paylaĢma (H2a) ve bilgi toplamayı (H2b) etkilemektedir 

hipotezi test edilmiĢ ve bilgi paylaĢımını etkileyen örgütsel faktörlerden üst yönetim desteği 

ile örgütsel ödüller boyutunun bilgi paylaĢma ve bilgi toplamayı etkilediği görülmüĢtür. Bu 

sonuca göre H2a ve H2b hipotezleri kabul edilmiĢtir. 

 H3: Teknolojik faktörler bilgi paylaĢmayı ve bilgi toplamayı etkilemektedir hipotezi 

test edilmiĢ ve bilgi paylaĢımını etkileyen teknolojik faktörlerin bilgi paylaĢma ve bilgi 

toplamayı etkilemediği sonucu bulgulanmıĢtır. Elde edilen sonuca göre H3a ve H3b hipotezleri 

reddedilmiĢtir. 

Tablo 4.  Bilgi PaylaĢım SüreÑlerinin YenilikÑi ĠĢ DavranıĢına Etkisine ĠliĢkin 

Æoklu Regresyon Analizi 
Bağımlı DeğiĢkenler:  

Bağımsız DeğiĢkenler: 

YenilikÑi ĠĢ DavranıĢı 

β p 

Bilgi PaylaĢma ,173 ,063 

Bilgi Toplama ,407 ,000 

 R
2
 = 0.425 F = 61,406 

 

Tablo 4‘teki Ñoklu regresyon analizi ve sonuÑları incelendiğinde; 

 

H4 hipotezi (H4: Bilgi paylaĢma yenilikÑi iĢ davranıĢını etkilemektedir) test edilmiĢ ve bilgi 

paylaĢım sürecinin bilgi paylaĢma boyutunun yenilikÑi iĢ davranıĢını etkilemediği 

görülmüĢtür. Bu sonuca göre H4 hipotezi reddedilmiĢtir. 

H5 hipotezi (H5: Bilgi toplama yenilikÑi iĢ davranıĢını etkilemektedir) test edilmiĢ ve bilgi 

paylaĢım sürecinin bilgi toplama boyutunun yenilikÑi iĢ davranıĢını etkilediği görülmüĢtür. 

Elde edilen sonuca göre H5 hipotezi kabul edilmiĢtir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

GeÑmiĢin bilgi güÑtür paradigması günümüzde bilgi paylaĢımı güÑtür Ģeklinde değiĢmiĢtir. 

Bilgi artık paylaĢıldıkÑa değer kazanan bir olgu haline gelmiĢtir. Ancak, ne var ki insanların 

sahip olduğu bilgiyi paylaĢmalarını etkileyen pek Ñok bireysel, örgütsel ve teknolojik 

faktörler söz konusu olabilmektedir. Bilgi paylaĢımını etkileyen bu faktörler aynı zamanda 

bilgi paylaĢım sürecini de doğrudan etkileyebilmektedir. Bu durum ise, bireylerin yeni bir 

Ģeyler öğrenmeleri yani öğrenme süreÑleri üzerinde etkili olabilmektedir. Dolayısıyla, bilgi 

paylaĢım sürecinin de bireylerin yenilikÑi iĢ davranıĢlarını etkilediği söylenebilir. Bu 
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bağlamda araĢtırmada bilgi paylaĢım sürecini etkileyen faktörler, bilgi paylaĢım süreci ve 

yenilikÑi iĢ davranıĢı iliĢki incelenmiĢtir.  

AraĢtırma sonucunda; bilgi paylaĢımını etkileyen bireysel faktörlerden; yardımseverlik (β= 

,373; p= ,000), ve örgütsel faktörlerden; üst yönetim desteği (β= ,183; p= ,001) ile örgütsel 

ödüller (β= ,247; p= ,000) boyutlarının bilgi paylaĢım sürecinin bilgi paylaĢma ve bilgi 

toplama boyutlarını pozitif yönde etkilediği ve anlamlı bir Ģekilde aÑıkladığı görülmüĢtür. 

Bilgi paylaĢımında yardımseverlik, üst yönetim desteği ve örgütsel ödüller arttıkÑa bilgi 

paylaĢma ve bilgi toplamanın da arttığı söylenebilir. Diğer taraftan, bilgi paylaĢımını 

etkileyen bireysel faktörlerden; bilgi öz yeterliliği (β= ,010; p= ,893) ve teknolojik 

faktörlerden; biliĢim teknolojilerinin kullanımının (β= ,061; p= ,123) bilgi paylaĢım sürecini 

etkilemediği tespit edilmiĢtir. Bilgi paylaĢım sürecinin her iki boyutunun yenilikÑi iĢ 

davranıĢına olan etkisini test etmek amacıyla yapılan Ñoklu regresyon analizinde; bilgi 

toplama boyutunun yenilikÑi iĢ davranıĢı üzerinde yüksek bir etkiye (β= ,407; p= ,000) sahip 

olduğu; bilgi paylaĢma boyutunun ise herhangi bir etkisinin (β= ,173; p= ,063) olmadığı 

tespit edilmiĢtir. ÆalıĢanların bilgi toplama sürecinde göstermiĢ olduğu eğilimlerinin 

beraberinde yeni bir Ģeyler öğrenmelerini de kolaylaĢtırdığını düĢündüğümüzde araĢtırmanın 

bu sonucunun temellendiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan bilgi paylaĢma boyutunun 

yenilikÑi iĢ davranıĢı üzerinde herhangi bir etkisinin olmaması ise, ÑalıĢanların bilgi 

paylaĢma noktasında bir birilerine karĢı yaĢadıkları güven sorunu ile ilgili olabileceği 

Ģeklinde yorumlanabilir. SonuÑ olarak araĢtırmanın örneklemini oluĢturan ÑalıĢanların bilgiyi 

paylaĢma noktasında isteksizlik ve ÑalıĢma arkadaĢlarının sahip oldukları bilgiyi kendileri ile 

paylaĢmadıklarına dair bir düĢünceye sahip oldukları, yine bu ÑalıĢanların kurumlarının bilgi 

paylaĢımı noktasında teknolojik imkanlarını yetersiz buldukları söylenebilir.  

AraĢtırma örneklem ve sektör yönünden bir sınırlılık teĢkil ettiğinden bu sonuÑların tüm 

banka ÑalıĢanları aÑısından genelleme yapmasını zorlaĢtırmaktadır. Bu bağlamda, araĢtırma 

değiĢkenlerinin bilginin her alan da olduğu gibi bankacılık sektörü gibi bilginin üretildiği, 

kullanıldığı, paylaĢıldığı sektörlerde, bilhassa biliĢim sektöründe yapılmasının önemli 

bulguları ortaya Ñıkaracağını söyleyebiliriz. 
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BĠLGĠ TABANLI YENĠ EKONOMĠDE BĠLGĠ YÖNETĠMĠ VE YENĠLĠKÇĠ 

ĠġLETMELER  

Saadet Ela Pelenk 
Dr. Éğr.Êyesi, Recep Tayyip Erdoğan Êniversitesi, 

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, saadetela.pelenk@erdogan.edu.tr 
 

Özet 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değiĢimler, bilginin önemini arttırmaktadır. 

ĠĢletmelerin değiĢime uyum sağlaması, güncel bilginin paylaĢımı ile mümkündür. Dinamik 

piyasa Ģartları, ağ temelli örgüt yapısı, sürekli öğrenme, dijitalleĢme ve rekabetin kaynağının 

yenilik ve yenilikÑi iĢletmeler olduğu bilgi tabanlı yeni ekonomilerde, kurumsal bilgi 

yönetimi stratejik bir öneme sahiptir.  Bu araĢtırmanın amacı, bilgi yönetiminin ―bilgi 

edinilmesi, eğitim ve iletiĢim‖ alt boyutlarıyla ile yenilikÑilik arasındaki iliĢkiyi tespit 

etmektir. Bu amaÑla ÑeĢitli sektörlerde faaliyet gösteren, 3 yenilikÑi iĢletmenin 120 ÑalıĢanı 

ile anket yapılmıĢtır. AraĢtırma sonuÑlarına göre bilginin edinilmesi, firma yenilikÑiliği 

üzerinde pozitif yönlü anlamlı ve önemli etkiye sahip olduğu (β=0,29; t=3,10; p<0,05); 

eğitim -yetiĢtirme ve iletiĢim değiĢkenlerinin firma yenilikÑiliği üzerinde anlamlı etkiye 

sahip olmadığı tespit edilmiĢtir (p>0,05). 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, YenilikÑilik, YenilikÑi ĠĢletmeler. 

 

INFORMATION MANAGEMENT AND INNOVATIVE BUSINESSES IN THE NEW 

ECONOMY WHICH BASED ON INFORMATION 

Abstract 

Economic, social, cultural and technological changes are increasing the importance of 

information. It is possible for enterprises to adapt to change, by sharing up-to-date 

information. Knowledge-based new economies where in dynamic knowledge of market 

conditions, network-based organizational structure, continuous learning, digitalization and  

sources of competition are innovative and innovative businesses, enterprise information 

management has a strategic precaution. The goal of this research is to determine the 

relationship among the innovation and sub-dimensions of information management as 

"information acquisition, education and communication". For this purpose, a survey was 

conducted with 120 employees of 3 innovative businesses where operating in various 

sectors. According to the results of the research, the acquisition of information has a 

significant positive and significant effect on organization innovation (β=0,29; t=3,10; 

p<0,05); education -training and communication variables have no significant effect on 

organization innovation (p>0,05). 

Key Words: Knowledge Management, Innovation, Innovative Businesses. 

 

 1.GĠRĠġ 

Bilgi tabanlı yeni ekonominin temelleri, 1970‘lere kadar dayanmakta olup, bu yıllarda oluĢan 

stagflasyon sürecine Ñözüm arayıĢları, bilgi teknolojisine dayalı sanayi politikalarını ortaya 

ÑıkarmıĢtır. Bu politikalar ile enflasyon ve iĢsizliğin azaltılması, verimlilik ve büyüme artıĢı 

beklenmiĢtir (Söylemez, 2001: 23-25). Bilgi ekonomisinde, geleneksel tüketici tutum ve 

davranıĢ modelleri geliĢen teknoloji ile değiĢime uğramaktadır (Aydoğan, 2005: 56). Bu 

durum klasik yenilik süreci yerine etkileĢimli yenilik süreci modelinin yenilikÑi iĢletmelerce 

kullanılmasını sağlamıĢtır (Tapscott, 1998: 40-65). 

Bilgi ekonomisi bir nevi dijital ve yeni bir ekonomidir. Dolayısıyla orijinal, farklı ve yeni 

ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve kullanılmasını da desteklemektedir. Bu durum bireylerin 

ÑalıĢma, eğlence, yaĢama, tüketim ve düĢünme yöntemlerini sorgulamasını sağlamakta ve 

tüketim/üretim eylemlerine iliĢkin değerlere etkide bulunmaktadır. Bu ÑalıĢmanın amacı, 

bilgi tabanlı yeni ekonomilerde bilginin yönetimi ile yenilikÑi iĢletme iliĢkisini ortaya 

koymaktır. ÆalıĢmanın literatüre katkısı, bilginin ve yönetiminin, değiĢimi gerÑekleĢtirecek 

etkili bir güÑ olduğunu ortaya koymaktır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Bilgi Tabanlı Yeni Ekonomi  

21. Yüzyılda yenilikle ilgili hemen hemen her ürün ya da hizmet, teknoloji ile bağlantılıdır. 

Dolayısıyla yeniliğin ana bileĢenleri bilim, bilgi ve teknoloji kaynaklı yeni ekonomilerdir. 

Yeni ekonomi, teknolojik geliĢmeler ve küreselleĢen piyasalar sonucu tüketicilerin ekonomik 

ihtiyaÑlarının değiĢmesi, farklı düĢünme ve faaliyette bulunma davranıĢının zorunlu hÍle 

geldiği ekonomik yapıdır  (Nakamura, 2002: 15-30). Bu yapı bilginin elde edilmesi ve 

iĢlenmesi, uygulamaya dönüĢtürülmesi ve dağıtımı süreÑlerini ele alır. Bu üÑ süreÑ fiziksel 

araÑlar ve yazılım sistemleri sayesinde gerÑekleĢmektedir (Erdoğan, 2007: 14-15). 

Tapscott‘a göre yeni ekonomi, bilgi ve ağ ekonomisi olarak (Tapscott ve Hill, 1996: 44), 

bilgi üreterek ürüne dönüĢtürmeyi sağlamaktadır.  Yeni ekonomi, biliĢim teknolojileri 

sayesinde bilgi temelli (Drucker, 1988: 15; Ézsağır, 2007: 39) olup, bilgi yayıldıkÑa 

ekonomideki kaynak kıtlığı azalmakta; yazılım, ilaÑ, biyo-teknoloji gibi bilgi yoğun ürünler 

ortaya Ñıkmaktadır (Aktan, 2014). Sürekli öğrenme faaliyeti ile elde edilen bilgi sayesinde 

yenilikÑi ürün geliĢtirilmekte ve iĢletmelerin rekabet baĢarıları artmaktadır (Aktan, 2014; 

Lewis, 1997; Romer, 2007). Aksi durumda iĢletmelerde bilgi yönetimi ve kalite problemleri 

baĢ göstermektedir (Aktan, 2014).  

 2.2. Yeni Ekonomi Kapsamında Yenilikçi ĠĢletmeler 

Oslo Kılavuzuna (2005) göre yenilikÑi bir iĢletme, en az bir yenilik gerÑekleĢtiren kuruluĢtur. 

Ancak bir iĢletme, henüz bir yenilik gerÑekleĢtirmemiĢ olmasına karĢın, inceleme döneminde 

yenilik faaliyetinde bulunabilir. Bu noktada gelecekte gerÑekleĢtirilmesi plÍnlananlar da 

dÍhil olmak üzere yeniliklerin gerÑekleĢtirilmesi birer yenilik faaliyeti sayılmaktadır. 

Dolayısıyla belli bir dönemde, yenilik faaliyetleri ―baĢarılı, süren ve vazgeÑilen‖ olarak üÑ 

türdür. BaĢarılı yenilik eylemi, bir yeniliğin baĢarıyla tamamlanması; süren yenilik eylemi, 

henüz bir yeniliğin gerÑekleĢtirilmemesi ve vazgeÑilen yenilik eylemi, bir yeniliğin daha 

gerÑekleĢtirilmeden, ondan vazgeÑilmesidir. Ézellikle teknolojideki değiĢim hızının artması 

ve geliĢmeye bağlı olarak bilginin paylaĢımı, Ñevresel değiĢimler (ekonomik, sosyo kültürel 

vs.) yeni ihtiyaÑ alanları yaratmaktadır. Dolayısıyla ürün yaĢam dönemleri kısalmakta ve 

iĢletmeler, ürünlerini sürekli yenileme ihtiyacı hissetmektedirler (Demirci, 2014).  

2.3. Bilgi Yönetimi ve Yenilikçi ĠĢletmeler  

21. Yüzyılda yenilikÑi iĢletmeler,  bilgiyi yatırım olarak görmektedirler (Sucu, 2000:139). 

Bir güÑ olarak bilgiyi elinde bulunduran iĢletmeler, bilgiyi dağıtmak yerine dosya, bellek 

gibi depolarda bekletmekte; paylaĢılmayan bilgi ise iĢletmeye bir değer katmamaktadır. 

HiyerarĢi hÍkim iĢletmelerde, bilgi genellikle kurumsal güÑ kaynağı olup, saklanmaktadır. 

Dolayısıyla bu iĢletmelerde bilginin hareketi, emir komuta zinciri ile yönlendirilmektedir. Bu 

bağlamda ÑalıĢanlar, bilgiye ulaĢmak iÑin geÑerli bir nedene sahip olmaktadırlar. YenilikÑi 

bir iĢletmede ise, mevcut olan aÑık bilgi miktarı,  verinin dağıtımını kolaylaĢtırdığından 

(Günsel, 2009: 51), bu yapısal sermayeye yatırım yapılmaktadır (Stewart, 1997:138-156).  

 

3. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

 3.1. Yöntem, Veri Toplama Aracı, Analiz Tekniği ve Örneklem 

ÆalıĢmada tarama modeli olan iliĢkisel tarama yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 
120 cevaplayıcılarla yüz yüze anket gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma örneğinin seÑimi, ana 

kitleden kolayda örnekleme yöntemi ile yapılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak üÑ 

bölümden oluĢan anket formu kullanılmıĢtır. Veri toplama aracının ilk bölümünde 

katılımcıların yaĢ, öğrenim düzeyi, yöneticilik durumu, iĢletmesindeki ÑalıĢan sayısı, sektörü 

ve niteliği bilgilerinden oluĢan bilgi formu yer almaktadır. Anket formunun ikinci 

bölümünde Ézcan (2007) tarafından geliĢtirilen Bilgi Yönetimi ÉlÑeği yer almaktadır. 

ÉlÑek, 12 madde ve 3 boyuttan (bilginin edinilmesi, eğitim ve yetiĢtirme, iletiĢim) 

oluĢmaktadır. Anket formunun üÑüncü bölümünde Hult vd. (2004) tarafından geliĢtirilen 
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Firma YenilikÑiliği ÉlÑeği yer almaktadır. AraĢtırma ile ilgili olarak elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik yazılım programı kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

ölÑeklerinin güvenirliklerini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi, madde toplam 

korelasyonu ve Cronbach Alpha testi yapılmıĢtır. AraĢtırma hipotezlerinin doğrulanması 

amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıĢtır. ÉlÑek puanlarının demografiklere 

göre karĢılaĢtırmalarında bağımsız iki örneklem t testi ve ANOVA testinden yararlanılmıĢtır. 

Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıĢtır. 

3.2. AraĢtırma Modeli ve Hipotezleri 

 AraĢtırma modeli Ģekil 1‘de gösterilmektedir: 

 

                                      ġekil 1. AraĢtırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

AraĢtırmanın hipotezi; 

H1: Bilgi tabanlı yeni iĢletmelerde bilgi yönetiminin, firmaların yenilikÑi olmalarına etkisi 

vardır. 

Alt hipotezler: 

H1a: Bilgi yönetimi amaÑlı bilginin edinilmesinin, firmaların yenilikÑi olmalarına etkisi 

vardır. 

H1b: Bilgi yönetimi amaÑlı eğitim ve yetiĢtirmenin, firmaların yenilikÑi olmalarına etkisi 

vardır. 

H1c: Bilgi yönetimi amaÑlı iletiĢimin, firmaların yenilikÑi olmalarına etkisi vardır. 

3.3.Bulgular 

      AraĢtırmaya katılan 120 ÑalıĢanın %68,3‘ü 35-40 yaĢ, %31,7‘si 41-45 yaĢ aralığındadır. 

Katılımcıların %40,8‘i lisans, %59,2‘si lisansüstü düzeyde öğrenim görmüĢtür. 

Katılımcıların %75,8‘inin yöneticilik görevi bulunmaktadır. Katılımcıların %11,7‘sinin 

iĢletmesinde 50-100 kiĢi, %54,2‘sinin iĢletmesinde 101-150 kiĢi, %20,8‘inin iĢletmesinde 

151-200 kiĢi, %13,3‘ünün iĢletmesinde 200‘den fazla kiĢi ÑalıĢmaktadır. Katılımcıların 

%25‘i gıda, %15‘i kimya, %16,7‘si sağlık, %13,3‘ü dayanıklı tüketim malları, %15‘i biliĢim, 

%15‘i diğer sektörlerde ÑalıĢmaktadır. Katılımcıların %29,2‘sinin iĢletmesi uluslararası, 

%70,8‘inin yalnızca ulusal niteliktedir. Bilgi yönetimi alt boyutları olan bilginin edinilmesi, 

eğitim-yetiĢtirme ve iletiĢim değiĢkenleri arasındaki iliĢkiyi gösteren korelasyon analizleri 

Tablo 1‘de yer verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

    Bilgi Yönetimi 
  *Bilginin edinilmesi 
  *Eğitim ve yetiştirme 
 
  * İletişim 

   H1 

  H2 

H3 

Yenilikçi İşletmeler 
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                                       Tablo1. DeğiĢkenler Arasındaki Korelasyon Analizi SonuÑları 

DeğiĢken 2 3 4 5 

Bilginin Edinilmesi 0,38** 0,21* 0,82** 0,37** 

Eğitim ve YetiĢtirme 1 0,25** 0,73 0,28** 

ĠletiĢim  1 0,57** 0,24** 

BĠLGĠ YÉNETĠMĠ   1 0,43** 

FĠRMA YENĠLĠKÆĠLĠĞĠ    1 

                                                         *p<0,05  **p<0,01 

Tablo 1‘deki korelasyon analizi sonuÑlarına göre bilgi yönetimi amacıyla bilginin edinilmesi 

(r=0,37; p<0,05), eğitim ve yetiĢtirme (r=0,28; p<0,05), iletiĢim (r=0,24; p<0,05) ve genel 

olarak bilgi yönetimi (r=0,43; p<0,05) algı puanları ile firma yenilikÑiliği algı puanı arasında 

pozitif yönlü ve anlamlı iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 2. Bilgi Yönetiminin Firma YenilikÑiliği 

Êzerindeki Etkisine Ait Regresyon Analizi SonuÑları 
 

 

                   

 

 

 

 

 

Tablo 2‘de bilgi yönetimi uygulamaları ile firma yenilikÑiliği arasındaki iliĢkiyi gösteren 

modelin uygun olduğu görülmektedir (F(1;118)=26,50; p<0,05). Bilgi yönetimi uygulamaları, 

firma yenilikÑiliğindeki değiĢimin yaklaĢık %18‘ini aÑıklamaktadır (R
2
=0,176) (Tablo 9). 

Regresyon katsayıları ve anlamlılığına iliĢkin t testi sonuÑlarına göre bilgi yönetiminin firma 

yenilikÑiliği üzerinde pozitif yönlü anlamlı ve önemli etkiye sahip olduğu (β=0,43; t=5,15; 

p<0,05) tespit edilmiĢtir. 

 

 

4.SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER 

       ĠletiĢim ağlarının artması ve web tabanlı sisteme doğru geÑiĢ iĢ dünyasında önemli 

dönüĢümlere neden olmuĢtur. Bilgi ekonomisinde ürün ile moda arasındaki iliĢki Ñok güÑlü 

olup;  temel olarak ―ürününle modayı yarat ve yeni ürününle bu modayı sen yok et‖ 

düĢüncesi geÑerlidir. Bu bağlamda kitle üretimi yerine, müĢteri isteklerine göre üretim esas 

hale gelmiĢtir. Bu bağlamda yenilikÑilik, ürün ya da hizmetin müĢterinin istediği kolaylıkta 

ve kalitede kullanımına olanak sunan farklılığı arttıran bir süreÑtir. Bilgi temelli yeni 

ekonomiler, yenilikÑiliği ve yenilikÑi iĢletmeleri bilgi akıĢı ve etkin ağ sistemleriyle 

desteklemektedir. Bu araĢtırmada bilginin edinilmesi ve paylaĢımının iĢletmenin 

yenilikÑiliğine etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuÑları, bilginin edilmesinin iĢletme 

yenilikÑiliğini pozitif ve anlamlı Ģekilde etkilediğini ortaya koymuĢtur. SonuÑlar, ÑeĢitli 

ÑalıĢmalar tarafından da desteklenmiĢtir (Karavardar, 2012; Sezgin vd., 2015). 

        Bilgi ekonomisi, bir hız ekonomisi ise sorulması gereken yenilikÑi iĢletmelerin 

ürün tasarımı ve fonksiyonelliği aÑısından bu hızı yakalayıp yakalayamadığıdır? 21. Yüzyıl 

iĢletmeleri, Ñevresel bilgi ve iletiĢim akımına anında tepki verebilmekte ve sipariĢler, 

elektronik yoldan alınarak aynı anda iĢlenmektedir. Zaman ve maliyet kısıtından dolayı 

anketin, belirli iĢletmelerce yapılması araĢtırmanın kısıtını oluĢturmaktadır. ÆalıĢma sektör 

ayırımına giderek ve bilgi türlerine göre sınıflandırma yapılarak geniĢletilebilir. 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

B SHB β t p 

Sabit  0,313 0,046  6,747 0,000 

Bilgi Yönetimi 0,473 0,092 0,428 5,148 0,000 

F(1;118)=26,501;P=0,000;R
2
 =0,428; R

2
=0,176 
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ÖZET 

NESNEL BĠLGĠ MĠ, BĠR ĠNġA OLARAK BĠLGĠ MĠ?: KÜRESEL YAġLANMA, EĞĠTĠM-

GELĠġTĠRME ĠLĠġĠSĠ ÜZERĠNE BĠR TARTIġMA 

Bu ÑalıĢma, klasik modernitenin ‗nesnel bilgi‘ iddialarının karĢında postmodernitenin ‗bir inĢa 

olarak bilgi‘ yaklaĢımına dayanarak belirli alanların, cari ihtiyaÑlara bir cevap olarak doğduğunu ya 

da bu alanlardaki söylemlerin cari ihtiyaÑlara göre icat edildiğini, evirildiğini ya da değiĢtiğini öne 

sürmektedir. ÆalıĢma, bu iddiasını eğitim ve geliĢtirme alanının geliĢimi üzerinde 

temellendirmektedir. Bu temellendirmeyi, akıĢkan bir dünyada küresel yaĢlanmanın beraberinde 

getirmiĢ olduğu sorunların bir Ñözümü olarak eğitim ve geliĢtirme alanının bir rolüne odaklanarak 

yapmaktadır. ÆalıĢma öncelikle postmodernitenin bilgiyle iliĢkisini ortaya koymakta, daha sonra 

ise küresel yaĢlanma meselesini verilerle göstermektedir. Son kısımda ise bu hususların eğitim ve 

geliĢtirme alanı iÑin ne anlama geldiğini göstermeye ÑalıĢmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Postmodernite-Bilgi ĠliĢkisi, Küresel YaĢlanma, Eğitim ve GeliĢtirme   

 

ABSTRACT 

OBJECTIVE KNOWLEDGE OR SOCIALLY CONSTRUCTED KNOWLEDGE: A 

DEBATE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBAL AGEING AND TRAINING-

DEVELOPMENT AREA 

This paper argues that some areas or these areas‘ discourses are emerging or have been invented 

from the current needs, based not on the classical modernitiy‘s ‗objective knowledge‘ claims but on 

postmodernity‘s ‗knowledge as a construction‘ approach. The paper grounds its argument on the 

evolution of training and development area. The paper justifies its argument by focusing on a role 

of training and development area as a solution for the problems arising from global ageing in a 

liquid world. With that connection, the paper begins with a section on postmodernity-knowledge 

relationship and then presents the global ageing issue with some general figures. And the last 

section tries to demonstrate what all these issues mean for training and development field.       

Keywords: Postmodernity-Knowledge Relationship, Global Ageing, Training and Development 

 

GĠRĠġ 

Bu bildirinin baĢlığı ve dolayısıyla ortaya koymaya ÑalıĢtığı tartıĢma, birkaÑ eğilimden 

beslenmektedir: Evvela gerÑekten de küresel yaĢlanma denen nesnel bir gerÑeklik var karĢımızda. 

Bununla ilgili veriler aĢağıda sunulacaktır. Ġkincisi, özellikle günümüz örgütlerinin kayıtsız 

kalamayacakları Ñok boyutlu bir değiĢim dalgası yaĢanmakta ve bu dalga ise her türlü örgütü, 

kendisini sıklıkla ―güncellemek‖ zorunda bırakmaktadır, aksi takdirde yoğun rekabet ortamında 

geride kalmaları hatta faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmaları kaÑınılmaz görünmektedir. 

Peki, bu iki değiĢken arasındaki iliĢki nedir? ĠĢte bu ÑalıĢmanın amacı, tam olarak bu iliĢki 

üzerinden bir tartıĢma yürütmektir. ġöyle ki, bu ÑalıĢma her ne kadar bir ―postmodernizm‖ 

savunusu amacında değilse de postmodernizmin bilgiye yönelik yaklaĢımının eğitim ve geliĢtirme 

alanındaki bir örneğini ortaya koyma Ñabasındadır. Bilindiği gibi postmodernite, ―nesnel bilgi‖ ya 

da ―hakikat‖ iddialarına karĢı genelde mesafelidir ve bilgiye yaklaĢımı daha Ñok onun sosyal olarak 

inĢa edildiğine yöneliktir. Ézellikle son zamanlarda demografik alanda yaĢanan somut geliĢmeler –



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
340 

buradaki ÑalıĢma aÑısından, küresel yaĢlanma- eğitim ve geliĢtirme alanında da bir söylem 

kaymasına ya da yeni bir söylemin ortaya Ñıkmasına yol aÑmıĢtır: kabaca, öğrenmeye kapalı, 

yeniliklere karĢı katı, geleneksel metotlara aĢina yaĢlıdan; daha esnek, tecrübelerin onu avantajlı 

kıldığı bir yaĢlı söylemine doğru bir kaymadır söz konusu olan. ĠĢte bu noktada eğitim ve 

geliĢtirme alanı bu söylemin gerÑekleĢtiği bir zemin olarak ortaya Ñıkmaktadır. BaĢka bir Ģekilde 

ifade edecek olursak, postmodernite, nesnel bir bilgiden ziyade bir inĢa olarak bilgiyle ilgilenmekte 

bu ise belirli kabullerin zaman ve mekan aÑısından hem dikey hem de yatay bir biÑimde 

değiĢebileceğini ima etmektedir. Yani bir toplumda belirli kabuller bir müddet sonra terkedilebilir 

ve yerlerine yenileri konulabilir ya da aynı zaman dilimi iÑinde farklı toplumlarda farklı 

‗gerÑeklikler‘ söz konusu olabilir.  

Bu ÑalıĢmada gösterilmeye ÑalıĢılan veya iddia edilen Ģey, Ñağımızın Ñok hızlı bir değiĢim dalgası 

iÑinde olduğu, bu dalgaya eĢlik eden bir hususun da küresel yaĢlanma meselesi olduğu ve 

dolayısıyla bu iki unsurun birlikte, gereksinim duyulan yeni bir söylem geliĢtirdiğine ya da icat 

ettiğine yöneliktir. Bu ÑalıĢma bu söylemi, ‗eğitim ve geliĢtirme‘ ÑerÑevesinde ele almayı 

amaÑlamaktadır. ÆalıĢmanın ilk kısmında postmodernizmin bilgiye yönelik yaklaĢımını, 

postmodernizmin bilgiyi nesnel bir gerÑeklikten ziyade sosyal bir inĢaa olarak ele aldığını ortaya 

koymaya ÑalıĢmaktadır. Ġkinci kısımda, küresel yaĢlanma meselesi ele alınmaktadır. Son kısımda 

ise bu durumun, yani dünya nüfusunun genel olarak yaĢlanmasının özellikle emek piyasası 

bağlamında ne tür sonuÑlar doğurduğunu ve bu sonuÑların ise eğitim ve geliĢtirme alanına ne tür 

roller yüklediğini ortaya koymaya ÑalıĢacaktır. 

 

POSTMODERNĠZM-BĠLGĠ ĠLĠġKĠSĠ 

Bilgi kavramı insanlık tarihi kadar eski bir geÑmiĢe sahiptir. Tarım devriminden önceki avcı-

toplayıcı toplumlarda insan sadece hammadde ve gıda iÑin toplayıcılık yapmıyor aynı zamanda 

Harari (2017: 60)‘nin de belirttiği gibi  ―bilgi‖ de topluyordu. Ġnsanların hayatta kalabilmek iÑin; 

bölgelerinin haritası, hayvanların alıĢkanlıkları, bitkilerin büyüme biÑimleri, gıdaların besleyicilik 

hastalık gibi özellikleri, fırtına baĢlangıÑ iĢaretleri gibi bilgileri toplamaları gerekmekteydi. Sonraki 

dönemlerde bilgi ile ilgili ÑeĢitli bakıĢ aÑılarına uygun tanımlamalar yapılmıĢtır. Ézellikle 19.yüzyıl 

modernizm ve 1980‘li yıllardan itibaren etkili olan postmodernizm aÑısından bilgi kavramının 

tanımları eğitim aÑısından önem arz etmektedir.
8
  

Modernizm 19.yüzyılda Batı dünyasında egemen hale gelen dünya görüĢünü ifade etmektedir. 

Sarıbay‘ın (2001: 4-5) da belirttiği gibi; ―modern kapitalist-endüstriyel devletin geliĢimine paralel 

olarak geleneksel düzenin zıddı ilerlemenin, ekonomik ve idari rasyonalizasyonun ve sosyal 

dünyanın farklılaĢmasının vuku bulduğu bir durum‖u ifade etmektedir. Giddens‘ın (2016: 9) 

ifadesiyle modernizm; sosyolojik aÑıdan baĢlangıÑta Avrupa‘da ortaya ÑıkmıĢ, daha sonra tüm 

dünyayı etkilemiĢ bir örgütlenme ve yaĢam biÑimi olarak da tanımlanmaktadır. Pozitivizm, 

akılcılık, özerklik ve bilginin evrenselliği ilkelerini benimseyen modernizmin bilgi anlayıĢı tarafsız 

ve nesnel olmayı gerektirmektedir. Modernizme göre bilgi üretilemez, doğada vardır; deney ve 

gözlemlerle keĢfedilir. Sistematiklik, düzenlilik ve genellemelerden bahseder. Merriam‘a (2015: 8) 

göre bu bakıĢ aÑısındaki katılık post-modernizmi ortaya ÑıkarmıĢtır. 

Toynbee, 1974 yılında Batı uygarlığının Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra girdiği yeni dönemi 

postmodernlik olarak tanımlamaktadır (Sarıbay, 2001: 6). Postmodernizm; genellemeleri reddeden, 

özneler arası etkileĢim vurgusu ile modernizmin değerlerini temelden sarsmaktadır. Postmodernizm 

post ön eki ile modernizmi aĢmak veya ona üstün gelmek iÑin toplumun ne olduğunu, olacağını 

veya olması gerektiğini belirlemeye ÑalıĢmaktadır. Kısaca post eki önceki argümanlardan farklı 

yeni argümanlar üretildiğini ifade etmektedir. Postmodernizm 1980‘lerde radikal teori ve 

politikanın zayıflaması; imalat sanayinin Batının dıĢına, Ġkinci ve ÊÑüncü Dünya ülkelerine 

kaydırılması; görünüĢe bakılırsa durdurulamayan tüketimciliğin küresel düzeyde yayılması; yeni 

biliĢim ve teknolojilerinin geliĢtirilmesi kadar yeni kimlik politika biÑimlerinin oluĢumunun da 

ortaya Ñıkardığı bir sonuÑtur (Elliot, 2017: 292). Modernizm genellemeler yapmak amacındayken, 

postmodernizm sorunsallaĢtırma amacı gütmektedir.  

                                                           
8
 Sosyal teoride ‗postmodernizm‘in üzerinde uzlaĢılmıĢ bir tabir olmadığını vurgulamak gerekiyor. Nitelemenin 

kendisi üzerindeki tartıĢmalar bu ÑalıĢmanın odağında yer almamaktadır. Burada ÑeĢitli sebeplerle moderniteden 

farklı bir dönem ve zihniyeti ima eden bir kavram olarak ‗postmodernizm‘ tabirinin kullanımı tercih edilmiĢtir. 

Bu tercih elbette tartıĢmaya aÑıktır ancak biz daha Ñok bu etiket altına konulan bakıĢ aÑısının bilgiye yönelik 

yaklaĢımını konu ediniyoruz.  
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Genel olarak postmodernizm; bir takım ortak özelliklere sahip teori veya perspektiflerin bir ailesi 

olarak değerlendirilebilir ( Slife ve Williams, 1995). Lytord  (2013: 11) postmodernizmi ―meta 

anlatılara inanmamak‖ olarak tanımlayıp özelliklerinin ―aydınlanma, hakikat, özgürlük, adalet ve 

akıl gibi büyük anlatıları reddetmeyi gerektirdiğini‖ ifade etmektedir. Yine Calinicos (2001: 16) da 

postmodernizmi; ―büyük anlatılara yönelik inanmazlık‖ olarak tanımlamaktadır. Postmodernliğin 

en önemli yanı Wallace ve Wolf‘un (2012: 549) da ifade ettiği gibi bilimsel ölÑüyü ve bir tek tutarlı 

akılsallık olabileceğini veya gerÑeklerin kesinlikle gözlemlenebilecek ya da anlaĢılabilecek Ģekilde 

bir yapıya sahip olduğunu reddetmesidir. Bunun yerine postmodernler Green‘in (1994: 70) de ifade 

ettiği gibi gerÑekliğin heterojen ve Ñoğulcu tabiatını konu ve insan bilincinin dengesiz ve değiĢken 

yapısını vurgulamaktadırlar. Temel anlayıĢı; bilgi taleplerinin sınıf, cinsiyet, ırk gibi bağlantılarının 

Ñoklu perspektifini ortaya koymaktır. Spicer‘in (2005: 671) ifadesiyle postmodernizm; değerlerin, 

kültürlerin, geleneklerin ve yaĢam tarzlarının farklılıkları üzerine kuruludur. Bu koĢullar farklı 

söylemlerin önemini ve evrensel yapıları kapsar. Aynı zamanda metinlerin dil aÑısından 

―yorumlanmasını‖, okunup yazılmasını ve hakimiyet, zıtlık, tutarsızlık, ÑeliĢki gibi gizli 

hiyerarĢilerin gün yüzüne Ñıkarılıp sınanması ihtiyacını kapsamaktadır (Bloland, 1995; Clarke, 

2005: Stringer, 1993). 

Postmodern bilginin iki yüzü vardır. Birlik, evrenselleĢme ve bütünlük savında modern söylemin 

bozgunu, özü gereği hoĢgörü ve Ñok sesliliğin bir güvencesidir (Mattelart, 2012: 75). ĠÑerisinde 

bulunduğumuz dönemde yapılan bilgi tartıĢmalarının sonucunda bilimsel bilginin dıĢındaki 

anlatılar; toplumsal kurumlara meĢruluk kazandırırken bir yandan da bu kurumları bütünleĢtirmeyi 

sağlamaktadır. SonuÑta anlatılar olması gerekenin sınırlarını belirleyerek yapılması gerekenleri ve 

yapılmaması gerekenleri ayırt etmeyi sağlamaktadır. Postmodernizm literatürünün önemli 

figürlerinden Foucault‘nun (2017) ifadesiyle bilgi; iktidarın üstünlük kurmasının, güÑ gösterisinin 

olmazsa olmazı ve iktidar iliĢkisini meĢrulaĢtırma aracıdır.  

Postmodernizm bilginin mutlak yerine göreceli olduğunu ifade ederken bir yandan da Patton‘un 

(2002: 93) da belirtiği gibi ―deneysel kanıtlar kullanılırken akla yatkın ve yatkın olmayan iddiaları 

birbirinden ayırt etmenin de mümkün olduğunu‖ vurgulamaktadır. Postmodernizm bilginin 

benzersiz olduğunu ve Ñok farklı formlar alabileceğini iddia etmektedir. Lyotard‘un (2013: 4) da 

belirttiği gibi postmodernizm bilgiyi ―bir tür söylem‖ olarak görür. Bu ÑerÑevede en geniĢ 

ifadesiyle bilgi; ―herhangi bir gerÑekliğin ya da bir baĢka ifadeyle evrenin olgularının birebir 

temsili‖ olarak tanımlanabilir (ġaylan, 2006: 160-161).  

Buradaki tartıĢma bağlamında, postmodernistlerin ‗nesnel‘, ‗genel geÑer‘ bilgiye mesafeli 

olduklarını ve gerÑekliğin aslında sosyal olarak inĢa edildiğine yönelik bir bakıĢ aÑısı 

paylaĢtıklarını söylemek mümkündür. Bu ise ‗hakikat‘in ya da ‗gerÑekliğin‘ zamanın ruhuna uygun 

bir biÑimde sosyal olarak üretildiği anlamına gelmektedir. Bunun eğitim ve geliĢtirme aÑısından ne 

anlama geldiğini ise ilerleyen alt bölümlerde ele alıyoruz.  

KÜRESEL YAġLANMA 

Yirmi birinci yüzyılın en dikkat Ñekici özelliklerinden birisi dünya genelinde yaĢlı nüfus 

sayısındaki artıĢtır. Dünyada yaĢlı nüfus artıĢ hızı (%2.1) genel nüfus artıĢ hızından (%1.2) fazladır. 

Bu yaĢlı kiĢilerin nüfus iÑindeki paylarının artıĢını kısaca nüfusun yaĢlanmasını ifade etmektedir. 

Nüfusun yaĢlanması; bir nüfusun yaĢ yapısının 

değiĢerek, o nüfustaki Ñocukların ve genÑlerin payının azalması ve yaĢlı insanların (60 yaĢ üstü 

veya 65 yaĢ üstü)
9
 payının göreceli olarak artmasıdır (DPT, 2007). Buna küresel yaĢlanma ismi 

verilmektedir. Küresel yaĢlanma ile nüfusun yaĢ grupları yapılanması Ģekil değiĢtirmekte, ölüm ve 

doğum da azalma ile birlikte doğumdan sonra beklenen yaĢam süresinde artıĢ olmakta, Ñocuk ve 

genÑlerin nüfus 

iÑindeki oranı azalırken yaĢlıların yüzdesi artmaktadır (Sardon, 2006; United Nations,2015).  

TÊĠK (2017) raporunda yaĢlı nüfus oranının son beĢ yılda 5 milyon 682 bin kiĢi iken 6 milyon 651 

bin 503 sayısına ulaĢarak %17,1 arttığı belirtilmiĢtir. Dünya nüfusunun 2016 yılında %8,7‘sini yaĢlı 

nüfus oluĢturmuĢtur. En yüksek yaĢlı nüfus oranına sahip ilk üÑ ülke sırasıyla %31,3 ile Monako, 

%27,3 ile Japonya ve %21,8 ile Almanya‘dır. AĢağıda ġekil 1‘de yaĢlı nüfusun genel nüfusa oranı 

ve gelecekteki oran tahmini verilmiĢtir.  

ġekil1: YaĢlı Nüfusun Genel Nüfusa Oranı 

                                                           
9 YaĢlı tanımının yaĢ aralığı ülkelere göre değiĢmektedir. Érneğin BirleĢmiĢ Milletler YaĢlılık döneminin kendi 

iÑinde birtakım farklılıklar iÑermesi sebebiyle 65-74 yaĢ arası genÑ yaĢlı, 75-84 yaĢ arası yaĢlı, 85 yaĢ ve üzeri 

dönemi ise ileri yaĢlı olarak adlandırmaktadır. 
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Kaynak: United Nations (2015), World Population Prospects: The 2015 Revision. 

ġekil 1‘de 65 yaĢ ve üzerindeki yaĢlı nüfusun 2015-2050 yılları arasındaki nüfusa oranı verilmiĢtir. 

Güney Kore %22‘lik bir oranla 2050 yılında genel nüfusa göre yaĢlı nüfusun en Ñok olması 

beklenen ülkedir. Onu %20‘lik oranla Hong-Kong ve Tayland ardından % 18 ile Æin takip 

etmektedir. United Nations (2015) raporuna göre 2015-2030 yılları arasında dünyadaki 60 yaĢ ve 

üstü nüfusun, 901 milyondan 1,4 milyara Ñıkarak %56 artacağı tahmin edilmektedir. Yine aynı 

rapora göre küresel Ñapta 80 yaĢ ve üzerindeki ―en yaĢlı‖ nüfus sayısının diğer yaĢlı kiĢilerin 

sayısından daha hızlı büyüdüğü belirtilmektedir. 80 yaĢ üzeri en yaĢlı nüfus 2015 yılında %14 iken 

2050 yılında bu oranın %20‘ye Ñıkması beklenmektedir. AĢağıda ġekil 2‘de nüfusun yaĢlanma 

projeksiyonu gösterilmektedir.  

ġekil2: Dünya Nüfusunun YaĢlanma Projeksiyonu 

 

Kaynak: ILO (2011), World Social Security Report. 

ġekil 2‘ye göre; dünya genelinde geliĢmekte olan ülkelerdeki yaĢlı ve en yaĢlı nüfus sayısının diğer 

ülkelere göre daha Ñok artıĢ göstermesi beklenmektedir. En az artıĢ az geliĢmiĢ ülkelerde 

görülürken Ñok geliĢmiĢ ülkelerde ortalama seviyede yaĢlı ve en yaĢlı nüfusun sayıca artıĢı 

beklenmektedir. YaĢlı nüfusun artması yanında tüm dünyada yaĢlı nüfusun iĢgücüne katılımının 

artıĢını da beraberinde getirmektedir. AĢağıda ġekil 3‘te 1990, 2000 ve 2015 yıllarında yaĢlı kadın 

ve erkeklerin iĢgücüne katılım oranları bölgeler bazında verilmiĢtir. 
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ġekil3: YaĢlı Kadın ve Erkeklerin Bölgelere Göre ĠĢgücüne Katılım Oranları 

 

Kaynak: : United Nations (2015), World Population Prospects: The 2015 Revision 

ġekil 3‘te görüldüğü gibi yaĢlı erkeklerin iĢgücüne katılımı Asya, Latin Amerika, Karayipler ve 

Afrika‘da azalmaktadır. YaĢlı kadınlarınsa tüm bölgelerde iĢgücüne katılımının arttığı 

görülmektedir. Dünya genelinde yaĢlı kadınların iĢgücüne katılım oranı %10 seviyesinden %15‘e 

yükselirken; erkekler de %32 seviyesinden %30‘a gerilediği görülmektedir. Ancak erkeklerde de 

bu oranın ‗merkez‘ bölgelerde arttığı görülüyor. Bu hususun ne anlama geldiği, aĢağıda eğitim-

geliĢtirme bahsinde ele alınacaktır. 

Nüfusun yaĢlanması dünya genelinde emeklilik sistemini de etkilemektedir. Brüt emeklilik 

yenileme oranı emeklilik sisteminin ne kadar etkin bir Ģekilde uygulandığının göstergesidir ve 

emeklilerin gelir kaynağını sağlamaktadır. AĢağıda ġekil 4, seÑili ülkelerde kamu emeklilik 

harcamalarının GSYĠH (Gayrisafi YurtiÑi Hasıla)‘ya göre yüzdeleri verilmiĢtir. 
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ġekil4: Emeklilik Harcamaları 

 

Kaynak: United Nations (2015), World Population Prospects: The 2015 Revision 

ġekil 4‘te görüldüğü gibi incelenen tüm ülkelerde 2015 yılına göre 2030 ve 2050 yıllarında 

emeklilik harcamalarının düĢmesi beklenmektedir. YaĢlı ve en yaĢlı nüfusun sayısı artarken 

emeklilik ödeneklerinin azalması 65 yaĢ üstü kiĢilerin emekliliktense ÑalıĢma hayatı iÑinde 

kalacaklarının bir iĢareti olarak okunabilir.  

Türkiye yaĢlı nüfusun toplam nüfusa oranının yükseklik sıralamasında 167 ülke arasında 66. sırada 

yer almaktadır.  TÊĠK (2017) raporuna göre Türkiye‘de yaĢlı nüfusun toplam nüfus iÑindeki oranı 

2012 yılında %7,5 iken, 2016 yılında %8,3‘e yükselmiĢtir. AĢağıda ġekil 5, 2012 ve 2016 

yıllarında yaĢlı nüfus oranını göstermektedir.  

ġekil5: YaĢ Grubuna Göre YaĢlı Nüfus Oranı 

 

Kaynak: TÊĠK 2017 Ġstatistiklerle YaĢlılar Raporu  

ġekil 5‘te görüldüğü gibi yaĢlı nüfusun %60,3'ü 2012 yılında 65-74 yaĢ grubunda, %32,5'i 75-84 

yaĢ grubunda ve %7,1'i 85 ve daha fazla yaĢ grubunda iken; 2016 yılında %61,5'i 65-74 yaĢ 

grubunda, %30,2'si 75-84 yaĢ grubunda ve %8,2'si 85 ve daha fazla yaĢ grubunda yer almaktadır. 

Kısaca 65-74 yaĢ aralığı ile 85 ve üstü yaĢ gurubunda artıĢ olduğu görülmektedir. YaĢlı nüfusun 

toplam nüfusa oranı 1935 yılından 2075 yılına kadar tahmini olarak aĢağıda ġekil 6‘da verilmiĢtir. 
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ġekil6: YaĢlı Nüfusun Toplam Nüfus ĠÑindeki Oranı 1935-2075 

 

Kaynak: (1) TÊĠK, Genel Nüfus Sayımı 1935-1990 (2) TÊĠK, Nüfus Tahmini 2000-2007 (3) TÊĠK, Adrese Dayalı Kayıt 

Sistemi (4) TÊĠK, Nüfus Projeksiyonu 2013-2075 

ġekil 6‘da görüldüğü gibi yaĢlı nüfusun genel nüfus iÑindeki payının artacağı öngörülmektedir. 

1935 yılında %3,9 olan oranın 2012 yılında %7,5 olduğu görülmüĢ ve bu oranın 2050 yılında 

%20,8; 2075 yılında ise %27,7 olması beklenmektedir. Kadın yaĢlı sayısının erkeklere oranla daha 

Ñok olacağı da yine tahminler arasında yer almaktadır. 1935 yılında %3,5 olan erkek yaĢlıların 

oranının 2075 yılında %25,4 olacağı öngörülürken; 1935 yılında %4,2 olan kadın yaĢlıların genel 

nüfusa oranının 2075 yılında %29,9 olacağı tahmin edilmektedir. Genel olarak yaĢam sürelerinde 

artıĢ görülmektedir. AĢağıda ġekil 7, yaĢ ve cinsiyete göre beklenen yaĢam sürelerini 

göstermektedir.  
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ġekil7: YaĢ ve Cinsiyete Göre Beklenen YaĢam Süresi 

 

Kaynak: TÊĠK Hayat Tabloları. 

 

ġekil 7‘de görüldüğü gibi 2015 yılı hayat tabloları sonuÑlarına göre beklenen yaĢam süresi Türkiye 

geneli iÑin 78 yıl; ortalama olarak erkekler iÑin 75,3 yıl ve kadınlar iÑin de 80,7 yıl olarak 

öngörülmektedir. Êlkemizde 65 yaĢında olan bir kiĢinin kalan yaĢam süresi ise ortalama 17,8 yıl 

olarak belirtilmektedir. Erkekler iÑin bu sürenin 16,1 yıl, kadınlar iÑin 19,4 yıl olduğu gözlenmiĢtir. 

Genel olarak 65 yaĢına ulaĢan kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaĢayacağı tahmin 

edilmektedir. Aslında bu durum ortanca yaĢın da değiĢime yol aÑmaktadır. AĢağıda ġekil 8, 

cinsiyete göre ortanca yaĢtaki değiĢimi göstermektedir. 

ġekil8: Cinsiyete Göre Ortanca YaĢ 1935-2075 

 

Kaynak: TÊĠK 2017 Nüfus Projeksiyonu 

Tablo 8‘de görüldüğü gibi 1935 yılında 21, 1940 da 19, 2000 de 24, 2014‘te 30 olan ortanca yaĢın 

2023 yılında 34, 2050‘de 42 ve 2075 yılında ise 47 olacağı öngörülmektedir. Bunun nedeni yaĢlı 

nüfus sayısındaki artıĢ olarak gösterilmektedir.   

Günümüzde dünyada insanlar daha uzun yaĢamakta, doğum oranları azalmakta ve dolayısıyla yaĢlı 

nüfus sayısal ve oransal olarak artmaktadır. Nüfusun yaĢlanması, küresel ölÑekte 21. yüzyılın en 

önemli demografik ve sosyal olgularından biri olarak 

kabul edilmektedir. Nüfusun yaĢlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe; Ñevre ile 

ilgili konulardan eğitime; iĢ olanaklarından, sosyokültürel faaliyetlere, aile hayatından ekonomiye 
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kadar toplumda ÑeĢitli sonuÑlar doğurmaktadır. YaĢlanma, sosyal aÑıdan toplumdaki aile yapısını, 

yaĢam düzenini, tavır ve davranıĢ kalıplarını, kuĢaklar arası iliĢkileri ve toplumsal yaĢamın diğer 

alanlarını etkilerken; ekonomik aÑıdan da yaĢlı nüfusun desteklenmesinin topluma olan ekonomik 

maliyetini artırmakta, iĢgücünün 

demografik yapısını değiĢtirmek suretiyle de istihdamı ve iĢgücü piyasalarını 

önemli ölÑüde etkilemektedir (Samorodov,1999:4). Tüm bu bilgiler ıĢığında sonuÑ olarak dünya 

nüfusu yaĢlandığı iÑin iĢgücü de yaĢlanıyor diye ifade edebiliriz. ĠĢgünün yaĢlanması ise bu 

kesimin eğitim-geliĢtirme faaliyetleriyle olan iliĢkilerinin daha da artması anlamına gelecektir.  

CARĠ KOġULLAR VE SÖYLEM ÜRETĠMĠ: KÜRESEL YAġLANMANIN EĞĠTĠM VE 

GELĠġTĠRME ALANI AÇISINDAN ÖNEMĠ NEDĠR? 

Günümüzün en belirgin alametifarikalarından birisi değiĢimin hızıyla ilgilidir, bunun ise Ñok sayıda 

sonucu bulunmaktadır. DeğiĢimin hızı, dünyaya dair sahip olduğumuz bilgilerin sürekli bir Ģekilde 

tedavülden Ñıkması ve değiĢmesi anlamına gelmektedir. Bauman‘ın (2010: 7) tabiriyle, ―..dün 

doğru dediğini bugün inkar eden, aynı zamanda bu gece doğru addettiklerimizin yarın sabah 

Ñürütülemeyeceğine dair pek de teminat vermeyen bu dünyayı anlamak iÑin‖ sürdürülen Ñaba 

gerÑekten de sıkı bir mücadele anlamına gelmektedir. Bir söylemin üretilmesinin ya da söylemin 

değiĢmesinin nasıl da ‗zamanın ruhu‘ ile ilgili olduğunu Bauman‘nın (2010) aynı ÑalıĢmasının giriĢ 

bölümünde aktardığı Londra Zooloji Topluluğu üyesi bir grup araĢtırmacının yaĢadığı zihinsel 

maceraya bakarak kavramak mümkündür. Söz konusu bu topluluğun üyesi olan araĢtırmacılar ileri 

teknoloji ile donatılmıĢ bir Ģekilde yaban arılarının hareketlerini izleyip kaydettiler. Kayıtların 

incelenmesiyle ulaĢtıkları sonuÑ, sosyal böceklerin tabiatlarına dair uzun süredir kabul edilen 

kalıpları yerle bir etmiĢtir.  

Bu hikÍyenin buradaki ÑalıĢmamızla ilgili olan kısmı zamanın ruhuna uygun düĢen bir söylemin 

pek de sorgulanmadan varlığını sürdürdüğü hususudur. Bauman‘ın (2010: 9) ifade ettiği gibi 

‗sosyal böcekler‘ kavramının icat edildiği ve yaygınlaĢtığı günlerden bu yana ‗bilgi sahibi 

zoologlar ile halk neredeyse hiÑ sorgulanmayan katı bir inancı paylaĢtılar.‘ Bu inanÑ, kabaca söz 

konusu böceklerin sosyalliğinin, iÑinde bulundukları toplulukla sınırlı olduğuna yönelikti. Ancak 

önemli olan husus bu inancın ya da aksiyomun da tüm aksiyomlar gibi daha önce hiÑ 

sorgulanmamıĢ ve sınanmamıĢ olmasıydı. Æünkü bu böceklerin sadece ‗kendi toplulukları‘ iÑinde 

kalacakları fikri akla ya da dönemin sosyal kabullerine yatkındı. Ancak tartıĢma kabul etmez 

kabuller de zamanla değiĢir. ‗Bu değiĢim, insanlık durumundaki ve onun getirdiği külfetlerdeki 

değiĢimlerle birlikte gerÑekleĢir.‘ Bilimsel gündemlerin insan pratiklerinin türevleri olduğunu öne 

süren Bauman (2010: 10), genel geÑer bilginin değiĢmemesini, bu yöndeki bir gereksinimin 

doğmamasına bağlamaktadır: 

“Bu sebeple, eğer yaygın genelgeçer bilgiyi sınamak için hiç çaba harcanmamışsa bunun, araştırma 

araçlarının yetersizliğinden çok, bu tür yaygın bilginin güvenilirliğinin tartışılır hale gelmemesiyle bu 

sınamanın gerektiğine dair bir kuşkunun doğmamış olmasından kaynaklandığı kanısına varmaya 

hakkımız var[dır].”    

Kısacası, araĢtırma ekibi, ‗iĢÑi yaban arılarının‘ yüzde 56‘sına denk gelen önemli bir oranının 

yaĢamları boyunca yuva değiĢtirdikleri sonucuna varmıĢlardır. Bauman tüm bu hikayeyi, aslında 

bilimsel bilgilerin bile dönemin bir ürünü olan insan aktörlerin zihinsel yansımalarıyla ilgili 

olduğunu göstermek amacıyla anlatmaktadır.  

Peki ‗sosyal böcekler‘ ile ilgili yaygın kabullerin değiĢimi hikayesinin buradaki ÑalıĢmayla ilgisi 

nedir? Bu soruya cevap vermeden önce iktisat tarihinden bir örnek daha sunmak yerinde olacaktır. 

Bilindiği gibi kapitalizmin geliĢimi ile ilgili moral kaynaklardan bahsedildiğinde ilk akla gelen 

isimlerin baĢında Max Weber‘in meĢhur ‗protestan etik tezi‘ gelir. Weber (2011), bu yaklaĢımında 

kapitalizmin maddi olmayan kaynaklarına son derece önemli roller atfeder (ayrıca benzer bir 

ÑalıĢma iÑin bkz. Sombart, 2016). Buradaki ÑalıĢmamız bağlamında bu tezin iÑeriğini aÑmaktan 

ziyade bazı fikirlerin nasıl da belirleyici hale geldiklerine iĢaret etmek daha da önemlidir. Bilindiği 

gibi ortaÑağ Avrupası, Katolizmin katı yorumlarıyla Ģekillenen bir dünya idi. Kapitalizmin 

geliĢimini anlatan tüm metinler mutlaka ‗Reformasyon‘ hareketine iĢaret ederler. Buna göre 

‗Reformasyon‘ ticaretin ya da iktisadi geliĢimin önündeki engelleri geÑiĢken hale getiren bir 

harekettir. Bu noktayı en aÑık Ģekilde ifade eden isimlerden birisi Fransız tarihÑi Lucien Febvre‘dir. 

Fevbre, Reform hareketinin, bu hareketin temel aktörlerinin kendi entelektüel serüvenlerinin bir 

neticesi olarak ortaya Ñıktığını ve temel amaÑlarının ise burjuva sınıfının Ñıkarlarını geliĢtirmekle 

bir ilgisinin olmadığını belirtiyor. Ancak sonuÑ, tam da bu olmuĢtur, burjuvazinin Ñıkarlarına 
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hizmet eden bir moral dayanak. Dolayısıyla bir zamanın egemen Katolik yorumu, ya tamamen 

değiĢmiĢ ya da büyük ölÑüde esnetilmiĢ oldu.  

“XV. yüzyıl insanları XVI. yüzyıl burjuvaları büyük ıslahatçıların kalp ve vicdanlarından çıktığı 

haliyle aldıkları bu Reformasyonu, biraz günah işleyerek dönüştürmüşler, değiştirmişler ve onu 

tamamen kendilerine ait bir Reformasyon haline getirmişlerdir. Reformasyon daha sonra onlardan 

uzaklaşarak, kendine ait, özerk, bağımsız bir hayat sürdürmeye başlamış ve bu sefer, o insanların 

zihniyeti üzerinde etki etmeye başlamıştır” (Febvre, 1995: 102). 

Yukarıdaki soruya dönmeden önce son olarak gündelik hayattan da bir örnek verelim. Harari‘nin 

(2017), ÑalıĢmasında iĢaret ettiği toplumsal cinsiyet meselesi bu noktada anlamlıdır. Harari, 

ÑalıĢmasında eski Atina ile günümüz Atinası‘nın kadınlara bakıĢındaki değiĢimi aktarmaktadır. 

Buna göre eski Atina‘da kadınlar, oy veremez, hÍkim olamaz, hükümette görev alamaz, kiminle 

evleneceğine kendisi karar veremez, genelde okuma yazma bilmez ve yasal olarak da kocaya veya 

babaya aitken modern Atina‘da tüm bu engeller değiĢmiĢ durumdadır. Yani kadınlarla ilgili baĢka 

bir ‗gerÑeklik‘ hÍkim durumdadır. Bu konunun daha güncel bir örneği Suudi Arabistan‘dır. 

Bilindiği gibi son zamanlarda Suudi Arabistan‘da özellikle de kadınlar aÑısından toplumsal hayatı 

doğrudan ilgilendiren aÑılım ile ilgili geliĢmeler yaĢanmaktadır. Bu ‗aÑılımın‘ amaÑları medyada 

‗analistler‘ tarafından ÑokÑa yapıldı veya yapılmaktadır (örneğin bkz. Tekfidan GümüĢ, 2017) 

ancak yine konunun bu ÑalıĢma bağlamındaki önemi bir dönem ‗hakikat‘ veya ‗gerÑeklik‘ olarak 

gösterilen kabullerin ‗zamanın ruhuna‘ veya ‗günün gereksinimlerine‘ göre terkedilmesi ve 

yerlerine yeni kabullerin veya gerÑekliklerin konmaya ÑalıĢılmasıdır.   

ġimdi gelelim yukarıda sorduğumuz soruya: sosyal böcekler, iktisat tarihi ve gündelik hayatta 

toplumsal cinsiyetin konumlandırılması ile ilgili bu örneklerin eğitim ve geliĢtirme ile ilgili bir 

tartıĢmada ne iĢi var? Bu üÑ örnek de Ģunu göstermek iÑin kullanıldı: Yaygın kabuller zamanın 

ihtiyaÑlarına göre değiĢebilir ve yerlerini yeni kabullere, söylemlere ve gerÑekliklere bırakabilirler. 

Evet, artık sosyal böceklerin tüm yaĢamlarını tamamen izole, kapalı topluluklar iÑinde 

geÑirmediklerini, örneğin dinin ‗faiz‘ yasağının artık farklı yorumlarla esnetildiğini ve kadının baba 

veya eĢe ait olmayan özgür birer insan olduğunu biliyoruz.  

ĠÑinde bulunduğumuz değiĢim dalgasının getirdiği gereksinimlerden birisi eğitimin önemi ile 

ilgilidir. Bilindiği gibi eğitim ve geliĢtirme alanı insan kaynakları yönetiminin en hızlı geliĢen 

alanlarından birisidir. Bu alanda yapılan harcamalar ve her yıl bu harcamaların artması örgütlerin 

öğrenmenin önemini kavramıĢ olduklarının bir iĢareti olarak görülebilir. Bu alanda yayınlanan bir 

rapora göre (ATD, 2013), ABD‘de 2012 yılında örgütlerin eğitim faaliyetleri iÑin yapmıĢ oldukları 

harcamalar, 165 milyar dolardır.  

Peki, firmaları her geÑen gün eğitime daha da fazla yönlendiren yapısal unsurlar neler? Bunların 

baĢında yukarıda bahsedilen değiĢim dalgası ile küresel yaĢlanma meselesi gelmektedir. Söz 

konusu değiĢim dalgasının en belirgin göstergelerinden birisi imalata dayalı iktisadi yapının 

hizmete dayalı bir yapıya dönüĢmesidir. Bunun anlamı, geleneksel imalat istihdam eğrisinin ya 

yatay ya da aĢağıya doğru bir seyir takip ediyor olmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, yeni iĢler ve yeni 

istihdam kalıpları ortaya Ñıkmaktadır. Bu değiĢimi tetikleyen en önemli göstergelerden birisi de 

teknolojidir. Teknoloji hem Ñok hızlı bir değiĢimin taĢıyıcısı hem de esnekliği mümkün kılan temel 

bir değiĢken olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. Dolayısıyla örgütler dünyasına bakıldığında, örgütlerin 

karĢı karĢıya bulundukları en önemli meselelerin baĢında bu hızlı değiĢime nasıl ayak 

uyduracakları meselesi gelmektedir. Bunun anlamı, örgütlerin kendilerini sürekli bir Ģekilde 

güncellemek durumunda olduklarıdır. Ġnsan kaynakları yönetiminin eğitim ve geliĢtirme iĢlevi ise 

bu güncellemeyi mümkün kılan temel aracı konumundadır.  

Peki, ya yaĢlanma meselesi? YaĢlanma meselesi, yukarıda da ayrıntılı bir Ģekilde iĢaret edildiği gibi 

geliĢmiĢ ülkelerin baĢlıca gündem konularından birisidir (örneğin bkz. The Guardian, 2013; The 

Irish Times, 2017). YaĢlanma sorunuyla karĢı karĢıya olan ülkelerin temel kaygılarından birisi 

sosyal güvenlik sistemleriyle ilgilidir. YaĢlanma, ortalama yaĢam süresinin uzaması anlamına 

gelmektedir ve bu duruma ‗bir muhasebe‘ gözlüğü ile bakıldığında ise tablo, sosyal güvenlik 

sistemleri aÑısından bir yük olarak yorumlanmaktadır. Æünkü uzun süren emeklilik dönemleri, 

sistemin aktif-pasif dengesini bozucu bir unsur olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla ya emekli olma 

yaĢı uzatılmakta ya da emekliliğin sağlamıĢ olduğu güvenceler cezbedici olmaktan 

Ñıkartılmaktadır. Dolayısıyla insanların aktif ÑalıĢma süreleri uzatılmıĢ olmaktadır. Finlandiya 

Sağlık ve Sosyal ĠĢler Bakanlığı‘na bağlı olan Emeklilik Merkezi‘nin yayınlamıĢ olduğu bir 

projeksiyona göre 2050 yılına kadar Ġzlanda, Danimarka ve Hollanda‘da emeklilik yaĢının 70‘in 

üstene Ñıkması beklenmektedir (ayrıca diğer ülkeler iÑin de bkz. FCP, 2018). Söz konusu 

projeksiyonda bütün üye ülkelerin emeklilik yaĢlarının arttığı görülmektedir (ayrıca bkz. Christie, 
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2017). Elbette ki Türkiye‘de de benzer bir eğilim bulunmakta ve Ģu anda 50 civarında olan 

emeklilik yaĢının, daha önce baĢlatılan sosyal güvenlik reformuyla 58-60‘a 2037‘den sonra ise 65‘e 

Ñıkartılması planlanmaktadır (Haber Türk, 2017). Kısacası, insanların beklenen yaĢam süreleri 

arttıkÑa onları emek piyasasında aktif bir biÑimde tutmaya yönelik düzenlemeler bu artıĢa eĢlik 

etmektedir. 

Éyleyse bu tabloya uygun bir söylemin tam zamanıdır denilebilir. Ortalama yaĢam sürelerinin daha 

kısa olduğu bir dünyada, belli bir yaĢın üstündekileri ÑalıĢma hayatında daha fazla tutmanın pek bir 

anlamı yoktu, dolayısıyla ‗dinozor yaĢlı‘ tabiri bu dünyanın ruhuna uygun bir ifadeydi. GerÑekten 

de yakın zamana kadar yaĢlılarla ilgili en yaygın kliĢeler, onların ‗dinozorluklarına‘, ‗katılıklarına‘ 

ve ‗uyum sağlama kabiliyetlerinin zayıflıklarına‘ yönelikti. Belli bir yaĢın üstündeki ÑalıĢanların bu 

Ģekilde ele alınması, eğitim ve geliĢtirme faaliyetlerinin de onlar aÑısından bir ümit vadetmediği 

sonucunu Ñıkartıyordu. Ancak yaĢlıların yeni durumlara uyamayacak kadar katı olduklarına yönelik 

bu yaygın-popüler söylemin, aslında gerÑekleri yansıtmadığına yönelik yeni ve güÑlenmekte olan 

bir söylem ortaya Ñıkmaktadır. Bu yeni söylem, aynı zamanda eğitim ve geliĢtirme faaliyetlerinin 

her geÑen gün daha da fazla önemsenmesine katkıda bulunuyor.  

Bu alandaki yazına bakıldığında yaĢlılarla ilgili yukarıda bahsedilen kliĢelerin genelde birer 

‗efsane‘ olarak ele alındığını ve dolayısıyla bu ‗efsanelerin‘ gerÑeği yansıtmadığına yönelik 

iddiaları görmek mümkündür. Withnall (2004), yaĢlıların yeni Ģeyler öğrenmeleri ile ilgili yaygın 

efsaneleri Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: YaĢlıların söylemeye değer bir Ģeylerinin olmadığı, yaĢlıların 

kolayca unutmaya meyilli oldukları ve yeni bir Ģeyleri öğrenmede son derece yavaĢ oldukları, yaĢlı 

insanların geÑmiĢe saplandıkları, orada yaĢadıkları ve değiĢimi sevmedikleri, yaĢlı insanların 

öğrenmeye ilgi duymadıklarına yönelik efsaneler. Withnall bu ve baĢka ÑalıĢmalarında (örneğin 

bkz. 2010) tüm bu efsaneleri sorgulamakta ve belirli bir yaĢın üstündeki insanların da öğrenmeye 

ne denli aÑık olduklarını göstermeye ÑalıĢmaktadır. Avustralya‘daki Queensland Eyalet 

Yönetimi‘nin yayınlamıĢ olduğu bir raporda bu efsanelerin listesi daha da uzundur (QG, 2012: 30-

31, bir baĢka efsaneler listesi iÑin bkz. Farrell, 2016). Bu raporda bizim buradaki tartıĢma 

konumuzla ilgili olan efsane, yaĢlıların öğrenemedikleri ya da değiĢemediklerine yönelik olan 

efsanedir. Rapor bu efsanenin doğru olmadığını bazı veriler aktararak Ñürütmeye ÑalıĢmaktadır. 

Érneğin, 2002 yılında 45-64 yaĢ arasındakilerin yüzde 6.9‘u mesleki eğitim sistemine katılmıĢtır, 

bu oran, 1994 yılında ise 3.4 idi. Bruyere ve arkadaĢları (2012) ise yaĢlılarla ilgili yaygın efsaneleri 

değiĢimden korkan, teknolojiye uyumda yetersiz olan, yavaĢ öğrenen, yaratıcılıktan yoksun olan, 

düĢük performans gösteren, düĢük motivasyonlu, düĢük düzeyde esnek olan bir grup Ģeklinde 

sıraladıktan sonra ‗gerÑekleri‘ ise Ģu Ģekilde sunmaktadırlar: düĢük devir oranları, kaliteye bağlılık, 

devamsızlıkta bulunmamak ve dakiklik, düĢük iĢ kazası oranları, yüksek motivasyon ve örgütsel 

bağlılık, güÑlü bir iĢ etiği ve deneyim, sadakat ve güvenilirlik, farklı iĢ planlarına uygunluk, 

düĢünce ve deneyimlerdeki farklılık. 

Burada dikkat Ñeken husus, yukarıda ‗kliĢe‘ olarak vurgulanan algının yazında sıklıkla ‗efsaneler‘ 

olarak ortaya konmasıdır. Bunun anlamı, bu ÑalıĢmada ortaya konmaya ÑalıĢılan yeni bir söylemin 

üretilmesiyle ilgilidir. Cari koĢullar yeni ihtiyaÑlar doğurmakta bu ihtiyaÑlar ise yeni söylemler 

üretmektedir. Eğitim ve geliĢtirme alanı aÑısından bakıldığında, yaĢlılarla ilgili olan eski söylemin, 

yerini, yaĢlıların olumlu özelliklerini ön plana Ñıkartan yeni bir söyleme bırakmakta olduğunu 

söylemek mümkündür.  

SONUÇ YERĠNE 

Eurofound‘un (2017: 6) 2015 yılında farklı yaĢlardaki ÑalıĢanların yaĢam koĢulları ile ilgili yapmıĢ 

olduğu bir taramanın sonuÑ raporu, sürdürülebilir bir ÑalıĢma yaĢamı iÑin eğitim ve geliĢtirme 

faaliyetlerine katılan yaĢlı ÑalıĢan oranlarının arttırılmasının öncelikli bir politika olması 

gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bir baĢka ÑalıĢma ise yaĢlılara yönelik eğitim geliĢtirme 

faaliyetlerinin gerÑekleĢtirilmesinin, yaĢlıların hem örgüte yönelik memnuniyetlerini hem de 

onların örgütte tutulmasını sağlamaya katkı yaptığına yönelik bulgular ortaya koymaktadır 

(Armstrong-Strassen ve D. Ursel, 2009).  

Yukarıdaki tartıĢmalarla birlikte düĢünüldüğünde tüm bunlar eğitim ve geliĢtirme alanı iÑin ne 

anlama geliyor? Eğitim ve geliĢtirme alanı mademki ÑalıĢanları ve dolayısıyla örgütü hızlı değiĢim 

dalgası iÑinde güncelleyen ve ÑalıĢanlar ile kurumları bu dalgaya uyumlu hale getiren bir alandır 

öyleyse bu alanın yaĢlıların ÑalıĢma yaĢamlarına uyumlarını sağlamaya yönelik bir amacı 

bulunmalı eğer böyle bir amacı yoksa da bu tür bir amaÑ mutlaka edinmelidir. Ézellikle yetiĢkin 

eğitimi (androgoji) ile ilgili tartıĢmalar, eğitim ve geliĢtirmenin yetiĢkinlere yönelik yaklaĢımının 

netleĢmesinde ve yukarıda bahsedilen söylemin yerleĢmesinde önemli bir yer tutmaktadır. 
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Androgoji ayırımı, yetiĢkinleri kendilerine has özellikleri ile ele almakta ve onlara yönelik 

eğitimlerin mutlaka bu farklılıkları dikkate almaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Pedagojiden 

farklı olan bu yaklaĢıma, yukarıda bahsedilen yapısal değiĢimler                     -imalattan hizmetlere 

kayan bir ekonomi ve küresel yaĢlanma- de eklendiğinde, yaĢlılarla ilgili geleneksel kalıpların 

gerÑekleri yansıtmayan ‗efsaneler‘ olarak ele alınmaya baĢlandığını görüyoruz. Yeni söylem artık 

yaĢlıların örgütler iÑin bir ayak bağı değil birer fırsat olduğunu, onların zengin tecrübe 

repertuvarlarıyla örgüte katkı sağlayacak aktörler olduğunu, yaĢlıların değiĢime kapalı, katı aktörler 

değil de tecrübeleriyle her tür değiĢime rahatlıklar uyum sağlama kabiliyetine sahip ÑalıĢanlar 

olduğunu vb. belirtmektedir. Éyleyse insan kaynakları departmanları da buna uygun politikalar 

geliĢtirmeli, onlara uygun eğitim programları tasarlamalı ve yaĢlıları güncel koĢullara uydurmaya 

ÑalıĢmalıdır.  

SonuÑ olarak, güÑlü değiĢim dalgaları yeni ihtiyaÑlar ortaya ÑıkartmıĢ, bu ihtiyaÑlar ise kendisine 

uygun –ya da kendisi iÑin iĢlevsel- bir söylem gereksinimi doğurmuĢ, bu söylem ise yaĢlılar ile 

ilgili eski kliĢeleri hakikatten uzak efsaneler olarak ele alıp eğitim ve geliĢtirme alanına yaĢlılarla 

ilgili önemli roller yüklemiĢtir. 
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ÖZET 

10.1.2017‘de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun 121. maddesinde ve 

―ÆalıĢan BuluĢlarına, Yükseköğretim Kurumlarında GerÑekleĢtirilen BuluĢlara ve Kamu 

Destekli Projelerde Ortaya Æıkan BuluĢlara Dair Yönetmelik‘in‖ 28-35. maddelerinde, 

yükseköğretim kurumlarında gerÑekleĢtirilen buluĢlar hakkında düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Sınai Mülkiyet Kanunu‘ndaki yeni düzenlemelerle birlikte yükseköğretim kurumlarında 

yapılan bilimsel ÑalıĢmalar veya araĢtırmalar sonucunda gerÑekleĢtirilen buluĢlar iÑin, 

ÑalıĢanların buluĢlarına iliĢkin hükümler uygulanacaktır. Bu ÑerÑevede yapılan buluĢ hizmet 

buluĢu niteliğinde kabul edilecek ve yükseköğretim kurumu hak sahipliği talebinde 

bulunursa patent baĢvurusu yapmakla yükümlü olacaktır. Yeni düzenlemelerde buluĢ 

sahibinin bildirim yükümlülüğü, yükseköğretim kurumunun patent baĢvurusu yapma 

yükümlülüğü, buluĢtan elde edilen gelirin paylaĢımına iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Kanundaki yeni düzenlemelerin öğretim üyelerinin buluĢlarının patent korumasını artıracağı, 

öğretim üyelerini teĢvik edeceği beklenmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Patent, Êniversite Éğretim Elemanı BuluĢu, Hizmet BuluĢu, Sınai 

Mülkiyet Kanunu 

Keywords: Patent, Inventions of Academicians, Service Invention, Industrial Property Law 

 

INVENTIONS AND PATENT RIGHTS AT THE HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS ACCORDING TO THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW 

 

GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

ÆalıĢmamızın konusu, 10.1.2017‘de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun 

(10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete) 121. maddesinde ve ―ÆalıĢan BuluĢlarına, 

Yükseköğretim Kurumlarında GerÑekleĢtirilen BuluĢlara ve Kamu Destekli Projelerde 

Ortaya Æıkan BuluĢlara Dair Yönetmelik‘in‖ (29.9.2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazete) 

28-35. maddelerinde düzenlenen yükseköğretim kurumlarında gerÑekleĢtirilen buluĢlar 

hakkında getirilen yeni hükümlerin değerlendirilmesi ve yürürlükten kalkan mevzuattaki 

hükümlerle kıyaslanmasıdır.  

Yürürlükten kaldırılan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname‘nin (27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete) 41. maddesinde üniversite 

öğretim elemanlarının yükümlü olduğu bilimsel araĢtırma faaliyeti gereği gerÑekleĢtirdiği 

veya üniversitenin büyük ölÑüde deneyim ve ÑalıĢmalarına dayanan, üniversitedeki görevi 

sırasında gerÑekleĢtirdiği buluĢlar dahil bütün buluĢları serbest buluĢ olarak kabul edilmiĢti. 

Ayrıca buluĢ sahibi üniversite öğretim elemanının serbest buluĢunu üniversiteye bildirme 

yükümlülüğü yoktu. Yükseköğretim kurumu buluĢla sonuÑlanan araĢtırmalar iÑin özel olarak 
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belli araÑ ve gereÑleri sağlamak suretiyle harcamalarda bulunmuĢsa, öğretim kurumu yaptığı 

harcamaları aĢmamak üzere elde edilen kazanÑtan uygun bir miktar talep edebiliyordu. 

Sınai Mülkiyet Kanunu‘ndaki yeni düzenlemelerle birlikte yükseköğretim kurumlarında 

yapılan bilimsel ÑalıĢmalar veya araĢtırmalar sonucunda gerÑekleĢtirilen buluĢlar iÑin, 

ÑalıĢanların buluĢlarına iliĢkin hükümler uygulanacaktır. Bu ÑerÑevede yapılan buluĢ hizmet 

buluĢu niteliğinde kabul edilecek ve yükseköğretim kurumu hak sahipliği talebinde 

bulunursa patent baĢvurusu yapmakla yükümlü olacaktır. Benzer düzenleme faydalı model 

(m. 135‘te patent hükümlerine yapılan yollama ile) ve tasarımlar (m. 73-74) iÑin de 

getirilmiĢtir. Bu ÑalıĢmanın amacı, yeni Kanunla ve Yönetmelikle getirilen bu 

düzenlemelerin ayrıntılı olarak incelenerek uygulamada getireceği yeni sonuÑlar bakımından 

değerlendirilmesi, yeni süreÑ konusunda yükseköğretim kurumlarına yol gösterilmesi ve 

yükseköğretim kurumlarında buluĢ yapılmasının özendirilmesi iÑin öneriler geliĢtirilmesidir. 

 

YÖNTEM  

ÆalıĢmamız, hukuki kavramsal ilkeler ÑerÑevesinde derleme bir ÑalıĢmadır. Yükseköğretim 

kurumlarında gerÑekleĢtirilen buluĢlar ve bunlar üzerindeki patent hakkı, ulusal ve 

uluslararası boyutuyla Sınai Mülkiyet Kanunu, ―ÆalıĢan BuluĢlarına, Yükseköğretim 

Kurumlarında GerÑekleĢtirilen BuluĢlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Æıkan 

BuluĢlara Dair Yönetmelik‖, uluslararası antlaĢmalar ve karĢılaĢtırmalı hukuk bakımından 

incelenmiĢtir. Sınai Mülkiyet Kanunu ile yürürlükten kalkan Patent Haklarının Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘deki hükümler arasındaki benzerlik ve farklılıklar 

incelenmiĢtir.  Bu konudaki yüksek mahkeme kararları incelenmiĢ ve yeni kanun yürürlüğe 

girdikten sonraki dönem iÑin uygulamada olası hukuki sonuÑlar tartıĢılmıĢtır. Yeni süreÑte 

yükseköğretim kurumları ve buluĢ yapacak öğretim üyelerinin hak ve görevleri ile izlemeleri 

gereken yöntem aÑıklanmıĢtır. Yükseköğretim kurumlarında buluĢ yapılmasının 

özendirilmesi iÑin öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

10.1.2017‘de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu marka, coğrafi iĢaret, tasarım, patent, 

faydalı model ile geleneksel ürün adlarına iliĢkin baĢvuruları, tescil ve tescil sonrası iĢlemleri 

ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları düzenlemektedir. Kanun‘un 

dördüncü kitabında patent ve faydalı model baĢlığı altında, 82-141. maddelerde patent hakkı 

düzenlenmiĢtir. Kanun‘un 113-120. maddelerinde ÑalıĢan buluĢları, 121. maddesinde 

yükseköğretim kurumlarında gerÑekleĢtirilen buluĢlar düzenlenmiĢtir. ―ÆalıĢan BuluĢlarına, 

Yükseköğretim Kurumlarında GerÑekleĢtirilen BuluĢlara ve Kamu Destekli Projelerde 

Ortaya Æıkan BuluĢlara Dair Yönetmelik‘in‖ 28-35. maddelerinde yükseköğretim 

kurumlarında gerÑekleĢtirilen buluĢlar ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir.  

Kanunun kabul edilmesiyle birlikte 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıĢtır. 551 sayılı KHK‘nin 17. maddesinin 

üÑüncü fıkrasında ÑalıĢanların bir iĢletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti 

gereği gerÑekleĢtirdiği veya iĢletmenin veya kamu idaresinin büyük ölÑüde deneyim ve 

ÑalıĢmalarına dayanan buluĢları hizmet buluĢu olarak kabul edilmiĢ, bunlar dıĢındaki 

buluĢları, serbest buluĢ olarak düzenlenmiĢti. Êniversite öğretim elemanlarının buluĢlarını 

düzenleyen 41. maddenin birinci fıkrasında ise üniversite öğretim elemanının yükümlü 

olduğu bilimsel araĢtırma faaliyeti gereği gerÑekleĢtirdiği veya üniversitenin büyük ölÑüde 

deneyim ve ÑalıĢmalarına dayanan, üniversitedeki görevi sırasında gerÑekleĢtirdiği buluĢlar 

dahil bütün buluĢları serbest buluĢ olarak kabul edilmiĢti. 551 sayılı KHK‘nin 41. 

maddesinin ikinci fıkrasında, 32. madde hükmünün uygulanmayacağı düzenlendiğinden, 

buluĢ sahibi üniversite öğretim elemanının buluĢunu üniversiteye bildirme yükümlülüğü 

bulunmamaktaydı. Yani üniversite öğretim elemanı buluĢunu değerlendirme konusunda 

serbest bırakılmıĢtı. KHK‘nin 41. maddesinin üÑüncü fıkrasına göre, öğretim kurumu buluĢla 
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sonuÑlanan araĢtırmalar iÑin özel olarak belli araÑ ve gereÑleri sağlamak suretiyle 

harcamalarda bulunmuĢsa, buluĢ yapan öğretim elemanı buluĢun değerlendirildiğini kuruma 

yazı ile bildirmek ve talep halinde buluĢun ne Ģekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanÑ 

miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlü tutulmuĢtu. Kurum, yapılan harcamaları aĢmamak 

üzere elde edilen kazanÑtan uygun bir miktarın verilmesini talep hakkına sahipti. 

Sınai Mülkiyet Kanunu‘ndaki düzenlemelerle, yükseköğretim kurumlarında gerÑekleĢecek 

buluĢlarla ilgili Ñok önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. BuluĢ hakkı, bildirim, patent iÑin 

baĢvuru, mali haklar gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler yapılmıĢ, ayrıca konuyla ilgili 

Yönetmelik ÑıkarılmıĢtır. Kanun‘un 121. maddesinin birinci fıkrasında, yükseköğretim 

kurumları (üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan 

fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araĢtırma ve uygulama merkezleri ile 

bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir 

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanÑ amacına yönelik 

olmamak Ģartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları) ile Millî Savunma 

Bakanlığı ve ĠÑiĢleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel 

ÑalıĢmalar veya araĢtırmalar sonucunda gerÑekleĢtirilen buluĢlar iÑin, ÑalıĢanların buluĢlarına 

iliĢkin hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiĢtir. SonuÑ olarak yeni düzenleme ile 

yükseköğretim kurumlarında bilimsel ÑalıĢmalar veya araĢtırmalar sonucunda 

gerÑekleĢtirilen buluĢlar ile buluĢu yapanın yükseköğretim kurumunda edindiği deneyim ve 

ÑalıĢmalara dayanarak veya yükseköğretim kurumunun araÑ ve gereÑleri kullanılarak 

gerÑekleĢtirilen buluĢlar, serbest buluĢ olmaktan ÑıkarılmıĢ ve hizmet buluĢu olarak kabul 

edilmiĢtir. Bunlar dıĢındaki buluĢlar serbest buluĢ kabul edilecektir. Bu düzenlemeye öğretim 

elemanları, stajyerler ve öğrenciler dahil edilmiĢtir. Bunlar dıĢındaki kurum ÑalıĢanlarının 

buluĢuna ÑalıĢan buluĢuna iliĢkin hükümler uygulanacaktır. Kanun hükmünde, vakıf 

üniversitelerinde ÑalıĢan öğretim üyeleri ile devlet üniversitelerinde ÑalıĢan öğretim üyeleri 

arasında bir farklılık gözetilmemiĢtir. 

Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel ÑalıĢmalar veya araĢtırmalar sonucunda 

gerÑekleĢtirilen buluĢlar, buluĢu yapan tarafından yazılı olarak ve geciktirmeksizin 

yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ilgili birime bildirilir (Sınai Mülkiyet Kanunu 

m. 121/2). Yükseköğretim kurumu böyle bir birim belirlemediyse yükseköğretim kurumu 

tarafından belirlenene kadar buluĢ bildirimi rektörlüğe yapılır. Ġlgili birim buluĢun gizliliğine 

iliĢkin her türlü önlemi almakla yükümlüdür (ÆalıĢan BuluĢlarına, Yükseköğretim 

Kurumlarında GerÑekleĢtirilen BuluĢlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Æıkan 

BuluĢlara Dair Yönetmelik m. 29/2). 

Yükseköğretim kurumu, Yönetmelik uyarınca yapılan bildirim üzerine buluĢla ilgili olarak 

hak sahipliği talep edebilir. Yükseköğretim kurumu, hak sahipliği talebine iliĢkin kararını, 

buluĢ veya baĢvuru bildiriminin yükseköğretim kurumuna ulaĢtığı tarihten itibaren dört ay 

iÑinde buluĢu yapana yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde buluĢun serbest buluĢ 

olduğu kabul edilir (Yönetmelik m. 31). 

Hak sahipliği talebine iliĢkin karar tarihinden itibaren buluĢ üzerindeki tüm haklar 

yükseköğretim kurumuna geÑmiĢ olur. Bu durumda yükseköğretim kurumu, patent 

baĢvurusunda bulunmak zorundadır. Aksi takdirde buluĢ, serbest buluĢ niteliği kazanır 

(Yönetmelik m. 32). Yükseköğretim kurumu hak sahipliği talebinde bulunmuĢsa söz konusu 

buluĢun yabancı bir ülkede de korunması iÑin baĢvuruda bulunabilir. Yükseköğretim 

kurumu, buluĢu yapanın talebi üzerine patent almak istemediği yabancı ülkeler iÑin buluĢu 

serbest bırakmak ve bu ülkelerde buluĢu yapana patent almak iÑin talepte bulunma imkÍnını 

sağlamakla yükümlüdür (Yönetmelik m. 32/5). 

BuluĢtan elde edilen gelirin paylaĢımı da Yönetmelik‘in 35. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

BuluĢtan elde edilen gelir, buluĢun kullanımından, lisans verilmesinden, devredilmesinden 

veya diğer yollarla ticarileĢtirilmesinden elde edilen gelirlerin tamamıdır. BuluĢtan elde 

edilen gelirin yüksek öğretim kurumu ve buluĢu yapan arasındaki paylaĢımı, buluĢu yapana 

gelirin en az üÑte biri verilecek Ģekilde belirlenir. Bedel ve ödeme Ģekli, yükseköğretim 
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kurumunda gerÑekleĢtirilen buluĢa iliĢkin yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talebinde 

bulunmasını takiben, yükseköğretim kurumu ile buluĢu yapan arasında imzalanan sözleĢme 

veya benzeri bir hukuk iliĢkisi hükümlerince belirlenir. 

Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun genel gerekÑesinde, üniversite öğretim elemanlarının tasarım, 

patent ve faydalı modellerinin hak sahipliğinin yükseköğretim kurumuna verilmesine iliĢkin 

yeni düzenlemeler yapıldığı belirtilmiĢtir. Êniversitelerdeki mevcut buluĢ potansiyelinin 

ortaya Ñıkarılması ve patent yoluyla üniversitelerin kurumsal altyapısı kullanılarak buluĢların 

ekonomiye kazandırılmasının amaÑlandığı belirtilmiĢtir. Bu yolla elde edilen gelirin en az 

üÑte birinin öğretim elemanına verilmesiyle akademisyenlerin buluĢ yapma faaliyetinin 

özendirileceği de gerekÑede düzenlenmiĢtir. 

Kanunun madde gerekÑesinde, üniversite mensuplarının üniversitede yükümlü olduğu 

faaliyetleri gereği, üniversite kaynaklarını kullanarak ve üniversitede elde ettiği deneyim ve 

ÑalıĢmalarına dayanarak buluĢ gerÑekleĢtirmiĢ olduğu dikkate alınarak, yükseköğretim 

kurumlarında ortaya Ñıkan buluĢlarda değiĢiklik yapılarak hak sahipliğinin üniversiteye ait 

olacağının düzenlendiği belirtilmiĢtir. Elde edilen gelirin paylaĢımında, buluĢu yapanın 

ödüllendirilmesi amacı yanında üniversite kaynaklarının kullanılması nedeniyle masraflar ve 

araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin devamı iÑin kaynak ayrılması gerekliliğinin de göz 

önünde tutulduğu belirtilmiĢtir. Alman ĠĢÑi BuluĢları Kanunu‘nda (Gesetz über 

Arbeitnehmererfindungen) 2002 yılında yapılan değiĢiklikle benzer düzenleme yapılmıĢtır. 

DeğiĢikliğin gerekÑelerinden birisi, Alman üniversitelerinin patent baĢvurularının toplam 

baĢvuruya göre düĢük oranda olmasıdir. Yükseköğretim kurumunda gerÑekleĢen buluĢun 

serbest buluĢ olarak kabul edildiği dönemde, üniversite öğretim elemanları buluĢlarını patent 

yoluyla değerlendirme yerine araĢtırmasını yayınlama yolunu tercih edebilmektedirler. 

Sınai Mülkiyet Kanunu‘ndaki yeni düzenlemelerde amaÑ, buluĢların değerlendirilmesi ve 

ekonomiye kazandırılmasının sağlanmasıdır. Yeni düzenlemelerin patent sayılarını artıracağı 

beklenmektedir. 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna 8625 yerli ve 10.658 yabancı 

olmak üzere toplam 19.283 patent baĢvurusu yapılmıĢtır. 2017 yılında Kuruma patent 

baĢvurusu yapan Türk üniversite sayısı 439, yabancı üniversite sayısı 125‘tir. 1996 yılından 

ġubat 2018 yılına kadar Kuruma patent baĢvurusu yapan Türk üniversite sayısı 1527, 

yabancı üniversite sayısı ise 1026‘dır. Ġzmir ilinden 2010-2016 yılları arasında Türk Patent 

ve Marka Kurumuna toplam 1755 patent baĢvurusu yapılmıĢtır. Ege Êniversitesi 2012-2016 

yılları arasında toplam 39 patent baĢvurusu, Dokuz Eylül Êniversitesi 2014-2017 yılları 

arasında toplam 18 patent baĢvurusu, Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2016-2017 yılları 

arasında toplam 5 patent baĢvurusu yapmıĢtır (Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu yıllık 

istatistikleri ve patent arama hizmeti, www.turkpatent.gov.tr). 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yükseköğretim Kanunu‘nun 4. maddesinde ―Yükseköğretim kurumları olarak yüksek 

düzeyde bilimsel ÑalıĢma ve araĢtırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini 

yaymak, ulusal alanda geliĢme ve kalkınmaya destek olmak‖ yükseköğretimin amaÑları 

arasında sayılmıĢtır. Yükseköğretim Kanunu‘na 7033 sayılı Kanun‘un 18. maddesiyle 

eklenen ek 32. maddesiyle yükseköğretim kurumlarının sermaye Ģirketi statüsünde teknoloji 

transfer ofislerini kurabileceği düzenlenmiĢtir. Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer 

Ofisi Yönetmeliği‘nin (7.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete) 6. maddesinin birinci 

fıkrasının g bendinde ―Êretilen bilgi ve yapılan buluĢları fikri mülkiyet kapsamında koruma 

altına almak ve uygulamaya aktarmak‖ teknoloji transfer ofislerinin görevleri arasında 

sayılmıĢtır.  

Yükseköğretim kurumlarında gerÑekleĢen buluĢlar niteliği bakımından büyük öneme 

sahiptir. Bu nedenle bu buluĢların sayısını ve kalitesini artırmak, uygulamaya aktarmak 

öncelikli amaÑlardandır. BirÑok ülkede bu tür buluĢlar, fikri mülkiyet mevzuatında, ÑalıĢma 

mevzuatında, üniversitelerin kendi düzenlemelerinde veya ayrı kanunlarda düzenlenmiĢtir. 

Yükseköğretim kurumunda gerÑekleĢen buluĢun hangi koĢullarda kime ait olduğu ve hangi 
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yükümlülükler doğurduğu konusunda da ülke mevzuatlarında farklılıklar bulunmaktadır. 

Êniversitelerin fikri mülkiyet politikaları ve teĢvikleri de değiĢiklikler göstermektedir. 

Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, yükseköğretim kurumlarında 

gerÑekleĢen buluĢların hizmet buluĢu olduğu kabul edilmiĢ, üniversitelere hak sahipliği 

tanınmıĢ, buluĢ sahibinin bildirim yükümlülüğü ve yükseköğretim kurumunun patent 

baĢvurusu yapma yükümlülüğü getirilmiĢtir. BuluĢ yapanların farklı yükseköğretim 

kurumlarından olması durumunda,  buluĢ bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına 

ayrı ayrı yapacakları düzenlenmiĢtir. Ayrıca buluĢtan elde edilen gelirin paylaĢımına iliĢkin 

düzenleme yapılmıĢtır. 

Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun, ―ÆalıĢan BuluĢlarına, Yükseköğretim Kurumlarında 

GerÑekleĢtirilen BuluĢlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Æıkan BuluĢlara Dair 

Yönetmelik‘in‖ ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik‘in 

(24.4.2017 tarih ve 30047 sayılı Resmi Gazete) yürürlüğe girmesiyle birlikte üniversiteler de 

teknoloji transfer ofisleri vasıtasıyla yeni düzenlemelere uygun ÑalıĢmalar yürütmeye ve 

kurumda gerÑekleĢecek buluĢlara iliĢkin ilkelerini belirlemeye baĢlamıĢtır. Kanundaki yeni 

düzenlemelerin öğretim üyelerinin buluĢlarının patent korumasını artıracağı, öğretim 

üyelerini teĢvik edeceği beklenmektedir.         
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Özet 

Kripto paralar yaklaĢık 10 yıldır finans piyasalarında yer almaktadır. Son dönemde arkasında merkezi bir 

otoritenin olmadığı bitcoin ve alt coin fiyatlarındaki agresif artıĢ ve azalıĢlar tüm dünyada giriĢimcilerin dikkatini 

ÑekmiĢtir. Bu ÑalıĢmada tüketicilerin kripto paralara karĢı güven algılarını belirlemek iÑin 767 kripto para 

giriĢimcisine online ortamda anket yapılmıĢtır. AraĢtırmaya katılanların demografik ve kripto para kullanım ve 

yatırım değiĢkenleri nominal ve oran ölÑeği ile ölÑülmüĢtür. Test sonuÑları, güven faktörü ile yatırım kararı 

arasında pozitif bir korelasyon olduğunu ortaya koymuĢtur. Uygulanan regresyon testi sonucunda, kripto paralara 

yatırım kararının güven unsurundan pozitif olarak etkilendiği ortaya ÑıkmıĢtır. Ayrıca, yatırım tutarındaki her bir 

birimlik artıĢın, %27‘lik kısmı kripto paraya olan güven tarafından aÑıklanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici DavranıĢları, Bitcoin ve alt coinler, Güven, GiriĢimcilik 

A RESEARCH ON TRUST FACTOR IN CRYPTO CURRENCY 

ENTREPRENEURSHIP 

 

 
 

 

Abstract 

Crypto currencies have been present in the money market for about 10 years. Aggressive increases and decreases 

in the prices of bitcoin and altcoin, which do not have a central authority behind them, have attracted 

entrepreneurs all over the world. In this paper, online questionnaire has been applied to 767 crypto currency 

entrepreneurs in order to define the trust perception of consumers towards crypto currencies. In this study, the 

demographical, crypto money usage and investment variables of the participants have been measured with 

nominal and ratio scales. The test results reveal that, there is a positive correlation between trust and crypto 

currency investment decision. According to the regression results, trust towards crypto currencies effects the 

investment decision positively. In addition, a %27 percentage part of each unit increase in investment amount can 

be explained by the trust felt towards the currency.  

Keywords: Consumer Behaviors, Bitcoin and Alt coins, Trust, Entrepreneurship 

 

1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Kripto paralar, yaklaĢık 10 yıldır küresel finans piyasalarına yeni bir olgu sunmaktadır (Ciaian vd., 

2018: 173). Bu paralar alternatif bir para ve aynı zamanda yatırım (dijital yastık altı aracı) fırsatı 

sağlamaktadır. Sanal para, kriptografik para, dijital para, elektronik para, e-para (AteĢ, 2016: 351), 

online para ya da kripto para olarak adlandırılan bu paralar ilk olarak 1982 yılında David Chaum 

tarafından önerilmiĢtir (Khalilov vd., 2017: 2). Yapısında Ģifrelemeyi kullanan kripto paraların teorik 

altyapısı 1998 yılında Wei Dai tarafından (Gültekin ve Bulut, 2016: 83) ortaya atılsa da arkasında 

merkezi bir otoritenin olmadığı uÑtan uca aÑık kaynaklı ödeme sistemini ilk kez Satoshi Nakamoto 

geliĢtirmiĢ ve yeni bir dönem baĢlamıĢtır.  

Nakamoto‘ya (2008: 1) göre bitcoin (BTC), uÑtan uca (peer-to-peer) elektronik nakit aktarımının sade 

bir versiyonu olup online ödemelerin bir taraftan diğerine finansal bir kurum aracılığı olmaksızın 

direkt olarak gönderilmesini sağlamaktadır. Bitcoin madenci, blok zincir ve cüzdan olmak üzere üÑ 

ana bölümden oluĢmaktadır (Presthus ve O‘Malley, 2017: 90). Êretimi 21 Milyon adet ile 

sınırlandırılan (Nair ve Cachanosky, 2017: 268) bitcoinin 17 ġubat 2018 itibariyle Blockchain.info 

verilerine göre 16.870,738 adeti dolaĢımdadır ve 1 BTC = 10.750USD‘dir. Bitcoin‘e alternatif olarak 

üretildiği iÑin (AteĢ, 2016: 360) diğer kripto paralar ―Alt coin‖ olarak adlandırılmaktadır. Sayıları 

1541‘i bulan altcoinlerden en önde gelenleri Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, Stellar, Iota, Dash, 

Tether ve Dogecoin‘dir.   

Dünyanın dört bir yanından giriĢimciler risk alarak tasarruflarını bitcoin ve alt coinlerin alım-satımını 

yaparak değerlendirmektedir. Bireysel yatırımcılar yatırım kararı verebilmeleri iÑin öncelikle yatırım 

yapacakları araca güven duymalıdırlar. Ardından yatırım aracına güven arttıkÑa o araca yatırım tutarı 

da artacaktır. Bu doğrultuda bu ÑalıĢmada hipotezler aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir.  
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H1: Kripto paralara olan güvenin artması, tüketicilerin kripto para yatırımı yapma kararını pozitif 

yönde etkiler. 

H2: Kripto paralara olan güven arttıkÑa, kripto paralara yapılan yatırım tutarı da artacaktır. 

Kripto paralar ile ilgili Türkiye‘deki literatürde genellikle bitcoin ve altcoinler üzerine teorik altyapı 

verilmekte olup tüketicilerin kripto paralara karĢı davranıĢını inceleyen ÑalıĢmalara ihtiyaÑ 

duyulmaktadır. Bu ÑalıĢmada amaÑ, tüketicilerin kripto paralara karĢı güven algılarını belirlemektir. 

Bu doğrultuda ÑalıĢmada giriĢimcilerin kripto paraları altın, döviz ve hisse senedi gibi geleneksel 

yatırım araÑları kadar güvenilir bulup bulmadığı, kripto para borsalarına hisse senedi borsası (BĠST) 

kadar güvenip güvenmediği sorularına cevap aranmaktadır.  

 

2. YÖNTEM 

ÆalıĢmada birincil kaynakların yanı sıra sosyal bilimler alanında veri toplamada en Ñok kullanılan 

yöntemlerden biri olan anket yöntemi tercih edilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında örneklem olarak sosyal 

medya aracı Twitter‘da kripto para, blok zincir, bitcoin ve alt coinler ile ilgili önde gelen hesap 

kullanıcılarından kendi ana sayfalarında hazırladığımız anketi yayınlamaları iÑin izin alınmıĢtır. 

Æoktan seÑmeli sorulardan oluĢan anket ile 767 kiĢiden   online olarak bilgiler toplanmıĢtır. 

Hazırlanan anket yeniden gözden geÑirilerek güvenilirlik testi yapılmıĢtır. Son olarak bulgular 

toplanarak istatistiksel ÑalıĢma yapılmıĢtır.  

2.1 Ölçekler 

AraĢtırmaya katılanların demografik ve kripto para kullanım ve yatırım değiĢkenleri nominal ve oran 

ölÑeği ile ölÑülmüĢtür. Kripto paraya güven tutumlarına iliĢkin yargılar ise, bu konuda geliĢtirilmiĢ 

herhangi bir ölÑek olmaması sebebiyle, Aksoy (2006: 86)‘un elektronik pazarlara olan güven 

ölÑeğinden uyarlanmıĢtır. Orijinali on bir değiĢkenden oluĢan ölÑek, yedi değiĢken olarak adapte 

edilmiĢ ve güvenirlik analizi sonucu cronbach‘s alpha 0.832 olarak elde edilmiĢtir. Bir ucu ―kesinlikle 

katılmıyorum‖ diğer ucu ise ―kesinlikle katılıyorum‖ olan ölÑek, 5‘li likert olarak kullanılmıĢtır.  

2.2 Örneklem 

AraĢtırmada toplam katılımcı sayısı 767 olup, katılımcıların %14‘ü kadınlardan, %86‘sı erkeklerden 

oluĢmaktadır. Detaylı sonuÑlar Tablo 1, 2, 3 ve 4 de yer almaktadır. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyet Bilgilerine Ait Veriler  

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kadın 107 14,0 14,0 14,0 

Erkek 660 86,0 86,0 100,0 

Total 767 100,0 100,0  

Tablo 2‘ye göre medeni durum incelendiğinde, katılımcıların %47‘sinin evli, %53‘ünün bekar olduğu 

görülmektedir. Ankete katılanların medeni durumlarının birbirine yakın olduğu bulunmuĢtur. 

Tablo 2: Katılımcıların Medeni Durum Bilgilerine Ait Veriler 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Evli 359 46,8 46,8 46,8 

Bekar 408 53,2 53,2 100,0 

Total 767 100,0 100,0  
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Katılımcıların büyük bir Ñoğunluğu (%76) kendilerini orta gelir gurubunda kabul etmiĢ olup, %13‘ü 

yüksek gelir grubunda, %11‘i ise düĢük gelir grubunda olduklarını belirtmiĢtir.  

 

Tablo 3: Katılımcıların Gelir Grubuna Ait Veriler 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid DüĢük 82 10,7 10,7 10,7 

Orta 582 75,9 75,9 86,6 

Yüksek 103 13,4 13,4 100,0 

Total 767 100,0 100,0  

Ankete katılanların büyük bir Ñoğunluğu (yaklaĢık %68‘i) lisans mezunu, geri kalanlar ise sırasıyla 

Yüksek Lisans/Doktora (%19) Lise (yaklaĢık %8‘i), Énlisans (%5) ve Ñok az bir kısım da Ġlköğretim 

mezunu (%0,7) olarak gerÑekleĢmiĢtir.  

 

Tablo 4: Katılımcıların Eğitim Durumuna Ait Veriler 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ġlköğretim 5 ,7 ,7 ,7 

Lise 58 7,6 7,6 8,2 

Énlisans 38 5,0 5,0 13,2 

Lisans 518 67,5 67,5 80,7 

Y.Lis/Doktora 148 19,3 19,3 100,0 

Total 767 100,0 100,0  

 

2.3 Analiz 

Bu ÑalıĢmada incelenecek olan iki bağımlı değiĢkenin yapıları itibari ile ordinal regresyon ve lineer 

regresyon kullanılmıĢtır. Bağımlı değiĢkenin kategorik olduğu durumlarda kullanılan bu ordinal 

regresyon, bağımsız değiĢkenlerle neden sonuÑ iliĢkisini belirlemeye yarar ve bağımsız değiĢkenlere 

göre bağımlı değiĢkeninin beklenen değerlerinin olasılık olarak elde edilmesini sağlar (Akın ve 

ġentürk, 2012: 184). Lineer (doğrusal) regresyon ise iki değiĢken arasındaki sebep sonuÑ iliĢkisini 

doğrusal bir modelle ortaya koyan yönteme denir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

Uygulanan korelasyon testi sonucunda, değiĢkenler arasında anlamlı bir korelasyon olduğu ve Ñoklu 

bağıntı (multicollinearity) olmadığı görülmüĢtür. Uygulanan ordinal regresyon testi sonucunda H1 

hipotezi test edilmiĢtir. Ġlk olarak, H1‘i test etmek amacıyla, yatırım kararı ile güven arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. Model fit sonuÑlarına göre, Sig. Değeri p<0.001‘dır. Bunun anlamı, kripto paralara olan 

güven, yatırım kararını pozitif olarak etkilemektedir. R
2
 değerinin 0.452 olarak bulunması 

modelimizin yatırım kararını %45 olarak aÑıkladığını ortaya koymaktadır. 

Bu sonuÑlara göre, H1 hipotezinin kabul edildiği söylenebilir. Ancak ordinal regresyonun 

varsayımlarından biri, modelin paralellik varsayımı Ģartını gerÑekleĢtirmesi koĢuludur. Dolayısıyla bu 

varsayımının uygunluğu gösteren paralellik testi sonuÑlarına göre parametre tahminlerinin aynı kesme 

noktasından geÑmediği bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Bu da bazı bağımsız değiĢkenlerle logitler arasındaki 

iliĢkinin her zaman aynı olmadığı anlamına gelmektedir. Bu sebeple her ne kadar diğer sonuÑlar 

istatistiki olarak anlamlı Ñıksa da genelleme yapılırken dikkatli davranmak gerekir (Norusis, 2011: 75) 
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H2 testi iÑin ise lineer regresyon testi yapılmıĢtır. Skewness ve Kurtosis sonuÑlarına göre verilerin 

kabul edilebilir değerler arasında olduğu gözlemlenmiĢ, ayrıca uÑ değer (outlier) olmadığı ve normal 

dağılım gösterdiği görülmüĢtür. Korelasyon testi sonucunda, güven ve yatırım tutarı arasında kabul 

edilebilir bir pozitif korelasyon olduğu bulunmuĢtur (Tablo 5). 

Tablo 5: Korelasyonlar 

  
Tutar GÊVEN 

Pearson Correlation Tutar 1,000 ,524 

GÊVEN ,524 1,000 

Sig. (1-tailed) Tutar . ,000 

GÊVEN ,000 . 

N Tutar 767 767 

GÊVEN 767 767 

 

Anova sonuÑlarına göre, Sig. değeri p<0.001 Ñıktığından güven ve yatırım tutarı arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir iliĢki olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Bu da H2 hipotezimizin de kabul edildiği 

anlamına gelmektedir.  

Tablo 6: Model Ézeti
b
 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,524
a
 ,274 ,273 1,391 ,274 289,262 1 765 ,000 

a. Predictors: (Constant), GÊVEN 

b. Dependent Variable: Tutar 

Model özeti tablosunda (Tablo 6) da görüleceği üzere, Kripto paralara yapılan yatırım tutarının 

belirlenmesinde güvenin 0.274‘lük bir etkisi olduğu gözlenmektedir. Yani yatırım tutarındaki her bir 

birimlik artıĢın, %27‘lik kısmı kripto paraya olan güven tarafından aÑıklanabilmektedir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

―Güven, elektronik pazarların ve pazarlama uygulamalarının geliştirilmesinde temel bir rol 

oynamaktadır. Güven, aynı zamanda açık şebeke yapıları için de yaşamsal öneme sahiptir‖ (Aksoy, 

2006: 88). Güncel yatırım araÑlarından biri olan kripto paralar iÑin de güven en önemli 

göstergelerdendir. Kripto paraya olan güvenin artırılması daha fazla yatırım Ñekecektir. Tüketicilerin 

kafasındaki Ģüphelerin giderilmesi durumunda güven sağlanmakta ve yatırımların önü aÑılmaktadır.  

Bu ÑalıĢmada tüketicilerin kripto paralara karĢı güven algılarını belirlemek iÑin 767 kripto para 

giriĢimcisine online ortamda anket yapılmıĢtır. Ankete katılanların %14‘ü kadınlardan, %86‘sı 

erkeklerden oluĢmaktadır. Katılımcıların %47‘si evli, %53‘ü bekar olarak birbirine yakın 

gerÑekleĢmiĢtir. Katılımcıların %76 gibi büyük bir Ñoğunluğu kendilerini orta gelir gurubunda kabul 

etmiĢ olup, %13‘ü yüksek gelir grubunda, %11‘i ise düĢük gelir grubunda olduğunu belirtmiĢtir. 

Ankete katılanların %68‘i lisans mezunu, geri kalanlar ise sırasıyla Yüksek Lisans/Doktora (%19) 

Lise (%8), Énlisans (%5) ve Ñok az bir kısım da Ġlköğretim mezunu (%0,7) olarak gerÑekleĢmiĢtir.  

ÆalıĢmada uygulanan korelasyon testi sonucunda, değiĢkenler arasında anlamlı bir korelasyon olduğu 

ve Ñoklu bağıntı olmadığı görülmüĢtür. SonuÑ olarak, kripto paralara olan güven, yatırım kararını 
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pozitif olarak etkilemektedir. Ayrıca, yatırım tutarındaki her bir birimlik artıĢın, %27‘lik kısmı kripto 

paraya olan güven tarafından aÑıklanabilmektedir.  

ÆalıĢma kripto para giriĢimciliği ve tüketici davranıĢları alanında ilk ÑalıĢmalardan olması dolayısı ile 

konu ile ilgili teoriye ve uygulamacılara katkı sunması beklenmektedir. Ocak-ġubat 2018 döneminde 

sadece kripto para alanındaki Twitter kullanıcılarına online anket yapılması araĢtırmanın sınırlılığını 

oluĢturmaktadır. Bundan sonraki ÑalıĢmalarda tüm Türkiye‘deki giriĢimcileri kapsayacak Ģekilde daha 

kapsamlı bir ÑalıĢma yapılması önerilebilir.   
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ÖZET 
21. yy. hızlı değiĢen yapısı, teknolojik geliĢmeleri ve bu geliĢmelerin hayatımızda yarattığı farklılıklarla 

geÑtiğimiz yüzyıllardan hızla ayrılmaktadır. Ticari hayatta ve günlük hayatta yaĢanan değiĢim yeni arayıĢları da 

beraberinde getirmektedir. Bu arayıĢın bir diğer nedeni de geÑmiĢ yıllarda yaĢanan kriz tecrübeleri ve bu krizlerin 

doğurduğu güvenlik endiĢesidir. 

 

Ézellikle 2008 krizi sonrası, merkezi otoriteye ve bu otoritenin kontrolündeki paralara duyulan güvensizlik yeni 

arayıĢları beraberinde getirmiĢ ve kripto para olarak adlandırılan Ģifreleme teknolojisi üzerine kurulu paralar 

hayatımıza girmiĢtir. 2018 yılı ġubat ayı itibariyle 8569 piyasada, 1513 kripto para iĢlem görmektedir. Bu 

paraların piyasa değeri 328.519.526.596$‘dır. Dikkate değer bir ekonomik boyut kazanan bu piyasanın 

bilinirliğinin artması önemlidir.  

 

Bu ÑalıĢma, öncelikle para ile ilgili temel kavramları tanıttıktan sonra kripto paraların ÑalıĢma sistemini ve 

ekonomik boyutlarını göstermeyi amaÑlamaktadır. Kimilerine göre geleceğin teknolojisi kimilerine göre ise 

dünya tarihinin en büyük balonu olan bu paralar, ÑalıĢma kapsamında teorik olarak incelenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler; dijital para, sanal para, kripto para, blok zincir 

 

 

CYRPTO CURRENCY AND PREDICTIONS 
 

 

 

ABSTRACT 
21st century with its rapidly changing structure, technological developments, and the differences that these 

developments create in our lives separated from the centuries we have passed. The change in business and daily 

life brings with new quests. Another reason for this quest is crises experienced in the past years and the concern 

of security caused by these crises. 

 
Particularly after the 2008 crisis, the insecurity of the central authority and central authority currencies, brought 

with new quests and currencies based on cryptographic technology and called crypto currency entered our lives. 

As of February 2018, 1513 crypto currency is traded on 8569 market. The market capitalization of these 

currencies is $ 328,519,526,596. It is important to increase awareness of this market, which has a remarkable 

economic dimension.  
 
This study aims to show the running system and economic dimensions of crypto currency and to introduce basic 

concepts of money. According to some people these currencies are the technology of the future, according to 

some they are the greatest balloon of world history. Crypto currencies have been theoretically examined within 

the scope of the study.  

 

Key Words; Digital currency virtual currency, crypto currency, block chain  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hesap (ölÑü) birimi olma, mübadele aracı olma, servet biriktirme aracı olma gibi fonksiyonları 

bulunan para yakın tarihe kadar mal para, asli para, itibari para ve kaydi para olarak sınıflandırılmakta 

ve merkezi bir otorite tarafından kontrol edilmekte idi. Ancak, teknolojinin geliĢmesi, özellikle 2008 

krizi sonrası bankalara ve merkezi otoriteye olan güvenin sarsılması ve kodlama sistemindeki hızlı 

ilerleyiĢ dijital paraları da hayatımızın bir parÑası haline getirmeyi baĢardı. 

 

ÆalıĢmanın bu aĢamasında sıklıkla birbiri yerine kullanılan kavramları aÑıklamakta fayda vardır.  

Dijital para(Digitalcurrency):Ġnternet eriĢimi olan bilgisayar veya cihazlara sahip kiĢilere para 

hizmeti veren varlıklardır (Ali, 2014:279). Dijital paralar, sanal para biriminin (fiat olmayan) veya e-

para biriminin (fiat) dijital gösterimini ifade eder (FAFTH, 2014: 4). Dolayısıyla karĢılaĢacağımız en 

genel kavram dijital para olacaktır. 

 

Elektronik para (electronicmoney): Elektronik para ihraÑ eden kuruluĢ tarafından kabul edilen fon 

karĢılığı ihraÑ edilen, elektronik olarak saklanan, 6493 sayılı Kanun‘da tanımlanan ödeme iĢlemlerini 
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gerÑekleĢtirmek iÑin kullanılan ve elektronik para ihraÑ eden kuruluĢ dıĢındaki gerÑek ve tüzel kiĢiler 

tarafından da ödeme aracı olarak kullanılan parasal değerdir (TCMB, Terimler Sözlüğü).O halde 

elektronik para en basit tanımıyla itibari paranın dijital halidir.  

 

Sanal para (virtualcurrency): Herhangi bir merkez bankası, kredi kurumu veya e-para kurumu 

tarafından ihraÑ edilmeyen ve bazı durumlarda paraya alternatif olarak kullanılabilen varlığın dijital 

bir gösterimidir (ECB, 2015: 25). Avrupa Merkez Bankası‘nın 2012‘de yaptığı tanıma göre bu para 

birimi düzenlenmemiĢtir ve yasal dayanakları da yoktur, geliĢtiricileri tarafından kontrol edilir ve 

sadece sınırlı bir grup tarafından kullanılır (ECB, 2012: 5).  

 

Elektronik paralarla, sanal paralar arasındaki benzerlik ve farklılıkları Ģöyle sıralayabiliriz (ECB, 

2012: 16): 

Her ikisinin de para formatı dijitaldir.  

Elektronik para birimleri, yasal statüsü bulunan Euro, Dolar, Pound vb. geleneksel paralardır. Sanal 

para birimleri, yasal statüsü bulunmayan Bitcoin, Linden Doları gibi geliĢtirilmiĢ paralardır. 

Elektronik paralar, kullanıcılar tarafından kabul görür. Sanal paralar ise yalnızca belli bir sanal grup 

tarafından kabul görür. 

Elektronik paralar, yasal olarak düzenlenmiĢtir. Sanal paralar, düzenlenmemiĢtir. 

Elektronik paralar, yasal olarak kurulan elektronik para kuruluĢlarınca üretilir. Sanal paralar, finansal 

olmayan özel Ģirketler tarafından üretilir. 

Elektronik paraların arzı sabittir, sanal paraların arzı ise sabit değildir. 

Elektronik paralar da fonların geri alınması garantilenmiĢtir, sanal paralarda böyle bir garanti yoktur. 

Elektronik paralar denetime tabidir, sanal paralarda denetim yoktur. 

Elektronik paralarda sadece operasyonel risk vardır. Sanal paralarda ise yasal risk, kredi riski, likidite 

riski ve operasyonel risk vardır.  

 

Kripto para (cyrptocurrency):Kripto teknolojisi kullanılarak geliĢtirilen sanal paralardır. Kripto 

paralar merkezi değildir ve doğrulama sistemi olarak da kripto (Ģifreleme) teknolojisini kullanır. 

 

Uluslararası Para Fonu‘nun 2016 yılında yaptığı bir ÑalıĢmaya göre sanal paraların sınıflandırılması 

Ģekildeki gibidir; 
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ġekil 1: Sanal Paraların Sınıflandırılması 

 
Kaynak: He vd., 2016: 4 

 

ġekilde görüldüğü üzere kripto paralar, dijital paralara teknoloji yardımıyla eklenen son halkadır. 

Kripto paralar, günümüzde ciddi bir ekonomik boyuta ulaĢmıĢtır. Hem ticarette hem de yatırım aracı 

olarak kullanılırlar. Bu yüzden kripto paraların geliĢimini, iĢleyiĢini ve piyasa büyüklüğünü 

incelemekte fayda vardır. 

 

2- KRĠPTO PARANIN ORTAYA ÇIKIġI 

Hızlı ve güvenli ödeme araÑları ile alternatif ödeme sistemi arayıĢları en Ñok bilinen kripto para 

Bitcoin‘den Ñok daha eskiye dayanmaktadır. Bilinen ilk giriĢim, Hollanda'da, 1980'lerin sonunda, 

kamyonların petrol ihtiyacını karĢılamak iÑin aÑık kalan petrol istasyonu ÑalıĢanlarını korumak üzere 

geliĢtirilen para yüklü akıllı kartlar ve POS cihazlarıdır (Griffith, 2014:1).  

 

Para ve gizlilik konularında endiĢe taĢıyan David Chaum 1983 yılında web Ģifrelemesinde halen 

kullanılan RSA algoritmasının bir uzantısı olarak kör edici formülü, ardından da DigiCash‘i 

geliĢtirmiĢtir. Kullanıcılarına anonimlik sağlayan DigiCash bir para birimi değildi, ancak hızlı, gizli ve 

güvenilir para transferine imkan tanımaktaydı. ġirket 1998 yılında Microsoft‘un her Windows 

uygulamasına DigiCash‘in yüklenmesi teklifini ret etmesinden sonra battı (Griffith, 2014: 2). 

DigiCash‘le birlikte Ñok sayıda kuruluĢ bu yazılımlara ilgi göstermeye baĢladı ancak Avrupa‘da 

yapılan düzenlemeler ve Netscape adlı Ģirketin giriĢimleri ilgiyi Avrupa‘dan Kuzey Amerika‘ya taĢıdı. 

Bu, kripto paralarla ilgili ilk dalganın son bulması olarak değerlendirildi ve sistemdeki boĢluk First 

Visual ve PayPal gibi ödeme sistemleri ile doldurularak ikinci dalga baĢladı. Bu ödeme sistemlerine 

alternatif olarak Webmoney (Rusya‘da halen kullanılmaktadır), e-gold, Liberty Reserve Eurosu/Doları 

gibi uygulamalar geliĢtirildi ancak bunların pek Ñoğu kara para aklama faaliyetleri dolayısıyla 

kapatıldı  (Æarkacıoğlu, 2016, s. 7).  

 

21. yüzyıla geldiğimizde, kripto teknolojine dayanan, merkezi bir otoritenin kontrolü dıĢında 

geliĢtirilen ve yaygın biÑimde kullanılan para biriminin Bitcoin olduğu görülmektedir. Bitcoin‘in 

dayandığı Ģifre temelli protokol, Kasım 2008‘de Satoshi Nakamota takma adlı yazar tarafından 

yayınlanan ―Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System- EĢlerarası Elektronik Nakit Sistem‖ 

baĢlıklı makale ile internet üzerinden tanıtılmıĢtır. Dünyanın gördüğü en büyük sosyal deney olarak 
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adlandırılan Bitcoin ilk olarak 3 Ocak 2009‘da piyasaya sürülmüĢtür. Dağıtık Defteri Kebir teknolojisi 

kullanan ve kullanıcılarına anonimlik yanısıra güvenlik sağlayan sistem hızla geliĢmiĢ kısa sürede 

benzer altyapıyı kullanan Ñok sayıda altcoin üretilmiĢtir.  

 

Hızla yayılan, hem tasarruf hem de yatırım amaÑlı kullanılan bu para birimi ile ilgili basında birÑok 

yanlıĢ anlaĢılma vardır. Bunlardan en önemlisi Bitcoin‘lerin Ģifrelendiği yanılgısıdır. Aslında Bitcoin 

Ģifreleme olmadan iĢlev görür. ĠĢlemler tamamen güvenilirlik üzerine kuruludur. Gizlilik ve güvenlik 

hedefine ise dijital imza ve Ģifreleme karması iĢlevleri ile ulaĢılır (Courtois ve Bahack, 2014: 2). Bu 

paralarla ilgili en önemli endiĢe ise paranın takip edilmesi ve Ñifte harcamanın engellenmesidir. Ġtibari 

para kullandığınızda, aynı para ile iki defa ödeme yapamaz ya da bilet alamazsınız ancak dijital 

paralarla bu yapılabilir. Bitcoin yazılımında Nakamota buna sıkı önlem almıĢtır, parayı kullanan 

kiĢilerin kimlikleri anonim olsa da her biri kendisine verilen bir kodla takip edilebilir ve para akıĢları 

da böylelikle izlenebilir (Davis, 2011: 63). Bu gibi önlemler Bitcoin‘in birinci ve ikinci dalga kripto 

para giriĢimlerinden Ñok daha uzun süre ekonomik hayatta varlığını sürdüreceği izlenimi 

yaratmaktadır. 

 

3- KRĠPTO PARA TEKNOLOJĠSĠ - BLOK ZĠNCĠR(BLOCKCHAĠN)  

Bitcoin ve benzeri dijital para birimlerine, temel yazılımlarında ve güvenliklerinde kripto (Ģifreleme) 

algoritmaları kullandıkları iÑin kripto paralar denir. Sistem, herkese aÑık bir veri tabanında, her para 

hareketini kaydeder. Bu veri tabanına "blok zinciri" adı verilir (Dwyer, 2015: 83). Daha detaylı 

tanımlarsak, blok zinciri, varlıkların iĢlem bilgilerinin yani ödemelerin, aracısız olarak, güvenli ve geri 

dönülemez bir biÑimde kayıt altına alındığı ve bloklar halinde zincir bir formda saklandığı dağıtık veri 

tabanıdır (Éztaner, 2015:9). Blok zincirinde, iĢlem kayıtları tek tek defterlerde saklanmak yerine bir 

blokta saklanır ve bu blok Ģifresel bir imza ile kendinden sonraki bloka bağlanır ve zincir oluĢturulur. 

Bu zincirler de gerekli izne sahip herkesin paylaĢıp, doğrulayabildiği dağıtık defteri kebir‘i oluĢturur 

(Êzer, 2017:24).  

 

AĢağıdaki Ģekilde bankalar gibi tek bir merkezde kayıtların toplandığı merkezi yapı, sorumluluğun 

belli merkezlere dağıtıldığı yapı ve kripto paralarda kullanılan sorumluluğu tüm kullanıcıların 

paylaĢtığı dağıtık yapı görülebilir. 

 

 

 

 

ġekil 2:Sorumluluk Merkezine Göre Yapılar 

 
Kaynak: Bilgem-Tubitak, 2018. 

 

Merkezi ödeme sistemlerinde ve blok zinciri teknolojisini kullanan Bitcoin gibi para birimlerinde para 

transferinin nasıl ÑalıĢtığını aĢağıdaki Ģekillerde görebiliriz. 
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ġekil 3: Merkezi Édeme Sistemi ve Dağıtık Édeme Sistemi 

 

 
Kaynak: He vd., 2012, s.8. (IMF Staff) 

 

ġekilde görüldüğü gibi, blok zincirde yer alan her katılımcı dağıtık defteri kebir‘in tamamının ya da 

bir bölümünün kopyasına sahiptir. Defteri kebirin tamamının kopyasını tutan kullanıcılara ―tam 

düğüm (fullnode)‖ adı verilir. Düğümde yer alan kullanıcıların gerÑekleĢtirdiği iki temel rolden de 

bahsetmekte fayda vardır. Bunlardan ilki ―madencilik‖, ikincisi de ―cüzdan‖ dır. 

 

Bitcoin ağında, paralar basılamaz, internet teknolojisi kullanılarak üretilir (mined). Madenciler, 

hazırlanan ilk algoritmayı desteklemek ve güÑlendirmek iÑin bağımsız olarak ÑalıĢırlar. Sistemin 

inceliği, Bitcoin üretirken, madencilik ağının para birimleri arasındaki Bitcoin‘lerin değiĢimini de iĢler 

hale getirmesinden kaynaklanmaktadır (Bradbury, 2013:5). ĠĢin özüne bakıldığında madencilik 

katılımcıların blok zincirin güvenilirliğini sağlamak iÑin yaptıkları kayıt iĢlemidir. Uygulamada, 

Merkezi Ödeme Sistemi A1‘den B1‘e Édeme; 

 

-Para, A1‘in A Bankasındaki 

hesabından düĢülür. 

- Merkez Bankası Parayı A‘nın 

tasfiye hesabından B‘ye aktarır. 

- Merkez Bankası, bankalararası 

iĢlemlerin geÑerliliğini 

doğrulamak, Ñift ödemeye ve 

sahte iĢlemlere karĢı korumak 

üzere kayıtlarını (defter-i kebir) 

tutar.  

- B Bankası parayı B1‘in 

hesabına ekler. 

- A Bankası ve B Bankası kendi 

müĢterilerin transfer kayıtlarını 

tutar. 

Bitcoin (Blok zincir)örneğindeki 

dağıtık defter-i kebir sistemi 
A‘dan B‘ye ödeme; 

-ĠĢlem, an itibariyle aÑık olan 

bloğa eklenecek bir kayıt olarak 

hazırlanır. 

- ĠĢlem kaydı ağdaki tüm katılımcılara 

yayımlanır. 

-Madenciler iĢlemi doğrular. 

-ĠĢlem değiĢtirilemez, herkesin eriĢimine 

aÑık bir kayıt olarak mevcut bloğa 

eklenir. Blok dolmuĢsa, yeni bir blok 

yaratılır. 

-Kayıt bu yeni bloğa ve yeni blok zincire 

eklenir. 

 -Édeme B‘nin hesabına geÑer. 

***Blok zincir‘de; iĢlem kayıtlarının 

(defterlerin) kopyaları ağdaki birden 

fazla bilgisayarda tutulur ve herkes 

tarafından görülebilir. ĠĢlem, ağa 

bilgisayar kaynağı sağlayarak Ñok sayıda 

bireysel düğüm (madenciler) kurar. 

Madenciler doğrulama sürecinin bir 

parÑası olarak bir Ģifreleme bulmacasını 

Ñözerler. Madenciler, ağdaki bu iĢi 

yapmak iÑin kanıt göstermelidir (proof-

of-work), ki bu yazılım ve enerji 

kaynakları aÑısından maliyetlidir. 

Yalnızca Ñözümü diğerlerinden daha hızlı 

bulan madenci, hizmetlerine ödül olarak 

yeni basılan Bitcoin'i alır. 
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madencilik süreci matematiksel bir problemin Ñözülmesinden oluĢur. Ġlk madenci, teknik olarak bir iĢ 

kanıtı (Proof-of-work) geliĢtirmek iÑin, blok zincirine bir dizi iĢlem ekleyebilir. Bu iĢlemler 

Ñözüldüğünde yeni bir blok zincire eklenir ve bu bloğun eklenmesini sağlayan madenci Bitcoin‘le 

ödüllendirilir (Houy, 2014: 1).   

 

Cüzdan (wallet), bireylerin Bitcoin'lerini sakladıkları, alım-satım iĢlemlerini yaptıkları programlardır. 

Bitcoin‘ler, sahiplerinin sabit diskinde yer alan gizli dizinde bulunan 'wallet.dat' adlı bir dosyada 

saklanır. Wallet.dat dosyası, kripto yazılımının en önemli dosyasıdır. Nakit paralarda olduğu gibi, bir 

kullanıcı wallet.dat dosyasını kaybederse veya Ñaldırırsa kripto paraları kaybolur. Blok zincir 

teknolojisinin, aÑık kaynak protokolü ve merkezi olmayan yapısı, ağın kontrolünün kullanıcıların 

elinde kalmasını sağlar. ĠĢlemler, ağdaki katılımcılarla gerÑekleĢtirilir, bankacılık kurumları gibi 

üÑüncü taraflara güvenmeksizin kullanıcılar kendi paralarının ve verilerinin güvenliğinden sorumlu 

olurlar (Ahamad vd., 2013, s.43). Blockchain.org sitesinden alınan bilgiye 4 ġubat 2018 itibariyle 

22.804.131 kiĢi cüdan kullanmaktadır. 

  Grafik 1: Blok Zincir Cüzdan Kullanıcıları 

 
Kaynak: https://blockchain.info/tr/charts/my-wallet-n-users?timespan=all 

 

4- KRĠPTO PARANIN PĠYASA BÜYÜKLÜĞÜ 

3 Ocak 2009 tarihinde ilk Bitcoin‘in üretilmesiyle piyasaya giren kripto paralar zaman iÑinde 

beklenmeyen hızlarda büyümüĢ ve iĢlem hacmi dikkate değer boyutlara ulaĢmıĢtır.  

 

Kripto paraların yazılımı aÑık kaynak kodlu olduğundan, herhangi bir kripto para biriminin 

değiĢtirilmiĢ sürümünün piyasada iĢlem görmesi veya kopyalanması kolaydır. Bugün, World Wide 

Web'de yüzlerce kripto para birimi bulunabilir ve bilinmeyen Ñok sayıda para birimi de online kabulü 

bekliyor olabilir(Bornholdt ve Sneppen, 2014: 1). Kripto paraların iĢlem gördüğü ―coinmarketcap‖ 

verilerine göre Ocak 2018 itibariyle 1507 adet kripto para piyasada iĢlem görmektedir. Bunlardan 

piyasa değeri en yüksek ilk 10‘u aĢağıdaki gibidir; 

Tablo 1: Piyasa Değerine Göre Kripto Paralar 

 
Adı Sembol 

Piyasa Değeri 

(USD) 
DolaĢımdaki Miktarı 

1 Bitcoin 
BTC $155.706.607.239 16.843.362 BTC 

2 Ethereum ETH $94.194.293.278 97.390.252 ETH 

3 Ripple XRP $35.924.289.031 39.009.215.838 XRP * 

4 Bitcoin Cash BCH $21.267.832.055 16.947.425 BCH 

5 Cardano ADA $11.170.782.050 25.927.070.538 ADA * 

6 Litecoin LTC $8.382.384.203 55.052.733 LTC 

7 Stellar XLM $8.054.025.624 18.431.234.652 XLM * 

8 NEO NEO $7.980.895.000 65.000.000 NEO * 

9 EOS EOS $6.427.265.222 645.562.478 EOS * 

10 NEM XEM $5.611.778.999 8.999.999.999 XEM * 

*Madenciliği yoktur 

Kaynak: https://coinmarketcap.com/ 
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Piyasa değeri en yüksek olan kripto para Bitcoin ilk üretildiğinde, 1 BTC= 0,00076$‘dan iĢlem 

gömüĢtür. Arzı sınırlı olan ve 2040 yılına kadar 21 milyon adet üretilmesi planlanan Bitcoin‘in 30 

Aralık 2017 tarihi itibariyle değeri 30.685,40 $‘dır (Ali vd., 2014: 248). 

 

Ocak 2018 itibariyle, 62 ülke de, 2174 Bitcoin Atm‘si, 25 üretici, 329 operatör, 40029 diğer servis 

bulunmaktadır (coinatmradar). Bu ülkelerin harita görüntüsü aĢağıdaki gibidir. 

 

ġekil 4:  Dünyadaki Bitcoin Servisleri 

 
Kaynak:https://coinatmradar.com/ 

 

Bu 62 ülkenin dökümü ise Ģöyledir; 

Tablo 2: Bitcoin Servisi Veren Êlkeler 

USD- 1418 yer Slovenya- 9 yer Malta- 3 yer Kıbrıs- 1 yer 

Kanada- 356 yer Filipinler- 7 yer Kolombiya- 3 yer Endonezya- 1 yer 

Ġngiltere- 109 yer Hong-Kong- 7 yer NorveÑ-2 yer Æin- 1 yer 

Avusturya- 97 yer Yunanistan- 6 yer Bulgaristan- 2 yer Brezilya- 1 yer 

Ġspanya- 40 yer Tayvan- 6 yer Danimarka- 2 yer Aruba- 1yer 

Avusturalya- 24 yer Dominik Cum-6 yer Litvanya- 2 yer Barbados- 1 yer 

Finlandiya- 21 yer Singapur- 5 yer Macaristan- 2 yer Jamaika- 1 yer 

Æek Cumh.-24 yer BelÑika- 5 yer Guam- 2 yer Anguilla- 1yer 

ĠĢviÑre- 20 yer Romanya- 5 yer ġili- 2 yer Nijerya- 1yer 

Ġtalya- 18 yer Hırvatistan- 4 yer Fransa- 2yer Peru- 1 yer 

Hollanda- 17 yer Vietnam- 4 yer Estonya- 2 yer Mongolia- 1 yer 

Slovakya- 13 yer Sırbistan- 4 yer Kosta Riko- 2 yer Malezya- 1 yer 

Meksika- 12 yer Polonya- 4 yer Suudi Arab- 1 yer LihtenĢıtayn- 1yer 

Japonya- 11 yer Kosova- 4 yer Ukrayna- 1 yer Portekiz- 1yer 

Rusya-11 yer Ġsrail- 4 yer ĠsveÑ- 1 yer  

Panama- 10 yer Kazakistan- 3 yer Güney Kore- 1 yer  

 

62 ülkede atm‘leri ile hizmet veren kripto paraların iĢlem hacmi ve tutarı da oldukÑa büyüktür. 

coinmarketcap verilerine göre 5 ġubat 2018 itibariyle 8569 piyasada, 1513 kripto para iĢlem 

görmektedir. Bu paraların piyasa değeri 328.519.526.596$ ve son 24 saatteki iĢlem hacmi de 

22.797.599.317$‘dır. Kripto para piyasasında Bitcoin‘in ağırlığı %36.3‘dür. Günlük, hatta anlık olarak 

değiĢen bu veriler sadece kripto paraların neden önemli olduğunu göstermek ve ekonomik boyutları 

hakkında fikir vermek üzere paylaĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

371 

Grafik 2: Bitcoin ĠĢlem Hacmi 

 
Kaynak: http://data.bitcoinity.org/markets/volume/all?t=b 

 

Okcoin, huobi, btcchina, mtgox, bitfinex, bittamp, lakebtc, btce, bitflyer gibi Ñok sayıda borsadan 

alınan bilgilere göre yukarıda Ģekilde görüldüğü üzere bitcoin iĢlem hacmi 2017 yılında en yüksek 

seviyelerine ulaĢmıĢtır. Aynı dönemlerde bitcoin fiyat oynaklığı da yükselmiĢtir. 

 

 

 

 

Grafik 3: Bitcoin Fiyat Oynaklığı 

 
Kaynak:http://data.bitcoinity.org/markets/volatility/all/USD?g=15&r=day&t=l 
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Grafik 4: Altın Fiyat Oynaklığı 

 
   

Altın fiyatlarına iliĢkin volatilite incelendiğinde, 2011 yılının ilk yarısından itibaren baĢlayan ve 

dönem dönem yükselen fiyat oynaklığının, özellikle 2013 yılının ilk yarısında zirveye ulaĢtığı 

görülmektedir. Altın fiyatları genel olarak oynak bir yapı gösterirken, bitcoin fiyatı son dönemlerde 

altın fiyatlarına göre daha oynak bir hal almıĢtır. Bu durum yatırımcıların, bitcoini altına göre daha 

riskli olarak değerlendirmesine neden olabilir. 

 

Grafik 5:Bitcoin ve Altın Fiyatlarının KarĢılaĢtırılması 

 
 

Yatırımcılar iÑin en güvenilir değer saklama aracı olan altın ile bitcoin fiyatları karĢılaĢtırıldığında, 

2014 yılından itibaren bitcoin fiyatlarının altın fiyatlarının üzerinde yükseldiği ve 2017 yılının 

sonunda fiyat farkının zirve yaptığı görülmektedir. Bu durumda bitcoin fiyatının yükseliĢini, 

piyasaları takip ederek fırsata dönüĢtüren yatırımcıların oldukÑa yüksek getiriler elde ettiği 

söylenebilir. Bununla birlikte bitcoin fiyatları hızlı bir yükseliĢ gösterse de politika yapıcıların, merkez 

bankalarının, finansal denetim mekanizmalarının ve bilim adamlarının aÑıklamaları, yatırımcıların 

kripto paralara temkinli yaklaĢmasına, bitcoine olan talebin azalmasına ve fiyatının düĢmesine neden 

olabilecektir. Eski dönemlerden beri en güvenilir liman ve en iyi değer saklama aracı olan altın, 

günümüzde hala güncel bir yatırım aracı olma özelliğini korumaktadır. Kripto paraların gelecekte 

önemli bir değer saklama aracı olarak kullanılır hale gelmesi ve güvenirliğinin artması, onu belki de 

altının tahtına oturtabilecektir. 

 

5- KRĠPTO PARANIN KULLANIM ALANLARI 

Kripto paralar ve hatta bu paraların altında yatan blok zincir teknolojisi Ñok farklı alanlarda 

kullanılabilmektedir. Bunlar (Éztaner, 2015:14); 

Para birimi olarak kullanılabilirler. 

Sanal cüzdanlar sayesinde para transferinde kullanılabilirler. Aynı zamanda ödeme aracıdırlar. 

Blok zincir üzerinde oluĢturulan protokollerle hisse senedi, tahvil gibi varlıklar yaratılabilir, 

saklanabilir veya transfer edilebilir. 

Blok zincir teknolojisi sayısal kimlik oluĢturmada kullanılabilir. 

Altın Fiyat Oynaklığı 
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Blok zincir teknolojisiyle doğrulanabilir veriler oluĢturulabilir, bu veriler denetlenebilir ve süreÑ takip 

edilerek kanıtlanabilir. 

Akıllı sözleĢmeler oluĢturulabilir ve dijital olarak oluĢturulan bu sözleĢmeler resmileĢtirilebilir ve 

yönetilebilir. 

Her ne kadar Bitcoin para biriminin oynaklığının Bitcoin'in geliĢmiĢ bir para biriminin özelliklerini 

henüz taĢımadığını gösterdiği söylense de(Bornholdt ve Sneppen, 2014: 1) blok zincir teknolojisinin 

kullanım alanlarına bakıldığında bu para birimlerinin de bu teknolojinin de geleceğin tasarımında 

sıkÑa karĢılaĢılması muhtemel bir konu olduğu görülebilir. CreditSuisse Bankası tarafından hazırlanan 

BlockChain2.0 baĢlıklı rapor 2014 yılında kullanım alanı geniĢleyen bu teknolojinin 2025 yılında 

olgunluk evresine ulaĢacağını öngörmektedir. Aynı rapora göre 2017-2018 yılları, blok zincir 

teknolojisiyle ortaya Ñıkarılan ürünlerin yayıldığı, yeni modellerin ortaya Ñıktığı ve destekÑilerinin 

oluĢtuğu yıllar olarak kabul edilmektedir. 

 

ġekil 5:  Blok Zincir Teknolojosinin GeliĢimi 

 
Kaynak: http://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html 

 

 

6- SONUÇ YERĠNE 

Aracıları ortadan kaldıran, sorumluluğu tüm kullanıcılarına dağıtan, merkezi bir otoriteye ihtiyaÑ 

duymayan, güvenli, eriĢilebilir, değiĢtirilmez bir teknolojiyle üretilen kripto paralar ve kullandıkları 

teknoloji zaman iÑinde geliĢime aÑıktır. ġu an iÑin paranın yerine geÑebilecek gibi görünmeseler de 

zaman iÑinde bu potansiyeli taĢımaktadırlar ancak bunun iÑin yeterli öngörü ve güvenilirlik mevcut 

değildir. Bu yüzden düzenlemelere ihtiyaÑ vardır. Ekonomi haberlerinden derlenen bilgilere göre 

Merkez Bankaları‘nın bakıĢ aÑısıyla kripto paralar değerlendirildiğinde; ABD merkez Bankası‘nın 

halen teknik sorunları devam eden bu piyasaya girmek konusunda hevesli olmadığı görülmemektedir. 

Avrupa Merkez Bankası, kripto para piyasasını ―lale Ñılgınlığından‖ sonraki en büyük balon olarak 

nitelemekte, istikrarsız olan bu para biriminin suÑ örgütleri tarafından kullanıma aÑık olduğunu ve 

ülke ekonomilerini de vergi kaybına uğratacağını düĢünmektedir. Æin Merkez Bankası kripto paraya 

en sıcak bakan bankalardan biri olarak, kontrol sahibi olduğu bir para birimi üzerinde ÑalıĢmaktadır. 

Japonya Merkez Bankası talep olmadığı iÑin kripto paralara mesafeli olmakla birlikte sektör üzerinde 

de düzenleyici önlemler almaya ÑalıĢmaktadır. Almanya Merkez Bankası, kripto paraları spekültaif 

olarak değerlendirmekte ve bu konuya son derece mesafeli yaklaĢmaktadır. Ġngiltere Merkez Bankası, 

kripto paraları finansal alanda bir devrim olarak nitelendirmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası ise iyi tasarlanmıĢ kripto paraların finansal istikrara katkı sağlayacağını belirtmektedir.  

 

ÆeĢitli endiĢeleri taĢıyan bu paraların basılı formadaki paralara göre en büyük avantajı ise transferleri 

noktasındadır. Kripto paralar ikame paralara göre daha kolay ve daha ucuz transfer edilebilirler. Para 

transferi ile bankaların uyguladığı prosedürler kripto paralar iÑin geÑerli olmadığından transfer daha 

kolaydır.  Fiziki bir varlık olmadığından saklanması kolaydır. Tüm bu avantajlarının yanında 

kullandıkları enerji ve Ñevreye verdikleri zararda dikkate değer boyutlardadır. Aynı zamanda kontrol 

dıĢı olan bu paraların terörizm ve kara para aklama gibi alanlarda kullanılması endiĢesi de ülkeler 

aÑısından düzenleme gerekliliklerini zorunlu kılmaktadır. 

 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
374 

Kripto paraların altında yatan dağıtık defteri kebir- blok zincir teknolojisinin kullanımının yalnızca 

kripto para birimleri ile sınırlı olmadığı, bankacılık, finans, sağlık gibi birÑok sektörün geliĢimine 

öncülük edecek nitelikte olduğu da unutulmamalıdır.  

 

Gelecekte hızlı, ucuz ve kolay eriĢilebilen araÑlara duyulacak ihtiyacın artacağı aÑıktır. Bu durumda 

teknolojinin takip edilmesi, kullanılması ve geliĢtirilmesi hem ekonomiye ilgi duyan araĢtırmacılar 

hem de ekonomik otoriteler aÑısından Ñok büyük önem arz etmektedir. Bu ÑalıĢmayla kripto paralar ve 

blok zincir teknolojisi hakkında bir temel oluĢturulmaya ÑalıĢılmıĢ, uzun vadede elde edilecek 

verilerle istatistiki ve ekonometrik analizlerin yapılması da hedeflenmektedir.  
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SĠGORTA SEKTÖRÜ HĠSSE SENEDĠ PĠYASASINDA VOLATĠLĠTE 

MODELLEMESĠ: ARCH-M YÖNTEMĠ ile BORSA ĠSTANBUL’DA BĠR 

UYGULAMA 
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Finans sektöründe özellikle bankacılık ve sigortacılık alanları, belirsizlik altında karar verme konusunda oldukÑa 

fazla modelleme ÑalıĢmalarının yapıldığı geniĢ bir literatürü kapsamaktadır. Gelecekte karĢılaĢılabilecek 

beklenmedik olaylara karĢı gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve riskin modellenebilmesi iÑin volatilitenin 

(oynaklığın) iyi tahmin edilmesi gerekmektedir. ÆalıĢmada 2000 – 2017 dönemi Borsa Ġstanbul‘da kote sigorta 

Ģirketlerine ait günlük hisse senedi kapanıĢ fiyatlarından elde edilen zaman serilerine ARCH-M modeli 

uygulanarak, her bir zaman serisine ait oynaklık ya da istikrarsızlıkların tahmin edilmesi amaÑlanmıĢtır. Türk 

sigortacılık sektöründeki hisse senedi getiri oynaklığının öngörülebilirliği analiz edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sigorta Sektörü, Volatilite, ARCH-M Modeli 

 

 

 

MODELĠNG VOLATILITY OF INSURANCE SHARES IN ISTANBUL STOCK MARKET : 

AN APPLICATION WITH ARCH-M MODELS 

 

 

 

In the financial sector, especially banking and insurance fields, there is a large literature covering a large number 

of modeling studies on decision making under uncertainty. Volatility needs to be well predicted in order to be 

able to take the necessary precautions against the unexpected events that may arise in the future and to model the 

risk. It is aimed to estimate the volatility or instability of each time series by applying the ARCH-M model to the 

time series obtained from the daily stock closing prices of the insurance companies listed in the Stock Exchange 

in the period 2000-2017 in the study. The predictability of stock return volatility in the Turkish insurance sector 

has been analyzed. 

Keywords: Insurance Sector, Volatility, ARCH-M Model 

 

 

1.GĠRĠġ 

Dünyada ve Türkiye‘de sigortacılık sektörü giderek büyümekte, ürün ve hizmet derinliği 

artmakla birlikte, sektörün hızla ilerlemesi beraberinde belirsizliğin de artmasına sebep 

olmaktadır. Belirsizlik ortamının artması da aynı zamanda riskin artması anlamına 

gelmektedir. Etkin risk yönetimi, bu konuda uzmanlaĢmıĢ risk yönetim departmanının ve 

Ģirket üst yönetiminin belirlediği etkin risk yönetim politikalarının varlığı ile mümkün 
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olmaktadır. Böylelikle sektörde öne Ñıkan hızlı ve verimli faaliyet gösteren bir Ģirket profili 

sağlanmıĢ olacaktır.  

Günümüz bilgi teknolojilerinin hızla ilerlemesi sayesinde bilgiye ulaĢım oldukÑa kolaylaĢmıĢ 

ve finansal varlıklar üzerine yapılan ÑalıĢmalarda volatilite kavramı oldukÑa yaygın olarak 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Hisse senetlerinde volatilitenin artması yatırımcısının risk 

üstlenmesi anlamına gelmektedir. Volatilite artıĢı aynı zamanda yatırımcıyı zarara 

sürükleyebilen bir durum olarak karĢımıza Ñıkabilmektedir.  

Belirsizliğin analiz edilmesinden önce değiĢkenliğin ölÑülmesi gerekmektedir. Belirsizlik, 

finansal piyasalarda söz konusu olan değiĢkenlerin volatiliteleri cinsinden ölÑülmektedir. 

Geleneksel ekonometri ve zaman serisi yöntemlerinin sabit varyans varsayımı, finansal 

zaman serisi aÑısından önemli bir sorun teĢkil etmektedir. Ézellikle yüksek frekanslı finansal 

zaman serilerinde (döviz kurları, hisse senedi fiyatları vb.) sabit varyans yerine koĢullu 

değiĢen varyansın (conditional heteroskedasticity) dikkate alınması gerekmektedir. 

Varyansın dönem iÑinde aynı kalmayıp değiĢtiği varsayımıyla modelleme yapmak daha 

tutarlı sonuÑlar elde edilmesini sağlamaktadır. (KıraÑ, 2011: 83,84) 

2.ÇALIġMANIN AMACI 

Sektör yöneticilerinin ve hisse senedi yatırımcılarının karĢısında duran risk faktörleri ve 

kazanÑ/performans göstergeleri ve durumları tam bir mücadele örneği niteliğindedir. Bazı 

riskler kontrol edilebildiği halde bazılarını ise yönetmek mümkün olmamaktadır. Genel 

anlamda risk tahmini ve modellemesi yapılırken, zaman serisinin beklenmeyen kayıplarını 

ya da kazanÑlarını somut değiĢkenlere dayandırmak, gelecek iÑin de tahmin beklentilerinde 

önemli rol oynamaktadır. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren ve hisse senetleri borsada 

iĢlem gören Ģirketlerin, ani kırılma noktalarının nedenleri ve olası sonuÑlarının analizi 

ÑalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. 

3.YÖNTEM 

Literatürde volatiliteyi ölÑmek iÑin değiĢik istatistiksel yöntemler mevcuttur. Bunlar basit 

aritmetik ortalama olabileceği gibi, tesadüfi yürüyüĢ (Random Walk) modelleri, hareketli 

ortalama modelleri (Moving Average), üstel düzleĢtirme modelleri (Exponential Smothing) 

olabilmektedir. Ancak son yıllarda yukarıda sayılan modeller yerine volatilite, oto-regresif 

Ģartlı heterosedastisite  (ARCH – Autoregressive Conditional Heteroscedastic) tipi 

modellerle ölÑülmeye baĢlanmıĢtır. Ġlk kez 1982 yılında Engle tarafından ortaya konmuĢ olan 

modellerin yukarıda sayılan modellere üstünlüğü, Ģartlı varyans değiĢim değerlerini 

yakalamada daha baĢarılı olmalarıdır. (Kalaycı, 2005: 244)Serinin durağanlığı sağlandığı 

halde varyans, zaman itibariyle sabit olmazsa, bu durumda değiĢen varyanslılık ARCH, 

GARCH gibi yapılarıyla modellenebilmektedir.
10

 Finans ve ekonomilerdeki bazı zaman 

serisi kalıbında olan spesifik konuları incelemek iÑin standart GARCH modelinin 

varyasyonlarına ihtiyaÑ duyulabilmektedir. ÆalıĢmanın konusuna ve ihtiyaca bağlı olarak, 

ARCH ve GARCH modellerinden ÑeĢitlik varyasyonlar geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan bazıları, 

ARCH-M (Borsa, döviz, vs., gibi değiĢkenlerin oynaklık durumlarında), EGARCH (EĢit 

büyüklüklerdeki negatif ve pozitif oynaklığın volatiliteye eĢit katkıda bulunmadığı 

durumlarda), TGARCH (KaldıraÑ etkileri incelenmek istendiğinde) modelleridir. (Bozkurt, 

2013: 4,63) 

3.1.ARCH Modeli 

ARCH modeli geleneksel zaman serisi modellerindeki sabit varyans varsayımını terk ederek, 

hata terimi varyansının önceki dönem hata terimlerinin karelerinin bir fonksiyonu olarak 

değiĢmesine imkan tanımaktadır. Zaman serilerinde gözlemlenen oynaklığı modellemenin 
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yollarından biri olarak, oynaklıkla iliĢkili bir bağımsız değiĢken tanımlamak ve bu değiĢken 

aracılığıyla oynaklığı tahmin etmek ön plana Ñıkmaktadır. (Songül, 2010: 5) 

ARCH sürecinde koĢullu varyans, geÑmiĢ Ģokların bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. 

Yani ARCH sürecinde koĢullu varyans, hata teriminin karelerinin gecikmeleriyle 

aÑıklanmaktadır. Ancak koĢullu varyansın sabit olmamasına karĢın, koĢulsuz varyans 

sabittir. (Gür ve Ertuğrul, 2012: 57) Otoregresif koĢullu değiĢen varyans cari dönemdeki 

regresyon modelindeki hata terimi varyansının, geÑmiĢ dönem hata terimi varyansının bir 

fonksiyonu olduğunu söylemektedir.  

ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) regresyon modeli,   : koĢullu 

varyans,    : y‘nin koĢullu ortalaması,       : parametre vektörü,   : dıĢsal ve gecikmeli 

iÑsel değiĢkenler vektörü ve     ile    bileĢenleri   bilgi setin birer fonksiyonları olmak 

üzere, 

           (      )  

    (                  )                                                                                       

            

Ģeklinde gösterilmektedir. Varyans fonksiyonu x‘in Ģimdiki ve gecikmeli değerlerini de 

iÑerecek Ģekilde genelleĢtirildiğinde, 

    (      )                                                                                                            (19) 

Ģeklinde ifade edilebilmektedir. (Engle, 1982: 989) 

3.2.GARCH Modeli  

GARCH modelinin ARCH modeline göre üstünlüğü, fazla sayıda parametreye gerek 

duymadan oynaklık direncini modelleyebilmesidir. (Gür ve Ertuğrul, 2012: 57) GARCH 

modelleri finans alanında risk-getiri iliĢkisinin incelenmesinde yaygın olarak kullanılan bir 

yöntemdir. 

ARCH modeli tahmin edilirken koĢullu varyans denkleminde doğrusal gecikme yapısındaki 

bellek uzunluğunun keyfi olması ve nisbi olarak uzun gecikmelerin seÑilmesi nedeniyle 

koĢullu varyans denklemindeki parametrelere konulan toplam olarak negatif olmama kısıtı 

ihlal edilmektedir. Bu kısıtların sağlanmaması ve negatif varyanslı parametre tahminlerine 

ulaĢılması sakıncasını gidermek amacıyla, ARCH modelleri geniĢletilerek hem daha fazla 

geÑmiĢ bilgilere dayanan hem de daha esnek bir gecikme yapısına sahip olan genelleĢtirilmiĢ 

ARCH yada GARCH modeli geliĢtirilmiĢtir. (Sevütekin ve NargeleÑekenler, 2006: 252) 

GARCH (p,q) (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modeli 

aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmaktadır. (Bollerslev, 1986: 309) 

         (    ), 

      ∑       
  

    ∑       
 
                                                                                           

      ( )  
   ( )   

GARCH modeli aĢağıdaki kısıtları sağlamalıdır. 

𝑝         𝑞                                                                                                                (21) 

                           𝑞                                                                                 
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                 𝑝  

Burada p = 0 alındığında, süreÑ ARCH (q) modeline indirgenmektedir. p = q = 0 alındığında 

  , basit beyaz gürültü sürecine eĢit olmaktadır. ARCH (q) sürecinde Ģartlı varyans yalnızca 
geÑmiĢ örnek varyanslarının lineer fonksiyonu olarak belirtilmiĢtir. Oysaki  GARCH (p,q) 

süreci aynı zamanda gecikmeli koĢullu varyansların da yer almasına izin vermektedir.  

ARCH modeli varyansın sabit kalmadığını kabul etmektedir. ‗Autoregressive‘ kısmı t 

zamanındaki volatilitenin daha önceki periyotlarda hata terimlerinin fonksiyonu olarak ifade 

edildiğini söylemektedir. ‗Conditional Heteroscedasticity‘ ise varyansın değiĢtiğini ifade 

etmektedir. Model ilk defa Engle (1982) tarafından literatüre kazandırılmıĢtır.  

GARCH modelinin ARCH modelinden farkı, t zamanındaki hata terimi volatilitesinin, 

geÑmiĢ periyotlara ait hata terimlerinin karelerine ek olarak geÑmiĢ periyotlara ait 

volatilitelerin de fonksiyonu olarak ifade edilmesidir. Modeldeki ‗Generalized‘ terimi 

genelleĢtirilmiĢ anlamına gelmektedir. Modeli Bollerslew (1986) geliĢtirmiĢtir. GARCH 

modelinde ARCH modelinde var olan hata teriminin karesi tahmincisine ek olarak varyansı 

da modele eklenmiĢtir. Bu durumda yapısal olarak MA (hareketli ortalama) eklenmiĢ bir AR 

(otoregresif), ARMA modeline benzetilmektedir. 

ARCH modeli, pozitif ve negatif Ģoklara aynı ağırlıkları vermesi, katsayıların Ñok katı 

kısıtlara tabi bulunması, volatilitenin sebepleri yerine sadece hareketlerini aÑıklayabilmesi ve 

finansal getirilere gelen büyük Ģoklara yavaĢ tepki vermesi gibi bir takım zayıf yönlere sahip 

olmaktadır. 

3.3.ARCH/GARCH Modeli Varyasyonları 

Finans ve ekonomilerdeki bazı zaman serisi kalıbında olan spesifik konuları incelemek iÑin 

standart GARCH modelinin varyasyonlarına ihtiyaÑ duyulabilmektedir. ÆalıĢmanın 

konusuna ve ihtiyaca bağlı olarak, ARCH ve GARCH modellerinden ÑeĢitlik varyasyonlar 

geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan bazıları, ARCH-M (Borsa, döviz, vs., gibi değiĢkenlerin oynaklık 

durumlarında), EGARCH (EĢit büyüklüklerdeki negatif ve pozitif oynaklığın volatiliteye eĢit 

katkıda bulunmadığı durumlarda), TGARCH (KaldıraÑ etkileri incelenmek istendiğinde) 

modelleridir. (Wang, 2005: 37) 

ARCH-M modeli,  volatilitenin koĢullu ortalamaya etkisini tanımlamada iyi bir araÑtır. Bu 

modelde koĢullu varyans, koĢullu ortalamada aÑıklayıcı bir değiĢken olarak görülmektedir. 

(GouriÒroux, 1997: 36) 

Bir ARCH sürecinde koĢullu varyans ortalama denklemine girdiğinde, ARCH-M modeli 

türetilmektedir: (Wang, 2005: 37) 

                                                      

                                                                                          

Yukarıdaki denklemlerde xk, k=1,…,m gecikmiĢ yt‘yi iÑeren dıĢsal değiĢkenlerdir.φ: zamanla 

değiĢen volatiliteye yt getirisinin duyarlılığını artırmaktadır. 

4.BULGULAR ve TARTIġMA 

Aksigorta A.ġ (AKGRT) ve Ray Sigorta A.ġ. (RAYSG) Ģirketlerine ait günlük kapanıĢ 

fiyatlarından oluĢan zaman serilerine ait verilerin 2000-2017 döneminde ani kırılmalar 

yaĢandığı gözlemlenmiĢtir. Finansal kriz zamanlarında ve Ģirketin kar durumuna bağlı 

olarak, kapanıĢ fiyatlarında ani sapmaların yaĢandığı saptanmıĢtır. Göreceli olarak yüksek 

volatiliteye sahip Ģirketler üzerinde etkili olan tahmini diğer finansal değiĢkenlerin etkisi 

tartıĢılmaktadır. 
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5.SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Borsa Ġstanbul‘da faaliyet gösteren sigorta Ģirketlerinin 2000-2017 dönemine ait günlük 

kapanıĢ fiyatlarından oluĢan serilerdeki oynaklıkların, Ģirketlerin bilanÑo/gelir tablosu 

verilerine, piyasa faiz oranlarından etkilendikleri öngörülmektedir.  ġirketler bazında ARCH-

M modelinin anlamlılıkları her bir zaman serisi iÑin analiz edilmiĢtir. Türk Sigorta 

Sektöründe ARCH-M modeli ile yapılan volatilite modellemesinin etkin bir yöntem olması 

beklenmektedir. 
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THE IMPACT OF DERIVATIVES ON THE VOLATILITY OF TURKISH 

STOCK MARKET 

 

AyĢegül ÆĠMEN 
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Abstract  

The interaction among futures and spot markets has been one of the most important 

issues of the financial markets since the launch of stock index futures by Kansas City 

Board of Trade in 1982. The main characteristics of derivatives such as having lower 

transaction costs, higher leverage, higher liquidity and higher flexibility compared to 

spot markets make them attractive for investors. Besides, derivatives trading are 

crucial for financial system participants in order to diversify portfolio and minimise 

risks. The aim of this paper is to emphasize the importance of derivative securities by 

providing evidence from an emerging stock market, Turkey. In order to emphasize 

the need for derivatives in the Turkish market, the impact of introduction of index 

futures and index options trading on the underlying spot market volatility are 

empirically analysed. Conditional and unconditional volatility of Borsa Istanbul 30 

Index is examined using GARCH model starting from its first trade day of January 2, 

1997.  

Keywords: derivatives trading, conditional volatility, unconditional volatility 

JEL Codes: C58, D53 

 

1. INTRODUCTION 

The derivatives market plays an important role in the globally integrated economy. 

Derivatives are the instruments whose price is derived from the price of another 

asset. These underlying assets whose price is derived from can be financial products 

such as interest rate, stock, index or currency as well as the commodities (Hull, 

2012). Derivatives are traded at over-the counter markets and exchange traded 

markets. Main roles of derivatives are hedging, speculation and arbitrage. Hedging is 

making investments in order to avoid exposure to adverse movements in the asset 

price while speculation is the act of taking position in the market to bet the price of 

an asset either it goes up or down. Lastly, arbitrage is the simultaneous buy and sell 

of an asset to take the advantage of price differences. 

The contributions of derivatives to the financial system are profound. Derivatives 

trading are crucial for financial system participants such as investors, fund managers 

and regulators. Trade in derivatives market is very attractive for the investors due to 

the fact that it enables the control of asset with small amounts of money which gives 

the benefit of leverage. Another advantage of derivatives is its low transaction costs 

which make it easier for investors to secure their positions as well as portfolio 

diversification. By taking long and short positions based on the forecast of asset 

prices in the future, derivatives trading give the advantage of risk minimisation. It 

also strengthens the liquidity by attracting both domestic and foreign investors that 

result in an increase of efficiency of market price mechanism. Since the uncertainties 

that may arise in the future are priced continuously, derivatives provide the spread of 

transparent information to market participants. Prices of derivatives are 
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predetermined which makes them as a mean of insurance for investors. In terms of 

fund managers, risk management is the main point of focus which is one of the most 

important outcomes of derivatives trading. The more information fund managers 

have about the interaction between derivatives market and spot market, the better 

decisions they make regarding the control and minimisation of risks. One of the most 

important participants of the financial system is regulators. Regulators observe the 

current situation and decide whether further regulations are needed to decrease lack 

of transparency especially in the over-the-counter market transactions. 

Owing to these advantages, financial markets need derivative securities in order to 

diminish and eliminate financial risks that arise in the spot markets. After the global 

financial crisis in 2008, derivative instruments are criticised considering the lack of 

transparency especially in the transactions at over-the-counter markets. Since the the 

positive impact and importance of derivatives market in the financial system is 

sound, ISDA (International Swap and Derivative Association) and other regulatory 

bodies set new regulations to enable liquidity and more transparency in the 

derivatives markets after the crisis. 

 

2. REVIEW OF LITERATURE 

The world`s first stock index futures contract was launched by Kansas City Board of 

Trade in 1982. Since the introduction of index futures, researchers have questioned 

the interaction and volatility transmission among futures and spot markets. The effect 

of introduction of futures trading on spot market volatility is still a debatable issue 

because of the mixed empirical results. The findings of empirical analysis varies 

among the launch of derivatives stabilise or destabilise the volatility of the spot 

markets. The main point of this dilemma is the impact of speculators, known as 

uninformed traders, on the spot markets with the launch of futures trading. The 

reason behind this dilemma is lower transaction costs in derivatives trading 

compared to spot trading, which makes it attractive for speculators to trade in futures 

market.   

The main reason of these different results is based on the fact that the impact of 

derivatives trading on spot market volatility is an empirical issue. Time period, 

indices and countries selected, methodology and model specification are the main 

factors of the variety in findings.  

Some researchers have found that there is an increase in the spot market volatility 

following the onset of futures trading. They argue that uninformed traders find 

futures markets attractive due to leverage opportunities. In addition, derivatives 

markets are alternative routes for the transmission of information, so, greater and 

faster transmission of information causes the boost in spot market volatility. For 

instance, Harris (1989) examines S&P 500 stock return volatilities by cross sectional 

analysis and finds that there is a rise in volatility after the start of derivatives trading. 

Antoniou and  Holmes (1995) study the response of FTSE 100 Stock Index futures 

on the spot markets volatility by GARCH methodology. The findings show that there 

is an upward move in volatility in post-futures period based on the rise in the rate of 

flow of information to the market which is consistent with Ross (1989) as well as the 

view that flow of information to the spot market increases by futures trading. 

Maberly, et al., (1989), Brorsen (1991), Lee and Ohk (1992) find an increase in the 

spot market volatility after the introduction of derivatives trading in developed 

markets. The results are based on the fact that futures market attract uninformed 

traders because of their leverage opportunities. Butterworth (2000) investigates the 
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effect of futures trading in FTSE Mid250 Index using GARCH models and finds a 

raise in the underlying spot market volatility.  

On the contrary, some findings emphasize that volatility of underlying markets 

reduces after the inception of futures trading. The reason behind this is explained by 

the increase in the market depth after the onset of futures trading which results in a 

rise in efficiency. Due to hedging opportunities, derivatives trading decreases the 

volatility associated with risk in spot markets. For instance, Edwards (1988a, 1988b) 

finds a decline in stock market volatility of S&P 500 after the onset of futures 

trading. Bologna and Cavallos (2002) search opening of stock index futures in Italy 

and find that spot market volatility decreases in post-futures period. Pillar and Rafael 

(2002) analyse the impact of futures and options trading on Ibex 35 Index of Spanish 

market. The introduction of derivatives contracts is found to reduce the volatility of 

the spot market as well as an increase in liquidity and market efficiency. 

Several empirical studies neither find a significant posive nor a negative impact of 

derivatives trading on the volatility of underlying spot market. Darrat and Rahman 

(1995) analyse S&P 500 Index and find no significant relation between futures 

trading and the spot market volatility. Kan (1999) studies the effect of index futures 

on Hong Kong market and reaches that the impact of introduction of index futures 

was not significant on HIS index volatility. 

Papers analysing different countries also provide evidence that the results are mixed. 

For instance, Becchetti and Caggese (2000) research the impact of introduction of 

index options trading on six European market by using nine different volatility 

models. Volatility of German market increases as a consequence of index options 

trading on contrary to the decrease in the Dutch market. No significant effect is 

found on Austrian, French, Swiss and the UK market. Gulen and Stewart (2000) 

analyse whether the introduction of index has an impact on market volatility of 

twenty five countries. Volatility increases in the United States and Japan whereas 

volatility diminishes in seven countries and no significant effect is found in seven 

markets. Yu (2001) searches the impact of futures trading on stock market volatility 

in the USA, Japan, France, Australia, the UK and Hong Kong. The findings indicate 

that volatility increases in the USA, Japan, France, Australia wheras do not change in 

the UK and Hong Kong. 

Emerging markets are different from developed markets in terms of transparency, 

transaction costs, liquidity, regulation and governance. For this reason, it is still 

unclear how suitable to use the findings of developed and liquid markets to emerging 

markets. The impact of derivatives trading can either support stabilising hypothesis 

which means that introduction of derivatives trading reduce spot market volatility or 

destabilising hypothesis which shows derivatives trading increase spot market 

volatility. The evidence of this phenomenon is contradictory and controversial 

regardless of the development level of the markets.  

Papers that support stabilising hypothesis are as follows. Alexakis (2007) evaluates 

the effect of onset of stock index futures on underlying spot market volatility by 

GJR-GARCH model on Athens Stock Exchange. The results of the empirical 

analysis show that introduction of stock index futures stabilises the spot market by 

decreasing volatility, enhancing speed and quality of the flow of information. Bae, et 

al. (2004) analyse the impact of launch of futures index on spot market volatility and 

market efficiency on Korean market. The underlying KOSPI 200 stocks as well as 

the non-KOSPI 200 stocks are examined from January 1990 to December 1998 and 

greater market efficiency with greater spot market volatility are found following the 

onset of futures trading. KOSPI 200 stocks are found to have higher efficiency and 
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lower spot market volatility compared to non-KOSPI 200 stocks. After the start of 

options trading, difference between efficiency of two groups is disappeared.  

Some papers find no significant relationship between the price volatility in spot 

market and onset of the derivatives trading which leads to neither an increase in 

underlying index nor a rising impact on underlying index volatility. Debasish (2009) 

researches the effect of onset of Nifty index futures on the underlying Indian spot 

price volatility by GARCH models. Six different volatility measures are used for the 

empirical analysis. The findings of regression illustrate that onset of futures trading 

does not affect spot price volatility. In addition, no evidence of volatility spillover is 

found in NSE Nifty index from futures market to the spot market. Spyrou (2005) 

questions the reaction of futures trading on spot market volatility on Greek market. 

Closing prices of Athens Stock Exchange from September 1997 to September 2003 

are analysed with GARCH models. It is found that spot market volatility is not 

affected by the start of futures trading. Chiang and Wang (2002) explores the effect 

of futures trading on spot market volatility on Taiwan Stock Exchange by using daily 

volatility measure of Garman and Klass. Taiwan Index Futures (TAIEX) and MSCI 

Taiwan futures are take into account for the empirical analysis. The results provide 

evidence that trades in TAIEX futures has effect on spot market volatility, whereas 

MSCI Taiwan futures does not have impact on spot pice volatility. Vipul (2006) 

finds an insignificant effect of derivatives trading on the volatility in the Indian stock 

market. Xie and Huang (2014) explores the effect of futures trading on the spot 

market volatility in China by using various GARCH models on China Securities 

Index (CSI) 300 from 2005 to 2012 daily data.  The results show that inception of 

index futures does not have a significant impact on the volatility of spot markets, 

sensitivity to historical information rises after the launch of CSI 300 index futures 

whereas there is a reduction in sensitivity to new information, leverage is not found 

both pre and post CSI 300 index futures periods. Bohl, et al. (2011) analyse the effect 

of index futures trading on spot market volatility on Polish market with Markow-

switching GARCH model. In addition to Warsaw Stock Exchange closing prices, 

S&P 500 closing prices are also used to control the interdependence with the 

international markets. Based on the results obtained, no influence of futures trading 

is found on Polish spot market volatility.  

Some of the researchers provide evidence that there is an increase in spot market 

volatility after the introduction of derivatives trading. For instance, Poshakwale and 

Pok (2004) investigate the effect of futures contracts on spot market volatility at 

Kuala Lumpur Stock Exchange. The results indicate that presence of futures 

contracts increase spot market volatility. It is also obtained that underlying stocks 

react to more current news whereas the non-underlying stocks react higher to the 

older news. KLSE CI and Second Board Index daily closing prices  are examined 

from 25 October 1993 to 31 July 2001 by GARCH and ARCH process. The results 

provide evidence that the effect of previous day`s futures trading activity on the 

conditional volatility is positive but short. Ryoo and Smith (2004) analyse the impact 

of KOSPI 200 futures on the spot market volatility of the Korean market. The 

findings demonstrate that futures trading results in an rise in volatility caused by 

reduction in persistence of information with an increase in speed of information 

transmission. Zhong, et al. (2004) inspect the volatility transmission and price 

discovery function of Mexican stock index futures market after the launch of futures 

trading. EC-EGARCH model is applied to the daily data. Empirical evidence show 

that futures market of Mexico is an effective method for price discovery however 

spot market volatility becomes instable after futures trading.  
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Few researchers have conducted empirical analysis on the effect of introduction of 

futures trading on emerging markets, especially on Turkey. The main reason of 

limited studies in Turkish market is its small size, scarce liquidity and ten years of 

history in derivatives trading. Most of the researchers focus on Istanbul Stock 

Exchange 30 Index because it has the highest trading volume at derivatives market in 

Turkey. For 2014, 92 % of the trade volume is made up of index futures, while 7 % 

of trade is based on currency futures. Remaining 1 % consists of trades in precious 

metals futures, index options, single stock options, single stock futures and currency 

options (www.borsaistanbul.com).  

The first study about the derivatives market of Turkey is done by Baklaci and Tutek 

(2006). They investigate the impact of futures trading on Turkish spot market 

volatility for the first time by using ISE 30 futures. The results show that, although 

data set covers one year period after the introduction of futures trading, volatility in 

the spot market decrease as well as the increase in efficiency. 

Some papers focus on index futures as well as the currency futures. Kayalidere, et al. 

(2012) examines the interaction between derivatives and spot markets using Istanbul 

Stock Exchange 30 Index spot and futures closing prices as well as the TRY/US 

Dollar spot and futures prices. Vector Autoregressive Regression (VAR) model is 

used to analyse both short and long term dynamics between markets. Stock index 

futures and currency futures are chosen for the analysis due to their high trading 

volume. The results provide evidence that for Euro/Turkish Lira futures there is solid 

volatility transmission from futures to spot market. For US Dollar/Turkish Lira, 

futures market is directly impacted by shocks and news from spot and futures 

markets. For ISE 30 Index, volatility transmission occurs from spot markets to 

futures market. 

Several papers have analysed spot market volatility with the exponential GARCH 

model (EGARCH) since asymmetric relation with historical data of the conditional 

volatility is measured with EGARCH model. Kasman and Kasman (2008) analyse 

the effect of inception of stock index futures on the Istanbul Stock Exchange 

volatility between July 2002 and October 2007. The outcomes obtained from 

EGARCH shows that conditional volatility of ISE 30 Index decreases by the 

introduction of futures trading. The results also show that the direction of causality in 

both short and long run is from spot prices to futures prices which indicates that news 

firstly spread in spot markets, then in futures markets. Doganay, et al. (2013) 

examines the volatility of spot market at pre-futures and post-futures period. 

EGARCH model is used to analyse the volatility between 1997 and 2012. ISE 30 

Index spot price, ISE 30 Index futures prices and S&P 500 volatility index are taken 

for the empirical analysis. The findings indicate that volatility of spot market 

decrease in the post-futures period. Besides, unidirectional causality is found from 

from futures market to spot market on contrary to the findings of Kasman and 

Kasman (2008). 

Caglayan (2011) investigates the impact of futures trading on Istanbul Stock 

Exchange 30 Index. For the empirical analysis, symmetric volatility is measured by 

GARCH model. The findings indicate that volatility of spot market has reduced 

following the onset of stock index futures. Another finding of the study is that either 

good or bad news has the same effect on volatility before futures trading, whereas 

bad news raises the volatility higher than good news of the same degree. 
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3. DATASET AND METHODOLOGY 

Borsa Istanbul 30 Index (XU030) is the underlying asset for the index-futures and 

index-options traded at Borsa Istanbul Futures & Options Market (VIOP). Borsa 

Istanbul 30 Index (XU030) is made up of thirty actively traded stocks with large 

market capitalization. For this reason, in order to analyse the impact of these 

derivatives on spot market volatility, daily closing price of Borsa Istanbul 30 Index 

(XU030) from its first trade day of January 2, 1997 to June 30, 2015 are downloaded 

from Datastream. To further find out the direction among spot and futures prices, 

futures prices of Borsa Istanbul 30 Index are also downloaded from Datastream. 

Daily continuously compounded returns for market indices are calculated as follows:                                

Rt = 100* log(Pt/Pt-1)                                                                  (1) 

where Rt and Pt  are daily returns and prices respectively.  

Dataset consists of 4584 daily logarithmic returns from January 2, 1997 to June 30, 

2015. Borsa Istanbul 30 Index futures started trading in February 4, 2005. Hence, 

dataset is divided into two sub-sections: pre-index futures period and post-index 

futures period. Pre-index futures period is between January 2, 1997 and February 3, 

2005 with 1986 observations whereas post-index futures period is made up of 2598 

observations from February 4, 2005 to June 30, 2015.  

Borsa Istanbul 30 Index options launched to Turkish Derivatives Exchange in April 

5, 2013. In order to understand the effect of options trading on stock market 

volatility, dataset is split into two sub-sections: pre-index options period and post-

index options period. 4030 observations form pre-index options period from January 

2, 1997  to April 4, 2013 while the post-index options period is between April 5, 

2013and June 30, 2015 with 554 daily returns.  

 

In the context of the Turkish stock market, the research study analyses the following 

hypothesis regarding the impact of futures on underlying market volatility. 

Null Hypothesis (H0): The introduction of futures has not reduced the overall 

volatility of the Borsa Istanbul 30 Index (XU030).  

Alternate Hypothesis (H1): The introduction of futures has reduced the overall 

volatility of the Borsa Istanbul 30 Index (XU030). 

 

In order to examine the onset of options trading, the following hypothesis is used.  

Null Hypothesis (H0): The introduction of options has not reduced the overall 

volatility of the Borsa Istanbul 30 Index (XU030).  

Alternate Hypothesis (H1): The introduction of options has reduced the overall 

volatility of the Borsa Istanbul 30 Index (XU030). 

 

R, Fpre, Fpost, Opre, Opost, Df, Do variables are used for the empirical analysis. 

R= Daily log return of Borsa Istanbul 30 Index (XU030). 

Fpre= Daily log return of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) during the period of pre 

index futures introduction. 

Fpost=Daily log return of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) during the period of post 

index futures introduction. 

Opre=Daily log return of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) during the period of pre 

option futures introduction. 

Opost=Daily log return of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) during the period of pre 

option futures introduction 
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4. RESULTS 

Table 1 indicates the descriptive statistics of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) daily 

continuously compounded returns for the entire period from January 2, 1997 to June 

30, 2015. The overall period is divided into pre-index futures period, post-index 

futures period, pre-index options period and post-index options period by splitting 

the entire period into two for each derivative instrument. 

According to Table 1, average daily returns of Borsa Istanbul 30 Index decrease by 

the introduction of index futures from 0.078 % at pre-index futures period to 0.018 % 

at post-index futures period. In accordance with the decline in return, the standard 

deviation also dropped from 1.468 % at pre-index futures period to 0.820 % at post-

index futures period. The impact of index options trading is same with the 

introduction of futures trading. Average return and standard deviation is higher in 

pre-index options period than the post-index options period. However, it is 

impossible to say that the decrease in risk is exactly a consequence of derivatives 

trading. It might be a result of exogenous variables such as macroeconomic factors 

and systematic risks.  

Overall return, pre-index futures return and pre-index options returns are positively 

skewed which indicates that return distributions have a long right tail. On the 

contrary, returns of post-index futures period and post-index options periods are 

negatively skewed. Moreover, large value of kurtosis shows that returns are 

leptokurtic or fat-tailed. Jarque-Bera statistics also show that returns are non-normal 

for all sub-periods and overall. 

GARCH analysis is conducted with four different models considering the 

introduction of both index-futures trading and index-options trading on Borsa 

Istanbul 30 Index (XU030) volatility. First two models research the impact of onset 

of futures trading. Model 3 and 4 analyse the effect of launch of index options on 

underlying spot market volatility. 

 
 

Table 1: Descriptive Statistics of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) Results 

Descriptive Statistics 

 

Entire 

Period 

Returns 

Pre-index 

Futures 

Returns 

Post-index 

Futures 

Returns 

Pre-index 

Options 

Returns 

Post-

index 

Options 

Returns 

Mean (%) 0.044 0.078 0.018 0.050 -0.001 

Median (%) 0.040 0.055 0.033 0.042 0.019 

Minimum (%) -8.715 -8.715 -4.735 -8.715 -4.735 

Maximum (%) 7.664 7.664 5.527 7.664 3.001 

Standard Deviation (%) 1.147 1.468 0.820 1.191 0.744 

Kurtosis 8.466 6.471 6.298 8.116 6.937 

Skewness 0.047 0.033 -0.129 0.054 -0.489 

Jarque-Bera 5708.515 997.073 1184.363 4397.579 379.968 

Total number of 

observations 4584 1986 2598 4030 554 

 

 

Model 1: Conditional Volatility of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) Returns at 

Pre-Index Futures Period 

Model 1 examines the conditional volatility of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) for 

pre-index futures period from January 02, 1997 to February 03, 2005. In order to 
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compare the impact of index futures trading, Borsa Istanbul 30 Index (XU030) 

returns are divided into pre-index futures period and post-index futures period. 

Empirical analysis results are found at Table 2. Equation 2.1 and 2.2 show the 

conditional mean and conditional variance of underlying spot market respectively 

during the pre onset of index futures.  

Conditional Mean Equation: Fpre; t = α0 +β0 Fpre; t-1+ ut 

……………………………………..(2)  

Conditional Variance Equation: ζt
2
 = α1 + β1 ut-1

2
+ β2 ζt-1

2
 

…………………………….…..(3) 

 

Model 2: Conditional Volatility of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) Returns at 

Post- Index Futures Period 

Model 2 analyses the conditional volatility of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) for 

post-index futures period between February 04, 2005 and June 30, 2015. Equation 

3.1 and 3.2 illustrate the conditional mean and conditional variance of spot market 

respectively at pre-index futures period. 

Conditional Mean Equation: Fpost; t = α0 +β0 Fpost; t-1+ ut 

……………………………………..(4)  

Conditional Variance Equation: ζt
2
 = α1 + β1 ut-1

2
+ β2 ζt-1

2
 

……………………………...… (5) 

 

Table 2: Comparison of Model 1 and Model 2 GARCH (1, 1) Results 

Pre-Index Futures Post-Index Futures 

Variable Coefficient z-Statistic Prob.   Variable Coefficient z-Statistic Prob.   

Mean Equation Mean Equation 

α0 0.003 0.099 0.921 α0 0.013 0.828 0.407 

β0 -0.506 -23.227 0.000 β0 -0.502 -26.846 0.000 

Variance Equation Variance Equation 

α1 0.072 4.773 0.000 α1 0.032 5.179 0.000 

β1 0.133 12.256 0.000 β1 0.117 9.729 0.000 

β2 0.855 84.684 0.000 β2 0.853 63.462 0.000 

 

 According to Table 2, the coefficients of β1 and β2, which are proxies the for new 

and old news respectively, are statistically significant at 5 % significance level 

during pre-index futures period with a value of 0.133 and 0.855 respectively. 

Significance of these proxies shows the existence of current and old news in the spot 

market volatility. These values are also statistically significant with the coefficients 

of 0.117 and 0.853 in the post-futures period. In both of the periods,  coefficients of 

β1 and β2 indicate the positive impact of new and old news on spot market volatility. 

Lower value in the lagged error-term, β1, in the post-index futures period indicates 

that information is being impounded in prices less quickly following the introduction 

of futures trading. This illustrates that recent news have a lower impact on market 

volatility. The coefficient of the lagged variance term β2, is a proxy of old news. A 

reduction in the β2 shows that old news has less effect on current price volatility. 

From Table 2, it is seen that old news coefficient is slightly lower in the post-index 

futures period. Borsa Istanbul 30 Index (XU030) returns are more affected by the old 

news than the recent news regarding the coefficient of β2 is higher than coefficient of 
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β1. The results above show that volatility of logarithmic returns is quite less after the 

introduction of index futures since the sum of β1 and β2 equals to 0.988 in pre-index 

futures period whereas it equals to 0.97 in post-futures period. Comparing the 

conditional volatility of entire period which is 0.998 with both of the sub-periods, it 

is certain that old and recent news have less effect on volatility since the sum of  β1 

and β2 is lower in post-index futures period. The sum of β1 and β2 is significantly less 

than one in both periods implementing that the volatility process returns to its means 

even if takes a long time. The unconditional volatility measured (α1 /1- β1- β2) for 

pre-index futures period equals to 6 % of market volatility while unconditional 

volatility at post-index futures period equals to 1.06 % of the market volatility. This 

confirms that spot market is less volatile in the post-index futures period due to the 

reduction in the effect of recent and old news on volatility as well as decreased level 

of information flow to the market. The decline in the spot market volatility is a proxy 

for increase in efficiency of the underlying stock market. The reduced level of 

conditional and unconditional volatility after the introduction of futures trading 

provides evidence of need for derivative securities in the Turkish investment market. 

 

Model 3: Conditional Volatility of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) Returns at 

Pre-Index Options Period 

Model 3 examines the conditional volatility of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) for 

pre-index options period from January 02, 1997 to April 04, 2013. So as to compare 

the effect of index-options trading on spot market volatility, entire period is divided 

into two sub-periods: pre-index options period and post-index options period. 

Conditional mean and conditional variance equations are presented below.  

Conditional Mean Equation: Opre; t = α0 +β0 Opre; t-1+ ut 

……………………………………..(6)  

Conditional Variance Equation: ζt
2
 = α1 + β1 ut-1

2
+ β2 ζt-1

2
 

…………………………………(7) 

 

Model 4: Conditional Volatility of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) Returns at 

Post-Index Options Period 

Model 4 examines the conditional volatility of Borsa Istanbul 30 Index (XU030) for 

post-index options period from April 05, 2013 to June 30, 2015. Equation 6.1 and 6.2 

show the conditional mean and conditional variance for the post-index options 

period. 

Conditional Mean Equation: Opost; t = α0 +β0 Opost; t-1+ ut 

………………………………..…..(8)  

Conditional Variance Equation: ζt
2
 = α1 + β1 ut-1

2
+ β2 ζt-1

2
 

…………………………………(9) 

 

 

 

Table 3: Comparison of Model 3 and Model 4 GARCH (1,1) Results 

Pre-Index Options Post-Index Options 

Variable Coefficient z-Statistic Prob.   Variable Coefficient z-Statistic Prob.   

Mean Equation Mean Equation 

α0 0.013 0.912 0.362 α0 -0.016 -0.483 0.629 

β0 -0.501 -33.805 0.000 β0 -0.528 -13.074 0.000 
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Variance Equation Variance Equation 

α1 0.017 4.649 0.000 α1 0.052 2.101 0.036 

β1 0.118 17.256 0.000 β1 0.136 3.372 0.001 

β2 0.881 142.488 0.000 β2 0.803 13.881 0.000 

 

Table 3 demonstrates that the coefficients of β1 and β2, which are proxies for new and 

old news respectively, are statistically significant at 5 % significance level during 

pre-index options period with a value of 0.118 and 0.881. Significance of these 

proxies shows the persistence of current and old news in the spot market volatility 

for the underlying asset. The coefficients of β1 and β2 are also statistically significant 

with the coefficients of 0.136 and 0.803 after the introduction of options trading. 

Regarding both of the periods,  coefficients of β1 and β2 show the positive impact of 

new and old news on spot market volatility depending on the positive sign of the 

coefficients. Higher the value in the lagged error-term, β1, in the post-index options 

period presents that information is being impounded in prices more quickly which 

means that news are reflected in prices more rapidly following the introduction of 

options trading. Increase in β1 shows that recent news has a higher impact on market 

volatility. The coefficient of the lagged variance term β2, known as GARCH 

coefficient is an indicator of old news. A decrease in the β2 shows that the effect of 

old news on current price volatility is less than the pre-index options period. 

According to Table 3, it appears that old news coefficient, β2, is lower in the post-

index options period. Borsa Istanbul 30 Index (XU030) returns are more affected by 

the old news than the recent news comparing the coefficients of β2 and β1.  The 

outcomes of the empirical analysis above show that volatility of logarithmic returns 

is lower after the onset of index options considering the sum of β1 and β2 equals to 

0.999 in pre-index options period whereas it equals to 0.939 in post-index options 

period. The sum of β1 and β2 is significantly less than one in both periods showing 

that the volatility process returns to its means although it takes a long time. The 

unconditional variance measured (α1 /1- β1- β2) for pre-index options period is 17 % 

of market volatility while unconditional volatility at post-index options period equals 

to 0.85 % of the market volatility. This proves that spot market is less volatile in the 

post-index options period due to the decrease in the effect of old news on volatility. 

In addition, a decrease in unconditional variance is an indicator that less information 

is being transmitted to the market following the introduction of options trading. The 

reduction in conditional and unconditional volatility at post-options period provides 

evidence of need for derivative securities in the emerging Turkish market. 

 

5. CONCLUSIONS 

The interaction and volatility transmission among derivatives markets and the 

underlying spot markets are analysed by examining the impact of introduction of 

derivatives trading on spot market volatility. Findings of the empirical analysis 

regardless of the development level of the markets can be grouped into three. First 

group of papers provide evidence that spot market volatility increases after the onset 

of derivatives trading, which supports destabilising hypothesis. These papers suggest 

that speculators, known as uninformed traders, find futures markets advantageous 

due to leverage opportunities. Besides, derivatives platforms are attractive markets 

for information transmission with lower transaction costs that allow investors hedge 

the risk that might arise in the future. Second group of researchers support the 
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stabilising hypothesis, which is defined as the reduction of underling spot market 

volatility after the introduction of derivatives trading. In the post-derivatives period, 

higher efficiency as a result of increase in quality and speed of information is found. 

Third group of findings neither support a significant positive impact of derivatives on 

spot market volatility nor a reduction in the market volatility. 

This study provides empirical evidence to the argument whether the introduction of 

futures and options stabilise or destabilise the volatility of emerging Turkish market. 

GARCH model is applied to dataset to compare the conditional volatility before and 

after derivatives trading for both futures and options. The findings of the GARCH 

analysis support the stabilising hypothesis which is defined as the decline in the spot 

market volatility after the introduction of derivative securities. The results of this 

paper are in line with Baklaci and Tutek (2006), Kasman and Kasman (2008), 

Caglayan (2011), which are the previous papers analysed the impact of introduction 

of futures trading. Besides, this is the first paper that examines the impact of index 

options on spot market volatility as well as the index options.  

The reduced level of conditional and unconditional volatility after the introduction of 

futures and options trading provides evidence of impact of derivatives in the Turkish 

investment markets. The reduction in unconditional volatility shows that spot market 

is less volatile after derivatives trading due to the decreased level of information flow 

to the market. In addition to futures and options trading, trade of other derivative 

securities might also decrease volatility of the spot market. As a conclusion, the 

effect of both futures and options trading increase market efficiency of Turkish 

market by decreasing the spot market volatility.  
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ÖZET 

Bu ÑalıĢmanın amacı ÑalıĢanların dönüĢümcü lider, etkileĢimsel lider ve serbest bırakan lider 

algılarının ekstra Ñaba, etkililik ve doyum üzerindeki aÑıklama gücünü tespit etmektir. 

DEPARK‘ta Mart 2017 itibariyle 136 firma faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösteren 136 

firmadan 66‘sı giriĢimci firmadır.  Bu 66 firmadan 46‘sına ulaĢılabilmiĢ ve bu firmaların 

ÑalıĢanlarından anket yöntemiyle veriler toplanmıĢ ve analizi gerÑekleĢtirilmiĢtir.   SonuÑlara 

ulaĢabilmek iÑin Ñoklu regresyon analizleri ve T-testi yapılmıĢtır. Analizler sonucu elde 

edilen bulguların incelenmesiyle; ÑalıĢanların dönüĢümcü lider algısının ekstra Ñaba, etkililik 

ve doyumu önemli derecede ve anlamlı olarak etkilediği, etkileĢimsel liderlik algısının 

sadece ekstra Ñaba üzerinde etkisinin olduğu, serbest bırakan lider algısının ekstra Ñaba, 

etkililik ve doyum üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca 

dönüĢtürücü ve etkileĢimsel lider algısı en yüksek olan ÑalıĢanların ekstra Ñaba, etkililik ve 

doyum ortalamalarının, dönüĢtürücü ve etkileĢimsel lider algısı en düĢük olan ÑalıĢanlardan 

daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Æoklu Liderlik Tarzları, Ekstra Æaba, Etkililik, Doyum 

 

GĠRĠġ  

 

 Kuruldukları günden beri her geÑen gün sayısı artan Teknoparklar, inovasyon ve 

AR-GE odaklı projelerin hayata geÑmesini sağlayarak, gerek bölgenin gerekse ülkenin 

ekonomisine önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Yarattığı iĢgücünün yanında ürettikleri 

projelerle bu katkıyı daha da yükseltmektedirler. Teknoparklar bünyesindeki firmalara bilgi 

kullanımı, teknoloji, yenilik, yönetim ve iĢletmecilik becerilerinin aktarmaktadırlar. Böylece 

bu firmalar, bilgiye dayalı yönetim kararlarının alındığı, yenilik ve teknoloji odaklı, rekabetÑi 

kültürü benimsemiĢ, büyüyen ve geliĢen hal almaktadırlar. Tabi Teknoparklar tarafından 

sunulan desteğin iĢletme ortamında hayat bulmasında liderin rolü yadsınamaz durumdadır. 

Lider, elde edilen bilgileri değerlendirmekte, Ñevre koĢullarına göre yeni stratejiler 

geliĢtirmekte ve yoğun rekabet ortamında baĢarılı olabilmekte kritik öneme sahiptir. 

Liderlerin bu alanlardaki baĢarısı, onu takip edenlerin baĢarısına da yansımaktadır. Bir baĢka 

ifade ile takip edenler lider tarafından iyi yönetilir ve yönlendirilirse, insan kaynakları 

rekabet avantajı haline gelebilmektedir. Bu düĢünceler doğrultusunda, TeknogiriĢim 

firmalarındaki ÑalıĢanların dönüĢümcü, etkileĢimsel ve serbest bırakan lider algılarının ekstra 

Ñaba, etkililik ve doyum durumunu etkileyip etkilemediğinin ortaya Ñıkarılması, eğer 

etkiliyorsa hangi düzeyde etkilediğinin belirlenmesinin önemli olduğu düĢünülmektedir. 

 

ARAġTIRMANIN AMACI 

 

 Bu araĢtırmanın temel olarak üÑ amacı vardır: 

ÆalıĢanların liderlik tarzı algı düzeylerinden yola Ñıkarak, Teknopark bünyesindeki firma 

yöneticilerinin dönüĢümcü, etkileĢimsel ve serbest bırakan lider düzeylerini tespit etmek, 

ÆalıĢanların dönüĢümcü lider, etkileĢimsel lider ve serbest bırakan lider algılarının ekstra 

Ñaba, etkililik ve doyum üzerindeki aÑıklama gücünü tespit etmek, 
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DönüĢümcü lider, etkileĢimsel lider ve serbest bırakan lider algısı en düĢük olan ÑalıĢanlarla 

en yüksek olan ÑalıĢanların nitelikli Ñaba, etkililik ve doyum durumunda farklılık olup 

olmadığını incelemek.  

 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

 

 AraĢtırmanın anakütlesini DEPARK bünyesine faaliyet gösteren firmaların 

ÑalıĢanları oluĢturmaktadır. Mart, 2017 tarihi itibariyle DEPARK‘ta faaliyet gösteren 136 

firmanın 46‘sının ÑalıĢanları araĢtırmaya katılmıĢtır. Basit tesadüfi örnekleme Ģekli ile tüm 

ÑalıĢanlara eĢit olarak ankete katılma Ģansı verilmiĢ ve tam olarak doldurulmuĢ 166 anket 

elde edilmiĢtir. Bu verileri elde etmede www.mindgarden.com‘dan satın alınan, Bass ve 

Avolio tarafından 1995 yılında geliĢtirilen ve 45 soru iÑeren The Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ, Form 5-X)-Æok Faktörlü Liderlik Anketi kullanılmıĢtır. Elde edilen 

veriler SPSS (21.0) programında analiz edilmiĢtir. Elde edilen veriler ile oluĢturulan tüm 

değiĢkenler iÑin güvenirlik analizi ve normal dağılım testleri yapılmıĢtır. Bunların dıĢında; 

ÆalıĢanlar tarafından algılanan dönüĢümcü, etkileĢimsel ve serbest bırakan lider düzeylerini 

tespit etmek betimleyici istatistikler hesaplanmıĢ, 

 ÆalıĢanların dönüĢümcü lider, etkileĢimsel lider ve serbest bırakan lider algılarının ekstra 

Ñaba, etkililik ve doyum üzerindeki aÑıklama gücünü tespit etmek Ñoklu regresyon analizi, 

DönüĢümcü lider, etkileĢimsel lider ve serbest bırakan lider algısı en düĢük olan ÑalıĢanlarla 

en yüksek olan ÑalıĢanların nitelikli Ñaba, etkililik ve doyum durumunda farklılık olup 

olmadığını incelemek iÑin de t testi yapılmıĢtır. 

 AraĢtırmanın amaÑlarına ulaĢmak iÑin geliĢtirilen hipotezler Ģöyledir: 

 H1A: ÆalıĢanların dönüĢümcü lider, etkileĢimsel lider ve serbest bırakan lider algıları 

ekstra Ñaba göstermelerini etkilemektedir. 

 H1B: ÆalıĢanların dönüĢümcü lider, etkileĢimsel lider ve serbest bırakan lider algıları 

etkililik düzeyini etkilemektedir. 

 H1C: ÆalıĢanların dönüĢümcü lider, etkileĢimsel lider ve serbest bırakan lider algıları 

doyum durumunu etkilemektedir. 

 H2A: DönüĢümcü lider algısı en düĢük ÑalıĢanlar ile en yüksek ÑalıĢanların nitelikli 

Ñaba gösterme ortalamaları farklılık göstermektedir. 

 H2B: DönüĢümcü lider algısı en düĢük ÑalıĢanlar ile en yüksek ÑalıĢanların etkililik 

ortalamaları farklılık göstermektedir. 

 H2C: DönüĢümcü lider algısı en düĢük ÑalıĢanlar ile en yüksek ÑalıĢanların doyum 

ortalamaları farklılık göstermektedir. 

 H3A: EtkileĢimsel lider algısı en düĢük ÑalıĢanlar ile en yüksek ÑalıĢanların nitelikli 

Ñaba gösterme ortalamaları farklılık göstermektedir. 

 H3B: EtkileĢimsel lider algısı en düĢük ÑalıĢanlar ile en yüksek ÑalıĢanların etkililik 

ortalamaları farklılık göstermektedir. 

 H3C: EtkileĢimsel lider algısı en düĢük ÑalıĢanlar ile en yüksek ÑalıĢanların doyum 

ortalamaları farklılık göstermektedir. 

 H4A: Serbest bırakan lider algısı en düĢük ÑalıĢanlar ile en yüksek ÑalıĢanların 

nitelikli Ñaba gösterme ortalamaları farklılık göstermektedir. 

 H4B: Serbest bırakan lider algısı en düĢük ÑalıĢanlar ile en yüksek ÑalıĢanların 

etkililik ortalamaları farklılık göstermektedir. 

 H4C: Serbest bırakan lider algısı en düĢük ÑalıĢanlar ile en yüksek ÑalıĢanların doyum 

ortalamaları farklılık göstermektedir. 

 

 

BULGULAR  

 

DeğiĢkenlerdeki varyansa doğrudan etkileri ve bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenler 

üzerindeki aÑıklama güÑlerini ortaya koymak amacıyla geliĢtirilen H1A, H1B ve H1C 
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hipotezlerini test etmek üzere Ñoklu regresyon analizleri yapılmıĢtır. Analiz sonuÑları 

aĢağıdaki tablolar üzerinde gösterilmiĢ ve sonuÑları yorumlanmıĢtır. 

 

 

 

Tablo 1: H1A, H1B ve H1C Hipotezlerine Ait Æoklu Regresyon Analizleri SonuÑ Tablosu 

 Bağımlı DeğiĢkenler  

 Ekstra Æaba Etkililik Doyum t p 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

Beta Beta Beta   

DönüĢümcü 

Lider Algısı  
,548   

4,094 ,000 

 ,716  
6,116 ,000 

  ,612 
3,855 ,000 

EtkileĢimsel 

Lider Algısı 
,243   

1,977 ,050 

 ,128  
1,615 ,108 

  ,140 
1,663 ,098 

Serbest Bırakan 

Lider Algısı 
,115    

1,625 ,106 

 ,026  
,363 ,717 

  ,074 
,979 ,328 

R
2
 

,182 ,188 ,084 
 

F 
17,964 37,406 14,861 

F değerinin 

anlamlılık 

düzeyi 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

 H1A hipotezine ait regresyon sonuÑları incelendiğinde, dönüĢümcü lider algısı ile 

etkileĢimsel lider algısının dahil edildiği regresyon modeline ait R
2 
değeri 0,182 olarak 

görülmektedir. Yani dönüĢümcü lider algısı ile etkileĢimsel lider algısı değiĢkenleri, ekstra 

Ñaba gösterme durumundaki değiĢimin % 18,2‘sini aÑıklamaktadırlar. Serbest bırakan lider 

değiĢkeni program tarafından modele dahil edilmemiĢtir. DönüĢümcü lider algısı (β=0,548; 

p<,000) ile etkileĢimsel lider algısının (β=0,243; p<,050) modele katkıları pozitif ve anlamlıdır.  

 H1B hipotezine ait regresyon sonuÑlarına göre, sadece dönüĢümcü algısının dahil 

edildiği regresyon modeline ait R
2 
değeri 0,188 olarak görülmektedir. Yani dönüĢümcü lider 

algısı değiĢkeni, etkililikteki değiĢimin % 18,8‘ini aÑıklamaktadır. EtkileĢimsel lider ile 

serbest bırakan lider değiĢkenleri program tarafından modele dahil edilmemiĢtir. DönüĢümcü 

lider algısının modele katkısı pozitif ve anlamlıdır (β=0,716; p<,000).  

 H1C hipotezine ait regresyon sonuÑları incelendiğinde, yine sadece dönüĢümcü 

algısının dahil edildiği regresyon modeline ait R
2 
değeri 0,084 olarak görülmektedir. Yani 

dönüĢümcü lider algısı değiĢkeni, doyum durumundaki değiĢimin % 8,4‘ünü aÑıklamaktadır. 

EtkileĢimsel lider ile serbest bırakan lider değiĢkenleri program tarafından modele dahil 

edilmemiĢtir. DönüĢümcü lider algısının modele katkısı pozitif ve anlamlıdır (β=0,612; 

p<,000).  
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AraĢtırma değiĢkenlerinden ekstra Ñaba, etkililik ve doyuma ait ortalamaların, ÑalıĢanların 

dönüĢümcü lider, etkileĢimsel lider ve serbest bırakan lider algı düzeyi değiĢkenlerine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığı; farklılık olması halinde bu farklılığın anlamlı olup olmadığını 

incelemek üzere geliĢtirilen H2, H3, H4 hipotezlerini test etmek iÑin T-Testi yapılmıĢ, 

sonuÑlara aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: DeğiĢkenlerin Liderlik Tarzı Algı Düzeyine Göre KarĢılaĢtırması 

DeğiĢken Grup N Ortalama ss. t 

 

 

Ekstra Æaba 

DönüĢtürücü Lider Algısı En DüĢük 

Olanlar  

30 3,944 ,503 -4,467
** 

DönüĢtürücü Lider Algısı En Yüksek 

Olanlar 

23 4,522 ,412 

EtkileĢimsel Lider Algısı En DüĢük 

Olanlar 

26 4,013 ,512 -3,507
** 

EtkileĢimsel Lider Algısı En Yüksek 

Olanlar 

23 4,493 ,437 

Serbest Bırakan Lider Algısı En DüĢük 

Olanlar 

20 4,167 ,426 -1,149 

Serbest Bırakan Lider Algısı En 

Yüksek Olanlar 

27 4,321 4,76 

 

 

Etkililik 

DönüĢtürücü Lider Algısı En DüĢük 

Olanlar  

30 3,867 ,444 -4,415
** 

DönüĢtürücü Lider Algısı En Yüksek 

Olanlar 

23 4,435 ,490 

EtkileĢimsel Lider Algısı En DüĢük 

Olanlar 

26 3,962 ,508 -2,861
** 

EtkileĢimsel Lider Algısı En Yüksek 

Olanlar 

23 4,392 ,543 

Serbest Bırakan Lider Algısı En DüĢük 

Olanlar 

20 4,075 ,481 -,584 

Serbest Bırakan Lider Algısı En 

Yüksek Olanlar 

27 4,157 ,476 

 

 

Doyum 

DönüĢtürücü Lider Algısı En DüĢük 

Olanlar  

30 3,783 ,639 -3,239
** 

DönüĢtürücü Lider Algısı En Yüksek 

Olanlar 

23 4,326 ,556 

EtkileĢimsel Lider Algısı En DüĢük 

Olanlar 

26 3,712 ,666 -3,663
** 

EtkileĢimsel Lider Algısı En Yüksek 

Olanlar 

23 4,348 ,532 

Serbest Bırakan Lider Algısı En DüĢük 

Olanlar 

20 3,975 ,444 -,879 

Serbest Bırakan Lider Algısı En 

Yüksek Olanlar 

27 4,111 ,577 

* 
. p<0,05 

**
. p<0,01  

 
t test istatistiğine ait p değerlerinin 0,05‘ten küÑük olması, araĢtırmaya katılan ÑalıĢanlardan 

diğerlerine göre dönüĢtürücü ve etkileĢimsel lider algısı en düĢük düzeyde olanlar ile en 

yüksek düzeyde ekstra Ñaba, etkililik ve doyum ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. DönüĢtürücü ve etkileĢimsel lider algısı en yüksek 

olan ÑalıĢanların ekstra Ñaba, etkililik ve doyum ortalamaları, dönüĢtürücü ve etkileĢimsel 

lider algısı en düĢük olan ÑalıĢanlardan daha fazladır. Serbest bırakan lider algısı en yüksek 

olan ÑalıĢanların ekstra Ñaba, etkililik ve doyum ortalamalarının, Serbest bırakan lider algısı 

en düĢük olan ÑalıĢanlardan daha fazla olduğu görülse de bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. 
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TARTIġMA  
 

 Asrar-ul-Haq ve Kuchinke (2016) Pakistan bankacılık sektöründe 224 ÑalıĢan 

üzerinde yaptıkları araĢtırmanın sonucuna göre dönüĢümcü lider, ekstra Ñaba, etkililik ve 

doyum üzerinde en önemli etkiye sahiptir. Bu sonuÑ bulgularımızla oldukÑa benzerdir. 

EtkileĢimsel liderliğin alt boyutlarından Ģarta bağlı ödül, doyumun önemli belirleyicisi iken; 

diğer alt boyutların ekstra Ñaba, etkililik ve doyum ile anlamlı bir iliĢkisi bulunamamıĢtır.   

 Alloubani vd. (2015), Jordan özel sağlık sektöründeki araĢtırmalarında dönüĢümcü 

liderliğin en sıklıkla kullanılan liderlik tarzı olduğunu; dönüĢümcü liderlik ile ekstra Ñaba, 

etkililik ve doyum arasında orta düzeyde ve pozitif bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

 Éte yandan Khan vd. (2016), Pakistan‘daki 3 hastanenin 30 ÑalıĢanından elde 

ettikleri verilerle yaptıkları araĢtırmalarında, dönüĢümcü liderliğin örgüt ve ÑalıĢan 

performansı üzerinde Ñok küÑük ve önemsiz bir etkiye sahip olduğu; buna karĢın etkileĢimsel 

liderliğe ait tüm alt boyutların örgüt ve ÑalıĢan performansı üzerinde güÑlü ve anlamlı bir 

etkisi olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bu sonuÑ araĢtırmamızın sonuÑlarıyla kısmen 

ÑeliĢmektedir. Bu durumun nedeni Pakistanda yapılan araĢtırmanın örneklem sayısının az 

olması ya da sektörel farklılıklar olabilir. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 AraĢtırma sonuÑlarına göre, ÑalıĢanların doyum elde etmelerini, etkiliklerini ve 

ekstra Ñaba sarf etmelerini sağlayabilmek iÑin liderlik tarzı seÑimi önemlidir. ĠĢletmelerde 

etkili liderlik tasarımlarından sorumlu kiĢi ya da birimler ÑalıĢanların performans Ñıktılarını 

iyileĢtirmek iÑin ağırlıklı olarak dönüĢümcü liderliği ön planda tutmalıdırlar.  
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OTANTĠK LĠDERLĠĞĠN ÇALIġANLARIN,  ÖRGÜTSEL VATANDAġLIK 

DAVRANIġI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKĠSĠ ÜZERĠNE BĠR 

ARAġTIRMA: KATLIM BANKASI ÖRNEĞĠ
11

 

Ahmet Turan ÖZTÜRK  

Dr.Éğr.Êyesi, THK ĠĢletme Fakültesi Éğretim Êyesi, atozturk@thk.edu.tr 

 Muhammed Ali DEMĠRCĠOĞLU  

 THK SBE ĠĢletme ABD, alidemka@gmail.com 

 

Özet  
Bu araĢtırmanın amacı Otantik liderliğin, ÑalıĢanların örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel 

bağlılıklarıyla olan iliĢkisini ortaya koymak; özel sektörde yer alan  katılım banklarında ÑalıĢanların 

otantik liderlik algısının örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel bağlılıklarına olan etkisini tespit 

etmektir. AraĢtırmanın örneklemi Ñapı oluĢturulurken Yamane‘nin basit tesadüfî örneklem formülü 

kullanılmıĢ olup Ñapı 300 kiĢi olarak belirlenmiĢtir. Veri toplama aracı olarak anket formu 

kullanılmıĢtır. Banka ÑalıĢanlarının oluĢturduğu 3000 kiĢiden kolayla örnekleme yöntemi kullanılarak 

belirlenen 300 ÑalıĢana anket formu gönderilmiĢ olup 245 kiĢiden dönüĢ alınmıĢtır. Anket dört 

bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgilere yönelik sorulara ikinci bölümde 

Otantik liderlik hakkında sorulara üÑüncü bölümde Érgütsel VatandaĢlık hakkında sorulara son 

bölümde ise örgütsel bağlılık hakkında sorulara yer verilmiĢtir. Elde edilen veriler istatistik paket 

programlarında Regresyon analizi, Anova, T testi yapısal eĢitlik modeli kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre örgütsel bağlılık ile Otantik liderlik arasında 

istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunamamıĢtır. Érgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaĢlık arasında ve 

örgütsel vatandaĢlık ile otantik liderlik arasındaki iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. 

Otantik liderlik algısının örgütsel vatandaĢlık davranıĢını olumlu yönde etkilediği tespitine 

ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Otantik Liderlik, Érgütsel VatandaĢlık DavranıĢı, Érgütsel Bağlılık. 

 

A RESEARCH ON THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP ON 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES AND 

EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

Abstract 
In recent years there have been some changes in economies. Although these changes began with the 

emergence of economic organizations in the early 90s, this changes did not reach the appropriate 

level. Organizations were interested in this change because of the rapid spread of globalization in the 

early 90s and the changes in the economies. In particular, When machine factor starts in the world 

organizations that use human power have become increasingly widespread. Organizational structures 

of organizations have become complex. Due to the complex organizational structures of 

organizations; Factors such as competitiveness, sustainability, productive work, and high performance 

have become important. The purpose of this article; The leadership attitude of the persons in 

organizations is the investigation of the direct or indirect effect of the behavior of individuals working 

in organizations. In this context, authentic leadership perceptions of working person in the 

participation bank have been investigated. Three different surveys were conducted to determine the 

                                                           
11 THK SBE ĠĢletme ABD. da yönetilen aynı baĢlıklı tezden üretilmiĢtir. 
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effect of employees on authentic leadership perception, organizational commitment and organizational 

citizenship behavior. As a result of the emerging data, it has been found that authentic leadership style 

influences the organizational citizenship behavior of the individual in the organization. Various 

recommendations and suggestions have been made in this article in order to adopt the concept of 

authentic leadership and to be considered by organizations. 

 

Keywords: Authentic Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Organizational Commitment 

 

1.GĠRĠġ 

Érgütlerin değiĢime ayak uydurması ve baĢarıyı yakalamalarındaki en önemli 

faktörler arasında örgütün idaresi ve yönetilmesi yer almaktadır. Érgütlerin baĢarıyı 

yakalamasındaki en önemli faktörler arasında gösterilen liderlik konusu birÑok yerli 

yabancı araĢtırmacıların araĢtırma alanına girmiĢ ve bu konu hakkında birÑok alan 

ÑalıĢması yapılmıĢtır. 

Liderlik konusu özellikle son yıllarda yaĢanılan ekonomik krizle birlikte tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢ ve örgütü yöneten liderin bu durumlar karĢısında sergileyeceği tavır ve 

tutumlar daha da önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Érgütlerin karmaĢık yapıları, artan 

zor rekabet Ģartları ve baskı; örgütleri liderlik anlayıĢında farklı tarzların arayıĢına 

itmiĢtir. 

Liderler örgütteki etkinliği en üst düzeye Ñıkarmak ve verimlilik konusunda en iyisini 

elde etmek iÑin sorumlu olduklarından, günümüzde tartıĢmaların odak noktasında 

bulunmaktadır. Aynı zamanda, belirtilen hususlarla ilgili olarak tartıĢmalar devam 

ederken bu kavramların Ñözüme kavuĢması iÑin otantik liderlik kavramı 

araĢtırmacıların ilgisini Ñeken bir konu olarak yerini almaktadır (Tabak vd. 2010). 

 ÆalıĢmada katılım bankalarında otantik liderlik algısının ÑalıĢanların örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel bağlılıkla olan iliĢkisi tespit etmek; otantik liderlik 

algısının demografik değiĢilenlere göre fark yaratıp yaratmadığını tespit etmektir. 

 

2.OTANTĠK LĠDERLĠK 

 Otantik Liderliğe Olan ihtiyacın Ortaya Çıkması 

Liderlik kavramı insanlığın ilk ortaya Ñıktığından beri var olmasına rağmen bu 

kavram özellikle sanayi devrimin ortaya Ñıkmasından sonraki süreÑte bilimsel olarak 

üzerinde durulmaya incelenmeye baĢlanmıĢtır. Ġlk ve Orta Æağ‘lar da liderlik 

kavramına baktığımızda iktidar ve güÑ kullanımı olarak algılanmakta olup genelde 

ülkeyi yöneten ve yönetimde söz sahibi olan insanlara atfedilen özellikler olup, 

insanların tek bir zümre veya birkaÑ zümre yönetimlerinden daha demokratik olan 

yönetim anlayıĢının benimsenmesi birlikte sadece ülke yönetimleri değiĢim ve 

demokratik geliĢmelerinden etkilenmemiĢ, Ģirket ve örgüt yönetimleri bu değiĢimden 

kendine düĢen payı almıĢtır. Ézellikle 20‘nci yüzyılda liderler baĢlangıÑ olarak 

insanların sahip oldukları yönetme fonksiyonu olarak algılanırken sonraki 

zamanlarda takipÑileri etkileme, bir sürecin baĢlamasına öncü olma, artı değerler 

oluĢturma, ortak amaÑta insanları buluĢturma, onları bu amaca yönlendirme ve daha 
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önce ortaya konulmayanı ortaya koyma gibi kavramlarla tanımı yapılmaktadır 

(Tabak vd., 2007). 

Son zamanlarda liderliğin ahlaki ve etik boyutları üzerine yapılan araĢtırmalar tüm 

bu olumlu yaklaĢımlardan etkilenmektedir. Bu ÑalıĢmaların olumlu yansımları 

sonucunda pozitif liderlik tarzlarından biri olan otantik liderliğin ortaya Ñıkmaında 

etkili olmuĢtur(Avolio ve Grander,2005;  IIies v.d. 2005:374). 

KüreselleĢme, sosyal, politik değiĢimler v:e teknolojik geliĢmeler, Ģirketler üzerinde 

oluĢturduğu baskı liderler aÑısından en zor dönemlerini baĢlatmıĢtır. Æünkü değiĢim 

dönemlerinde, takipÑiler yön bulmak ve bu değiĢimi kendilerine doğru Ģekilde 

yansıtmak iÑin liderlerini kendilerine yön verme ve rehberlik etmesini beklemekte ve 

onu takip etme ihtiyacı iÑindedirler (ÆoĢar , 2011). 

 Érgütlerde mevcut olan hiyerarĢik yapıların belirli bir düzen üzerine monte etmek 

örgütler iÑin yeterli görülmemiĢ mevcut hiyerarĢik düzenin değiĢen koĢullara 

adaptasyonun sağlanması ve ÑalıĢanın bu süreÑte uyumunun sağlanıp potansiyelinin 

geliĢtirilmesi ve uygun rekabet koĢullarına örgütü hazırlamak liderlerin sahip olması 

gereken sorumluluk olarak tespit edilmiĢtir. Klasik liderlerin örgütleri motive 

ederken ödül ve disiplin sistemi kullanmıĢ ve yeterli olmadıkları anlaĢılmıĢtır. 

ĠhtiyaÑları karĢılamaya yönelik yeni liderlik modellerini araĢtıran ve mevcut liderlik 

türlerinden farklı bir liderlik türünü arayan araĢtırmacılar 70‘li yıllarda dönüĢümcü 

liderlik modelini tanımlamıĢtırlar. Bu tanımlamada lider, takipÑilerini örgütün 

vizyonu hedefinde toplayan bu hedefe ulaĢmak iÑin takipÑilerini üst düzeyde motive 

edebilen, ÑalıĢanlarına olaylara sorgulayıcı olarak yaklaĢan ve ÑeĢitli konulara farklı 

aÑılardan değerlendiren kiĢilere dönüĢtüren liderlerdir (Booms, 2009). 

Bu tartıĢmaların bir sonucu olarak ve istenen farklı liderlik özelliklerin artmasının 

doğal sonucu olarak otantik liderlik kavramının ortaya Ñıkmasına neden olmuĢtur. 

Teorisyenler ve araĢtırmacılar, ortaya Ñıkan otantik liderlik kavramını liderlik 

niteliklerini aÑıkÑa belirterek bu kavrama Ģekil vermeye ve iÑini doldurmayı 

amaÑlamaktadırlar (Eagly, 2005). 

 

Her devir kendi liderini ön planına Ñıkarmaktadır. Ġnsanların yaĢantıları değiĢtikÑe bu 

değiĢime paralel olarak örgütlerin yapıları da bu değiĢimle farklılaĢmaktadır. Her 

dönemin liderinin özellikleri birbirinden ayrıĢmaktadır. Bu özelliklerin birikerek bir 

havuzda toplandığı düĢünülürse, bu havuzda yer alan özellikler otantik liderliğin 

sahip olduğu özellikler ile örtüĢmektedir. 

 Otantik Liderlik 

Otantik kelimesinin anlamına bakıldığında Ġngilizce ―authentic‖ kelimesinden geldiği 

tespitine varılmıĢtır. TürkÑe‘ ye ÑevriliĢ kelimeleri incelendiğinde Ġngilizce-TürkÑe 

sözlüğünde geÑen anlamı ise gerÑek, hakiki, orijinal, iÑten, samimi, doğru 

Ģeklindedir. Bu kavrama liderlik tarafından baktığımızda en yakın anlamı veren 

sözcükler doğru, iÑten ve samimiyet olarak göze Ñarpmaktadır (Turhan, 2007). 

Harter‘a (2002) göre otantiklik kavramı; ―KiĢinin öznel deneyimlere sahip olmasına, 

duyguları, düĢünceleri, ihtiyaÑları, arzuları, öncelik ya da inanÑlarını kabullenmesine, 

kendini tanımasına, kendi duygu ve düĢünceleriyle örtüĢen, bu duyguları kabul 

ederek kendine karĢı dürüst olmasına‖ iĢaret etmektedir (Avolio ve Gardner, 2005). 

Bir liderin tutum ve davranıĢlarıyla astları üstünde nasıl bir etki bıraktığını bilmesi 

önemlidir. Astlarından liderlik tutum ve davranıĢlarına karĢı takınacağı tavırları 

tetkik etmek, kendisi hakkında bildiklerini ve bilmediklerini belirlemek aÑısından 
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oldukÑa yarar sağlayacaktır. Bu sayede lider eksik taraflarını tamamlayabilir ve 

astlarının üzerindeki bıraktığı etkiyi görebilir. Bir liderin öz yapısı, kuvvetli ve zayıf 

tarafları, kendi uzmanlık alanları ve yetenekleri bundan sonraki adımlarda ve 

zamanlarda yapacağı hamleler kapsamında kendisine yol gösterici olur. Bu nedenle 

lider, öncelikle kendini bilmeli ve yakından tanımalıdır (Budak ve Budak, 2004). 

 

 

 Otantik liderliğin tarihsel geliĢimi 

Otantik liderliğinin kabul görme süreci, 1990‘larda eğitim ve sosyoloji alanında 

baĢlayan ÑalıĢmalar  ile baĢlamaktadır (Chan vd. 2005). Bu kavram her ne kadar 

1990‘lı senelerde konuĢulmaya, tartıĢılmaya ve konu olmaya baĢlasa da tarihi yıllar 

öncesine dayanan bir yaklaĢım olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. Zira, insanoğlunda var 

olan merak duygusu ve kendini araĢtırma isteği bu kavramın ortaya ÑıkıĢının daha 

öncelere de dayandığını ortaya koymuĢtur (Clapp-Smith vd., 2009: 229). 

Otantik liderlik kavramı tarihte farklı Ģekillerde kullanılmıĢtır. Dünya tarihine yön 

veren birÑok düĢünür ve bu düĢünürlerin sözleri otantik liderliğin özelliklerini 

anlatmaktadır. Bunlara farklı kültürlerden örnekler verecek olursak; (MemiĢ vd., 

2009‘dan aktaran ÆoĢar,2011). 

Yunan Mitolojisi, ―Kendin ol‖, 

KonfiÑyus (Æin‘in en ünlü filozof ve politik teorisyeni, M.É. 551-479), ―Êstün insan 

konuĢmadan önce hareket eder ve sonrasında hareketlerine göre konuĢur‖, 

Sokrates (Eski Yunan filozofu, M.É. 470-399), ―Görünmek istediğin gibi ol‖, 

MevlÍna Celaleddin-i Rumi (Anadolulu filozof ve Ģair, 1207-1273), ―Ya olduğun 

gibi görün ya da göründüğün gibi ol‖, 

William Shakespeare (Ġngiliz oyun yazarı ve Ģair, 1564-1616), ―DüĢündüğün gibi 

söyle ve ruhtan söyle‖, 

Benjamin Franklin (Amerikan yazarı, mucit, 1706-1790), ―Nasıl görünüyorsan 

gerÑekten o ol‖. 

Bilim adamları ve uygulayıcıları tarafından otantik liderlerin baĢarıyı kolayca 

yakalayabildikleri ve toplumun bazı sosyal, ekonomik ve kamusal alanda 

problemlerini Ñözüme kavuĢturdukları görülmüĢtür(Korkmaz,2017). 

 

 Otantik liderliğin özellikleri 

Yapılan araĢtırmalardaki kaynaklarda otantik liderlerin özellikleri Ģu Ģekilde 

sıralanmıĢtır: ―Otantik liderler doğal yeteneklerini kullanırlar, fakat kendi 

eksikliklerini fark edip bunların üstesinden gelmek iÑin sıkı ÑalıĢmak zorundadırlar. 

Ġnsanlarla kalıcı iliĢkiler kurarlar. Tutarlı ve öz disiplin sahibidirler. Ayrıca 

kendilerini geliĢtirmeye adamıĢlardır, Ñünkü bir lider olmak iÑin kiĢisel geliĢim bir 

ömür boyu sürer‖ (George, 2003: 12). 

Otantik liderlikte öne Ñıkan bazı özellikler ; tarafsız karar verme, güvenilir, iyimser 

olma, umudunu kaybetmeme, elastikiyeti yüksek, söyledikleriyle yaptıklarının 

örtüĢmesi, Ģeffaf niyetli, zayıf oldukları yönlerini kabul etmeleridir (Æeri Booms, 

2009). 

Otantik liderler, kökten bir değiĢim hareketini gerÑekleĢtirebilmek iÑin kültürde var 

olan bütün değerlerden yararlanmasını bilen kiĢilerdir. Aynı zamanda, otantik lider 
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ÑalıĢma ortamı ile kendi farklılıkları ve kültür arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağını 

bilen kiĢidir (Goffe ve Jones, 2005). 

Otantik liderlerin bilgiyi değerlendirirken gerek kendisi hakkında gerekse baĢkaları 

hakkında tarafsız olmaya, objektif davranmaya özen gösteren bir yapısı ve yeteneği 

vardır. Yakın ve gerÑek iliĢkiler kurarken kendilerini iliĢki kurdukları kiĢilere 

aÑmaya yatkınlık gösterirler. Bu durum onlara rahatsızlık vermediği gibi kendilerini 

oldukları gibi kabul eder ve hatalarını kabullenen bir yapıları vardır. Otantik davranıĢ 

sergilerken sahip oldukları inanÑ ve değer yargılarına bağlı kalarak yüksek düzeydeki 

öz saygılarını da korurlar (Gardner vd., 2005). 

 

Otantik Liderliğin BileĢenleri 

Otantik liderlik alanındaki ilk kapsamlı ÑalıĢma Kernis tarafından 2003 yılında 

yapılmıĢtır. Kernis‘in ÑalıĢmasında otantik liderliğin ―Kişinin günlük girişimlerinde 

engellenmemiş gerçek, öz benlik‖ olmak üzere, dört bileĢenden meydana geldiğini 

ortaya koymuĢtur (Kernis, 2003).Bu bileĢenler; benlik (öz) farkındalık, bilgiyi 

dengeli ve tarafsız değerlendirme, davranıĢ ve iliĢkilerde Ģeffaflık ile iÑselleĢtirilmiĢ 

ahlak anlayıĢıdır (Kernis, 2003). Kernis‘in (2003) geliĢtirdiği modelden faydalanmıĢ 

özfarkındalık, bilgiyi tarafsız değerlendirme, otantik davranıĢ ve otantik iliĢkisel 

yönelimleri de iÑine alan dört bileĢenli bir otantik liderlik modeli tavsiye edilmiĢtir. 

ĠÑselleĢtirilmiĢ ahlak anlayıĢının tanımı yapılacak olursa, benimsenmiĢ ve 

bütünleĢtirilmiĢ bir iz değerlendirme olarak belirtilebilir. KiĢinin bu tarz bir ahlak 

anlayıĢı iÑinde toplumun ve organizasyonların baskıcı yönlendirmelerine göre 

Ģekillenen değil, sahip olduğu ahlaki yapısı ve değer yargılarına göre Ģekillenen ahlak 

anlayıĢı ön plana Ñıkmaktadır (Walumba vd, 2008). 

Son yıllarda günümüzde Ģirketlerin sürekli karlılığı artırma ve büyüme 

potansiyellerinin önem kazandığı küresel ekonomilerin aktif olduğu bir düzende 

iÑselleĢtirilmiĢ ahlaki anlayıĢının daha da önem kazandığı gözlenmektedir. Bunun 

sebebi Ģudur: Liderler Ģirketleri yönetirken karlılık ile ahlaki değerler arasında 

kaldığı durumlarda değerler yargılarına, ölÑütlere ve ahlaksal anlayıĢa 

baĢvurmaktadırlar (Walumba ve diğ., 2008). 

 

3. ÖRGÜTSEL VATANDAġLIK DAVRANIġI 

Toplumların sosyal, ekonomik ve politik geliĢimlerinde, örgütlerin etkinliğinin 

yüksek olması ve verimliliğini etkileyen kiĢilerin varlığı azımsanmayacak kadar 

önemlidir. Érgütler sürekli kendini yenileyen ve değiĢen Ģartlar karĢısında baĢarılı 

olmak, baĢarıyı sürekli hale getirmek, küresel rekabetle baĢa Ñıkmak iÑin formel iĢ 

tanımlarına sınır koymaksızın, görev tanımlarının ötesinde, örgütsel etkinliğe ve 

geliĢmeye katkı vermek isteyen iĢ görenlere olan ihtiyaÑ eğilimini dikkate almaları 

gerekmektedir (Sezgin,2005). 

Érgütsel vatandaĢlık kavramı, 1930‘lu yıllarda Bernard tarafından ÉVD kavramının 

birden fazla isimlendirmesi olup; biÑimsel rol davranıĢı isimlendirilmesinden farklı 

olarak, rol dıĢı davranıĢı diye olarak adlandırmıĢtır. Érgütsel vatandaĢlık kavramının 

yönetim bilimi tarafına kazandırılması ise 1983 yıllarda ilk olarak, Dennis Organ 

tarafından geÑekleĢmiĢtir. Dennis Organ ve arkadaĢları yönetim bilimi alanında 

ÉVD‘yi araĢtırmaya baĢlamıĢlardır. 

Érgütsel vatandaĢlık davranıĢı,  dolaylı yollardan gösteren resmi ödül sistemine aÑık 

olmayan, anlaĢılamayan, örgütün verimliliğine katkısı olan kiĢinin isteğiyle bağlantılı 
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olan Ģahsi bir davranıĢtır. Érgütsel vatandaĢlık davranıĢının yapısı emir vermeye 

uygun olmamakla birlikte, örgütsel yararı fazla olan biÑimsellik ile iliĢkili olmayan, 

buna ek olarak kiĢinin iĢine karĢı rahatsız olduğu Ģikayet etme davranıĢı üzerinde 

azaltıcı etkisi olan, iĢi zamanında yapma, yeniliklere aÑık olma, diğer örgüt 

ÑalıĢanlarına karĢı gönüllük esasını benimseyen davranıĢları iÑerir (Ênüvar, 2006). 

 

    Örgütsel VatandaĢlık Türleri 

Son yıllarda yapılan literatür ÑalıĢmalarında, vatandaĢlık davranıĢının temel öğeleri 

bakımından ikiye ayrıldığı görünmektedir. Birinci türde, ÉVD‘nin örgütte ÑalıĢan 

bireyin örgütün yapısına faal olarak dahil olma ve örgüte katkı verecek davranıĢta 

bulunma Ģeklinde ortaya Ñıkmaktadır.Ġkinci türde ise, örgütsel yapıyı olumsuz 

etkileyecek bütün davranıĢ türlerinden uzak eğilimler sergileme biÑiminde ortaya 

Ñıkar. Bu türler arasında ince ve anlamlı farklılık bulunur (Ézdevecioğlu, 2003). 

Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢının Boyutları 
Yapılan araĢtırmaların sonunda ulaĢılan sonuÑlar bağlamında örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢı olarak ; örgüt ÑalıĢanlarının yöneticileri ile iyi iliĢkiler kurma, ÑalıĢan diğer 

örgüt ÑalıĢanlarına yardımda bulunma davranıĢı sergilemesi, örgüt iÑinde verilen 

görevinden Ģikayet etmemek, kendi görev alanının dıĢında kalan bir görevin 

sahiplenilmesi bu davranıĢlara örnek olarak sıralanabilir  

 

 

 Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢına Etki Eden Faktörler 

Érgütsel vatandaĢlık davranıĢı hakkında yapılan araĢtırmalarda davranıĢı sergileyen 

bireylerin örgüte bağlılıklarının yüksek olduğunu göstermektedir (Organ ve Ryan, 

1995).Yapılan araĢtırmalarda iĢ doyumu, lider desteği, algısal adalet ve örgütsel 

bağlılık faktörlerinin vatandaĢlık davranıĢları ile doğrusal bir iliĢki iÑinde olduğu 

ortaya ÑıkmıĢtır. 

Érgütsel vatandaĢlık davranıĢına etki eden faktörler; bireyin ruhsal hali, kiĢilik 

özellikleri, iĢe karĢı tatmini ve tutamları, örgütün iÑindeki adalet sistemi, ihtiyaÑlar, 

örgütü yöneten liderin sahip olduğu özellikler, örgüt iÑindeki hiyerarĢik düzen ve 

kıdem, örgütün sahip olduğu vizyon, örgütün özellikleri ve kiĢi örgüt uyumu olup ; 

her biri ayrı ayrı olarak örgütsel vatandaĢlık davranıĢını etkilemektedir . 

 

 Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢının Otantik Liderlikle ĠliĢkisi 

ÉVD davranıĢların saptanmasında liderlik davranıĢları önemli roller üstlenirler. 

Liderlerin sergilemiĢ oldukları davranıĢlarının hepsi örgüt ÑalıĢanlarının sergilemiĢ 

oldukları davranıĢlar ile tutarlı bir iliĢki ortaya koymuĢtur. Érgüt ÑalıĢanları 

liderlerinden görmüĢ oldukları özel destekten dolayı onlara karĢılık vermek iÑin 

fazladan gayret göstererek örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ile yardımda bulunmayı 

isterler.Liderlerin sergilemiĢ oldukları davranıĢlar sosyal öğrenme sürecinde ÉVD‘yi 

direk olarak etkiler, bundan dolayı liderlik modelleri ile örgütsel vatandaĢlık davranıĢ 

türleri arasında yakın bir iliĢkisi vardır. ÉVD davranıĢlarının sayısı artırmak ve 
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kalitesini yükseltmek liderin sergilemiĢ olduğu davranıĢlarla yakından ilgilidir. 

Liderin örgüt ÑalıĢanın performansını değerlendirirken sadece yaptığı iĢi değil 

sergilemiĢ olduğu ekstra Ñabayı yani ÉVD‘leri bunun iÑine dahil eder ve verilecek 

olan ödüllerde bu durumu iĢin iÑine dahil eder ise ÉVD sergileme algısını olumlu 

yönde etkileyecek ve bireyin iĢten tatmin olmasını arttıracaktır.  

Podsakoff ve arkadaĢlarının yaptıkları ÑalıĢmalarda ÉVD‘yi neden önemli 

gördüklerini ve ÑalıĢan performanslarını değerlendirirken ÉVD‘nin niÑin dikkate 

alınması gerektiğini aÑıklamaya ÑalıĢmıĢlardır. Bu araĢtırmalarda elde edilen normlar 

karĢılık verme ve adil olma ile alakalı olduğuna varılmıĢtır. ÉVD davranıĢı yapılan 

ampirik kanıtların sonucunda yöneticinin örgüt ÑalıĢanı hakkında vereceği 

performans değerlendirmelerin sonucundaki kararları etkilediği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bu durumun bazıları yöneticilerin değerlendirme yolu ile bazılarının ise 

hafızalarında ÉVD bilgisinin kolayca eriĢilebilir olmasıyla iliĢki kurmaktadır 

(Podsakoff vd. 2000). 

         4.3. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

 Örgütsel Bağlılık 

Érgütsel bağlılık kavramı, örgüt ÑalıĢanının örgütün amacına, hedefine ve sahip 

olduğu değerlere karĢı duyduğu inancını, örgütün sahip olduğu vizyon ve misyonu 

gerÑekleĢtirebilmesi iÑin gayret gösterme Ñabasını aÑıkÑa ortaya koyan, örgüt üyesi 

kalmak iÑin elinden gelenin en iyisini yapma eğilimine karĢı duyduğu isteği ifade 

etmektedir (Mowday, Steers, Porter, 1979). 

Organizasyonlar hem geliĢen piyasa Ģartlarına ayak uydurmakla beraber en önemli 

hedeflerinin baĢında varlıklarını sürekli hale getirebilmek, iÑ ve dıĢ piyasalarda 

kendine bir yer edinmesi zorunlu hale gelmiĢtir. Sosyo-teknik sistemleri iÑine alan 

yapılar olan örgütler değiĢimi sağlama, değiĢimi uygulama ve varlığını sürekli kılma 

gayreti, yani baĢarı elde etmede, makinelerden Ñok insanın temel rolü üstlenmesi 

günümüzde her geÑen yıl geÑmiĢ yıllara göre daha fazla artmıĢtır (Atay, 2006). 

Organizasyondaki insan yönetim bilimin tarihsel geliĢim sürecinde, insan faktörünün 

mekanik bir unsur olarak algılandığı görülmektedir. Sonraki yıllarda insanın sosyal 

yönüne ilgi giderek ÑoğalmıĢtır. Ġnsanı, bir maliyet unsuru olarak görülen anlayıĢtan 

bir entelektüel birikim ve sermaye olarak gören anlayıĢa doğru geÑiĢ sağlamıĢtır.  

Érgütün varlığını devam ettirmesi ve hedef ile amaÑları doğrultusunda 

ilerleyebilmesi, iĢ görenlerin örgütten ayrılmak istememeleriyle ve örgütü 

sahiplenmeleriyle yakından iliĢkilidir. Érgüt ÑalıĢanlarının örgütte kaldıkları süre 

iÑinde örgüte karĢı bağlılık dereceleri ne kadar artarsa, örgüt de o kadar güÑlenerek 

varlığını sürdürecektir.  

 Örgütsel Bağlılık Boyutları 

Tutumsal bağlılıkla yapılan ÑalıĢmaların en önemlileri arasında yer alan Allen ve 

Meyer ÑalıĢmalarıdır. Allen ve Meyer tutumsal bağlılığı Ģu Ģekilde tanımlamıĢlardır; 

ÑalıĢanlar ile örgüt arasında bir iliĢki mevcuttur; bu iliĢkinin psikolojik yansıma 

durumunu ifade eder. Bu durumun karakterize edilmesi bireylerin örgütlerdeki 

davranıĢıyla mümkündür. Bu durumun ortaya Ñıkardığı örgütteki teĢhisi ise bireyin 

örgütte kalmaya devamlılık göstermesidir. 
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- Duygusal Bağlılık 

Bireyler ÑalıĢtıkları örgüte karĢı duygusal olarak ifade edilebilecek bir bağ 

hissederler ve bunun iÑin bireyler yüksek bir efor sarf etme gayreti iÑinde olurlar. 

Érgütün iÑinde kalmayı isteyen bireyler, örgütün amaÑ ve değerleriyle kendini bir 

bütün olarak görmeye baĢlar. Érgütle karĢı duygusal bağlılık hisseden birey kendi 

isteği doğrultusunda örgütte kalmaya devam eder (AltınbaĢ, 2008).GüÑlü duygusal 

bağlılıkla örgüte bağlanan bireyler, buna ihtiyaÑ hissettiklerinden değil, bu durumun 

getirilerini istedikleri iÑin örgütten ayrılmamayı, örgütte kalmayı seÑerler. 

Bu boyutla ilgili birtakım araĢtırmalar yapan Porter, duygusal bağlılığın üÑ unsurun 

sonucunda ortaya Ñıktığını belirtmiĢtir (Porter ve Diğ., 1974: 603-609): 

   - Organizasyonun sahip olduğu amaÑ ve değerlerinin kabulü, 

   - Organizasyonun amaÑ ve hedefine ulaĢmasında örgüte katkıda bulunma 

arzusu, 

   - Organizasyonda bireyin bulunmaya ve kalmaya devam etme arzusu. 

 

- Devamlılık Bağlılığı 

Érgütten ayrılan ÑalıĢanın örgüte bir maliyeti vardır. Ayrılan birey iÑin iki durum 

ortay Ñıkmaktadır; bunların birincisi maliyetinin büyük olması ikincisi ise baĢka bir 

alternatifinin bulunması iÑin zamanın sınırlı olmasıdır. Bunun gibi durumlarda 

örgütsel bağlılık boyutu ortaya Ñıkar. Érgüte devam bağlılığı ile bağlı bulunan birey 

iĢine karĢı, örgütüne olan ihtiyacı arttığı iÑin bir bağlılık hisseder. Böyle durumlarla 

karĢılaĢıldığında birey örgüte karĢı mesai saatlerinin dıĢında zaman ayırdığında 

fazladan bir zaman ve Ñaba harcadığını düĢünmektedir. Yaptıklarının emek isteyen 

ve zaman gerektiren davranıĢlar olduğunu bilmesinden dolayı bunların boĢa 

gitmesini istemez ve örgütte ÑalıĢmaya devam etmesinin gerekli ve zorunlu olduğu 

fikrine sahiptir (Levent Bayram, 2005). 

Érgüt ÑalıĢanları iĢ verenleri iÑin kendilerini ÑalıĢmaya zorunlu hissederken ―iki 

kıskaÑ arasına sıkıĢmıĢ‖ durumdadırlar. Érgütte ÑalıĢmaya devam etmeleri iÑin 

birÑok sebep mevcuttur. Bu örgüt ÑalıĢanlarından bazıları bu iĢten farklı olarak iĢ 

bulamadıklarından veya baĢka iĢ bulabilecek yetenek ve donanıma sahip 

olmadıklarından bağlı bulundukları iĢte ÑalıĢmaktadırlar (Æetin ve ÉlÑüm 2004:95-

96).  

- Ġlkesel Bağlılık 

Bireyin kendi örgütüne bağlı olmaya ve örgütte kalmaya yönelik kendinde 

sorumluluk duygusu hissetmesi, örgütten ayrılmamayı ahlaki olarak bir zorunluluk 

olarak hissetmesinden kaynaklanır. Ġlkesel bağlılık, bireyin örgütü iÑin ÑalıĢmaya 

olan isteğinin gücüdür. Birey örgütün hedeflerini kendi hedefleri gibi kabul eder. 

Érgüte ilkesel bağlı bireyler, örgütü terk ettiklerinde diğerlerinin kendileri hakkında 

ne düĢündükleri ile ilgilidirler. Bu bireyler iĢ sağlayıcılarının ve örgütteki ÑalıĢma 

arkadaĢlarının beklentilerini boĢa Ñıkarmayı istemezler. Ayrıca, istifa etmeleri 

halinde bu kiĢilerin kendileri hakkında negatif düĢüncelere sahip olacaklarını 

düĢünürler (Mary ve Coy, 2001). 

 

 Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler 
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Bir örgüt ÑalıĢanın iĢe baĢladıktan sonra örgütteki bağlılık derecesine etki eden bazı 

faktörler bulunmaktadır. Érgüte dahil olduktan sonraki süreÑte bu faktörler örgüt 

ÑalıĢanının bağlılığını etkilemektedir. Bir örgütün bağlılığı olumlu ya da olumsuz 

yönde etkileyecek faktörlerin farkında olması önem arz etmektedir. Lemons ve Jones 

2001‘de yaptıkları ÑalıĢmalarında örgütsel bağlılığı etkileyen faktörleri; aÑıklık, 

görünürlük, , örgütsel faktörler, örgüt dıĢı faktörler ve kiĢisel faktörlerdir. 

 Örgütsel Bağlılığın Sonuçları 

ĠĢletmeler aÑısından örgütsel bağlılığın sonuÑları önem arz etmekle birlikte 

iĢletmelerin amaÑları iÑinde yer almaktadır. ĠĢletmeler ÑalıĢanın sahip olduğu yetenek 

ve becerilerini üst seviyeye Ñıkarmak, onlardan yüksek düzeyde verim almak iÑin 

örgüte karĢı hissettikleri bağlılıklarını artırmayı amaÑlamaktadırlar. Érgütsel bağlılığı 

güÑlü olan ÑalıĢanlar, bağlılığı zayıf olan ÑalıĢanlara göre örgütte üretime katıldıkları, 

örgütte alınan kararlara katılım gösterdikleri ve yüksek performans sergiledikleri 

görülmektedir. Bunun yanında örgütsel bağlılığı yüksek olana ÑalıĢanlar örgüt iÑi 

iliĢkilerde ÑalıĢma arkadaĢlarına karĢı samimi ve iyi iliĢkiler kurmakta olup 

motivasyon düzeyleri üst seviyede olmaktadır. Érgütsel bağlılığın yüksek olduğu 

iĢletmelerde ÑalıĢanların örgüte karĢı olumlu davranıĢlar sergilemesi ve örgütsel 

verimliliği artıran davranıĢlar buna uygun davranıĢlar olarak sayılır. Érneğin, 

örgütsel bağlılığın yüksek seviyesinin, düĢük ÑalıĢan dönüĢümü, daha az iĢe geÑ 

kalma, düĢük devamsızlık oranı ve yüksek iĢ performansı ile ilgili olduğuna 

inanılmaktadır (Randal v.d., 1990). 

 

 Örgütsel Bağlılığın Liderlikle ĠliĢkisi 

Érgüt ÑalıĢanlarını örgüt iÑeresinde kalmasında etkili olan ana faktörlerin baĢında 

gelen bağlılık duygusu oluĢturulmasında sorumluluk örgütün yönetim organlarına 

aittir. Æünkü örgüt ÑalıĢanı örgüt yönetimine uygulanan örgüt politikalarına ve 

yöntemlerin adil olmasına duyulan güven örgüt ÑalıĢanın bağlılığında önemli roller 

üslenmektedir (Schappe, 1996‘dan aktaran Sabuncuoğlu, 2007). 

Érgütte gösterilen liderlik tarzı ile örgüt ÑalıĢanlarının, örgütün ulaĢmak istediği bir 

takım amaÑ, hedef ve değerler ile arasında yakın bir iliĢki bulunmaktadır. Érgütte 

sergilenen liderlik tarzı eğer ÑalıĢanların algısında olumlu ise; birey örgütün sahip 

olduğu değerlerine olan bağlılığı arttırmakta ve örgütün hedefine olumlu katkılar 

sunmaktadır. Érgütün lider ve yöneticileri örgütün sahip olduğu değerleri ve 

normları sahiplenir bunlara önem veriyorsa; bulundukları örgütte yenilikÑi düĢünce 

tarzı geliĢecek buda ÑalıĢanların verimliliğine olumlu katkılar sunacaktır. Érgütsel 

bağlılık ve liderlik tarzı hakkında farklı araĢtırmalar yapılmıĢtır. Yapısal liderlik 

üzerine araĢtırma yapan Bliau liderlik tarzının bağlılık üzerinde güÑlü etkilerinin 

olduğunu saptamıĢtır. Diğer araĢtırmacılar olan Williams ve Hazer örgütsel bağlılık 

ve liderlik arasında iliĢkiler saptamıĢlardır (Dick ve Mctcalfe, 2001). 

Bir lider örgüt iÑinde sergilemiĢ olduğu davranıĢlar ile örgütsel bağlılığı olumlu ya 

da olumsuz etkilemektedir. Liderlik tavrı olumlu davranıĢları iÑeriyorsa örgütte 

ÑalıĢan bireyin örgütsel bağlılığı da artabilmektedir. Eğer sergilenen davranıĢ 

olumsuz ise örgüt ÑalıĢanın örgütsel bağlılığını azalmaktadır. Bir örgüt hem örgüt 

iÑinde hem örgüt dıĢında baĢarıyı yakalamak istiyorsa örgütte uygulayacağı liderlik 

tarzına dikkat etmelidir.  
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5.ARAġTIRMA  YÖNTEMĠ 

          AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

 Literatür araĢtırmasında otantik liderlik ile örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel 

bağlılıkla değiĢkenlerini bir arada inceleyen ve özel sektörde bankaların üzerinde 

uygulanan bir ÑalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu  yönüyle araĢtırma özgün bir ÑalıĢma 

özelliği taĢımaktadır. Bu ÑerÑevede araĢtırmadaki temel amaÑlar Ģunlardır: 

-Otantik liderliğin, ÑalıĢanların örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel 

bağlılıklarıyla olan iliĢkisini ortaya koymak, 

- Ézel sektörde bankalar üzerinde yapılan araĢtırma ile katılım banklarında 

ÑalıĢanların otantik liderlik algısının örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel 

bağlılıklarına olan etkisini tespit etmektir. 

 

  Evren Ve Örneklem seçim Esasları 

AraĢtırmanın evrenini Türkiye de faaliyet gösteren bir katılım bankasının 3000 

ÑalıĢanı oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklem grubunun seÑiminde basit ve 

tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıĢtır. Personelinin tümünün olduğu bir algoritma 

oluĢturulmuĢ ve bunlardan tesadüfi olarak seÑilen 300 kiĢiye anket formu mail 

yoluyla gönderilmiĢ olup 245 kiĢiden dönüĢ alınmıĢtır. 

            AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 

 

Bu ÑalıĢmada elde edilen bulgular ÑalıĢmanın evreni olan özel katılım bankası 

ÑalıĢanları ile sınırlıdır. Yine elde edilen bulgular araĢtırmanın yapıldığı dönem ile 

sınırlıdır. Yani elde edilen bulgular ÑalıĢmanın yapıldığı dönemde ilgili kurumda 

ÑalıĢan bireylere genelleĢtirilebilir. 

ÆalıĢma araĢtırmacının kiĢisel zaman ve ekonomik kaynakları ile gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

Bu bakımdan istatistiksel olarak duyarlılık ve güvenirlik düzeyi kaynaklar göz önüne 

alınarak belirlenmiĢtir.  

 

 AraĢtırmanın Modeli 

Bu ÑalıĢmada otantik liderlik algısının, örgütsel vatandaĢlık ve örgütsel bağlılık 

üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Modelin kurgusu ġekil 1‘dedir. AraĢtırma bu yönüyle 

sebep sonuÑ iliĢkilerini araĢtırmaya yönelik nedensellik araĢtırmasıdır (Arıkan, 

2013). 
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H2

H3

H1

 
ġekil 5.1  AraĢtırmanın Modeli (Otantik Liderlik(OTNLDR)-Érgütsel 

VatandaĢlık(ORGVTDS)-Érgütsel Bağlılık (ORGBGL) Ģeklinde kısaltılmıĢtır. 

 

 AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırmanın iki ana hipotezini otantik liderlik algısının örgütsel vatandaĢlık üzerine 

etkisi ile otantik liderlik algısının örgütsel bağlılık üzerine etkisi oluĢturmaktadır. 

Ayrıca örgütsel vatandaĢlık ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında iliĢki olup 

olmadığının araĢtırılması da ÑalıĢmanın üÑüncü temel hipotezini oluĢturmaktadır. Bu 

bilgilere göre hipotezler aĢağıdaki Ģekilde ifade edilir.  

 

Ana Hipotezler:  

 

H1: iĢ görenin otantik liderlik algısı, örgütsel vatandaĢlık davranıĢını etkilemektedir. 

H2: iĢ görenin otantik liderlik algısı, örgütsel bağlılığını etkilemektedir. 

H3: ĠĢ görenin örgütsel vatandaĢlık davranıĢıyla örgütsel bağlılığı arasında iliĢki 

vardır. 

H4: ĠĢ görenin; örgütsel liderlik algısı, örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel 

bağlılığı ölÑekleri boyutlarında demografik özellikleri bakımından farklılık vardır. 

 

Alt Hipotezler: 

H1a: iĢ görenin otantik liderlik algısı, diğerkÍmlık boyutunu etkilemektedir. 

H1b: iĢ görenin otantik liderlik algısı, vicdanlılık boyutunu etkilemektedir. 

H1c: iĢ görenin otantik liderlik algısı, nezaket boyutunu etkilemektedir. 

H1c: iĢ görenin otantik liderlik algısı, centilmenlik boyutunu etkilemektedir. 

H1d: iĢ görenin otantik liderlik algısı, sivil erdem boyutunu etkilemektedir. 

H2a: iĢ görenin otantik liderlik algısı, duygusal bağlılık boyutunu etkilemektedir. 

H2b: iĢ görenin otantik liderlik algısı, devam bağlılığı boyutunu etkilemektedir. 

H2c: iĢ görenin otantik liderlik algısı, normatif bağlılık boyutunu etkilemektedir. 

H4a: ĠĢ görenin; otantik liderlik algısı boyutlarında demografik özellikleri 

bakımından farklılık vardır. 

H4b: ĠĢ görenin; örgütsel vatandaĢlık davranıĢı boyutlarında demografik özellikleri 

bakımından farklılık vardır. 

H4c: ĠĢ görenin; örgütsel bağlılık boyutlarında demografik özellikleri bakımından 

farklılık vardır. 
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Veri Toplama Yöntemi ve verilerin analizi 

 

AraĢtırma verileri, anket yöntemi ile toplanmıĢtır. Hazırlanan anket formu, hitap 

yazısı, demografik bilgiler bölümü ve üÑ ölÑeğe ait maddelerden oluĢmaktadır. Anket 

katılımcılara yüz yüze görüĢme yöntemi ve internet aracılığıyla online olarak 

uygulanmıĢtır.Ġstenen bilgilerin eksiksiz doldurulması iÑin özellikle özen 

gösterilmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen verilerin analizi, hipotezlerin test edilmesi ve 

elde edilen bulguların yorumlanmasında aĢağıda verilen istatistiksel yöntemler 

kullanılmıĢtır. Verilerin bilgisayara aktarılması ve analizlerin gerÑekleĢtirilmesinde 

Microsoft Office paketi Excel programı ve SPSS 18 istatistik programı kullanılmıĢtır. 

 

 Kullanılan  Ölçekler 

Otantik liderlik algısı iÑin Walumbwa ve arkadaĢları (2008) tarafından geliĢtirilen 

ölÑek kullanılmıĢtır. Otantik liderlik ölÑeği iliĢkilerde Ģeffaflık, iÑselleĢtirilmiĢ ahlak 

anlayıĢı, bilgiyi dengeli değerlendirme ve özfarkındalık olmak üzere dört boyuttan 

oluĢmaktadır. ÉlÑeğin Türkiye uyarlaması güvenirlik ve geÑerlilik ÑalıĢmalarıyla 

birlikte Tabak ve diğerleri (2012) tarafından gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

Érgütsel vatandaĢlık düzeyi iÑin Vey ve Campbell (2004) ile Williamsishia W (1999) 

tarafından geliĢtirilen iki ÑalıĢmanın birleĢtirilmesinden oluĢturulan ölÑek 

kullanılmıĢtır. Érgütsel vatandaĢlık ölÑeği diğerkamlık, vicdanlılık, nezaket, 

centilmenlik ve sivil erdem olmak üzere beĢ boyuttan oluĢmaktadır. ÉlÑeğin Türkiye 

uyarlaması güvenirlik ve geÑerlilik ÑalıĢmalarıyla birlikte Basım ve ġeĢen (2006) 

tarafından gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırmada örgütsel bağlılık düzeyi iÑin Allen ve Meyer tarafından geliĢtirilen ölÑek 

(1984-1997) kullanılmıĢtır. Érgütsel bağlılık ölÑeği duygusal bağlılık, devam 

bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üÑ boyuttan oluĢmaktadır. ÉlÑeğin Türkiye 

uyarlaması güvenirlik ve geÑerlilik ÑalıĢmalarıyla birlikte YalÑın (2009) tarafından 

gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

 

 

 AraĢtırmanın Analiz Ve Bulguları 

 

Tablo 5.2 AraĢtırmada Kullanılan ÉlÑeklerin Güvenirliği ĠÑin Cronbach's Alpha 

Katsayısı Bulguları 

 

Ölçek Cronbach's Alpha 

Érgütsel bağlılık ,887 

Otantik liderlik ,844 

Érgütsel vatandaĢlık ,907 

 

Ankette kullanılan ölÑeklerin güvenirlik analizi bulguları Tablo 5.2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 5.2‘ye göre ölÑeklerin güvenirlikleri ―GeliĢtirilen ölÑek/test yüksek güvenirliğe 

sahiptir.‖ olarak bulunmuĢtur. 
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Tablo 5.3 AraĢtırmaya Katılan ÆalıĢanların YaĢ Grupları Bakımından Dağılımı 

 

Yaş grupları n Yüzde 

21-25 yaş 37 12,3 

26-29 yaş 100 33,3 

30-34 yaş 97 32,3 

35 yaş ve üzeri 66 22,0 

Toplam 300 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan ÑalıĢanların yaĢ gruplarına göre frekans dağılımları Tablo 5.3‘de 

verilmiĢtir. Tablo 5.3‘e göre göre araĢtırmaya katılan ÑalıĢanların %12,3‘ü 21-25 yaĢ 

grubunda, %33,3‘ü 26-29 yaĢ grubunda, %32,3‘ü 30-34 yaĢ grubunda ve %22‘si 35 

–üzeri yaĢ grubundadır. Tablodan da görüldüğü gibi katılımcıların Ñoğunluğu  

(%65,6‘sı) 26-34 yaĢ grubu ÑalıĢanlardır. 

Tablo 5.4 AraĢtırmaya Katılan ÆalıĢanların Cinsiyet DeğiĢkeni Bakımından 

Dağılımı 

 
Cins iyet N Yüzde 

Kadın 34 11,3 

Erkek 266 88,7 

Toplam 300 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan ÑalıĢanların cinsiyetlerine göre frekans dağılımları Tablo 5.4‘de 

verilmiĢtir. Tablo 5.4‘e göre göre araĢtırmaya katılan ÑalıĢanların %13,3‘ü kadın ve 

%88,7‘si erkek ÑalıĢandır.  

 

Tablo 5.5 AraĢtırmaya Katılan ÆalıĢanların Medeni Durum DeğiĢkeni Bakımından  

Dağılımı 

 
Medeni durum N Yüzde 

Evli 175 58,3 

Bekar 125 41,7 

Toplam 300 100,0 

AraĢtırmaya katılan ÑalıĢanların medeni durumlarına göre frekans dağılımları Tablo 

5.5‘de verilmiĢtir. Tablo 5.5‘e göre göre araĢtırmaya katılan ÑalıĢanların %58,3‘ü evli 

ve %41,7‘si bekar ÑalıĢandır.  

 

 

 

 

Tablo 5.6 AraĢtırmaya Katılan ÆalıĢanların Eğitim Durumu DeğiĢkeni Bakımından 

Dağılımı 

Eğitim durumu N Yüzde 

Lise 10 3,3 

MYO 4 1,3 

Lisans 230 76,7 

Yüksek lisans 56 18,7 

Toplam 300 100,0 
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AraĢtırmaya katılan ÑalıĢanların eğitim durumlarına göre dağılımları Tablo 4.6‘da 

verilmiĢtir. Tablo 4.6‘ya göre göre araĢtırmaya katılan ÑalıĢanların %3,3‘ü lise, 

%1,3‘ü meslek yüksekokulu, %76,7‘si lisans ve %18,7‘si yüksek lisans mezunudur. 

Lise ve meslek yüksekokulu mezunları oranının düĢük olması araĢtırmanın 

evrenindeki dağılımın bir yansımasıdır. Tablodan da görüldüğü gibi katılımcıların 

hemen hepsi   (%95,4‘ü)lisans veya yüksek lisans mezunudur.  

 

 

 

 

Tablo 5.7 Otantik Liderlik ÉlÑeği Ve Alt Boyutlarının AÑıklayıcı Ġstatistikleri 

 

 
Ort. Std. Sapma 

Şeffaflık 3,69 0,823 

Bilg i 3,97 0,713 

Özfarkındalık 4,00 0,747 

Ahlak 3,72 0,759 

Otantik Liderlik 3,82 0,605 

 

Otantik liderlik ölÑeği ve alt boyutlarının aÑıklayıcı istatistikleri Tablo 5.7‘de 

verilmiĢtir. Tablo 5.7‘ye göre göre ölÑeğin ve alt boyutlarının ortalamalarının 

―katılıyorum‖ düzeyinde olduğu görülmektedir. Alt boyutların ortalamaları 

incelendiğinde en yüksek algının özfarklındalık, en düĢük algının ise Ģeffaflık 

boyutunda gerÑekleĢtiği görülmektedir.  

 

Tablo 5.8 Érgütsel VatandaĢlık ÉlÑeği Ve Alt Boyutlarının AÑıklayıcı Ġstatistikleri 

  Ort. Std. Sapma 

Diğergamlık 3,72 0,985 

Vicdan 3,48 1,024 

Nezaket 3,62 1,143 

Centilmenlik 3,62 0,953 

Sivil Erdem 3,76 1,055 

Örgüts e l Vatandaşlık 3,65 0,849 

 

Érgütsel vatandaĢlık ölÑeği ve alt boyutlarının aÑıklayıcı istatistikleri Tablo 5.8‘de 

verilmiĢtir. Tablo 5.8‘e göre ölÑeğin ve alt boyutlarının ortalamalarının ―katılıyorum‖ 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Alt boyutların ortalamaları incelendiğinde en 

yüksek katılımın sivil erdem, en düĢük katılımın ise vicdanlılık boyutunda 

gerÑekleĢtiği görülmektedir.  

 

Tablo 5.9 Érgütsel Bağlılık ÉlÑeği Ve Alt Boyutlarının AÑıklayıcı Ġstatistikleri 

  Ort. Std. Sapma 

Duygus al bağlılık 3,33 0,998 

Devam bağlılığı 3,01 0,577 

Normatif bağlılık 3,02 0,862 

Örgüts e l bağlılık 3,13 0,468 

 

Érgütsel bağlılık ölÑeği ve alt boyutlarının aÑıklayıcı istatistikleri Tablo 5.9‘da 

verilmiĢtir. Tablo 5.9‘a göre ölÑeğin ve alt boyutlarının ortalamalarının ―kararsızım‖ 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Alt boyutların ortalamaları incelendiğinde en 
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yüksek katılımın duygusal bağlılık boyutunda olduğu ve devam bağlılığı ile normatif 

bağlılık boyutlarında katılım düzeyinin yaklaĢık olarak aynı olduğu görülmektedir.  

 

 

Otantik Liderlik Algısının Örgütsel VatandaĢlık Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi 

Tablo 5.10 Otantik Liderlik ÉlÑeği Boyutlarının, Érgütsel VatandaĢlık ÉlÑeği 

Boyutlarından DiğerkÍmlık  Êzerine Etkisi  

 

  Regresyon katsayıları 
Standard regresyon 

katsayıları 
T P  

Sabit 1,582   4,575 0,000 

Şeffaflık -0,069 -0,058 -0,918 0,359 

Bilgiyi 
tarafsız 
değerlendirm
e 

0,146 0,106 1,386 0,167 

Özfarkındalık 0,296 0,224 3,018 0,003 

Ahlak 0,171 0,132 1,860 0,064 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,370
a
 0,137 0,125 11,720 ,000

a
 

 

Tablo 5.10‘a göre model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,125 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu değer, diğerkÍmlık boyutundaki değiĢkenliğin %12,5‘inin 

doğrusal regresyon modeli aracılığıyla otantik liderlik boyutları tarafından 

aÑıklandığını göstermektedir 

Tablo 5.10‘a göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

diğergamlık üzerinde (α=0,5; p<0,05) anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Buna 

göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarında  %12,5 düzeyinde liderlik boyutları tarafından 

aÑıklandığı görülmektedir. 

 

Tablo 5.11 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel VatandaĢlık Boyutlarından 

DiğerkÍmlık Êzerine Etkisi 

 

  Regresyon katsayıları 
Standard regresyon 

katsayıları 
T P  

Sabit 1,647   5,202 0,000 

Özfarkındalı
k 

0,320 0,243 3,764 0,000 

Ahlak 0,214 0,165 2,558 0,011 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,361
a
 0,130 0,124 22,188 ,000

a
 

 

Tablo 5.11‘e göre, regresyon modelinde, Ģeffaflık ve bilgi boyutlarının katsayısı 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuĢtur. Katsayısı anlamsız bulunan Ģeffaflık ve 

bilgi boyutları modelden Ñıkarılarak yeni bir model oluĢturulmuĢtur. 

Yapılan regresyon analizi sonucunda iki bağımsız değiĢkeni iÑeren model anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,124 olarak 

hesaplanmıĢ ve tablo 5.11‘de verilmiĢtir. Bu değer, diğerkÍmlık boyutundaki 

değiĢkenliğin %12,4‘ünün doğrusal regresyon modeli aracılığıyla özfarkındalık ve 

ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.11‘e göre otantik liderlik boyutlarından örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

diğerkÍmlık üzerinde (α =0,5; p<0,05) düzeyinde anlamlı bir etkisini olduğu 
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görülmektedir. Buna göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarından digergamlık  %12,4 

düzeyinde liderlik boyutlarından özfarkındalık ve ahlak tarafından aÑıklandığı 

görülmektedir. 

Yeni regresyon modelini oluĢtururken Ģeffaflık ve bilgiyi tarafsız değerlendirme 

boyutları modelden Ñıkartılarak yeni modelin katsayılarının tahmini Tablo 5.11‘de 

verilmiĢtir. Bağımsız değiĢken olarak alınan iki boyutun da katsayıları t testine göre 

anlamlı bulunmuĢtur. Tablo 5.11‘e göre boyutların ikisinin de diğerkÍmlık boyutu 

üzerinde pozitif etkisi vardır. Buna göre diğerkÍmlık Y, özfarkındalık X1 ve ahlak 

X2 ile gösterilirse doğrusal regresyon modeli 
1,647 0,320 1 0,214 2Y X X      

olarak elde edilir. Ayrıca standart katsayılara göre, özfarkındalık boyutundaki 1 br 

artıĢ diğerkÍmlık boyutunda 0,243 birim artıĢa ve ahlak boyutundaki 1 br artıĢ 

diğerkÍmlık boyutunda 0,165 birim artıĢa neden olması beklenmektedir. Katsayıların 

student-t istatistiği değerlerine bakıldığında her iki değiĢken de birbirine yakın 

önemde olmakla birlikte, özfarkındalık boyutunun diğerkÍmlık boyutu üzerinde daha 

yüksek öneme (etkiye) sahip olduğu yorumu yapılabilir. 

 

 

Tablo 5.12 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel VatandaĢlık Boyutlarından 

Vicdanlılık Êzerine Etkisi  

 

  Regresyon katsayıları Standard regresyon katsayıları T P  

Sabit 1,465   4,007 0,000 

Şeffaflık -0,023 -0,018 -0,283 0,777 

Bilgiyi tarafsız 
değerlendirme 

0,089 0,062 0,798 0,425 

Özfarkındalık 0,255 0,186 2,467 0,014 

Ahlak 0,194 0,144 1,993 0,047 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,328
a
 0,108 0,096 8,898 ,000

a
 

 

Tablo 5.12‘ye göre otantik liderlik ölÑeği boyutlarının vicdanlılık üzerine etkisi 

doğrusal regresyon modeliyle incelenebilir boyutundaki değiĢkenliğin %9,6‘sının 

doğrusal regresyon modeli aracılığıyla otantik liderlik boyutlarından özfarkındalık ve 

ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.12‘ye göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

vicdanlılık üzerinde (α=0,5; p<0,05) anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Buna 

göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarında  %9,6 düzeyinde liderlik boyutlarından 

özarkındalık ve ahlak tarafından aÑıklandığı görülmektedir. 

 

Tablo 5.13 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel VatandaĢlık Boyutlarından 

Vicdanlılık Êzerine Etkisi 

 

  Regresyon katsayıları 
Standard regresyon 

katsayıları 
T P  

Sabit 1,530   4,587 0,000 

Özfarkındalı
k 

0,279 0,204 3,114 0,002 

Ahlak 0,223 0,165 2,528 0,012 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,325
a
 0,106 0,100 17,542 ,000

a
 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
414 

 

Tablo 5.13‘e göre, regresyon modelinde, Ģeffaflık ve bilgi boyutlarının katsayısı 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuĢtur. Katsayısı anlamsız bulunan Ģeffaflık ve 

bilgi boyutları modelden Ñıkarılarak yeni bir model oluĢturulmuĢtur. 

Yapılan regresyon analizi sonucunda iki bağımsız değiĢkeni iÑeren model anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,100 olarak 

hesaplanmıĢ ve tablo 5.13‘de verilmiĢtir. Bu değer, vicdanlılık boyutundaki 

değiĢkenliğin %10‘unun doğrusal regresyon modeli aracılığıyla özfarkındalık ve 

ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

 

Tablo 5.13‘e göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

vicdanlılık üzerinde (α =0,5; p<0,05) düzeyinde anlamlı bir etkisini olduğu 

görülmektedir. Buna göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarında vicdanlılık %10 

düzeyinde liderlik boyutlarından özfarkındalık ve ahlak tarafından aÑıklandığı 

görülmektedir. 

Yeni regresyon modelinin katsayılarının tahmini Tablo 5.13‘de verilmiĢtir. Bağımsız 

değiĢken olarak alınan iki boyutun da katsayıları t testine göre anlamlı bulunmuĢtur. 

Elde edilen modele göre boyutların ikisinin de vicdanlılık boyutu üzerinde pozitif 

etkisi vardır. Buna göre vicdanlılık Y, özfarlıkdalık X1 ve ahlak X2 ile gösterilirse 

doğrusal regresyon modeli 
1,530 0,279 1 0,223 2Y X X      

olarak elde edilir. Ayrıca standart katsayılara göre, özfarkındalık boyutundaki 1 birim 

artıĢ vicdanlılık boyutunda 0,204 birim artıĢa ve ahlak boyutundaki 1 birim artıĢ 

vicdanlılık boyutunda 0,165 birim artıĢa neden olması beklenmektedir. Katsayıların 

student-t istatistiği değerlerine bakıldığında her iki değiĢken de birbirine yakın 

önemde olmakla birlikte, özfarkındalık boyutunun vicdanlılık boyutu üzerinde daha 

yüksek öneme (etkiye) sahip olduğu yorumu yapılabilir. 

 

Tablo 5.14 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel VatandaĢlık Boyutlarından 

Nezaket Êzerine Etkisi  

 

  Regresyon katsayıları 
Standard regresyon 

katsayıları 
T P  

Sabit 1,048   2,599 0,010 

Şeffaflık 0,043 0,031 0,492 0,623 

Bilgi tarafsız 
değerlendirm
e 

0,164 0,102 1,336 0,182 

Özfarkındalık 0,221 0,144 1,932 0,054 

Ahlak 0,237 0,157 2,209 0,028 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,360
a
 0,130 0,118 11,013 ,000

a
 

 

Tablo 5.14‘e göre model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,118 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu değer, diğerkÍmlık boyutundaki değiĢkenliğin %11,8‘inin 

doğrusal regresyon modeli aracılığıyla otantik liderlik boyutlarından özfarkındalık ve 

ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir 

Tablo 5.14‘e göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

nezaket üzerinde (α=0,5; p<0,05) anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Buna göre 

örgütsel vatandaĢlık boyutlarında nezaket %11,8 düzeyinde liderlik boyutlarından 

özfarkındalık ve ahlak tarafından aÑıklandığı görülmektedir. 
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Tablo 5.15 Otantik Liderlik ÉlÑeği Boyutlarının Érgütsel VatandaĢlık ÉlÑeği 

Boyutlarından Nezaket Êzerine Etkisi 

 

  Regresyon katsayıları Standard regresyon katsayıları T P  

Sabit 1,282   3,475 0,001 

Özfarkındalık 0,303 0,198 3,053 0,002 

Ahlak 0,304 0,202 3,111 0,002 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,351
a
 0,123 0,117 20,869 ,000

a
 

 

Tablo 5.15‘a göre, regresyon modelinde, Ģeffaflık ve bilgi boyutlarının katsayısı 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuĢtur. Katsayısı anlamsız bulunan Ģeffaflık ve 

bilgi boyutları modelden Ñıkarılarak yeni bir model oluĢturulmuĢtur. 

Yapılan regresyon analizi sonucunda iki bağımsız değiĢkeni iÑeren model anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,117olarak 

hesaplanmıĢ ve tablo 5.15‘de verilmiĢtir. Bu değer, nezaket boyutundaki 

değiĢkenliğin %11,7‘sini doğrusal regresyon modeli aracılığıyla özfarkındalık ve 

ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.15‘e göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

nezaket üzerinde (α =0,5; p<0,05) düzeyinde anlamlı bir etkisini olduğu 

görülmektedir. Buna göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarında nezaket %11,7 

düzeyinde liderlik boyutlarından özfarkındalık ve ahlak tarafından aÑıklandığı 

görülmektedir. 

Yeni regresyon modelinin katsayılarının tahmini Tablo 5.15‘de verilmiĢtir. Bağımsız 

değiĢken olarak alınan iki boyutun da katsayıları t testine göre anlamlı bulunmuĢtur. 

Elde edilen modele göre boyutların ikisinin de nezaket boyutu üzerinde pozitif etkisi 

vardır. Buna göre nezaket Y, özfarlıkdalık X1 ve ahlak X2 ile gösterilirse doğrusal 

regresyon modeli 
1,282 0,303 1 0,304 2Y X X      

olarak elde edilir. Ayrıca standart katsayılara göre, özfarkındalık boyutundaki 1 birim 

artıĢ nezaket boyutunda 0,198 birim artıĢa ve ahlak boyutundaki 1 birim artıĢ nezaket 

boyutunda 0,202 birim artıĢa neden olması beklenmektedir. Katsayıların student-t 

istatistiği değerlerine bakıldığında her iki değiĢken de birbirine yakın önemde 

olmakla birlikte, ahlak boyutunun nezaket boyutu üzerinde daha yüksek öneme 

(etkiye) sahip olduğu yorumu yapılabilir. 

 

Tablo 5.16 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel VatandaĢlık Boyutlarından 

Centilmenlik Êzerine Etkisi 

  

  Regresyon katsayıları 
Standard regresyon 

katsayıları 
T P  

Sabit 1,445   4,312 0,000 

Şeffaflık 0,149 0,129 2,040 0,042 

Bilgi tarafsız 
değerlendirm
e 

0,052 0,039 0,510 0,611 

Özfarkındalık 0,206 0,162 2,171 0,031 

Ahlak 0,161 0,128 1,799 0,073 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,365
a
 0,133 0,122 11,347 ,000

a
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Tablo 5.16‘e göre model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,122 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu değer, centilmenlik boyutundaki değiĢkenliğin %12,2‘sinin 

doğrusal regresyon modeli aracılığıyla otantik liderlik boyutlarından Ģeffaflık, 

özfarkındalık ve ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.16‘a göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

centilmenlik üzerinde (α=0,5; p<0,05) anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Buna 

göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarından nezaket %12,2 düzeyinde liderlik 

boyutlarından Ģeffaflık, özfarkındalık ve ahlak tarafından aÑıklandığı görülmektedir. 

 

Tablo 5.17 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel VatandaĢlık Boyutlarından Centi 

lmenlik Êzerine Etkisi 

 

  Regresyon katsayıları Standard regresyon katsayıları T P  

Sabit 1,494   4,653 0,000 

Şeffaflık 0,155 0,134 2,143 0,033 

Öz 
farkındalık 

0,223 0,175 2,525 0,012 

Ahlak 0,179 0,142 2,187 0,030 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,364
a
 0,133 0,124 15,081 ,000

a
 

     

Tablo 5.17‘ye göre, regresyon modelinde, bilgi boyutunun katsayısı istatistiksel 

olarak anlamsız bulunmuĢtur. Katsayısı anlamsız bulunan bilgi boyutu modelden 

Ñıkarılarak yeni bir model oluĢturulmuĢtur 

Yapılan regresyon analizi sonucunda iki bağımsız değiĢkeni iÑeren model anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,124 olarak 

hesaplanmıĢ ve tablo 5.17‘de verilmiĢtir. Bu değer, centilmenlik boyutundaki 

değiĢkenliğin %12,4‘ünün doğrusal regresyon modeli aracılığıyla özfarkındalık, 

Ģeffaflık ve ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.17‘e göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

centilmenlik üzerinde (α =0,5; p<0,05) düzeyinde anlamlı bir etkisini olduğu 

görülmektedir. Buna göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarından centilmenlik %11,7 

düzeyinde liderlik boyutlarından özfarkındalık, Ģeffaflık ve ahlak tarafından 

aÑıklandığı görülmektedir. 

Yeni regresyon modelinin katsayılarının tahmini Tablo 5.17‘de verilmiĢtir. Bağımsız 

değiĢken olarak alınan üÑ boyutun da katsayıları t testine göre anlamlı bulunmuĢtur. 

Elde edilen modele göre boyutların üÑünün de centilmenlik boyutu üzerinde pozitif 

etkisi vardır. Buna göre nezaket Y, özfarlıkdalık X1, ahlak X2 ve Ģeffaflık X3 ile 

gösterilirse doğrusal regresyon modeli 
1,494 0,223 1 0,179 2 0,155 3Y X X X        

olarak elde edilir. Ayrıca standart katsayılara göre, özfarkındalık boyutundaki 1 birim 

artıĢ centilmenlik boyutunda 0,175 birim artıĢa, ahlak boyutundaki 1 birim artıĢ 

centilmenlik boyutunda 0,142 birim artıĢa ve Ģeffaflık boyutundaki 1 birim artıĢ 

centilmenlik boyutunda 0,134 birim artıĢa neden olması beklenmektedir. Katsayıların 

student-t istatistiği değerlerine bakıldığında her iki değiĢken de birbirine yakın 

önemde olmakla birlikte, özfarkındalık boyutunun centilmenlik boyutu üzerinde daha 

yüksek öneme (etkiye) sahip olduğu yorumu yapılabilir. 
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Tablo 5.18 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel VatandaĢlık Boyutlarından Sivil 

Erdem Êzerine Etkisi  

  Regresyon katsayıları 
Standard regresyon 

katsayıları 
T P  

Sabit 0,868   2,423 0,016 

Şeffaflık 0,116 0,090 1,478 0,140 

Bilgi tarafsız 
değerlendirm
e 

0,104 0,070 0,952 0,342 

Özfarkndalık 0,225 0,159 2,216 0,027 

Ahlak 0,309 0,222 3,235 0,001 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,439
a
 0,193 0,182 17,605 ,000

a
 

 

 Tablo 5.18‘e göre model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,182 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu değer, sivil erdem boyutundaki değiĢkenliğin %18,2‘sinin 

doğrusal regresyon modeli aracılığıyla otantik liderlik boyutlarından özfarkındalık ve 

ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir 

Tablo 5.18‘a göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

sivil erdem üzerinde (α=0,5; p<0,05) anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Buna 

göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarından  %12,2 düzeyinde liderlik boyutlarından 

özfarkındalık ve ahlak tarafından aÑıklandığı görülmektedir. 

 

 

Tablo 5.19 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel VatandaĢlık Boyutlarından Sivil 

Erdem Êzerine Etkisi 

 

  Regresyon katsayıları 
Standard regresyon 

katsayıları 
T P  

Sabit 1,134   3,451 0,001 

Özfarkındalı
k 

0,317 0,224 3,584 0,000 

Ahlak 0,364 0,262 4,188 0,000 

R R kare  Düzeltilmiş R kare F P 

,428
a
 0,183 0,177 33,236 ,000

a
 

 

Tablo 5.19‘a göre, regresyon modelinde, Ģeffaflık ve bilgi boyutlarının katsayısı 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuĢtur. Katsayısı anlamsız bulunan Ģeffaflık ve 

bilgi boyutları modelden Ñıkarılarak yeni bir model oluĢturulmuĢtur. 

Yapılan regresyon analizi sonucunda iki bağımsız değiĢkeni iÑeren model anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,177 olarak 

hesaplanmıĢ ve tablo 4.19‘da verilmiĢtir. Bu değer, sivil edem boyutundaki 

değiĢkenliğin %17,7‘sinin doğrusal regresyon modeli aracılığıyla özfarkındalık ve 

ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.19‘a göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

sivil erdem üzerinde (α =0,5; p<0,05) düzeyinde anlamlı bir etkisini olduğu 

görülmektedir. Buna göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarında sivil erdem %11,7 

düzeyinde liderlik boyutlarından özfarkındalık, ve ahlak tarafından aÑıklandığı 

görülmektedir. 

 

Yeni regresyon modelinin katsayılarının tahmini Tablo 5.19‘da verilmiĢtir. Bağımsız 

değiĢken olarak alınan iki boyutun da katsayıları t testine göre anlamlı bulunmuĢtur. 
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Elde edilen modele göre boyutların ikisinin de sivil erdem boyutu üzerinde pozitif 

etkisi vardır. Buna göre sivil erdem Y, özfarlıkdalık X1 ve ahlak X2 ile gösterilirse 

doğrusal regresyon modeli 
1,134 0,317 1 0,364 2Y X X      

olarak elde edilir. Ayrıca standart katsayılara göre, özfarkındalık boyutundaki 1 birim 

artıĢ sivil erdem boyutunda 0,224 birim artıĢa ve ahlak boyutundaki 1 birim artıĢ 

sivilerdem boyutunda 0,262 birim artıĢa neden olması beklenmektedir. Katsayıların 

student-t istatistiği değerlerine bakıldığında her iki değiĢken de birbirine yakın 

önemde olmakla birlikte, ahlak boyutunun sivil erdem boyutu üzerinde daha yüksek 

öneme (etkiye) sahip olduğu yorumu yapılabilir. 

 

Otantik Liderlik Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisini Ġncelenmesi 

Tablo 5.20 Otantik Liderlik  Boyutlarının Érgütsel Bağlılık  Boyutlarından Duygusal 

Bağlılık Êzerine Etkisi  

  

  
Regresyon 
katsayıları 

Standard regresyon 
katsayıları 

T P  

Sabit 1,693   4,672 0,000 

Şeffaflık 0,195 0,161 2,464 0,014 

Bilginin 
Tarafsız 
Değerlendirilme
si 

0,108 0,077 0,980 0,328 

Özfarkındalık -0,037 -0,028 -0,363 0,717 

Ahlak 0,172 0,131 1,780 0,076 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,277
a
 0,077 0,064 6,134 ,000

a
 

 

Yapılan regresyon analizi sonucunda iki bağımsız değiĢkeni iÑeren model anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,064 olarak 

hesaplanmıĢ ve tablo 4.20‘de verilmiĢtir. Bu değer, centilmenlik boyutundaki 

değiĢkenliğin %6,4‘ünün doğrusal regresyon modeli aracılığıyla liderlik 

boyutlarından Ģeffaflık ve ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.20‘ye göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

duygusal bağlılık üzerinde (α =0,5; p<0,05) düzeyinde anlamlı bir etkisini olduğu 

görülmektedir. Buna göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarında duygusal bağlılık %6,4 

düzeyinde liderlik boyutlarından Ģeffaflık ve ahlak tarafından aÑıklandığı 

görülmektedir. 

 

. 

 

Tablo 5.21 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel Bağlılık Boyutlarından Duygusal 

Bağlılık Êzerine Etkisi 

 

  Regresyon katsayıları Standard regresyon katsayıları T P  

Sabit 1,793   5,560 0,000 

Şeffaflık 0,206 0,170 2,839 0,005 

Ahlak 0,209 0,159 2,656 0,008 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,272
a
 0,074 0,068 11,828 ,000

a
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Tablo 5.21‘e göre, regresyon modelinde, özfarkındalık ve bilgi boyutlarının katsayısı 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuĢtur. Katsayısı anlamsız bulunan özfarkındalık 

ve bilgi boyutları modelden Ñıkarılarak yeni bir model oluĢturulmuĢtur 

Yapılan regresyon analizi sonucunda iki bağımsız değiĢkeni iÑeren model anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,068 olarak 

hesaplanmıĢ ve tablo 5.21‘de verilmiĢtir. Bu değer, duygusal bağlılık boyutundaki 

değiĢkenliğin %6,8‘sinin doğrusal regresyon modeli aracılığıyla Ģefaflık ve ahlak 

tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.21‘e göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

duygusal bağlılık üzerinde (α =0,5; p<0,05) düzeyinde anlamlı bir etkisini olduğu 

görülmektedir. Buna göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarından duygusal bağlılık %6,8 

düzeyinde liderlik boyutlarından Ģeffaflık ve ahlak tarafından aÑıklandığı 

görülmektedir. 

Yeni regresyon modelinin katsayılarının tahmini Tablo 5.21‘de verilmiĢtir. Bağımsız 

değiĢken olarak alınan iki boyutun da katsayıları t testine göre anlamlı bulunmuĢtur. 

Elde edilen modele göre boyutların ikisinin de duygusal bağlılık boyutu üzerinde 

pozitif etkisi vardır. Buna göre duygusal bağlılık Y, Ģeffaflık X1 ve ahlak X2 ile 

gösterilirse doğrusal regresyon modeli 
1,793 0,206 1 0,209 2Y X X      

olarak elde edilir. Ayrıca standart katsayılara göre, Ģeffaflık boyutundaki 1 birim artıĢ 

duygusal bağlılık boyutunda 0,170 birim artıĢa ve ahlak boyutundaki 1 birim artıĢ 

duygusal bağlılık boyutunda 0,159 birim artıĢa neden olması beklenmektedir. 

Katsayıların student-t istatistiği değerlerine bakıldığında her iki değiĢken de birbirine 

yakın önemde olmakla birlikte, Ģeffaflık boyutunun duygusal bağlılık boyutu 

üzerinde daha yüksek öneme (etkiye) sahip olduğu yorumu yapılabilir 

 

Tablo 5.22 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel Bağlılık  Boyutlarından Devam 

Bağlılığı Êzerine Etkisi  

 

  
Regresyon 
katsayıları 

Standard regresyon 
katsayıları 

T P  

Sabit 2,392   11,233 0,000 

Şeffaflık 0,097 -0,139 -2,093 0,037 

Bilginin 
Tarafsız 
Değerlendirilme
si 

0,018 -0,022 -0,273 0,785 

Özfarkındalık -0,059 0,076 0,977 0,329 

Ahlak 0,115 -0,151 -2,028 0,043 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,213
a
 0,045 0,032 3,511 ,008

a
 

 

Yapılan regresyon analizi sonucunda iki bağımsız değiĢkeni iÑeren model anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,032 olarak 

hesaplanmıĢ ve tablo 5.22‘de verilmiĢtir. Bu değer, devam bağlılığı boyutundaki 

değiĢkenliğin %3,2‘sinin doğrusal regresyon modeli aracılığıyla liderlik 

boyututlarından Ģeffaflık ve ahlak tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.22‘ye göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

devam bağlılığı üzerinde (α =0,5; p<0,05) düzeyinde anlamlı bir etkisini olduğu 

görülmektedir. Buna göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarında devam bağlılığının %3,2 

düzeyinde otantik liderlik boyutlarından Ģafaflık ve ahlak tarafından aÑıklandığı 

görülmektedir. 
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Tablo 5.23 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel Bağlılık  Boyutlarından Devam 

Bağlılığı Êzerine Etkisi 

 

  Regresyon katsayıları Standard regresyon katsayıları T P  

Sabit 2,338   12,340 0,000 

Şefaflık 0,083 0,119 1,952 0,052 

Ahlak 0,099 0,130 2,141 0,033 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,206
a
 0,042 0,036 6,564 ,002

a
 

 

Tablo 5.23‘ye göre, regresyon modelinde, özfarkındalık ve bilgi boyutlarının 

katsayısı istatistiksel olarak anlamsız bulunmuĢtur. Katsayısı anlamsız bulunan 

özfarkındalık ve bilgi boyutları modelden Ñıkarılarak yeni bir model oluĢturulmuĢtur. 

Yapılan regresyon analizi sonucunda iki bağımsız değiĢkeni iÑeren model anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,036 olarak 

hesaplanmıĢ ve tablo 5.23‘de verilmiĢtir. Bu değer, devam bağlılığı boyutundaki 

değiĢkenliğin %3,6‘sının doğrusal regresyon modeli aracılığıyla Ģeffaflık ve ahlak 

tarafından aÑıklandığını göstermektedir. 

Tablo 5.23‘e göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel vatandaĢlık boyutlarından 

devam bağlılığı üzerinde (α =0,5; p<0,05) düzeyinde anlamlı bir etkisini olduğu 

görülmektedir. Buna göre örgütsel vatandaĢlık boyutlarında devam bağlılığı  %3,6 

düzeyinde liderlik boyutlarından Ģeffaflık ve ahlak tarafından aÑıklandığı 

görülmektedir. 

Modelde katsayısı anlamsız bulunan boyutlar modelden Ñıkarılarak regresyon yeni 

bir regresyon modeli oluĢturulmuĢtur. Ġki bağımsız değiĢken iÑeren model yine 

anlamlı bulunmuĢtur. Ayrıca model iÑin düzeltilmiĢ R-kare katsayısı 0,036 olarak 

hesaplanmıĢtır. 

Yeni regresyon modelinin katsayılarının tahmini Tablo 5.23‘de verilmiĢtir. Bağımsız 

değiĢken olarak alınan iki boyutun da katsayıları t testine göre anlamlı bulunmuĢtur. 

Elde edilen modele göre boyutların ikisinin de devam bağlılığı boyutu üzerinde 

pozitif etkisi vardır. Buna göre devam bağlılığı Y, Ģeffaflık X1 ve ahlak X2 ile 

gösterilirse doğrusal regresyon modeli 
2,338 0,083 1 0,099 2Y X X      

olarak elde edilir. Ayrıca standart katsayılara göre, Ģeffaflık boyutundaki 1 birim artıĢ 

devam bağlılığı boyutunda 0,119 birim artıĢa ve ahlak boyutundaki 1 birim artıĢ 

devam bağlılığı boyutunda 0,130 birim artıĢa neden olması beklenmektedir. 

Katsayıların student-t istatistiği değerlerine bakıldığında her iki değiĢken de birbirine 

yakın önemde olmakla birlikte, ahlak boyutunun devam bağlılığı boyutu üzerinde 

daha yüksek öneme (etkiye) sahip olduğu yorumu yapılabilir. 
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Tablo 5.24 Otantik Liderlik Boyutlarının Érgütsel Bağlılık  Boyutlarından Normatif 

Bağlılık Êzerine Etkisi 

  

  
Regresyon 
katsayıları 

Standard regresyon 
katsayıları 

T P  

Sabit 3,187   9,859 0,000 

Şeffaflık -0,044 -0,042 -0,628 0,531 

Bilginin tarafsız 
değerlendirilme
si 

0,179 0,148 1,819 0,070 

Özfarkındalık -0,073 -0,064 -0,801 0,424 

Ahlak -0,113 -0,100 -1,317 0,189 

R R kare Düzeltilmiş R kare F P 

,124
a
 0,015 0,002 1,151 ,333

a
 

 

Tablo 5.24‘e göre otantik liderlik boyutlarının örgütsel bağlılık ölÑeği boyutlarından 

normatif bağlılık üzerinde anlamlı ve istatistiksel bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 

 

 

Ölçekler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

 

Tablo 5.25 Otantik Liderlik Algısı, Érgütsel VatandaĢlık Ve Érgütsel Bağlılık 

ÉlÑekleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 

 
  X1 X2 X3 

Örgütsel 
Bağlılık (X1) 

Korelasyon katsayısı 1 ,406
** ,111 

p  
 

,000 ,055 

Örgütsel 
Vatandaşlık 
(X2) 

Korelasyon katsayısı ,406
**
 1 ,421

**
 

P  0  ,000 

Otantik 
Liderlik(X3) 

Korelasyon katsayısı 0,111 ,421
** 1,000 

P  0,055 ,000  

 

Otantik liderlik algısı, örgütsel vatandaĢlık ve örgütsel bağlılık ölÑekleri arasındaki 

korelasyon katsayıları Tablo 5.26‘da verilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre örgütsel 

bağlılık ile otantik liderlik arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunamamıĢtır. 

Érgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaĢlık arasında ve örgütsel vatandaĢlık ile otantik 

liderlik arasındaki iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur.  

Otantik liderlik ile örgütsel vatandaĢlık arasındaki ilgileĢim katsayısı 0,421 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu sonuÑ iki değiĢken arasında orta düzeyde bir doğrusal iliĢki 

olduğunu gösterir. Ayrıca ilgileĢim katsayısının pozitif olması iki değiĢken 

arasındaki değiĢkenliğin aynı yönde olduğunu gösterir. Yani bu değiĢkenlerden 

herhangi birindeki değiĢimin diğer değiĢkende de aynı yönlü değiĢime kaynaklık 

etmesi beklenir. 

Érgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaĢlık arasındaki ilgileĢim katsayısı 0,406 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu sonuÑ iki değiĢken arasında orta düzeyde bir doğrusal iliĢki 

olduğunu gösterir. Ayrıca ilgileĢim katsayısının pozitif olması iki değiĢken 

arasındaki değiĢkenliğin aynı yönde olduğunu gösterir. Yani bu değiĢkenlerden 

herhangi birindeki değiĢimin diğer değiĢkende de aynı yönlü değiĢime kaynaklık 

etmesi beklenir.  
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Ölçeklerin Demografik DeğiĢkenler Bakımından Ġncelenmesi 

Tablo 5.26 Otantik Liderlik ÉlÑeği Ve Boyutlarının YaĢ Grupları DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

    N Ort. Std. Sapma F P 

Şefaflık 21-25 yaş 37 3,55 1,030 1,369 0,252 

  26-29 yaş 100 3,61 0,757     

  30-34 yaş 97 3,75 0,810     

  35 yaş ve üzeri 66 3,82 0,803     

  Toplam 300 3,69 0,823     
Bilgiyi 
Tarafsız 
değerlendirme 

21-25 yaş 37 3,75 0,759 2,231 0,085 

  26-29 yaş 100 4,08 0,647     

  30-34 yaş 97 3,97 0,657     

  35 yaş ve üzeri 66 3,91 0,830     

  Toplam 300 3,97 0,713     
Özfarkındalık 21-25 yaş 37 3,84 0,895 0,935 0,424 

  26-29 yaş 100 4,08 0,661     

  30-34 yaş 97 4,00 0,740     

  35 yaş ve üzeri 66 3,99 0,791     

  Toplam 300 4,00 0,747     
Ahlak 21-25 yaş 37 3,66 0,730 1,085 0,356 

  26-29 yaş 100 3,83 0,799     

  30-34 yaş 97 3,67 0,733     

  35 yaş ve üzeri 66 3,66 0,750     

  Toplam 300 3,72 0,759     
Otantik 
Liderlik 

21-25 yaş 37 3,68 0,687 0,818 0,485 

  26-29 yaş 100 3,86 0,558     

  30-34 yaş 97 3,82 0,563     

  35 yaş ve üzeri 66 3,83 0,684     

  Toplam 300 3,82 0,605     

 

Otantik liderlik ölÑeği yaĢ grupları değiĢkeni bakımından incelenmesi Tablo 5.27‘de 

verilmiĢtir. Yapılan ANOVA testine göre otantik liderlik ölÑeği boyutlarının 

hiÑbirisinde yaĢ grupları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır. 
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Tablo 5.27 Érgütsel VatandaĢlık ÉlÑeği Ve Boyutlarının YaĢ Grupları DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

    N Ort. Std. Sapma F P 

Diğergamlık 21-25 yaş 37 3,75 0,752 0,299 0,826 

  26-29 yaş 100 3,79 1,025     

  30-34 yaş 97 3,67 1,027     

  35 yaş ve üzeri 66 3,69 0,989     

  Toplam 300 3,72 0,985     
Vicdan 21-25 yaş 37 3,48 0,935 0,009 0,999 

  26-29 yaş 100 3,48 1,023     

  30-34 yaş 97 3,47 1,039     

  35 yaş ve üzeri 66 3,49 1,072     

  Toplam 300 3,48 1,024     

Nezaket 21-25 yaş 37 3,85 0,884 0,688 0,560 

  26-29 yaş 100 3,62 1,090     

  30-34 yaş 97 3,61 1,275     

  35 yaş ve üzeri 66 3,51 1,152     

  Toplam 300 3,62 1,143     
Centilmenlik 21-25 yaş 37 3,51 0,803 0,645 0,587 

  26-29 yaş 100 3,73 0,984     

  30-34 yaş 97 3,60 0,960     

  35 yaş ve üzeri 66 3,57 0,976     

  Toplam 300 3,62 0,953     
Sivil erdem 21-25 yaş 37 3,90 0,889 1,547 0,202 

  26-29 yaş 100 3,90 0,979     

  30-34 yaş 97 3,61 1,166     

  35 yaş ve üzeri 66 3,67 1,066     

  Toplam 300 3,76 1,055     
Örgütsel 
Vatandaşlık 

21-25 yaş 37 3,70 0,638 0,465 0,707 

  26-29 yaş 100 3,72 0,843     

  30-34 yaş 97 3,60 0,913     

  35 yaş ve üzeri 66 3,60 0,875     

  Toplam 300 3,65 0,849     

 

Érgütsel vatandaĢlık ölÑeğinin yaĢ grupları değiĢkeni bakımından incelenmesi Tablo 

5.28‘de verilmiĢtir. Yapılan ANOVA testine göre örgütsel vatandaĢlık ölÑeği 

boyutlarının hiÑbirisinde yaĢ grupları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamamıĢtır. 
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Tablo 5.28 Érgütsel Bağlılık ÉlÑeği Ve Boyutlarının YaĢ Grupları DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

    N Ort. Std. Sapma F P 

Duygusal 
bağlılık 

21-25 yaş 37 3,21 1,027 0,724 0,538 

  26-29 yaş 100 3,39 0,971     

  30-34 yaş 97 3,25 1,093     

  35 yaş ve üzeri 66 3,43 0,876     

  Toplam 300 3,33 0,998     
Devam 
bağlılığı 

21-25 yaş 37 3,15 0,597 1,007 0,390 

  26-29 yaş 100 3,02 0,635     

  30-34 yaş 97 2,95 0,550     

  35 yaş ve üzeri 66 3,01 0,507     

  Toplam 300 3,01 0,577     
Normatif 
bağlılık 

21-25 yaş 37 3,00 0,905 0,859 0,463 

  26-29 yaş 100 3,11 0,900     

  30-34 yaş 97 3,03 0,802     

  35 yaş ve üzeri 66 2,89 0,867     

  Toplam 300 3,02 0,862     
Örgütsel 
bağlılık 

21-25 yaş 37 3,02 0,340 0,912 0,436 

  26-29 yaş 100 3,16 0,497     

  30-34 yaş 97 3,12 0,508     

  35 yaş ve üzeri 66 3,15 0,422     

  Toplam 300 3,13 0,468     

 

Érgütsel bağlılık ölÑeğinin yaĢ grupları değiĢkeni bakımından incelenmesi Tablo 

5.28‘da verilmiĢtir. Yapılan ANOVA testine göre örgütsel bağlılık ölÑeği 

boyutlarının hiÑbirisinde yaĢ grupları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamamıĢtır. 

 

Tablo5. 29 Otantik Liderlik ÉlÑeği Ve Boyutlarının Cinsiyet DeğiĢkeni Bakımından 

Ġncelenmesi 

 

  Cinsiyet N Ort. Std. Sapma T P 

Şeffaflık Kadın 34 3,59 0,850 -0,785 0,433 

  Erkek 266 3,71 0,820     

Bilginin tarafsız değerlendirilmesi Kadın 34 3,74 0,695 -2,031 0,043 

  Erkek 266 4,00 0,711     

Özfarkındalık Kadın 34 3,72 0,677 -2,394 0,017 

  Erkek 266 4,04 0,749     

Ahlak Kadın 34 3,46 0,759 -2,092 0,037 

  Erkek 266 3,75 0,755     

Otantik liderlik Kadın 34 3,61 0,604 -2,126 0,034 

  Erkek 266 3,84 0,602     

Otantik liderlik ölÑeği ve boyutlarının cinsiyet değiĢkeni bakımından incelenmesi 

Tablo 5.30‘da verilmiĢtir. Yapılan t testine göre sadece Ģeffaflık boyutunda cinsiyet 

değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢ, diğer boyutlarda 

ve ölÑekte cinsiyet değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 
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bulunmuĢtur. Ortalamalar incelendiğinde farklılık bulunan boyutlarda ve ölÑekte 

erkek ÑalıĢanların ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 5.30 Érgütsel VatandaĢlık ÉlÑeği ve Boyutlarının Cinsiyet DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

  Cinsiyet N Ort. Std. Sapma T P 

Diğergamlık Kadın 34 3,39 0,915 -2,090 0,037 

  Erkek 266 3,77 0,987     

Vicdanlılık Kadın 34 3,51 0,873 0,193 0,847 

  Erkek 266 3,47 1,043     

Nezaket Kadın 34 3,51 1,129 -0,608 0,544 

  Erkek 266 3,64 1,147     

Centilmenlik Kadın 34 3,32 0,833 -2,012 0,045 

  Erkek 266 3,66 0,961     

Sivil erdem Kadın 34 3,71 1,038 -0,288 0,774 

  Erkek 266 3,76 1,059     

Örgütsel Vatandaşlık Kadın 34 3,48 0,781 -1,276 0,203 

  Erkek 266 3,68 0,857     

 

Érgütsel vatandaĢlık ölÑeği ve boyutlarının cinsiyet değiĢkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 5.31‘de verilmiĢtir. Yapılan t testine göre sadece centilmenlik 

boyutunda cinsiyet değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢ, 

diğer boyutlarda ve ölÑekte cinsiyet değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunamamıĢtır. Ortalamalar incelendiğinde centilmenlik erkek ÑalıĢanların 

ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 5.31 Érgütsel Bağlılık ÉlÑeği ve Boyutlarının Cinsiyet DeğiĢkeni Bakımından 

Ġncelenmesi 

 

  Cinsiyet N Ort. Std. Sapma T P 

Duygusal bağlılık Kadın 34 3,32 0,934 -0,050 0,960 

  Erkek 266 3,33 1,008     

Devam bağlılığı Kadın 34 2,96 0,572 0,554 0,580 

  Erkek 266 3,02 0,578     

Normatif bağlılık Kadın 34 3,09 0,783 0,502 0,616 

  Erkek 266 3,01 0,872     

Orgütsel bağlılık Kadın 34 3,16 0,494 0,398 0,691 

  Erkek 266 3,12 0,466     

 

     Érgütsel bağlılık ölÑeği ve boyutlarının cinsiyet değiĢkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 5.32‘de verilmiĢtir. Yapılan t testine göre ölÑekte ve alt 

boyutlarının hiÑbirisinde cinsiyet değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunamamıĢtır.  

 

Tablo 5.32 Otantik Liderlik ÉlÑeği Ve Boyutlarının Medeni Durum DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

  Medeni durum 
N Mean 

Std. 
Deviation T   P 

Şefaflık Evli 175 3,63 0,874 -1,514 0,131 

  Bekar 125 3,78 0,741     
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Bilginin tarafsız değerlendirilmesi Evli 175 3,92 0,740 -1,376 0,170 

  Bekar 125 4,03 0,669     

Özfarkındalık Evli 175 3,97 0,787 -0,949 0,343 

  Bekar 125 4,05 0,688     

Ahlak Evli 175 3,69 0,785 -0,841 0,401 

  Bekar 125 3,76 0,723     

Otantik Liderlik Evli 175 3,77 0,647 -1,527 0,128 

  Bekar 125 3,88 0,539     

 

Otantik liderlik ölÑeği ve boyutlarının medeni durum değiĢkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 5.33‘de verilmiĢtir. Yapılan t testine göre ölÑekte ve alt 

boyutlarının hiÑbirisinde medeni durum değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunamamıĢtır.  

 

Tablo 5.33 Érgütsel VatandaĢlık ÉlÑeği Ve Boyutlarının Medeni Durum DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

  Medeni durum N Ort. Std. Sapma T P 

Diğergamlık Evli 175 3,76 1,036 0,735 0,463 

  Bekar 125 3,68 0,910     

Vicdan Evli 175 3,48 1,039 -0,032 0,975 

  Bekar 125 3,48 1,007     

Nezaket Evli 175 3,57 1,208 -0,944 0,346 

  Bekar 125 3,70 1,047     

Centilmenlik Evli 175 3,60 0,972 -0,550 0,583 

  Bekar 125 3,66 0,927     

Sivil erdem Evli 175 3,72 1,067 -0,624 0,533 

  Bekar 125 3,80 1,041     

Örgütsel 
Vatandaşlık 

Evli 175 3,64 0,899 -0,275 0,783 

  Bekar 125 3,67 0,778     

Érgütsel vatandaĢlık ölÑeği ve boyutlarının medeni durum değiĢkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 5.34‘de verilmiĢtir. Yapılan t testine göre ölÑekte ve alt 

boyutlarının hiÑbirisinde medeni durum değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunamamıĢtır.  

 

Tablo 5.34 Érgütsel Bağlılık ÉlÑeği ve Boyutlarının Medeni Durum DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

  Medeni durum N Ort. Std. Sapma T P 

Duygusal 
bağlılık 

Evli 175 3,43 0,985 2,059 0,040 

  Bekar 125 3,19 1,004     

Devam 
bağlılığı 

Evli 175 3,02 0,569 1,129 0,260 

  Bekar 125 2,94 0,587     

Normatif 
bağlılık 

Evli 175 3,03 0,844 0,311 0,756 

  Bekar 125 3,00 0,889     

Örgütsel 
bağlılık 

Evli 175 3,19 0,433 2,492 0,013 

  Bekar 125 3,05 0,505     
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Érgütsel bağlılık ölÑeği ve boyutlarının medeni durum değiĢkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 5.35‘de verilmiĢtir. Yapılan t testine göre ölÑekte ve duygusal 

bağlılık boyutunda medeni durum değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuĢtur. Ortalamalara incelendiğinde ölÑekte ve duygusal bağlılık 

boyutunda evli ÑalıĢanların ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 5.35 Otantik Liderlik ÉlÑeği ve Boyutlarının Eğitim Durumu DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

  Eğitim durumu 
N Mean Std. Deviation T  

P 
  

Şeffaflık Lisans 230 3,69 0,845 -0,157 0,875 

  Yüksek lisans 56 3,71 0,781     

Bilgiyi tarafsız 
değerlendirme 

Lisans 230 3,99 0,723 0,598 0,550 

  Yüksek lisans 56 3,93 0,710     

Özfarkındalık Lisans 230 4,01 0,764 0,077 0,939 

  Yüksek lisans 56 4,01 0,680     

Ahlak Lisans 230 3,71 0,759 -1,091 0,276 

  Yüksek lisans 56 3,83 0,742     

Otantik 
Liderlik 

Lisans 230 3,82 0,611 -0,273 0,785 

  Yüksek lisans 56 3,85 0,599     

 

Otantik liderlik ölÑeği ve boyutlarının eğitim durumu değiĢkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 5.36‘de verilmiĢtir. Yapılan t testine göre ölÑekte ve alt 

boyutlarının hiÑbirisinde eğitim durumu değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunamamıĢtır.  

 

Tablo 5.36 Érgütsel  VatandaĢlık ÉlÑeği Ve Boyutlarının Eğitim Durumu DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

  Eğitim durumu N Ort. Std. Sapma T P 

Digergamlık Lisans 230 3,74 0,914 0,454 0,650 

  Yüksek lisans 56 3,68 1,242     

Vicdan Lisans 230 3,53 1,010 1,043 0,298 

  Yüksek lisans 56 3,37 1,102     

Nezaket Lisans 230 3,66 1,102 0,396 0,693 

  Yüksek lisans 56 3,60 1,276     

Centilmenlik Lisans 230 3,62 0,932 -0,328 0,743 

  Yüksek lisans 56 3,67 1,062     

Sivil erdem Lisans 230 3,78 1,025 0,270 0,788 

  Yüksek lisans 56 3,74 1,213     

Örgütsel 
Vatandaşlık 

Lisans 230 3,68 0,814 0,414 0,679 

  Yüksek lisans 56 3,63 0,999     

 

Érgütsel vatandaĢlık ölÑeği ve boyutlarının eğitim durumu değiĢkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 5.37‘de verilmiĢtir. Yapılan t testine göre ölÑekte ve alt 

boyutlarının hiÑbirisinde eğitim durumu değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunamamıĢtır.  
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Tablo 5.37 Érgütsel Bağlılık ÉlÑeği ve Boyutlarının Eğitim Durumu DeğiĢkeni 

Bakımından Ġncelenmesi 

 

  Eğitim durumu N Ort. Std. Sapma T P 

Duygusal 
bağlılık 

Lisans 230 3,30 0,996 -1,064 0,288 

  Yüksek lisans 56 3,46 0,984     

Devam 
bağlılığı 

Lisans 230 2,99 0,565 2,280 0,023 

  Yüksek lisans 56 3,18 0,589     

Normatif 
bağlılık 

Lisans 230 3,06 0,843 1,471 0,142 

  Yüksek lisans 56 2,88 0,916     

Örgütsel 
bağlılık 

Lisans 230 3,13 0,466 0,751 0,453 

  Yüksek lisans 56 3,08 0,477     

 

Érgütsel bağlılık ölÑeği ve boyutlarının eğitim durumu değiĢkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 5.38‘de verilmiĢtir. Yapılan t testine göre sadece devam bağlılığı 

boyutunda eğitim durumu değiĢkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuĢtur. Ortalamalar incelendiğinde bu boyutta yüksek lisans mezunlarının 

ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

Hipotez Testlerinin Özeti 

 

Tablo 5.38 AraĢtırma Hipotezleri ĠÑin Ġstatistiksel Karar Ézetleri 

 

Hipotez Karar 

H1: iĢ görenin otantik liderlik algısı, örgütsel vatandaĢlık davranıĢını 

etkilemektedir. 

 

H1a: iĢ görenin otantik liderlik algısı, diğerkÍmlık boyutunu 

etkilemektedir. 

Kabul 

H1b: iĢ görenin otantik liderlik algısı, vicdanlılık boyutunu 

etkilemektedir. 

Kabul 

H1c: iĢ görenin otantik liderlik algısı, nezaket boyutunu etkilemektedir. Kabul 

H1c: iĢ görenin otantik liderlik algısı, centilmenlik boyutunu 

etkilemektedir. 

Kabul 

H1d: iĢ görenin otantik liderlik algısı, sivil erdem boyutunu 

etkilemektedir. 

Kabul 

H2: iĢ görenin otantik liderlik algısı, örgütsel bağlılığını 

etkilemektedir. 

 

H2a: iĢ görenin otantik liderlik algısı, duygusal bağlılık boyutunu 

etkilemektedir. 

Kabul 

H2b: iĢ görenin otantik liderlik algısı, devam bağlılığı boyutunu 

etkilemektedir. 

Kabul 

H2c: iĢ görenin otantik liderlik algısı, normatif bağlılık boyutunu 

etkilemektedir. 

Red  

H3: ĠĢ görenin örgütsel vatandaĢlık davranıĢıyla örgütsel bağlılığı 

arasında iliĢki vardır. 

Kabul 

H4: ĠĢ görenin; örgütsel liderlik algısı, örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve 

örgütsel bağlılığı ölçekleri boyutlarında demografik özellikleri bakımından 
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farklılık vardır. 

H4a: ĠĢ görenin; otantik liderlik algısı boyutlarında demografik özellikleri 

bakımından farklılık vardır. 

Cinsiyet değiĢkeni bakımından bilgi, özfarkındalık, ahlak boyutları ve 

ölÑek iÑin kabul edilmiĢtir. 

 

H4b: ĠĢ görenin; örgütsel vatandaĢlık davranıĢı boyutlarında demografik 

özellikleri bakımından farklılık vardır. 

Cinsiyet değiĢkeni bakımından centilmenlik boyutu iÑin kabul edilmiĢtir. 

 

H4c: ĠĢ görenin; örgütsel bağlılık boyutlarında demografik özellikleri 

bakımından farklılık vardır. 

Medeni durum değiĢkeni bakımından duygusal bağlılık boyutu ile ölÑek 

iÑin kabul edilmiĢtir. 

Eğitim durumu değiĢkeni bakımından devam bağlılığı boyutu iÑin kabul 

edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

6.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu uygulamalı araĢtırmada, örgütte yer alan liderlerin sergilemiĢ oldukları liderlik 

tarzlarının, ÑalıĢan bireyleri nasıl davranıĢlara yönlendirdiği örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢı ve örgütsel bağlılığı nasıl etkilediği incelenmektedir. Liderlerin örgütte 

sergilemiĢ olduğu liderlik tarzı ÑalıĢanların davranıĢlarında ne gibi farklılıklar 

oluĢturduğu, örgütsel vatandaĢlık ve örgütsel bağlılığı olan iliĢkisi incelenmekte olup 

hipotezler ile katılım bankasında ÑalıĢanlardan oluĢan örneklem tarafından 

sınanmaktadır. 

 ÆalıĢmada, otantik liderlik tarzının ÑalıĢanların örgütsel vatandaĢlık davranıĢı 

sergilemesinde olumlu etkilerini olduğunun ancak örgütsel bağlılığının artmasında 

etkisinin olmadığına dair ÑeĢitli tespitlere ulaĢıldığı görülmektedir. 

Toplumuzda değiĢen sosyolojik, ekonomik, teknolojik değiĢimlerin getirmiĢ olduğu 

yenilikler üretim ve hizmetler sektörlerinde olumlu ya da olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Toplum bu değiĢimleri yaĢamadan önce, örgütlerin yapılarının 

karmaĢıklıktan uzak olması, ÑalıĢanın detaylı değerlendirilmemesi, liderlerin ise bu 

kadar ağır yükümlülük ve sorumlukları bulunmamaktaydı. DeğiĢen örgüt yapıları, 

liderlerden istenen sorumlulukların artması, örgüt yapılarındaki sadeliğin karmaĢık 

bir hal alması, örgüt ÑalıĢanlarından istenen görev ve sorumlulukların ÑeĢitlenerek 

artması, örgütlerin, liderlerin ve takipÑilerin arasında oluĢan iliĢki ağını farklı bir yere 

taĢımıĢtır. Érgütler liderlerden hedef ve amaÑlara doğru ilerleyen, küresel alanda 

rekabet edebilen, ÑalıĢanın örgütsel bağlılığını artıran, ÑalıĢanın örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢına yönlendiren, sergilemiĢ olduğu liderlik tarzıyla takipÑilerini etkileyerek 

onları hem hedeflere yaklaĢtıran hem de lider olması iÑin gerekli ortamı oluĢturan 

liderler, örgütler tarafından arzulamaktadır. ÆalıĢanlar ise liderlerinden Ģeffaf, ahlaki 

değerlerin ön plana Ñıktığı etkilendikleri liderden yol göstermeleri iÑin bekleyen, 

Organizasyona vermiĢ olduğu katkının değerlendirildiği, liderin kendisiyle yakından 

ilgilendiği liderler beklemektedir. Bu karmaĢık yapının Ñözülür hale gelmesi 

beklentilerin karĢılanması ve bu mekanizmanın iĢletilebilmesi iÑin; Ģeffaf, ahlaki 

değerlerin ön plana Ñıktığı dengeli bir yapının kurulması gerekmektedir. 
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Beklentilerin farklılaĢması örgüt iÑinde kurulacak olan ahlak ve Ģeffaflığın ön plana 

Ñıktığı ÑalıĢanlarının bu değerlere önem veren bireyler olması durumda ortaya 

Ñıkacak bu mükemmel yapılar, liderler ve yöneticilerde görülen otantik liderlik 

davranıĢlarının sıklığı ÑalıĢanların örgüt iÑinde örgütsel vatandaĢlık davranıĢının 

artmasına, doğrudan veya dolaylı olarak bununda örgütün hedef ve amaÑlarına daha 

kısa zamanda ulaĢmasını sağlayarak, diğer örgütler karĢısında rekabet gücünü 

artırabilme imkanını örgüte sunacaktır. 

Liderlik örgütlerde sadece üst kademeleri ilgilendiren bir davranıĢ olmamakla 

birlikte her kademede farklı yapılarda karĢımıza Ñıkabilir. Bir bireyin liderlik 

davranıĢı göstereceği pozisyon en alt kademeden baĢlayıp en üst kademeye kadar bir 

süreci kapsayabilmektedir. Érneğin birey örgüt iÑinde hep üst kademelerde görev 

yapacak diye, bir durum söz konusu değildir. Birey en alt kademeden en üst 

kademeye kadar olan süreÑlerin her birinde lider olarak görev alabilir. Bu süreÑlerde 

yer alırken farklı olan durum takipÑilerinin sayısındaki değiĢim, gerÑekleĢtirmek 

istediği amaÑ ve hedeflerin nitelikleri; sürelerinin farklı olma durumudur (KoÑel, 

2014: 672). 

Liderler takipÑilerine her türlü pozisyonda aynı mesajı verebiliyorsa her yöneticilik 

pozisyonunda otantik özellikler taĢıdığını takipÑilerine hissettirmesi, takipÑilerinin 

liderlik tarzından etkilenip kendisini örgütsel vatandaĢlık davranıĢına yönlendirecek 

örgüte olumlu katkılar sunacaktır. 

Yapılan araĢtırmanın ülkemizde otantik liderlik kavramının ÑalıĢmaların ve 

tartıĢmaların henüz Ñok yeni olması sebebiyle otantik liderlik kavramı yüzeysel 

boyuttan biraz daha kavramı derinleĢmesine ve tanımlanmasına katkı sağlayacağını; 

ayrıca toplumumuzda bulunan örgütlerin yönetim alanında ast-üst, lider ve yönetici 

ÑalıĢan-iĢveren döngüsünde iliĢkilerin anlaĢılmasına katkısı olacağı düĢünülmektedir. 

Otantik liderlik algısı yüksek kamu ve özel sektörde otantik lider olarak seÑilen üst 

ve orta düzey yöneticilerin sayısı artıkÑa kurumlardaki örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢında bulunanların sayısı artacak, örgüt iÑindeki bireyin performansı ve 

verimine pozitif etki yapacak ve bireylerin liderlik kavramına farklı bakıĢ aÑıları 

sunacaktır. Otantik liderlik kavramının yeni bir kavram olarak literatürümüze 

girdiğinden dolayı diğer liderlik modellerine ayrılan yanları ve aynı olan yanlarının 

araĢtırılması kamu ve özel sektördeki yöneticilere ve iĢverenlere tercihlerinde farklı 

aÑılarından olayları yorumlamalarına olanak sağlayabilecektir. 

Otantik liderlik ÑalıĢanların performans ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢını olumlu 

yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢ olup, otantik liderler ÑalıĢtıkları örgütte sahip 

oldukları özelliklerin örgüt ÑalıĢanların üzerinde etkili olması ve örgütün performans 

ve veriminin artması iÑin bu özelliklerin oluĢması ve kendi karakterine benzeyen 

liderlerin yetiĢmesi iÑin örgüt iÑinde gerekli alt yapıyı oluĢturtmalıdır. ÆalıĢanlarına 

bir lider yetiĢtiren yaĢam koÑu olarak yaklaĢmalı ve onlara söyleyeceği olumlu ve 

olumsuz eleĢtiriler ile onların kendilerini geliĢtirmesine olanak sağlamalı, Otantik 

liderlerin yetiĢtirmesi iÑin gerekli sorumluğu üstlenmeli ve kurumların kısa süreli 

hedefler arasında otantik lider yetiĢtirmek gibi bir amacının olması sağlanmalıdır. 

Otantik liderlerin bileĢenlerine liderlik adaylarını yönlendirerek otantik liderlerin 

yetiĢmesi ve alt yapılarının oluĢmasına yardımcı olmak iÑin bu konu hakkında devlet 

ve özel sektörler ile koordineli olarak iletiĢime geÑip bu konu hakkında panel ve 

toplantılar düzenlenmesi geleceğin otantik liderleri yetiĢiyor adı altında sosyal 

sorumluluk projeleri desteklenip bu konu hakkında toplumun her kesimden insanın 

bilinÑlendirilmesi iÑin ÑalıĢmaların artırılması ve desteklenmesi gerekmektedir. 

       Yazına Katkısı 
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Otantik liderlik üzerinde yapılan araĢtırmalar 1980‘li yıllardan sonra baĢlamıĢtır. 

Ézellikle 1980‘lerden sonra uluslararası yayınlarda ve Türkiye‘deki yayınlarda 

otantik liderlik konusu daha sık ÑalıĢılır ve ele alınır olmuĢtur. AraĢtırmacıların 

ilgisinin artmasından dolayı TürkÑe literatürde ve uluslararası literatürde ÑeĢitli 

yayınlar kaleme alınmıĢtır. ÆalıĢmalara bir bütün olarak bakıldığında, Türkiye‘de 

dikkat Ñeken ve merak uyandıran konular arasında yerini alan otantik liderlik 

araĢtırmaları araĢtırmacılarına ve uygulayıcılarına katkısı giderek artan bir konu 

olarak ön plana Ñıkmaktadır. 

AraĢtırmada öncelikle otantik liderlik konusu, uluslararası literatür üzerinden ve 

Türkiye‘deki literatür üzerinden taranmıĢ, ÑalıĢanların otantik liderlik algısının 

örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel bağlılık arasındaki iliĢki ortaya 

koyulmuĢtur. YaklaĢık 3 ay süren ve katılım bankası ÑalıĢanlarının oluĢturduğu 300 

kiĢilik bir evren üzerinde anket metodolojisi uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmamızda iki temel amaÑ belirlenmiĢtir. Bunlardan birincisi modern liderlik 

türlerinde arasında yer alan ve son yıllarda önemi anlaĢılmaya devam eden liderlik 

türü olan otantik liderliğin; ÑalıĢanların otantik liderlik algısının örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢı ve örgütsel bağlılık üzerinde olan iliĢkisini ortaya Ñıkarmaktır; ikinci 

amacımız ise demografik değiĢkenlerin otantik liderlik algısında ne gibi etkilerinin 

olduğunu belirlemektir.  

 AraĢtırmanın birinci hipotezi örgütsel vatandaĢlığın tüm boyutları iÑin kabul 

edilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre otantik liderlik algısı örgütsel vatandaĢlık 

düzeyini pozitif yönlü olarak etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle ÑalıĢanlarda otantik 

liderlik algısı arttıkÑa örgütsel vatandaĢlık düzeyinin de artması beklenmektedir. 

AraĢtırmanın ikinci hipotezi normatif bağlılık boyutu iÑin reddedilmiĢ, duygusal 

bağlılık ve devam bağlılığı boyutları iÑin kabul edilmiĢtir. Buna göre otantik liderlik 

algısı devam bağlılığı ve duygusal bağlılık düzeylerini pozitif yönlü olarak 

etkilemektedir. Ancak otantik liderlik algısının normatif bağlılık üzerine etkisi 

istatistiksel olarak doğrulanamamıĢtır. 

Regresyon modellerinde belirtme katsayılarına bakıldığında, otantik liderlik algısının 

örgütsel vatandaĢlık üzerine etkisinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre ÑalıĢanların demografik özellikleri bağımlı ve 

bağımsız değiĢkenlerde belirgin bir farklılığa neden olmamaktadır.  Yani bu 

araĢtırmanın evrenini oluĢturan ÑalıĢanlar iÑin demografik değiĢkenler otantik liderlik 

algısı, örgütsel vatandaĢlık ve örgütsel bağlılık değiĢkenlerinde farklılık meydana 

getirmemektedir. 

Buradan ulaĢılacak sonuÑlarla ortaya konan amaÑların gerÑekleĢtirildiğinin, 

ÑalıĢanların otantik liderlik algısının örgütsel vatandaĢlığı etkilediği tespit edilmiĢ 

olup ÑalıĢanların otantik liderlik algısının ÑalıĢanların örgütsel bağlılıkları üzerinde 

etkisinin zayıf kaldığı tespit edilmiĢtir. AmaÑlarımızdan ikincisini oluĢturan 

demografik değiĢkenliklerin ÑalıĢanların otantik liderlik algısını etkilemediği tespit 

edilmiĢtir. 

  

Yapılan alanyazın taramasında, ÑalıĢanların otantik liderlik algısının, örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel bağlılıkla olan iliĢkisini ortaya koyan ve bütününü 

kapsayan Türk dilinde yapılmıĢ bir ÑalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Bu aÑıdan 

değerlendirildiğinde bu ÑalıĢma, özellikle Türk literatürü aÑısından önem 

taĢımaktadır. 

Otantik liderliğin son yıllarda araĢtırmacılar tarafında üzerinde araĢtırma yapılan 

makale ve yazı yazılan bir konu olmasından dolayı ÑalıĢanların otantik liderlik 

algısının örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve örgütsel bağlılık davranıĢları arasındaki 
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iliĢkilerin ortaya konmasına katkı sağlayacak bu ÑalıĢmanın, alanyazınına katkı 

sağladığı değerlendirilmektedir. 

  Gelecek AraĢtırmacılara Öneriler 

         AraĢtırmada ÑalıĢanların otantik liderlik algısını örgütsel vatandaĢlık davranıĢı 

ve örgütsel bağlılıkla olan iliĢkisi incelenmiĢtir. Yapılacak yeni araĢtırmalarda 

Otantik liderliğin farklı bileĢenleri üzerinden ve özellikler kapsamında bir araĢtırma 

yapılıp incelenebilir. Liderliğin bu kavramlarla iliĢkisi ortaya konulurken örgütsel 

vatandaĢlık ve örgütsel bağlılığın alt ardıllarını kapsayan daha özel iliĢkiler üzerine 

araĢtırmalar yapılabilir. Yapılan araĢtırmalarda değerlendirmeler ya liderlerin üzerine 

ya da takipÑilerinin üzerine olmaktadır; bundan sonraki yapılacak olan hem liderlerin 

hem de takipÑilerinin yer aldığı araĢtırmalarda bu ÑalıĢmanın faydalı sonuÑlara 

ulaĢmasına katkı sağlayabilir. 

Belirtme katsayılarının her iki bağımsız değiĢken iÑin de (örgütsel vatandaĢlık ve 

örgütsel bağlılık) düĢük olmasının yanında örgütsel bağlılık modelleri iÑin daha 

düĢük olarak gerÑekleĢmesi dikkat Ñekicidir. Bu sonuÑlar otantik liderlik algısının 

hem örgütsel vatandaĢlık düzeyine hem de örgütsel bağlılık düzeyine etkisinin düĢük 

olduğunu göstermektedir. Ancak aynı araĢtırma farklı iĢ kollarında yapılarak 

sonuÑlar karĢılaĢtırılarak yorumlamak daha iyi anlaĢılır bir bilimsel yaklaĢım olur. 

Elde edilen bulgular sadece incelenen evren iÑin etkiyi ortaya koyabileceği gibi tüm 

iĢ kollarında gerÑekte var olan bir etki düzeyinin yansıması da olabilir. Bu aÑıdan 

ÑalıĢmanın farklı sektörler iÑin de tekrarlanarak sonuÑların karĢılaĢtırmalı olarak 

yorumlanması bilim alanına ve sektöre katkı aÑısından oldukÑa önemlidir. 

Elde edilen bulgulara göre örgütsel vatandaĢlık ve örgütsel bağlılık düzeylerine etki 

eden ve bu araĢtırmanın modeline dÍhil edilmeyen değiĢkenler vardır. Kapsamlı bir 

literatür taraması yapılarak örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaĢlık üzerinde etkisi 

olabilecek diğer değiĢkenlerin de belirlenmesi, bu değiĢkenlerin etkilerinin ayrıca 

analiz edilmesi veya otantik liderlik algısı değiĢkeniyle birlikte analiz edilmesi 

önemli ve yeni bir araĢtırma alanıdır. 

AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre ÑalıĢanların demografik özellikleri bağımlı ve 

bağımsız değiĢkenlerde belirgin bir farklılığa neden olmamaktadır.  Yani bu 

araĢtırmanın evrenini oluĢturan ÑalıĢanlar iÑin demografik değiĢkenler otantik liderlik 

algısı, örgütsel vatandaĢlık ve örgütsel bağlılık değiĢkenlerinde farklılık meydana 

getirmemektedir. Bu bulgu da yeni ÑalıĢmalarla araĢtırılması gereken bir sonuÑtur. 

Ġlgili literatürde yer alan ÑalıĢmalara paralel olarak; kamu sektöründe ve özel 

sektörde, farklı meslek gruplarında, sürekli/dönemsel ÑalıĢan meslek mensupları 

üzerinde otantik liderlik ile ilgili yapılacak karĢılaĢtırmalı ÑalıĢmaların anlamlı 

sonuÑlar vereceği savunulmaktadır. 
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ÜNĠVERSĠTELERDE ALGILANAN LĠDERLĠK, VĠZYON VE ÖRGÜT YAPISI ĠLE 

ĠNOVASYON YÖNETĠMĠ ĠLĠġKĠSĠ: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ 

Mehmet Murat TUNÇBĠLEK  

Dr.Éğr.Êyesi, Karabük Êniversitesi, mtuncbilek@yahoo.com 

Özet 

Karabük Êniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin inovasyon algıları üzerinden liderlik, vizyon ve örgüt 

yapısı ile inovasyon faktörleri arasındaki iliĢkiyi ve etkileĢimi aÑıklayan bu araĢtırmada liderliğin inovasyon 

kültürü oluĢturmada önemli bir faktör olduğu tezi sınanmıĢtır. AraĢtırma verileri 70 soruluk bir ölÑek aracılığıyla 

anket yöntemi kullanılarak toplanmıĢtır. OluĢturulan bu anket 370 öğrenciye uygulanmıĢ, veriler korelasyon ve 

regresyon analizine tabi tutulmuĢ ve yorumlanmıĢtır. AraĢtırma sonuÑlarına göre ―liderlik, vizyon ve yenilikÑi 

örgüt yapısı‖ inovasyonun diğer boyutları olan ―müfredat ve öğretimin inovatifliği‖, ―üniversite sanayi iĢbirliği‖, 

―öğrencilerin yenilikÑiliğe teĢviki‖, ―kampüs mimarisinin inovatifliği‖, ―akademik inovasyon kültürü‖ ve ―idari 

birim inovasyon kültürü‖nü olumlu yönde etkilemektedir. Buna karĢın bu faktörlerin ―liderlik, vizyon ve yenilikÑi 

örgüt yapısı‖nı nasıl etkilediği araĢtırıldığında ―üniversite sanayii iĢbirliği‖ ve ―akademik inovasyon kültürünün‖ 

anlamlı bir aÑıklayıcılığa sahip olmadığı diğer faktörlerin ise ―liderlik, vizyon ve yenilikÑi örgüt yapısına‖ göre 

daha düĢük seviyede etkileme gücüne sahiptir.  

Anahtar Kelimeler 

Ġnovasyon, yenilik, inovatif üniversite, yenilikÑi üniversite, yenilikÑi liderlik, algılanan liderlik, inovasyon 

boyutları, inovatif üniversite ölÑeği 

RELATIONSHIP WITH INNOVATION MANAGEMENT AND PERCEIVED 

LEADERSHIP, VISION AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE: KARABUK 

UNIVERSITY STUDY 

 

 

Abstract: 

This study argues that leadership is an important factor in creating an innovation culture. This argument explains 

the relationship and interaction between ―Leadership, Vision, and Innovative Organization Structure‖ and other 

innovation factors which are "Innovative Curriculum and Learning", "University-Industry Cooperation", 

"Encouraging Students to Innovate", "Campus Architecture Innovation", "Academic Innovation Culture" and 

"Administrative Department Innovation Culture".  A questionnaire was applied to 370 students of Engineering 

Faculty of Karabük University to measure this relation and interaction. The data were tested by SPSS software. 

According to research results, ―Leadership, Vision, and Innovative Organization Structure‖ positively affects to 

"Innovative Curriculum and Learning", "University-Industry Cooperation", "Encouraging Students to Innovate", 

"Campus Architecture Innovation", "Academic Innovation Culture" and "Administrative Department Innovation 

Culture". On the other hand, "University Industrial Cooperation" and "Academic Innovation Culture" hasn‘t 

statistically significant influence on ―Leadership, Vision and Innovative Organization Structure‖. The other 

factors have influenced on "Leadership, Vision and Innovative Organization Structure". But this influence level is 

less than effect of ―Leadership, Vision and Innovative Organization Structure‖ 

Keywords: 

Innovation, innovative university, innovative leadership, perceived leadership, innovation dimension of 

university, innovative university scale. 

GĠRĠġ 

Toplum, ülke ve organizasyonların varlıklarını devam ettirebilmeleri Ñevresel değiĢimi daha önceden 

algılayabilmelerine, bu değiĢimi sağlayacak dönüĢüm yeteneğine bağlıdır. Ézellikle 20 yy. ile birlikte 

Ñok büyük bir ivme kazanan teknolojik ve ekonomik alanlardaki geliĢmeler, bilgiyi etkin bir Ģekilde 

üretmeye ve üretilen bu bilginin ticarileĢtirilmesini (inovasyon) gerekli kılmaktadır. Rakiplere 

üstünlük sağlamanın anahtarlarından belki de en önemlisi, yaratıcılık ve bu yaratıcılığın inovasyona 

dönüĢmesidir. Ġnovasyonun (yeniliğin) temelini oluĢturan yaratıcı ve yenilikÑi düĢünme tarzı eğitim 

yoluyla bireylere aĢılanabilmekte, kiĢiye yapabileceklerinin farkındalığını sağlanarak ÑağdaĢ, rekabet 

üstü üniversite mezunlarının yetiĢtirilmesine olanak verebilmektedir. 

Ġnovasyonun oluĢumunu sağlayan unsurların baĢında bilgi edinimi ve elde edilen bu bilgiden yeni 

Ģeylerin üretimi gelmektedir. Bilgi insanlar tarafından üretilen bir değer olması nedeniyle merkezinde 

insan olmak zorundadır. Ġnsanın yetiĢtirilmesi uzun bir zaman dilimini kapsamakta bu nedenle 
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üniversite eğitimi bu uzun eğitim sürecinin sınırlı ancak önemli bir kısmını oluĢturmaktadır. Bu 

nedenle küÑük yaĢlardan itibaren yaratıcı, yenilikÑi ve eleĢtirel düĢünebilme yeteneğine sahip 

bireylerin oluĢturulması gayretlerinin her biri inovasyonun belirleyicileri olacaktır.  

Dünya üzerindeki pek Ñok ülke inovasyonun değerini anlamakla birlikte rekabet üstü kalabilmek iÑin 

ulusal stratejilerini bu doğrultuda kurgulamaktadır. Bilgi üretme ve bu bilgiyi ticari hale getirme 

uğraĢı olarak tanımlayabileceğimiz inovasyon, yaratıcı düĢünce yeteneğinin geliĢtirilmesine dayanır. 

Bir örgütte inovasyonun ortaya Ñıkması sadece belli bir birim veya bölümün Ñabalarıyla değil, bütün 

bir organizasyonun yenilikÑi düĢünme kültürüyle sağlanabilmektedir. Bu nedenle Êniversitelerin 

inovasyon kültürünü oluĢturması iÑin baĢta liderlik, vizyon ve örgüt yapısı ile birlikte, akademik 

süreÑler, ders müfredatları, idari birim faaliyet süreÑleri ve mimari yapı inovasyon kültürünü 

oluĢturacak Ģekilde yeniden tasarlanmalıdır. Söz konusu bu boyutların birbirleriyle olan etkileĢim ve 

iliĢkilerini bilmek yapılacak olan inovasyon kültürü tasarısında hangi alanlara öncelik verileceği 

hakkında yönetime ip uÑları verebilecektir.  

Bu ÑalıĢmada Chen ve arkadaĢları (Chen, Hsiao, Shen, ve Chou, 2010) tarafından kullanılan ölÑek 

yardımıyla Karabük Êniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin, Ġnovasyon Yönetimi algıları 

üzerinden inovasyon yönetimi boyutları ortaya Ñıkartılarak bu boyutların birbirleriyle olan iliĢkileri 

korelasyon analizi ve liderlik, vizyon ve örgüt yapısının bu yönetim boyutlarına etkisi regresyon 

analizi yardımıyla aÑıklanmaya ÑalıĢılmıĢtır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ġnovasyonun Tanımı 

Ġnovasyon terimi TürkÑede yenilik olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu (Türk Dil Kurumu, 

2017) inovasyonu yenilik kavramı karĢılığı olarak kullanmakta ve ―var olan bilgi birikiminden yola 

Ñıkılarak daha geliĢmiĢ, daha kaliteli, daha iĢlevsel yeni ürünler, üretim süreÑleri, örgütlenmeler ve 

yönetim uygulamalarının geliĢtirilmesi‖, ―DeğiĢen koĢullara uyarlanmak üzere toplum yaĢamında 

oluĢan yeni bir öğe ya da o zamana değin yürürlükte olan uygulayımlardan değiĢik bir uygulayım‖, 

―ÉzdeĢi bulunmama, ortaya ilk kez konulma‖ Ģeklinde tanımlamaktadır. 

Ġnovasyon kavramı ilk kez ekonomist ve politika bilimcisi Joseph Schumpeter 1911 yılında yazdığı 

―Ekonomik GeliĢme Teorisi‖ adlı eserinde ―kalkınmanın itici gücü‖ olarak tanımlamıĢtır. Ġnovasyon 

kavramını, müĢterilerin henüz bilmediği bir ürün ya da var olan bir ürüne yeni nitelikler kazandırma, 

yeni bir üretim süreci, yeni bir pazar yaratma, hammaddeler veya yarı mamuller konusunda yeni bir 

kaynağın bulunması gibi durumlardan biri olarak aÑıklamıĢtır (ElÑi, 2006: 17). Ġnovasyon, tüketicilere 

fayda, giriĢimciye kÍr sağlayan, iÑinde keĢif, icat ve Ar-Ge‘yi barındıran yaratıcılık ve yenilik 

süreÑleriyle oluĢan bir kavramdır (Êrper, 2013: 69). 

Avrupa Komisyonu ve Eurostat‘ın birlikte yaptığı Oslo Kılavuzuna göre inovasyon ―yeni veya önemli 

ölÑüde değiĢtirilmiĢ ürün (mal ya da hizmet) veya süreÑte, pazarlama yöntemlerinde veya yönetimsel 

olarak ciddi oranda yeni bir iyileĢtirmenin yapılması ya da yenisinin uygulanması, iĢyeri 

organizasyonunda veya dıĢ iliĢkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.‖ (European 

Commision Eurostat, 1992) 

Drucker (2003) yeniliğin tabiatından bahsederken iÑerdiği risklere dikkat Ñekerek ―yeniliğin ölüm 

oranı yüksektir ve öyle de olmalıdır‖ Ģeklinde aÑıklamaktadır. Bu (riskler yeniliğin yönetiminin de 

karmaĢık bir algoritmaya sahip olması anlamına geldiğini ima etmektedir. Érgütte inovasyon iÑin ilk 

etapta parlak fikirlerin nerede aranacağı ve bu fikirler arasından hangisinin seÑileceği önemli bir 

konudur. Daha sonraki safhalarda inovasyon iÑin ihtiyaÑ duyulacak kaynağın büyüklüğü nedir 

sorusuyla karĢılaĢılmaktadır. Bu noktada projenin ihtiyaÑ duyduğu kaynağın büyüklüğüne göre devam 

ettirilecek mi veya öldürülecek mi sorusu ile karĢılaĢılır. Nihayetinde de muhtemelen Ģu sorularla 

karĢılaĢılır: Érgütün kültürü ile inovasyon nasıl bütünleĢik hale getirilecek veya inovasyon örgütün 

stratejileri ile nasıl uyumlu hale getirilecektir? (Barker, 2001: 89-90) 

Ġnovasyon yönetimi ―iĢletmelerin iÑ ve dıĢ Ñevredeki değiĢimlere uyum sağlayabilmek iÑin düzensiz 

ve karmaĢık yapının yanı sıra yönetimsel faaliyetlerini harekete geÑirerek inovasyonu bir süreÑ 

iÑerisinde kontrol altında gerÑekleĢtirme faaliyetleridir‖ (Drucker, 2003: 120). 

Ġnovasyon yönetimi; bir örgütün insan iliĢkilerinin, iĢ süreÑlerinin ve teknolojisinin, inovasyonu 

gerÑekleĢtirecek ve teĢvik edecek Ģekilde düzenlenmesidir. Bu yapının oluĢturulabilmesi iÑin piyasa 

eğilimlerini tahmin edebilme, uzun vadeli bakıĢ aÑısı, teknolojik geliĢmeleri takip edebilme, toplumsal 

yönelimleri dikkate alarak bu bilgileri biriktirme ve iĢleme gibi stratejik yeteneklere sahip olması 

gerekmektedir. Aynı zamanda örgütün yetenekleri de inovasyon yönetiminin belirleyici 
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unsurlarındandır. Érgütsel yeteneklere Ģu faktörler örnek olarak gösterilebilir: organizasyondaki risk 

yönetimi, organizasyon kültürünün inovasyona bakıĢ aÑısı, iĢletmenin sahip olduğu insan sermayesi ve 

dıĢ Ñevreyle iĢ birliği düzeyi (ElÑi, 2006: 170-171). 

Eğitimde Ġnovasyon 

Eğitim ve inovasyon kavramları arasındaki iliĢki eğitimin varoluĢundan beri vardır. Bu iliĢkiye 

eğitimde farklı öğretim sistemlerinin denenmesi örnek gösterilebilir. Ġnovasyon, ülkeler ve toplumlar 

iÑin sosyal ve ekonomik geliĢimin temelini oluĢturmaktadır. Ġnovasyonun geliĢmediği zamanlarda 

toplum ve ekonominin ilerlemesi duraklamaktadır. Bunun yanında, inovasyon insanın yaratıcılığı, 

hayattan beklentileri, yetenekleri gibi kavramlardan beslenmekte ve geliĢmektedir; ancak bu 

unsurların temelini eğitim sağlamaktadır (Looney, 2009: 4). 

KüreselleĢme ve bilgi teknolojilerinin yarattığı rekabet ortamında ülkelerin hedeflediği ekonomik 

refah seviyesine ulaĢması inovasyon sonucu olabilecektir. Bilgi teknolojilerinin geliĢiminde yaratıcı 

zekÍnın büyük bir öneme sahip olması eğitim ve öğretimin gerekliliğini öne Ñıkarmaktadır. Eğitim 

sistemi yoluyla yetiĢtirilen nitelikli insanlar inovasyonun itici gücünü oluĢturmaktadır. Yüksek refah 

seviyesine ulaĢmıĢ ülkeler bu yüzden eğitime önem vererek eğitimin sürekli ve ömür boyu olması 

yönünde Ñaba göstermektedir (Kavak, 2009: 622). 

Dünyada yaĢanan rekabet ortamında baĢkalarının ürettiklerini kopyalayarak rekabetselliği sağlamak 

zorlaĢmıĢtır. Toplumun ihtiyaÑlarını gözlemleyerek ve sezerek özgün, farklı, belki de sıra dıĢı 

ürünlerin geliĢtirilmesi ve pazarlanması gerekmektedir. Bilgi aktarımına dayalı ezberci eğitim 

anlayıĢıyla yetiĢmiĢ insanların yapabildikleri taklitten öteye gidememektedir. Eğitimde değiĢim, Ñok 

uzun zaman gerektirmekte dolayısıyla da eğitim ile bireysel geliĢimin geri dönüĢü zamana yayılmakta 

ve meyveleri Ñok uzun süre sonra alınabilmektedir (ElÑi, 2006). 

GeliĢmiĢ ekonomik büyüme isteyen Ñoğu ülkenin ulusal eğitim politikaları aĢağıdaki temalar etrafında 

sıralanmaktadır (Bentley, 2008: 213): 

 Temel sonuÑlarda, özellikle de aritmetik ve okuma-yazmada düzeyi geliĢtirmek iÑin 

standartlara dayalı stratejiler, 

 Temel performans göstergelerine dayalı raporlama, değerlendirme ve hesap verilebilirlik iÑin 

ÑerÑeveler, 

 Okul binalarının modernizasyonu, bilgi iletiĢim teknolojileri donanımı ve ağ altyapısını da 

kapsayan yeni alt yapı, 

 Sınıfların azaltılması ve yeni öğretmenlerin eğitimi, 

 Yüksek performanslı eğitim liderlerinin tespiti, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi, 

 Yükseköğrenimi geniĢleterek, yeni okul–iĢ yolları ve yüksek mesleki nitelikler yaratarak 

zorunlu eğitim sonrasına katılımın arttırılması, 

 Eğitim iĢ gücünü; esneklik, mesleki geliĢim, mesleki uzmanlık ve yardımcı personelin 

rollerinin belirlenmesi, performans yönetimi konularına önem verecek yönde Ģekillendirmek, 

 GenÑler arasında sivil dayanıĢma ve vatandaĢlık duygusunu geliĢtirme, 

 Ézel ve yoksun sosyal guruplar ve kentsel veya kırsal alanlardaki uÑ gruplar arasındaki düĢük 

performans ile mücadele etmek. 

Eğitimde inovasyon pek Ñok bileĢenden oluĢsa da üzerinde durulacak öncelikli konular arasında 

eğitim programı ve müfredat geliĢtirmektir (KÎrkkÎinen, 2012: 12-20).  

Üniversitelerin Ġnovasyon Yönetimi Boyutları 

YenilikÑi eğitim kurumlarının boyutları araĢtırmacıların bakıĢ aÑısına göre farklılık göstermektedir. 

Ġdari iĢler inovasyonu; ders ve öğretme inovasyonu; öğretmen paylaĢım inovasyonu; dıĢsal iliĢkiler 

inovasyonu ve enformasyon teknolojisi (ET) inovasyonu olarak beĢ baĢlık altında inceleyen 

araĢtırmacılar olduğu gibi kavramsal inovasyon, teknik inovasyon, ürün inovasyonu, hizmet 

inovasyonu, prosedür inovasyonu, olgu inovasyonu, Ñevresel inovasyon ve özellik inovasyonu 

Ģeklinde sınıflandıran araĢtırmacılar vardır. Diğer bir ÑalıĢmada ise eğitim davranıĢı inovasyonu, 

ekipman kaynak inovasyonu örgütsel atmosfer inovasyonu ve idari iĢler yürütümü inovasyonu 

Ģeklinde dörtlü sınıflandırma mevcuttur (Chen, ve diğerleri, 2010: 45).  



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

439 

Êlkemiz üniversiteleri örgütlenmeleri dikkate alındığında temelde üÑ örgütlenme düzeyinden 

bahsedilebilir bunlar akademisyen, idari iĢler ve öğrenciler. Êniversiteler temel misyonu olarak da 

eğitim-öğretim ile araĢtırma-geliĢtirme faaliyeti olarak iki farklı görevi yerine getirmektedir. 

Êniversitelerin etkin inovasyon yönetimi iÑin bu temel faaliyetlerin birbiriyle en iyi Ģekilde eĢgüdümü 

ve yenilikÑi örgüt atmosferinin oluĢturulması gerekmektedir. Bu yönüyle bakıldığında iyi bir 

inovasyon yönetimi etkili vizyon ve liderlikle baĢlayıp örgütün tüm faaliyetlerinin inovasyon 

ÑerÑevesinde hizalanmasıyla baĢarılı olabilecektir.  

Bu bağlamda üniversitelerin inovasyon yönetiminin unsurlarını liderlik, vizyon ve örgüt yapısı; 

müfredat ve öğretimin inovatifliği; üniversite sanayii iĢbirliği; öğrencilerin yenilikÑi düĢünmeye 

teĢviki; kampüs mimarisinin inovatifliği; akademik inovasyon kültürü ve idari birimlerin inovasyon 

kültürü Ģeklinde yedi baĢlık altına incelemek mümkündür. 

Liderlik, Vizyon ve Örgüt Yapısı 

Érgüt kültürünün en önemli bileĢenlerinden birisi liderliktir. Liderler organizasyonun hedef ve 

amaÑlarına ulaĢması iÑin gerÑekleĢtirilecek iĢlemlerin uygulayıcısı ve bu iĢlemleri ÑalıĢanlara iletendir. 

Bu süreÑ doğrultusunda ÑalıĢanların iĢletmenin kurumsal politika ve prosedürlere yükledikleri 

anlamların özdeĢleĢtirdiği kiĢidir. Liderlerin bu misyonun yürütücüleri olmalarından dolayı ―iklim 

mühendisleri‖ olarak tabir edilmektedirler (Kozlowski ve Doherty, 1989: 543-553). 

Ġster büyük ister küÑük olsun bütün iĢletmelerin sürekliliklerini sağlayabilmeleri iÑin inovasyona 

ihtiyacı vardır. Temel yönetim fonksiyonları ile birlikte yaratıcı düĢüncenin geliĢtirildiği kuruluĢlar 

―giriĢimci iĢletme‖ olarak tanımlanır ve bu iĢletmelerin yönetim yetenekleri ile yenilikÑi düĢünceyi 

birleĢtirmeleri rakiplerine üstünlük sağlamaktadır. Yönetimden ve süreÑlerden inovasyonu soyutlayan 

bir iĢletme o an ki baĢarısının devam ettiremeyecektir (Drucker, 2012: 491-498). 

YenilikÑi bir örgütte liderlerin; inovasyon sürecini yürütecek niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

Ġnovasyon süreci örgüt iÑerisinde bilgi akıĢının ve iletiĢimin sürekliliğini gerektirmektedir. 

Ġnovasyonunun doğası gereği var olan belirsizliğin ve riskin lider tarafından tolere edilmesi Ģarttır. 

Aynı zamanda yenilikÑi örgütlerde yüksek bir entelektüel birikime sahip ÑalıĢanların mevcut olması 

liderinde böyle bir birikime sahip olmasını gerektirmektedir. Ve bu tür örgüt liderleri geniĢ bir bakıĢ 

aÑısına, yüksek duygusal zekÍya sahip olmalıdırlar (Durna, 2002: 180). 

Érgüt iÑerisinde inovasyonu olumlu etkileyen faktörler olduğu kadar olumsuz faktörler de vardır. Bu 

olumsuz faktörlerden belki de en önemlisi zayıf liderlik ve yetersiz iletiĢimdir.  Ġyi bir lider örgüt 

iÑerisinde ve dıĢında iletiĢim kanallarını aÑık tutarak fikirlerin geliĢtirilmesinde önderlik etmelidir. 

Fakat örgütlerde yapılan baĢlıca hatalardan biri inovasyon sürecinin yürütülmesi iÑin bir lider yerine 

bir teknik ekibin yönetimine verilmesidir. Ġyi bir lider ekip üyelerini ve yeteneklerini tanıyarak onları 

hedefe yönlendirebilir. Kendi duygu ve düĢüncelerinden süreci arındırma becerisine sahip olmalıdır. 

Lider veya lider konumundaki üst düzey yöneticiler inovasyonun ortaya Ñıkardığı belirsizlik 

korkusunu en aza indirebilmelidir (Govindarajan ve Trimble, 2004: 67-65). 

Êst yönetimin yanında orta yönetim de inovasyon yönetiminde önemli bir faktördür. Orta kademe 

yönetim seviyesinin, inovatif kurumsal giriĢimcilikle ilgi istek ve ÑalıĢmalarını engelleyebilecek 

faktörlerden birisi yöneticilerin rutin faaliyetlerden arta kalan zaman olmaması nedeniyle inovasyon 

faaliyetleri iÑin kısıtlı zamanlarının bulunmasıdır. Diğer bir faktör inovasyon giriĢimleri iÑin 

organizasyon kaynaklarının sınırlı olması ve bu kaynaklara eriĢimin kısıtlı olmasıdır. Bu kaynaklara 

eriĢim arasında pazar verileri, firmanın teknik kabiliyetleri, kurum dıĢındaki teknolojik geliĢmeler ve 

yaratılmıĢ bilgi bulunabilir. Ayrıca organizasyon iÑinde serbest bir iletiĢim sağlanmaması da 

inovasyonu egelleyici bir faktördür. Tüm bunlara ek olarak kurum iÑerisinde inovasyon ile sorumlu 

ekibe üst yönetim tarafından destek verilmemesi ve ödüllendirilmemesi inovasyonun yaratılmasına 

engel olmaktadır (Hornsby, Kuratko ve Zahra, 2002).  

Vizyon en temel anlamıyla, tüm ÑalıĢanların paylaĢtığı örgütün geleceğine ait bir resimdir (Senge, 

1997: 227). ―Vizyon, kiĢilerin ve kurumların, kendilerini veya iĢletmelerinin gelecekte olmasını arzu 

ettikleri durumun‖ ifadesidir (Êlgen ve Mirze, 2014: 177). Vizyon örgütün en uzak ve soyut amacını 

oluĢturur ve giderek somutlaĢan diğer amaÑların en tepesinde yer almaktadır. GerÑekleĢtirilmek 

istenen amaÑlar iÑin gerekli araÑ ve kaynakları belirtmeksizin, iĢletmenin gelecekteki fotoğrafını tasvir 

etmektedir. Vizyonun gerÑekleĢtirilmesi zeminini örgütün misyonu sağlamaktadır. ĠĢletmenin 

inovasyon stratejilerinin hayata geÑirilmesi, iĢletmenin misyon ve vizyon tanımına inovasyon 

hedefinin eklenmesi ile baĢlamaktadır. Ġnovasyonu ve kaliteyi vurgulayan aÑık ve anlaĢılır bir vizyon 

ve misyon tanımı ve bunu hayata geÑirmek iÑin olan isteklilik, iĢletmenin inovatifliğine önemli ölÑüde 

katkıda bulunmaktadır (Martins ve Terblanche, 2003). 
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Vizyonun gerÑekleĢtirilmesi iÑin lider ya da örgüt yönetiminin bunun ÑalıĢanlara benimsetmeleri 

gerekir. Êst düzey yöneticiler genelde örgütün tüm üyeleri tarafından vizyonun bilindiği ve 

paylaĢıldığını düĢünseler de araĢtırma sonuÑlarına bakıldığında durumun hiÑ de öyle olmadığı tespit 

edilmiĢtir. Bu nedenle örgütün tepe yönetimi yenilikÑilik vizyonu konusundaki kararlılığını aÑık 

biÑimde ifade etmeli, yenilikÑilik, stratejik bir hedef olarak ortaya konmalı, iĢletmenin vizyonu 

iÑerisinde yer verilmeli ve bu stratejik hedefin tüm insan kaynaklarınca paylaĢılması sağlanmalıdır 

(Êlgen ve Mirze, 2014: 178). 

Ġnovatif kültürün en önemli özelliği esnekliği, özgürlüğü ve takım ÑalıĢmasını temel alan bir yapıyı 

önermesidir. Karar alınırken inisiyatif kullanabilme, güÑlendirilmiĢ bir personel ve özerklik, inovatif 

kültürün önemli göstergeleri arasındadır. Bu tür bir örgütte koordineli ÑalıĢan grup ve ekiplerin varlığı, 

daha disiplinli ÑalıĢmayı mümkün kılar, dolayısıyla iĢletmede inovasyonu etkileyen bir durumdur. Bu 

ÑerÑevede, modern yönetimin vurguladığı yatay örgütler inovasyonu kolaylaĢtıran yapısal 

düzenlemelerdir (Martins ve Terblanche, 2003). 

Bir kurumun inovasyon yapabilmesi iÑin, örgüt ÑalıĢanlarının giriĢimci olmasına izin veren bir yapıda 

olması gerekir. GiriĢimcilik üzerine odaklanan iliĢkiler tasarlaması, kurum ödül ve teĢviklerinin, insan 

kaynakları kararlarının ve politikalarının hepsi doğru giriĢimci davranıĢını ödüllendirdiğini ve 

personeli cezalandırmadığını garanti etmelidir. Bunun iÑin birinci olarak giriĢimcilikle ve yenilikle 

ilgili olanla mevcut ve eski olan Ģeylerin ayrı ayrı düzenlenmesi gereklidir. Ġkinci olarak kuruluĢ 

iÑindeki yenilik faaliyetlerinin özel ve yüksek bir konumu olması gerekliliğidir. Ayrıca üst yönetimden 

birisi veya yetki ve itibar sahibi bir örgüt üyesi bir giriĢimci ve inovasyoncu gibi ÑalıĢmak üzere görev 

üstlenmelidir. ÊÑüncü olarak da yeni, inovatif bir Ñabada daha yolun baĢındayken taĢıyamayacağı 

yükleri ona yükleme eğiliminden kaÑınmaktır (Drucker ve Macariariello, 2015: 493-494).  

Müfredat ve Öğretimin Ġnovatifliği 

Eğitimde inovasyon pek Ñok bileĢenden oluĢsa da inovasyon bağlamında üzerinde durulacak öncelikli 

konular arasında eğitim programı ve müfredat geliĢtirme gelmektedir. Bu iki unsurun temelini 

öğrenciye neyin, nasıl anlatılacağı oluĢturmaktadır (KÎrkkÎinen, 2012: 12-20). Eğitim programlarının 

inovasyon kültürünü desteklemediği eğitim sisteminde yetiĢen öğrenci ve akademisyenlerden 

yenilikÑi ürün ve hizmetler beklemek biraz hayalcilik olacaktır. Bu nedenle inovatif üniversite olmak 

isteyen bir eğitim kurumu, öncelikle eğitim programı ve müfredatın yenilikÑi ve yaratıcı düĢünceyi 

ortaya Ñıkaracak Ģekilde yeniden gözden geÑirip gerekli düzeltme, iyileĢtirme ve gerektiğinde 

müfredatı yürürlükten kaldırma Ģeklinde tüm eylemleri yapmalıdır. 

Üniversite Sanayii ĠĢ Birliği 

Ulusal Ġnovasyon Sistemi kavramının üniversite-sanayi birlikteliği yönünden değerlendirilmesi 

Friedrich List‘e dayandırılmaktadır. List, 1841 de yayınlamıĢ olduğu National System of Political 

Economy (Ulusal Politik Ekonomi Sistemi) adlı eserinde Almanya‘nın Ġngiltere ile rekabet edebilmesi 

iÑin teknolojik anlamda geliĢmesi gerektiğini vurgulamıĢ ve eserinde tekno ekonomi politikasını 

ortaya atmıĢtır. Teknoloji, ürünlerde ve üretim yöntemlerinde yenilik sağlayan ve dolayısıyla üretimi 

arttırmayı sağlayacak olan unsurdur. List‘in geliĢtirdiği teknoekonomi politikası, üÑ unsurun üzerine 

kurulu ulusal inovasyon sistemini yaratmayı hedeflemiĢtir. Bu unsurlar Sanayi, Devlet Mekanizması 

ve Êniversitedir. List modelinde inovasyon sürecini bu bileĢenler arasında kurgulamıĢtır. Yani bilgiyi 

üretecek unsur üniversite, bilgiyi ticarileĢtirecek unsur ise sanayidir. Bu iki unsur arasındaki iliĢkileri 

dengeleyecek olan ise devlettir. Ayrıca devlet serbest pazar güÑlerine sermaye sağlayacak ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin yürütülmesi iÑin gerekli kurum ve kuruluĢları kurup finanse edecektir (Göker, 2000) 

Ulusal inovasyon sisteminde olduğu gibi, bölgesel ve sektörel inovasyon sistemlerinin de baĢarıyla 

iĢlemesi ve politikaların etkin bir Ģekilde belirlenip uygulanması iÑin üÑ ana aktörün, kamu, özel 

sektör ve üniversitenin yoğun iĢbirliği Ģarttır. ÊÑlü sarmal olarak adlandırılan bu iĢbirliği 

yaklaĢımında, üniversiteler bölgedeki iĢletmelerin ihtiyaÑları doğrultusunda insan gücü yetiĢtirir; Ar-

Ge faaliyetlerini bölgedeki iĢletmelerle iĢbirliği halinde yürütür; araĢtırma sonuÑlarını bölgedeki farklı 

mekanizmalardan yararlanarak (firmalara transfer ederek, kuluÑka merkezlerinde yeni Ģirketler 

kurarak, vb.) ticarileĢtirir. Bölge iĢletmeleri yeni bilginin üretilmesine, yayılmasına, inovasyon iÑin 

kullanılmasına ve iĢ birliğine önem verirler. Kamu kurumları, iĢletmelerin inovasyon faaliyetlerini 

destekleyen, üniversitelerin özel sektörle iĢbirliği halinde ÑalıĢmasına olanak sağlayan, inovasyona 

dayalı yeni Ģirketlerin kurulmasını teĢvik eden bir ortamın oluĢturulması iÑin ÑalıĢırlar. Bölgedeki 

iĢletmelerin ihtiyacına uygun araĢtırma, teknoloji geliĢtirme ve inovasyonu destek mekanizmaları 

tasarlanır ve uygulanır. Bu iĢbirliğinin bir gereği olarak, bölgesel ve yerel düzeyde de kamu satın 

alımlarıyla iĢletmelerin inovasyon faaliyetleri ve üniversite ve araĢtırma merkezleriyle iĢbirlikleri 

teĢvik edilir. Bölgesel düzeyde ele alındığında, iĢletmeler, üniversiteler ve eğitim kurumları, araĢtırma 
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kuruluĢları, kamu kurumları, finansman kuruluĢları, aracı kuruluĢlar (inovasyon ve iĢ destek 

merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, vb.), sivil toplum kuruluĢları, inovasyon ve teknoloji altyapısını 

destekleyen kuruluĢlar (teknoparklar, kuluÑka merkezleri, vb.) gibi Ñok ÑeĢitli aktörün ve bunlar 

arasındaki etkileĢimin oluĢturduğu bir ortamdır. Ulusal inovasyon sisteminde olduğu gibi, bölgesel 

inovasyon sisteminin diğer öğelerini kültürel normlar, alıĢkanlıklar, toplumsal kurallar, tarih gibi 

faktörler oluĢturmaktadır (ElÑi, Karataylı ve Karaata, 2008: 39-40). 

Bölgesel inovasyon sistemi ile hedeflenen, bölgeler arasındaki fırsat eĢitliğini sağlamak; inovasyon 

temelli iĢletmeleri ve ÑalıĢanları o bölgede istihdam etmek; faaliyetini devam ettirmekte olan 

iĢletmelerin rekabet gücünü arttırmak iÑin gerekli politikaları ve stratejileri belirlemektir (ElÑi, 2006: 

64). 

Öğrencilerin Yenilikçi DüĢünmeye TeĢviki 

Êniversiteler iki önemli görevi yerine getirmektedir: araĢtırma ve eğitim. Eğitim faaliyetlerinin 

inovatifliğinin ölÑüsü, eğitim Ñıktısını değerlendirmekle olabileceğinden bu bağlamda öğrencilerin 

yenilikÑi düĢünceyi benimsemeleri iÑin gerekli ÑalıĢmaların düzeyi bu değerlendirmenin ölÑütü olarak 

kullanılabilir. Éğrencilerin yaratıcı düĢüncelerini aÑıklayabileceği gerek resmi gerekse resmi olmayan 

kanalların aÑık tutulması, bu kanallardan gelen düĢüncelerin değerlendirilerek geri bildirimde 

bulunulması, öğrencilerin fikirlerini özgürce aÑıklayabileceği ortamların oluĢturulması, yenilikÑi 

düĢünceye sahip öğrencilerin ödüllendirilmesi, ulusal ve uluslararası inovasyon yarıĢmalarına 

öğrencilerin katılımının sağlanması, üniversitede inovasyon, yaratıcılık, yenilik, giriĢimcilik gibi 

kulüplerin oluĢumuna destek verilmesi, öğrencilerin gerek temsilcilik gerekse doğrudan üniversite 

yönetimi kararlarına katılmasının sağlanması gibi faaliyetler öğrencilerin yenilikÑi düĢünmesine katkı 

sağlayacaktır.  

Kampüs Mimarisinin Ġnovatifliği 

 Eğitim ortamlarının yenilikÑiliğe göre düzenlenmesini eğitim faaliyetinin oluĢtuğu Ñevre, mekÍn ya 

da alandaki fiziksel unsurların öngörülen hedefler doğrultusunda en verimli ve sağlıklı biÑimde iĢe 

koĢulması olarak tanımlamak mümkündür. Bu manada fiziksel mekÍn ile öğrenci, öğretim elemanı, 

öğretim üyesi, veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm paydaĢları kapsayan bir sosyal ortamı 

iÑermektedir. Bu bağlamda davranıĢ bilimleri, psikoloji, biyoloji, ekoloji, mühendislik, mimarlık, 

teknoloji, ekonomi vb. bilim dallarının disiplinler arası ÑalıĢmasını gerektirmektedir (Atabay, 2014: 

36). 

YenilikÑi düĢünme ortamlarının geliĢtirilmesi iÑin geleneksel bina ve fiziki öğretim araÑlarından 

faydalanılması yaratıcılığı dolayısıyla da inovatifliği olumsuz yönde etkileyecektir. YenilikÑi bir 

üniversite paradigmasında yaratıcılığı teĢvik eden geleneksel mimarinin kullanılmasında bir sorun 

yoktur. Ancak bu tür öğretim kurumlarının da sınıfsız üniversite inĢa etme ihtimalleri de düĢüktür. Bu 

konudaki yeni paradigma sınıflar etrafında düzenlenmiĢ basit binaların olmasıdır. Bu sınıfların 

özellikleri aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir (Nair, 2017: 17 - 19) 

Geleneksel sınıflar yerine stüdyo tipi sınıflar: Sınıflar Ñok amaÑlı kullanıma imkÍn vermeli ve 

ÑeĢitli etkinlik alanlarında farklı görevler üzerinde ÑalıĢan öğrencilerin kullanabildiği ―öğrenme 

stüdyo‖larına dönüĢmelidir. 

Toplantı odaları, atriyumlar ve öğrenme sokakları koridorların yerini almalı: Éğrenme 

stüdyosunun ötesinde, yeni öğrenme ortamları, öğrencilerin birbirlerine ve binanın dıĢında ve iÑinde 

sosyal etkileĢimin teĢvik edildiği daha aÑık alanlara sahip oldukları daha az koridorlara sahip 

olmalıdır. 

Proje temelli öğrenme için proje odaları: Bunlar yeterli güÑ, gaz, ÑalıĢma masaları ve özel 

ekipmanlarla donatılmıĢ yüksek tavanlı odalardır. Bu odalar öğrencilerin genellikle bir Ģeyler 

geliĢtirdiği, uzun dönemli projeler üzerinde ÑalıĢabildiği yerlerdir. Bu tür odalar, uzmanlık yönelimli 

olmadıklarından geleneksel bilimsel araĢtırma laboratuvarlarından ve sanat odalarından farklıdır. Bu, 

mimari bir model inĢa eden bir öğrenci, geniĢ bir tuvale resim yapan baĢka öğrenci ve aynı Ģekilde bir 

robot inĢa eden diğer bir öğrencinin aynı zamanda, aynı mekÍnda ÑalıĢması demektir. Okul dıĢı 

dünyada olduğu gibi projeler, okul ziliyle baĢlayıp okul ziliyle bitmezler. Bu nedenle öğrenciler kendi 

gayretleriyle projeyi bitireceklerinden bu tür mekanlar okul dıĢı zamanları da derslerle ilgili 

geÑirebileceği yerlerdir. 

Belirli mekanların boĢ zamanlara tahsis edilmesi: Êniversite kütüphanesi, medya merkezi, 

kafeterya veya fitness merkezi aktivite bölgesi olarak devreye girebilecektir. Bu tür ortamlar 

öğrencilerin uygun gördüğü programlara katılmalarını teĢvik edecek, etkileĢimlerini artıracaktır. 
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Farklı yaĢ gruplarına hitap etme: GerÑek dünyanın yansıması gibi Ñoğu öğrenci grubu yetenek ve 

ilgilerine dayalı olarak oluĢacak ve bir yaĢ sıralamasını temsil edebilecektir. 

Okul dıĢ öğrenme: Mezuniyeti yaklaĢmıĢ öğrenciler vakitlerinin önemli bir kısmını üniversite binası 

dıĢında bağlı olduğu kamu hizmetleri ve okul-iĢ programlarında geÑirirler. Bu da geleneksel mimaride 

olduğu gibi kampüste pek Ñok öğrencinin barındırılmasına gerek duyulmayacağı daha küÑük ölÑekli 

bina anlamına gelmektedir. 

DüĢünme alanları: Kampüs, öğrencilerin yalnızlıktan keyif alacakları mekanlara sahip olabilmelidir. 

Neredeyse her yaratıcı Ñabaya en azından kısmı bir yalnızlık anıyla ulaĢılabilir. Modern günlük 

yaĢamın Ñıldırtıcı temposu göz önüne alındığında, ruhu besleyen ve bu anları sağlayan yerlere duyulan 

ihtiyaÑ eskiye oranla daha fazladır. 

ÖzgürleĢtirici teknoloji: Kablosuz dizüstü bilgisayarlar ve diğer dijital iletiĢim cihazların hızla 

artması ve öğrencilerin istedikleri yerde internete girmeleriyle birlikte öğrencilerin öğrenmek iÑin bir 

sınıfta bulunmasına gerek kalmayacaktır. Kablosuz teknoloji, daha önce yerinde sabitlenmiĢ, örneğin 

veri projektörleri, yazıcılar ve tarayıcılar gibi cihazlara ihtiyaÑ bırakmayarak, öğrencilerin okul 

Ñevresinde serbestÑe dolaĢımına izin verecektir. Éğrenciler üniversite kampüsünden ayrıldıktan sonra 

öğrencilikleri bitmeyecektir. Éğrenciler ve öğretmenler e-posta yoluyla veya belki de sesli ve 

görüntülü sohbet oturumlarıyla birbirleriyle konuĢtuğundan öğrenme evde de devam edecektir. Online 

kursların artırılmasıyla Ñoğu sınıfların kampüs binalarıyla bağlantısı olmayacaktır. Aynı sınıftaki 

öğrencilerin aynı mekÍnı paylaĢmalarından kaynaklı sınırlılıkları olmayacaktır. 

Statik olmayan yaĢayan mimari: Binalar maksimum esneklik ve değiĢim iÑin bir yaĢam alanı olarak 

tasarlanacak ve böylece birey, takım, küÑük grup ve büyük grupların hepsi öğrenme alanlarını kendi 

ihtiyaÑlarının farklılığı kadar kolaylıkla ayarlayabilecektir. 

Akademisyen çalıĢma odaları: Bu alanlar akademisyenlerin profesyonelliğine yakıĢır Ģekilde 

tasarlanan, araĢtırma, toplu ÑalıĢma ve öğrenci toplantılarına uygun Ģekilde tasarlanmalıdır.  

Êniversite mimari, biÑim ve aktivite ÑeĢitliliği ile öğrencileri araĢtırmaya, keĢfetmeye, deney 

yapmaya, tecrübelerden ders Ñıkarmaya, sosyalleĢmeye, tartıĢmaya, oyun oynamaya, hayal güÑlerini 

ve düĢünme yeteneklerini geliĢtirmeye sevk etmeli ve öğrencileri yenilikÑilik iÑin cesaretlendirmelidir. 

MekÍnlar düzenlenirken, bu mekanlarda yaĢayacakların psikolojisini ve gereksinimlerini de dikkate 

almak gerekir. Yaratıcılık ve yenilik belirli bir kültürün sonucu olarak ortaya Ñıkmaktadır mekÍn ve 

mimari de bu kültürün bir parÑasıdır. Bu nedenle üniversitelerin inovatiflik ölÑüsü olarak mimarinin 

yaratıcılığı desteklemesini ÑalıĢmamızda değiĢkenlerden birisi olarak ele alınmıĢtır. 

Akademik ve Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü 

Érgüt kültürü veya kurum kültürü yapısına dair farklı tanımların ortak özelliklerini dikkate alındığında 

örgüt kültürünü bütüncül, geÑmiĢten gelen bir birikime dayanan, insan ve toplumla ilgili diğer 

kavramlarla iliĢkisi olan, değiĢtirilmesi ve anlaĢılması zor bir kavram olarak tanımlayabiliriz 

(Hofstede, Neuijen, Ohavy ve Sanders, 1990: 286). Kültür, bir örgütün mensupları tarafından 

paylaĢılan değerler, normlar, inanÑlar ve anlayıĢlar dizisidir ve örgüte yeni katılanlara doğru düĢünme, 

hissetme ve davranma biÑiminin öğretilmesidir. Kültür, örgütün yazılı olmayan, fakat hissedilen 

yönünü temsil eder; herkesle ilgilidir ancak genellikle kolaylıkla fark edilemez. Bir örgütte yenilik ve 

değiĢim istendiğinde, yöneticiler temel kültürel normlara ve değerlerle mücadele etmeye baĢladığında, 

kültürün gücüyle karĢı karĢıya kalır. Kültür, fırsatlara yenilikÑi cevaplar bulmayı mümkün kılabilen 

önemli bir faktördür. Bu nedenle uyumlu bir kültür oluĢturmak ve onu sürekli kılmak yönetici ve 

liderin önemli iĢlerinden biridir (Daft, 2015: 336-349).  

Yaratıcılık, risk alma, bağımsızlık, takım ÑalıĢması, Ñözüm odaklılık, iletiĢim, yüksek güven, saygı ve 

karar vermede hızlılık inovasyonu destekleyen örgüt kültürü öğeleridir (Dobni, 2008: 544). Ġnovasyon 

kültürü; inovatif olmaya gösterilen niyet, inovasyon faaliyetlerini ilerletmek iÑin destek sağlayan 

altyapı, ÑalıĢanların inovasyon iÑin gerekli olan fikirler ve faaliyetlerini destekleyecek bilgileri, 

yönelimleri ve uygulamayı destekleyecek Ñevre boyutları Ģeklinde dört genel boyutta ifade etmiĢtir 

(Dobni, 2008: 552). 

Ġnovasyon kültürü oluĢtururken, örgüt üyelerinin inovasyonu destekleyecek davranıĢları 

geliĢtirmelerine olanak sağlayacak normların oluĢumu sağlanmalıdır. Bu normlar (Russel, 1989: 11-

12); 

Érgüt üyelerinin yaratıcı faaliyetlerini desteklemek, 

Ġnovasyonu stratejik örgütsel problemler iÑin uygun bir Ñözüm yöntemi olarak görmek, 

Érgüt iÑinde serbest ve aÑık bir bilgi alıĢveriĢinin olmasını sağlamak, 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

443 

Potansiyel inovasyonlar hakkında bilgisi olan iĢletme dıĢındaki gruplarla yakın teması sürdürmek, 

Yeni fikirler iÑin aÑık görüĢlü olmak, 

Yeni fikir üretenlere hem psikolojik hem de maddi destek vermek, 

Yeni giriĢimler iÑin makul seviyede bir risk alımını teĢvik etmek ve 

Etkili bir değiĢim uygulamasını desteklemek Ģeklinde olabilir 

Aynı zamanda örgüt kültürü bir kuruluĢun sadece inovasyon becerisini etkilemekle kalmaz nasıl 

inovasyon yapılacağını, odaklanılacak inovasyonun türünü ve meydana Ñıkan zorluklarla baĢ etme 

Ģeklini belirler. Her örgüt kendi bünyesinde değiĢime destek verecek, aÑık fikirli, araĢtırmacı, sorunları 

Ñözmeye ÑalıĢan bireyler barındırmaktadır. Énemli olan yönetici veya liderin bu bireylerin 

yeteneklerini ortaya koyacak örgütsel olanakları temin etmesidir. Ġnovasyonun geliĢimi bürokrasiden 

uzak, takım ÑalıĢmalarının desteklendiği ortamları gerekli kılar. GüÑlü ve uyumlu örgüt kültürü, 

bölümler arasındaki sınırların en aza indirgendiği; eĢitlik ve güvenin temel değerler olduğu, risk 

almayı, değiĢimi ve geliĢimi teĢvik eden kültürdür (Daft, 2015: 349). 

ARAġTIRMANIN AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEMĠ 

AraĢtırma, Karabük Êniversitesi Mühendislik Fakültesi 2016-2017 öğretim dönemi normal öğretim 

programı öğrencilerine uygulanan anket yardımıyla inovasyon yönetimi algılarının ölÑülerek 

boyutlandırılması ve bu boyutların birbiriyle olan iliĢkisinin korelasyon analizi ile belirlenmesine 

dayanmaktadır. AraĢtırmada kullanılan yöntem nicel analizdir.  

Chen ve diğerleri (2010) ölÑeğinden alınan bilgiler algı ölÑmeye yönelik sorular haline getirilerek 

beĢli likert ölÑeği Ģeklinde deneklere uygulanmıĢtır. BeĢli Likert tipi ölÑekteki soru sayısı toplamda 

70‘tir. Bu bağlamda inovasyon yönetimi boyutları: ―liderlik, vizyon ve yenilikÑi örgüt yapısı‖, 

―müfredat ve öğretimin yenilikÑiliği‖, ―üniversite sanayi iĢ birliği‖, ―öğrencilerin yenilikÑiliğe 

teĢviki‖, ―kampüs mimarisinin yenilikÑiliği‖, ―akademik inovasyon kültürü‖, ―idari birimlerin 

inovasyon kültürü‖ Ģeklindedir. AraĢtırmada kullanılan ölÑek öncelikle 60 kiĢilik bir grup üzerinde 

uygulanarak pilot ÑalıĢma yapılmıĢtır. Anket ölÑeği geÑerlilik ve güvenirlik aÑısından uygun 

bulunduktan sonra araĢtırma sahası üzerinde uygulanmıĢtır.  

Érneklem olarak Mühendislik Fakültesi Éğrencileri seÑilmiĢtir. Bunun nedeni mühendislik 

öğrencilerinin diğer alanlara göre inovasyon konusunda gerek kavramsal bilgiye gerekse yeni ürün 

ve/veya proses geliĢtirmede diğer fakültelere oranla daha bilinÑli olması düĢüncesidir. Ayrıca 

araĢtırmada kullanılan ölÑek teknik üniversiteler iÑin geliĢtirildiğinden Mühendislik Fakültesi 

öğrencilerine yoğunlaĢılmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği (TürkÑe ve Ġngilizce), 

Biyomedikal Mühendisliği, Æevre Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği (TürkÑe ve 

Ġngilizce), Endüstri Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği (TürkÑe ve Ġngilizce), 

Mekatronik Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Raylı Sistemler 

Mühendisliği (TürkÑe ve Ġngilizce), Tıp Mühendisliği (TürkÑe ve Ġngilizce), UlaĢtırma Mühendisliği 

bölümleri bulunmaktadır. 

AraĢtırmada kullanılan örneklem yöntemi tabakalı örneklemdir. Tabakalı örnekleme kriteri fakülte 

bölümlerinin öğrenci sayılarının yüzdelik dağılımıdır. Karabük Êniversitesi Ġstatistik sayfasından 

alınan bilgiye göre mühendislik fakültesi normal öğretim programında eğitim gören 2017 yılı Ģubat 

ayı itibariyle 7948 öğrencinin eğitim görmektedir. Sözkonusu evren büyüklüğünün %95 güven 

aralığında en düĢük örneklem sayısı 366 kiĢidir (Sekeran, 1992: 253). 13 ġubat-25 Mart 2017 tarihleri 

arasında örneklem deneklerine anket uygulanmıĢ, 381 kiĢi anketlere geri dönüĢ yapmıĢtır. Geri dönen 

anketlerden 5 tanesi tüm sorular cevaplanmadığı iÑin, 6 tanesi de normal dağılım Ģartını ihlal ettiği 

iÑin analiz dıĢı bırakılmıĢtır. SonuÑ olarak toplam 370 anket üzerinden analizler yapılmıĢtır. Anketlerin 

büyük Ñoğunluğu yüz yüze görüĢmeler Ģeklinde yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın ideal evrenini oluĢturan akademik personel, idari personel ve öğrenci gruplarından 

zaman ve maliyet kısıtı nedeniyle sadece öğrenci grubu araĢtırmaya kapsamına dahil edilmiĢtir. Bu 

nedenle araĢtırma bulguları yorumlanırken bu bulguların öğrenci görüĢlerinden hareketle 

oluĢturulduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. 

AraĢtırmada inovasyon yönetiminin boyutları arasındaki iliĢki Korelasyon Analizi yardımıyla 

belirlenmiĢtir. Bu nedenle öncelikle veriler korelasyon analizinin yapılması iÑin gerekli ön Ģartını 

sağlaması iÑin normal dağılım ve eĢvaryanslık gibi testlere tabi tutulmuĢtur. Én Ģartları sağlayamayan 

veriler analize dahil edilmemiĢtir. 

AraĢtırma ÑerÑevesinde kullanılan inovasyon yönetimi ve yenilikÑi üniversitenin faktörlerine iliĢkin 

yapı doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiĢtir. Doğrulayıcı faktör analizi, daha önceden tanımlanmıĢ 
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ve sınırlandırılmıĢ bir analizdir. Bu analiz, kuramsal yapının ya da modelin doğrulanması amacıyla 

kullanılmaktadır. (Æokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016: 275). Doğrulayıcı faktör analizinin 

yanında ölÑeklerin güvenirlik ve iÑsel tutarlılığını ölÑmek amacıyla Cronbach Alfa (α) istatistiğinden 

yararlanılmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıĢtır. 

BULGULAR 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

AraĢtırmaya katılan 370 öğrencinin cinsiyete göre dağılımı aĢağıdadır. 

TABLO 1: Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 
Cinsiyet n % 

Kadın 129 34,9 

Erkek 241 65,1 

Toplam 370 100 

Tabloya göre ÑalıĢmaya katılanların %34,9‘u kadın ve %65,1‘i erkek öğrencilerden oluĢmaktadır.  

Katılımcıların sınıf durumu ile ilgili dağılım aĢağıdadır 

TABLO 2: Katılımcıların Sınıflara Göre Dağılımı 
Sınıfı n % 

1. Sınıf 
79 21,4 

2. Sınıf 
95 25,7 

3. Sınıf 
101 27,3 

4. Sınıf 
95 25,7 

Toplam 370 100 

 

Tabloya göre katılımcıların %21,4‘ü 1. Sınıf öğrencileri, %25,7‘si 2. sınıf öğrencileri, %27,3‘ü 3. sınıf 

öğrencileri ve %25,7‘si 4. sınıf öğrencilerinden oluĢturmaktadır.  

Güvenilirlik, Ġçsel Tutarlık, Kaise-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Küresellik Testleri 

AraĢtırmada kullanılan anket ve buna bağlı ölÑeklerin güvenilirlik ve iÑsel tutarlılığının test edilmesi 

amacıyla Cronbach Alfa katsayısına bakılmıĢ Tablo 3:‘teki sonuÑ elde edilmiĢtir. 

TABLO 3: Cronbach Alfa Güvenilirlik ve Ġçsel Tutarlık Testi 

Cronbach's 

Alpha 

Standardize EdilmiĢ Maddelere Göre 

Cronbach's Alpha N of Items 

,977 ,977 70 

Yapılan ÑalıĢmanın güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,977 (%97,7) olarak bulunmuĢ, α ≥ 

0.9 durumda ise ölÑek yüksek güvenilirlikle iÑsel tutarlılığa sahiptir.  

ÉlÑeklerin yapı geÑerliliğini ve ölÑek maddelerinin Ġnovasyon Yönetimi Boyutları ÑerÑevesinde 

sınıflandırmasını belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. Doğrulayıcı faktör 

analizinin sonuÑları aĢağıda Tablo 5 ve 6‘da verilmiĢtir. 

TABLO 4: Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterlilik Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Érneklem Yeterliliği 0,961 

Bartlett Küresellik Testi YaklaĢık Ki-Kare 12429,510 

df 1596 

Anlamlılık ,000 

Kaise-Meyer-Olkin örneklem yeterlilik testi (MSA) faktör analizinin uygunluğunu gösteren bir 

indistir. KMO değeri olarak 0,5-1,0 arası değerler kabul edilebilir değerlerlerdir. Bu değerin altındaki 

değerler faktör analizinin bu veri seti iÑin uygun olmadığının göstergesidir. Ancak araĢtırmacılar iÑin 

tatminkÍr olarak düĢünülen en düĢük KMO değeri 0,7 olarak kabul edilmektedir (AltınıĢık, CoĢkun, 

Bayraktaroğlu, ve Yıldırım, 2012: 268).  

KMO 0 ile 1 arasında değer alır, Ñıkan sonuÑ 1‘e ne kadar yakınsa örneklem o kadar faktör analizine 

uygundur. Değerlerin sıfır ya da sıfıra yakın Ñıkması durumunda, korelasyon katsayılarının 
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dağılımında bir dağınıklık olduğu iÑin bu değerlere dayalı yorum yapılamaz. KMO değeri 0,50 – 0,60 

arasında ise ―kötü‖; 0,60 – 0,70 arasındaki ise ―zayıf‖; 0,70 – 0,80 arasında ise ―orta‖; 0,80 – 0,90 

arasında ise ―iyi‖ ve 0,90‘dan büyük bir değer ise ―mükemmel‖ olduğu yorumu yapılır (Æokluk ve 

diğerleri, 2016: 207). Tablo 5 incelendiğinde KMO değerinin 0.961 olduğu görülmektedir. Bu değer 

de örneklem yeterliliğinin mükemmel olduğunu göstermektedir. 

Barlett küresellik testi sonuÑları incelendiğinde anlamlılık değerinin %99 güven aralığında bile 

(0,01‘den daha düĢük) manidar olduğunu görmekteyiz. Hem KMO hem de Barlett testi olumlu 

sonucuna göre verilerin Ñok değiĢkenli normal dağılımdan geldiğini ve dolayısıyla faktör analizinin 

yapılması iÑin gerekli ön Ģartların sağlandığı görülmektedir. 

Ġnovasyon Yönetimi Boyutlarını OluĢturmaya Yönelik Doğrulayıcı Faktör Analizi 

AraĢtırmada kapsamında inovasyon yönetimi ile ilgili yedi boyut olduğu varsayımından hareket 

edildiğinden ve faydalandığımız ölÑekte de yedi boyut varsayıldığından faktör analizi yöntemi olarak 

doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada faktör analizine uygun olmayan 13 anket sorusu 

analize dahil edilmemiĢtir. Analiz toplam 57 soru üzerinden yürütülmüĢtür. 

 

 

 

TABLO 5: Faktör Yükleri ve Boyutların Açıklayıcılığı 

BOYUT VEYA DEĞĠġKENLER 
Faktör 

Yükü 

Varyans 

Yüzdesi 

Boyut 1: Liderlik, Vizyon ve Yenilikçi Örgüt Yapısı   11,41 

Êniversitemizde yenilikÑi fikirlere destek verilir. 0,689 

 

Êniversitemizin geliĢime yönelik vizyonu kendisine özgü, 

kapsayıcı ve sürdürülebilirdir. 
0,664 

Êniversite yönetimi yenilikÑi fikirleri tüm birimlerde entegre 

halde yürütülmektedir. 
0,651 

Êniversite yönetimi farklı ve muhalif fikirlere sıcak bakar. 0,634 

Êniversitemiz yönetimi yenilikÑi fikirlerin geliĢimi iÑin hem 

akademisyenleri hem de öğrencileri teĢvik etmektedir. 
0,615 

Êniversite yönetimi karar verme sürecine hem akademisyenleri 

hem de öğrencileri dahil eder. 
0,576 

Êniversitemizin vizyonunda giriĢimcilik ve yenilikÑilik 

ifadelerine aÑıkÑa yer verilmiĢtir. 
0,565 

Êniversite yönetimi yenilikÑi yönetimin kabullenilmesinde 

(ilerlemesinde) rol model olur. 
0,562 

Êniversite ÑalıĢanları (akademik/idari) yenilikÑi vizyon ve 

amaÑları benimserler. 
0,524 

Êniversitemizde yönetim sürecinin iyileĢtirilmesinde yenilikÑi 

sonuÑlara ulaĢılmaya ÑalıĢılır. 
0,495 

Gerekli durumlarda yenilikÑiliğin desteklenmesi iÑin 

organizasyonel hiyerarĢi basamaklarının aĢımı hoĢ görülür. 
0,478 

Mevcut yönetim sürecini iyileĢtirmek ve gözden geÑirmek iÑin 

akademik personeli cesaretlendiren programlar vardır. 
0,453 

Êniversite ÑalıĢanları üniversitenin geliĢimine ve hedeflerine 

ulaĢmasına konusunda destek olur. 
0,452 

Êniversite yönetimi tarafından inovasyon yapmak iÑin yeni 

kararlar hızlı bir Ģekilde kabul edilir. 
0,427 

Êniversitemizde mevcut iĢ süreÑlerinin sürekli olarak 

basitleĢtirilmesi veya iyileĢtirilmesi iÑin Ñaba sarf eder. 
0,410 

Boyut 2: Müfredat ve Öğretimin Ġnovatifliği  10,23 
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BOYUT VEYA DEĞĠġKENLER 
Faktör 

Yükü 

Varyans 

Yüzdesi 

Êniversitemiz akademisyenleri öğretim materyallerini yaratıcı bir 

Ģekilde toplama, düzenleme ve geliĢtirme Ñabasındadırlar. 
0,660 

 

Êniversitemiz akademisyenlerinin öğrenciler iÑin öğrenmeyi 

kolaylaĢtıracak örnek gösterilen yenilikÑi ÑalıĢmaları vardır. 
0,635 

Êniversitemiz akademisyenleri benzersiz özellikleri bulunan 

konularda ders materyalleri geliĢtirmek iÑin diğer akademisyenler 

ile takım ÑalıĢması iÑerisindedir. 

0,634 

Êniversitemiz akademisyenleri bölümleri ile ilgi sektörün 

ihtiyaÑlarına göre yenilikÑi ve yaratıcı ders iÑeriği hazırlar. 
0,612 

Êniversitemiz öğretme iÑerikleriyle yaratıcı düĢünce arasında 

bütünlüğün olmasına önem verir. 
0,610 

Êniversitemiz akademisyenlerinin öğrenimi kolaylaĢtırmak iÑin 

farklı öğretim yöntemlerini kullanırlar 
0,598 

Êniversitemiz yenilikÑi öğrenim sistemlerini destekler 0,569 

Êniversitemiz yenilikÑi öğretime katılan akademisyenleri motive 

etmek iÑin bir prosedüre (yönetmelik, yönerge vb.) sahiptir 
0,557 

Êniversitemizde farklılaĢtırılmıĢ öğretim değerlendirilmesi 

yenilikÑi özelliklere sahiptir 
0,556 

Éğrencilerin yenilikÑiliği disiplinler arası öğrenmenin sonucudur 0,424 

Boyut 3: Üniversite – Sanayi ĠĢbirliği  8,11 

Êniversitemiz akademisyenlerinin üniversite-sanayi iĢbirliğinde 

aktif olarak katılımını destekler 
0,708 

 

Êniversitemizde üniversite-sanayi iĢbirliği 

öğrenci/akademisyenler arasında kabul görür 
0,672 

Êniversitemizde öğrenci/akademisyenlere üniversite-sanayi 

iĢbirliği iÑin yenilikÑi uygulamalı eğitimler vardır 
0,657 

Êniversitemizde öğrencilerin öğrenme etkililiği ve mezuniyet 

sonrası istihdamını kolaylaĢtıracak yenilikÑi standartları vardır. 
0,619 

Êniversitemiz özel sektör iĢletmeleriyle iĢbirliği yaparak 

öğrencilerin iĢgücü piyasasında gerekli niteliğe sahip olması iÑin 

gerekli yardımı sağlar. 

0,594 

Êniversitemizde yenilikÑi faaliyetleri ilerletmeye dönüktür sanayi 

ile stratejik iĢbirlikleri mevcuttur. 
0,587 

Êniversitemizde öğrencilere iĢ arama sürecinde yardım edecek 

yenilikÑilik standartları vardır. 
0,555 

Éğrenci veya akademisyenlerin yaratıcı öğretim/patent 

uygulamaları/teknoloji transferi/giriĢimcilik baĢarıları mevcuttur. 
0,447 

Boyut 4: Öğrencilerin Yenilikçiliğe TeĢviki  7,69 

Êniversitemizde öğrencilerin ulusal/uluslar arası yenilikÑi 

yarıĢmalara katılımı sağlanır. 
0,716 

 

Êniversitemizde ÑeĢitli inovasyon kulübü faaliyetlerine 

öğrencilerin katılımını düzenleyen yönerge ve talimatlar bulunur. 
0,686 

Êniversitemizde Ġnovasyon kulüpleri kurmak iÑin öğrenciler 

teĢvik edilir. 
0,565 

Êniversitemizde uluslar arası iĢbirliği iÑin yenilikÑiliği teĢvik 

edici standartlar vardır. 
0,550 
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BOYUT VEYA DEĞĠġKENLER 
Faktör 

Yükü 

Varyans 

Yüzdesi 

Êniversitemiz,  her yıl problem Ñözme/giriĢimcilik ve yaratıcı 

yenilik yarıĢmalarının düzenlenmesi yoluyla inovasyon bilincinin 

yerleĢmesine katkı sağlar. 

0,488 

Êniversitemizde yenilikÑi fikirleri bulunan öğrencileri teĢvik 

edecek stratejiler vardır. 
0,466 

Êniversitemizde yenilik standartlarının geliĢtirilmesi iÑin özel 

birimler vardır. 
0,465 

Boyut 5: Kampüs Mimarisinin Ġnovatifliği  7,48 

Êniversitemizde öğrencilerde yaratıcık kaynağı olan öğrenme 

ortamları ve sınıflar vardır. 
0,720 

 

Êniversitemiz yenilikÑi eğitim iÑin akademisyenlerin ihtiyaÑ 

duyduğu gerekli ekipman ve yeri sağlayacak kapasiteye sahiptir. 
0,699 

Êniversitemiz yenilikÑi eğitim iÑin ihtiyaÑ duyulan sınıfları 

yeniden tasarlayacak kapasiteye sahiptir. 
0,653 

Êniversitemiz kampüs sosyal alanlarında yaratıcılık ön plandadır. 0,652 

Êniversitemiz öğrencilere yaratıcılıkta esin kaynağı olacak sosyal 

alanları kampüs iÑerisinde oluĢturur. 
0,584 

Êniversitemiz kütüphane kaynaklarının kullanımında yenilikÑidir. 0,574 

Êniversitemiz internet kaynaklarının uygulanmasında yeterlidir. 0,472 

Boyut 6: Akademik Ġnovasyon Kültürü  6,58 

Êniversitemiz akademisyenlerinin farklı yenilikÑi öğrenme 

ÑalıĢmalarına aktif olarak katılabilecek yeteneği vardır 
0,681 

 

Êniversitemiz akademisyenleri teknik Ar-Ge ÑalıĢmalarında aktif 

olarak bulunmak ister. 
0,626 

Êniversitemiz akademisyenleri alanları ilgili geliĢmeleri yakından 

takip ederler. 
0,615 

Êniversitemiz akademisyenleri elde etmiĢ oldukları yenilikÑi 

öğrenmenin sonuÑlarını paylaĢmaya isteklidirler 
0,593 

Êniversitemiz akademisyenleri tarafından yayınlanan ÑalıĢmalar 

birÑok değerli ÑalıĢmada referans alır 
0,588 

Êniversitemiz akademisyenlerinin yenilikÑi öğretim materyali 

yaratma yeteneği vardır 
0,516 

Boyut 7: Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü  5,29 

Êniversitemizde idari birimler, akademisyen veya öğrencilerin 

öneri ve sorularına hemen cevap verirler. 
0,698 

 

Êniversitemizde Ġdari birimler akademik personeli/ öğrencileri 

tatmin edici hizmetler sağlarlar 
0,690 

Êniversitemizde Ġdari birimlerin kendi iĢ süreÑlerinde yenilikÑilik 

kapasiteleri yüksektir 
0,531 

Êniversitemizde Ġdari birimler kendi alanları ile ilgili 

geliĢimlerini sağlayacak standart yönetmeliklere sahiptirler 
0,506 
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BOYUT VEYA DEĞĠġKENLER 
Faktör 

Yükü 

Varyans 

Yüzdesi 

Toplam Varyans Açıklama Yüzdesi 56,78 

Tablo 5‘e bakıldığında faktörlerin aÑıklayıcığında en yüksek yüzdeye sahip %11,41 oranıyla liderlik, 

vizyon ve yenilikÑi örgüt yapısı boyutu olmaktadır. En düĢük oran ise %5,29 oranı ile idari birimlerin 

inovasyon kültürü boyutu gelmektedir. Toplamda elde edilen bu faktörler, Êniversite Ġnovasyon 

Yönetiminin %56,78‘ini aÑıklayabilmektedirler. Geriye kalan %43,22‘lik kısım bu faktörlerin 

dıĢındaki diğer faktörler tarafından aÑıklanabilmektedir. 

Üniversite Ġnovasyon Yönetimi Boyutlarının Birbiriyle ĠliĢkisi 

Êniversite inovasyon yönetimi boyutlarının birbiriyle iliĢkisini korelasyon analizi aracılığıyla 

belirlenmiĢtir. Korelasyon analizi, aralık ve rasyo seviyesinde ölÑülmüĢ iki değiĢken arasındaki 

iliĢkinin veya bağımlılığın Ģiddetini belirlemeye yönelik bir analiz tekniğidir (AltınıĢık ve diğerleri, 

2012: 228). Êniversite inovasyon yönetimi boyutlarının birbiriyle iliĢkisini gösteren korelasyon 

analizi tablosu Tablo 7‘de gösterilmektedir. 

TABLO 6: Üniversite Ġnovasyon Yönetimi Boyutlarının Birbiriyle ĠliĢkisini Gösteren 

Korelasyon Analizi 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Pearson Korelasyon 1       

Sig. (2-yönlü)        

N 370       

2 Pearson Korelasyon ,712** 1      

Sig. (2-yönlü) ,000       

N 370 370      

3 Pearson Korelasyon ,661** ,703** 1     

Sig. (2-yönlü) ,000 ,000      

N 370 370 370     

4 Pearson Korelasyon ,741** ,663** ,653** 1    

Sig. (2-yönlü) ,000 ,000 ,000     

N 370 370 370 370    

5 Pearson Korelasyon ,637** ,671** ,645** ,583** 1   

Sig. (2-yönlü) ,000 ,000 ,000 ,000    

N 370 370 370 370 370   

6 Pearson Korelasyon ,623** ,718** ,677** ,562** ,636** 1  

Sig. (2-yönlü) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 370 370 370 370 370 370  

7 Pearson Korelasyon ,634** ,614** ,553** ,625** ,515** ,538** 1 

Sig. (2-yönlü) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 370 370 370 370 370 370 370 
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 1 2 3 4 5 6 7 

**. Korelasyon 0,01 anlamlılık düzeyindedir (2-yönlü). 

Boyutlar: 

1.Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı 

2. Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği 

3. Êniversite Sanayi ĠĢbirliği 

4. Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki 

5. Kampüs Mimarisinin Ġnovatifliği 

6. Akademik Ġnovasyon Kültürü 

7. Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü 

Korelasyon analizi sonucunda hesaplanan korelasyon katsayısı r ile gösterilir ve -1 ile +1 arası 

değerler alabilir. Katsayının +1 olması iki değiĢken arasında mükemmel bir doğrusal iliĢkinin (x 

değeri 1 birim artarken, y değeri de 1 birim artmaktadır) olduğunu gösterirken, katsayının -1 olması 

ise değiĢkenler arasında mükemmel bir ters iliĢki olduğunu göstermektedir (x değeri artarken, y değeri 

azalmaktadır). Katsayının sıfır olması durumunda değiĢkenler arasında herhangi bir aÑık veya 

görülebilir iliĢkinin olmadığı anlamına gelmektedir. Korelasyon katsayısı r sadece iki değiĢken 

arasındaki iliĢkinin Ģiddeti konusunda bilgi vermektedir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkinin türü veya 

formülasyonu hakkında bilgi vermez (AltınıĢık ve diğerleri, 2012: 228-229) 

Analiz sonuÑlarına göre üniversite inovasyon yönetimi boyutlarının tümü arasında doğrusal olumlu bir 

iliĢki bulunmaktadır. DeğiĢkenlerin herhangi birisinde ters bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. ĠliĢkiler 0,01 

anlamlılık seviyesindedir. En yüksek iliĢki 0,741 r değeri ile ―Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt 

Yapısı boyutu‖ ve ―Éğrencinin YenilikÑiliğe TeĢviki‖ boyutu arasında sözkonusudur. En düĢük iliĢki 

0,515 r değeri ile ―Kampüs Mimarisinin Ġnovatifliği‖ ve ―Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü‖ 

arasındadır. 

Korelasyon katsayısının (r) iliĢki Ģiddeti olarak yorumlanırken iĢaretine bakılmaksızın genel olarak 

0,30‘dan küÑük değerler düĢük, 0,30 – 0,69 arasında kalan değerler orta, 0,70 ve yukarısı değerler ise 

yüksek düzeyde iliĢki olarak yorumlanabilir (Æokluk ve diğerleri, 2016: 52). Buna göre araĢtırma 

kapsamında üniversite inovasyon yönetimi boyutları arasındaki iliĢkide düĢük düzeyde bir iliĢki 

bulunmamıĢtır. Yüksek seviyedeki iliĢkiler: ―Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖ boyutu ile 

―Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği‖ (0,712) ve ―Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki‖ (0,741) 

boyutları; ―Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği‖ boyutu ile ―Êniversite Sanayi ĠĢ birliği‖ (0,703) ve 

―Akademik Ġnovasyon Kültürü‖ (0,718) boyutları arasındadır. Bu iliĢkilerin dıĢındaki tüm iliĢki 

Ģiddetleri orta seviyededir.  

Ġnovasyon Yönetimi Boyutlarının “Liderlik, Vizyon ve Yenilikçi Örgüt Yapısı” Boyutlarına 

Etkisi 

Ġnovasyon yönetiminin boyutlarının ―Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖nı nasıl etkilediğini 

belirlemek amacıyla standart Ñoklu regresyon analizi kullanılmıĢtır. Standart Ñoklu regresyon, birden 

fazla bağımsız değiĢkenin bir bağımlı değiĢkenin varyansının ne kadarını aÑıklayabildiğini belirlemek 

iÑin kullanılır (Palalant, 2016: 165).  
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TABLO 7: Ġnovasyon Yönetimi Boyutlarının “Liderlik, Vizyon ve Yenilikçi Örgüt Yapısı”na 

Etkisi 

Model Özetib 

Model R R Kare 

UyarlanmıĢ R 

Kare 

Tahmini 

Std. Hata 

1 0,820a 0,672 ,666 ,42904 

a. Bağımsız DeğiĢkenler: Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü, Kampüs 

Mimarisinin Ġnovativliği, Akademik Ġnovasyon Kültürü, Éğrencilerin 

YenilikÑiliğe TeĢviki, Êniversite Sanayi ĠĢ birliği, Müfredat ve Éğretimin 

Ġnovatifliği 

b. Bağımlı DeğiĢken: Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı 

ANOVAa 

Model Kareler Toplamı df 

Ortalama 

Kare F Sig.(p) 

1 Regresyon  136,827 6 22,805 123,890 ,000b 

Kalıntı 66,818 363 ,184   

Toplam 203,645 369    

a. Bağımlı DeğiĢken: Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı 

b. Bağımsız DeğiĢkenler: Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü, Kampüs Mimarisinin 

Ġnovativliği, Akademik Ġnovasyon Kültürü, Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki, Êniversite 

Sanayi ĠĢbirliği, Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği 

Katsayılara 

Model 

Standardize 

EdilmemiĢ 

Katsayılar 

Standardiz

e EdilmiĢ 

Katsayılar 

t Sig. 

Korelasyonlar 

B 

Std. 

Error Beta Basit Kısmi Kısım 

1 (Sabite) ,429 ,092  4,679 ,000    

Müfredat ve 

Öğretimin 

Ġnovatifliği 

,170 ,046 ,195 3,694 ,000 ,712 ,190 ,111 

Êniversite Sanayi 

ĠĢbirliği 
,072 ,041 ,085 1,746 ,082 ,661 ,091 ,052 

Öğrencilerin 

Yenilikçiliğe TeĢviki 
,318 ,041 ,353 7,744 ,000 ,741 ,377 ,233 

Kampüs 

Mimarisinin 

Ġnovativliği 

,101 ,035 ,127 2,863 ,004 ,637 ,149 ,086 

Akademik Ġnovasyon 

Kültürü 
,058 ,040 ,069 1,464 ,144 ,623 ,077 ,044 

Ġdari Birimlerin 

Ġnovasyon Kültürü 
,120 ,034 ,144 3,479 ,001 ,634 ,180 ,105 

a. Bağımlı DeğiĢken: Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı 

Regresyon analizi Ñıktılarına baktığımızda ―Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü‖, ―Kampüs 

Mimarisinin Ġnovatifliği‖, ―Akademik Ġnovasyon Kültürü‖, ―Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki‖, 

Êniversite Sanayi ĠĢbirliği‖ ve ―Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği‖ nin ―Liderlik, Vizyon ve 

YenilikÑi Érgüt Yapısı‖nın yordayıcılığı (aÑıklayıcılığı) 0,672 R Kare değeri ile %67,2‘dir. Bunu daha 

gerÑekÑi UyarlanmıĢ R Kare değeri ile ifade ettiğimizde %66,6 aÑıklayıcılık görebilmekteyiz. 

Modelimizin anlamlı olup olmadığını belirleyen F testi değerine karĢılık gelen anlamlılık değeri (sig.) 

0,000 olduğundan bu değer de %95 güven aralığında 0,05‘ten daha küÑük bir değer olmasından dolayı 

istatistiki olarak anlamlıdır.  

Modele dahil edilen bağımsız değiĢkenlerin etkisinin sıfır kabul edildiği durumda ―Liderlik, Vizyon 

ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖ değiĢkenine etkisi 0,429 B değeri kadar katkı yapmaktadır.  

Bağımsız değiĢkenlerin ―Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖nı aÑıklayıcılığına bakıldığında 

0,353 Beta değeri ile ―Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki‖ değiĢkeni en yüksek aÑıklayacılığa sahiptir. 

Modele anlamlı katkısı olmayan iki değiĢken vardır bunlar: ―Êniversite Sanayii ĠĢ Birliği‖ ve 

―Akademik Ġnovasyon Kültürüdür‖. Modele anlamlı katkısı olan ―öğrencilerin yenilikÑiliğe teĢviki‖ 

değiĢkeninden sonra sırasıyla 0,195 Beta değeri ile ―Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği‖, 0,144 Beta 

değeri ile ―Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü‖ ve 0,127 Beta değeri ile ―Kampüs Mimarisinin 
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Ġnovatifliği‖ değiĢkenleri gelmektedir. Bu durumda modeldeki tüm değiĢkenler tarafından aÑıklanan 

varyans kontrol altında tutulduğunda kendi baĢına bağımlı değiĢkene en güÑlü katkıyı sağlayan %35,3 

aÑıklayıcılıkla ―Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki‖ değiĢkeni olmaktadır. En az aÑıklayıcılık %12,7 ile 

―Kampüs Mimarisinin Ġnovatifliği‖ değiĢkeninde olmaktadır. 

Regresyon formülünü kullandığımızda eĢitlik aĢağıdaki gibidir. 

L derl k, V zyon ve Yen l kç  Örgüt Yapısı=0,429+0,17*(Müfredat ve Eğ t m n İnovat fl ğ ) 

+0,318*(Öğrenc ler n Yen l kç l ğe Teşv k )+0,101*(Kampüs M mar s n n İnovat fl ğ )+0,120*(İdar  

B r mler n İnovasyon Kültürü) 

―Akadem k İnovasyon Kültürü‖ ve ―Ün vers te Sanay  İşb rl ğ ‖ değiĢkenlerinin ―L derl k, V zyon ve 

Yen l kç  Örgüt Yapısı‖ değiĢkenini aÑıklayıcılığı %95 güven aralığında p (sig.) değeri 0,05‘ten büyük 

olduğu iÑin istatistiki olarak anlamlı değildir.  

Diğer değiĢkenlerin etkisinin hem bağımlı hem de bağımsız değiĢkenler üzerinde yok sayıldığında tek 

bir bağımsız değiĢkenin aÑıklayıcılığını tespit etmek amacıyla kısmi (partial) korelasyon katsayısına 

bakmak gerekecektir. Bu durumda ―L derl k, V zyon ve Yen l kç  Örgüt Yapısı”nı aÑıklamakta en 

yüksek korelasyon katsayısı 0,377 ile ―öğrenc ler n yen l kç l ğe teşv k ” değiĢkeni olmaktadır. Bunu 

sırasıyla “müfredat ve eğ t m n  novat fl ğ ”, “kampüs m mar s n n  not fl ğ ” ve “ dar  b r mler n 

 novasyon kültürü” değiĢkenleri takip etmektedir.  

―Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖ değiĢkenin modele bağımsız değiĢken olarak dahil 

edilmesi durumunda (tablodaki basit korelasyon sütunu) değiĢkenler arasındaki iliĢki Ģiddeti orta ve 

yüksek seviyede iken tersi durumda (tablodaki kismi korelasyon sütunu) iliĢkinin Ģiddeti ortalama 

%75 ile %50 arasında düĢmektedir. Bunun da anlamı Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı 

inovatif bir üniversite oluĢturmada baĢat özelliğe sahip olmasıdır. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AraĢtırma sonuÑlarına göre faktörlerin aÑıklayıcığında (Tablo 5) en yüksek yüzdeye sahip %11,41 

oranıyla liderlik, vizyon ve yenilikÑi örgüt yapısı boyutu olmaktadır. En düĢük oran ise %5,29 oranı 

ile idari birimlerin inovasyon kültürü boyutu gelmektedir. Toplamda elde edilen bu faktörler, 

Êniversite Ġnovasyon Yönetiminin %56,78‘ini aÑıklayabilmektedirler. Geriye kalan %43,22‘lik kısım 

bu faktörlerin dıĢındaki diğer faktörler tarafından aÑıklanabilmektedir. 

Korelasyon analizi sonuÑlarına göre araĢtırmada kullanılan üniversite inovasyon boyutlarının tümü 

arasında olumlu bir iliĢki bulunmaktadır. DeğiĢkenler arasında negatif bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında üniversite inovasyon yönetimi boyutları arasındaki iliĢkide düĢük düzeyde bir 

iliĢki bulunmamıĢtır. Yüksek seviyedeki iliĢkiler: ―Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖ boyutu 

ile ―Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki‖ (0,741) ve ―Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği‖ (0,712) ve 

―boyutları; ―Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği‖ boyutu ile ―Akademik Ġnovasyon Kültürü‖ (0,718) 

ve ―Êniversite Sanayi ĠĢ birliği‖ (0,703) boyutları arasındadır. Bu iliĢkilerin dıĢındaki tüm iliĢki 

Ģiddetleri orta seviyededir.  

Ġnovatif bir üniversite oluĢturulmak istendiğinde inovasyon faktörlerinin sadece tek bir boyutuyla 

ilgilenmek elde edilebilecek toplam faydayı azaltacaktır. Æünkü tüm faktörler birbirleriyle etkileĢim 

iÑinde daha etkin olmaktadırlar. Karabük Êniversitesi öğrencilerinin inovasyon algısına göre en 

yüksek boyut (faktör) iliĢkisi liderlik, vizyon ve yenilikÑi örgüt yapısı ile öğrencilerin yenilikÑiliğe 

teĢviki boyutları arasındadır. Hemen hemen tüm örgütlerde olduğu gibi liderlik, vizyon ve örgüt 

yapısını belirleyen üst yönetimdir. Êst yönetim inovatif üniversite öğrencisi oluĢturmak istiyorsa 

öncelikle öğrencilere inovasyon konusunda rehberlik edecek bir liderlik, yenilikÑilik konusunda 

oluĢturacak bir vizyon ve bu doğrultuda yaratıcı, esnek ve yeniliklere aÑık bir örgüt yapısını hayata 

geÑirmelidir. Ġlaveten ders müfredatları, akademik inovasyon kültürü ve üniversite sanayi iĢbirliğini 

geliĢtirecek Ģekilde düzenlenmelidir.  

Êniversite inovasyon yönetiminde üst yönetimin liderlik etme, vizyon belirleme ve yenilikÑi örgüt 

yapısını kurma gayretlerindeki artıĢ veya azalıĢın etkisinin en fazla hissedildiği boyutun ―öğrencilerin 

yenilikÑiliğe teĢvik‖ boyutunda olduğu; diğer boyutlara oranla en az etkinin hissedildiği boyutun ise 

―akademik inovasyon kültürü‖ boyutunun olduğunu söyleyebiliriz. AraĢtırmada elde edilen verilerin 

öğrenci algılarından oluĢtuğu gerÑeği dikkate alındığında bu durumun normal olabileceğini 

söyleyebiliriz.  

Tablo 7‘de belirtilen inovasyon boyutlarının liderlik, vizyon ve yenilikÑi örgüt yapısını nasıl etkilediği 

ile ilgili regresyon analizi Ñıktılarına baktığımızda ―Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü‖, ―Kampüs 

Mimarisinin Ġnovativliği‖, ―Akademik Ġnovasyon Kültürü‖, ―Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki‖, 
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Êniversite Sanayi ĠĢbirliği‖ ve ―Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği‖ nin toplu olarak ―Liderlik, 

Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖nı yordayıcılığı (aÑıklayıcılığı) uyarlanmıĢ R Kare değeri ile %66,6 

aÑıklayıcılığa sahip olduğu görülmektedir.  

Modele dahil edilen bağımsız değiĢkenlerin etkisinin sıfır kabul edildiği durumda ―Liderlik, Vizyon 

ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖ değiĢkenine etkisi 0,429 B değeri kadar katkı yapmaktadır.  

Bağımsız değiĢkenlerin ―Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖nı aÑıklayıcılığına bakıldığında 

0,353 Beta değeri ile ―Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki‖ değiĢkeni en yüksek aÑıklayacılığa sahiptir. 

Modele anlamlı katkısı olmayan iki değiĢken vardır bunlar: ―Êniversite Sanayii ĠĢ Birliği‖ ve 

―Akademik Ġnovasyon Kültürüdür‖. Modele anlamlı katkısı olan ―öğrencilerin yenilikÑiliğe teĢviki‖ 

değiĢkeninden sonra sırasıyla 0,195 Beta değeri ile ―Müfredat ve Éğretimin Ġnovatifliği‖, 0,144 Beta 

değeri ile ―Ġdari Birimlerin Ġnovasyon Kültürü‖ ve 0,127 Beta değeri ile ―Kampüs Mimarisinin 

Ġnovatifliği‖ değiĢkenleri gelmektedir. Bu durumda modeldeki tüm değiĢkenler tarafından aÑıklanan 

varyans kontrol altında tutulduğunda kendi baĢına bağımlı değiĢkene en güÑlü katkıyı sağlayan %35,3 

aÑıklayıcılıkla ―Éğrencilerin YenilikÑiliğe TeĢviki‖ değiĢkeni olmaktadır. En az aÑıklayıcılık %12,7 ile 

―Kampüs Mimarisinin Ġnovatifliği‖ değiĢkeninde olmaktadır. 

Diğer değiĢkenlerin etkisinin hem bağımlı hem de bağımsız değiĢkenler üzerinde yok sayıldığı, sadece 

bir bağımsız değiĢkenin aÑıklayıcılığını tespit etmek amacıyla kısmi (partial) korelasyon katsayısına 

baktığımızda ―L derl k, V zyon ve Yen l kç  Örgüt Yapısı”nı aÑıklamakta en yüksek korelasyon 

katsayısı 0,377 ile ―öğrenc ler n yen l kç l ğe teşv k ” değiĢkeni olmaktadır. Bunu sırasıyla “müfredat 

ve eğ t m n  novat fl ğ ”, “kampüs m mar s n n  not fl ğ ” ve “ dar  b r mler n  novasyon kültürü” 

değiĢkenleri takip etmektedir.  

―Liderlik, Vizyon ve YenilikÑi Érgüt Yapısı‖ değiĢkenin modele bağımsız değiĢken olarak dahil 

edilmesi durumunda (tablodaki basit korelasyon sütunu) değiĢkenler arasındaki iliĢki Ģiddeti orta ve 

yüksek seviyede iken tersi durumda (tablodaki kismi korelasyon sütunu) iliĢkinin Ģiddeti ortalama 

%75 ile %50 arasında düĢmektedir. Bu da ―Êniversite inovasyon yönetimi boyutlarından ―liderlik, 

vizyon ve yenilikÑi örgüt yapısı‖ boyutu diğer inovasyon yönetimi boyutlarını daha fazla etki gücüne 

sahipken diğer boyutların ―liderlik, vizyon ve yenilikÑi örgüt yapısı‖ boyutunu etkileme gücü daha 

azdır‖ Ģeklinde bir ifadeye bizi götürebilmektedir. Bu duruma göre inovatif bir üniversite oluĢturma 

gayretlerinin üst yönetimin desteği ve gayreti olmadan baĢarıya ulaĢmasının mümkün olmayacağı 

görülmektedir.  

Dünya üzerindeki pek Ñok ülke inovasyonun değerini anlamasıyla birlikte rekabet üstü kalabilmek iÑin 

ulusal stratejilerini bu doğrultuda kurgulamaktadır. Bilgi üretme ve bu bilgiyi ticari hale getirme 

uğraĢı olarak tanımlayabileceğimiz inovasyon, yaratıcı düĢünce yeteneğinin geliĢtirilmesine dayanır. 

Bir örgütte inovasyonun ortaya Ñıkması sadece belli bir birim veya bölümün Ñabalarıyla değil, bütün 

bir organizasyonun yenilikÑi düĢünme kültürüyle sağlanabilmektedir. Bu nedenle Êniversitelerin 

inovasyon kültürünü oluĢturması iÑin baĢta liderlik, vizyon ve örgüt yapısı ile birlikte, akademik 

süreÑler, ders müfredatları, idari birim faaliyet süreÑleri ve mimari yapı inovasyon kültürünü 

oluĢturacak Ģekilde yeniden tasarlanmalıdır. Söz konusu bu boyutların birbirleriyle olan etkileĢim ve 

iliĢkilerini bilmek yapılacak olan inovasyon kültürü tasarısında hangi alanlara öncelik verileceği ve 

yaptığı ÑalıĢmaların inovasyon yönetiminin taraflarında nasıl bir yansıma bulduğu hakkında yönetime 

ip uÑları verebilecektir. Bu nedenle araĢtırma sonuÑlarından elde edilen bulgular üniversite 

yönetiminin inovasyon kültürü oluĢturmasında bir veri olarak kullanılabilecektir. 

Bu ÑalıĢma Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin inovasyon algıları üzerinden Karabük 

Êniversitesindeki inovasyon faktörlerini aÑıklamaya ÑalıĢmaktadır. Dolayısıyla akademik personel ve 

idari personel tarafından inovasyonun nasıl algılandığı ile ilgili bilgileri iÑermemektedir. Bu nedenle 

elde edilen sonuÑların daha sağlıklı yorumlanabilmesi iÑin üniversite evrenini oluĢturan öğrenci 

dıĢındaki diğer unsurların da araĢtırmaya dahil edilerek bu sonuÑlarla birlikte elde edilen bilgilerin 

yorumlanması gerekecektir. Bu aÑığın kapatılması yönündeki ÑalıĢmalar araĢtırmacıları beklemektedir. 

AraĢtırmacılara üniversitelerdeki inovasyon ÑalıĢmaları ve inovasyon unsurları arasındaki iliĢkilerin 

nasıl algılandığını ölÑmek iÑin kullanabilecekleri bir araÑ ve yöntem sunması aÑısından bu 

araĢtırmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
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DUYGUSAL EMEĞĠN TÜKENMĠġLĠK VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ÜZERĠNE 

ETKĠSĠ: HAVACILIK ÇALIġANLARI ÖRNEĞĠ 

Ġlker Ünder 

AraĢtırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi, iunder@anadolu.edu.tr 

Ümran Ünder 

AraĢtırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi, ubayrak@anadolu.edu.tr 

Özet 

Duygusal emek, örgütün amaÑları ve hedefleri doğrultusunda iĢgörenlerin duygularını örgütün isteklerine yönelik 

olarak değiĢtirerek sergilemeleri olarak ifade edilmektedir. Hizmet sektöründe duygusal emek kavramı, hizmet 

kalitesi ve müĢteri memnuniyetinin sağlanması aÑısından büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla günümüz 

rekabet ortamında örgütler varlıklarını sürdürebilmek amacıyla ÑalıĢanlarından yalnızca fiziksel ve biliĢsel olarak 

değil duygusal olarak da yararlanmanın yollarını aramaktadırlar. Bununla birlikte sağlık hizmetleri, eğitim ve 

bankacılık alanında sıklıkla ÑalıĢılmasına rağmen yerel yazında havacılık ÑalıĢanları ve duygusal emek iliĢkisini 

irdeleyen ÑalıĢma sayısının azlığı göze Ñarpmaktadır. Bu ÑalıĢmada 85 havacılık ÑalıĢanının duygusal emek 

davranıĢları incelenmiĢtir. ÆalıĢmanın amacı duygusal emeğin ÑalıĢanların tükenmiĢlik düzeyleri ve iĢten ayrılma 

niyetleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. AraĢtırma sonuÑlarına göre yüzeysel davranıĢın duygusal tükenme 

üzerinde, duygusal tükenmenin de iĢten ayrılma niyeti üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca 

araĢtırmaya dahil edilen iki farklı meslek grubu olan kabin ve yolcu hizmetleri memurlarının duygusal tükenme 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı; ancak iĢten ayrılma niyetleri aÑısından istatiksel olarak anlamlı bir 

fark olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, TükenmiĢlik, ĠĢten Ayrılma, Yolcu Hizmetleri, Kabin Ekibi 

 

THE EFFECT OF EMOTIONAL LABOR ON BURNOUT AND TURNOVER 

INTENTION: A CASE OF AVIATION EMPLOYEES  

Ġlker Ünder 

Research Assistant, Anadolu University, iunder@anadolu.edu.tr  

Ümran Ünder 

Research Assistant, Anadolu University, iunder@anadolu.edu.tr  

Abstract:. 

Emotional labor is expressed as actings of employees by changing the feelings towards their desire for 

organization in the direction of the goals and goals of the organization. Emotional labor concept in the service 

sector is of great importance in terms of service quality and customer satisfaction. Therefore, in today's 

competitive environment, organizations are looking for ways to utilize their employees not only physically and 

cognitively but also emotionally in order to sustain their assets. Nevertheless, despite the frequent work on health 

care, education and banking industry, the number of studies examining the relationship between aviation 

employees and emotional labor in local literature is striking. In this study, emotional labor behaviors of 85 

aviation employees were examined. The aim of this study is to examine the effect of emotional labor on the 

burnout levels of employees and their intention to leave the job. According to the results of the research, 

superficial behavior has a positive effect on emotional exhaustion, and emotional exhaustion has a positive effect 

on intention to leave the work. In addition, there was no significant difference between the levels of emotional 

exhaustion of cabin and passenger service officers, but a statistically significant difference in terms of intention to 

leave the work.. 

Keywords: Emotional Labor, Burnout, Turnover Intention, Passenger Services, Cabin Crew 

 

GiriĢ   

Havayolu taĢımacılığının hız ve konforu birleĢtirerek sunmuĢ olduğu ulaĢtırma hizmeti (Günay, 

2016:1) yer ve zaman faydası sağlamakta (Gerede, 2015:3) ve bu durum havayolu taĢımacılığının 

tercih edilirliğini artırmaktadır. Ancak oligopol bir pazar özelliği taĢıyan havacılık endüstrisinde son 

yıllarda giderek artan rekabet havayollarını daha kaliteli hizmet sunmanın yollarını aramaya 

itmektedir (Chen, vd., 2011:2854). Havayolu endüstrisinde müĢterilerin bir baĢka ifadeyle yolcuların 

memnuniyeti, havayolu iĢletmelerinin hayatta kalabilmesi ve rekabet edebilirliği iÑin kritik önem 

taĢımaktadır (Hussain, vd., 2015:167). Ancak yolcuların hizmet kalitesine iliĢkin beklentileri 

farklılaĢabilmekte ve algıladıkları hizmet kalitesi de bu durumdan etkilenmektedir (OkumuĢ ve Asil, 
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2007:153). Dolayısıyla havayolu iĢletmelerinin yolcu memnuniyetini sağlayarak rekabet üstünlüğü 

elde etmeleri giderek zorlaĢmaktadır. 

Hizmetlerin önemli bir özelliği olan eĢ zamanlı üretim ve tüketimin bir sonucu olarak hizmet üretenler 

ürünün önemli bir parÑası ve hizmet deneyiminin önemli bir girdisidir. Hizmetin ulaĢtırılması sürecine 

katılan tüm insanlar müĢteriye hizmetin yapısına iliĢkin ipuÑları verir. Hizmeti sunan ile alan 

arasındaki insandan insana karĢılaĢmalarının tümü hizmet karĢılaĢması olarak literatürde yer almıĢ ve 

hizmetin kalitesini belirleyen bu etkileĢime gerÑek anlar ismi de verilmiĢtir (Éztürk, 2011). Bu 

bağlamda iĢletmeler hizmet kalitesinin artırılması iÑin ÑalıĢanlarından sadece fiziksel ve biliĢsel Ñaba 

ve gayret beklememekte, duygularını da yaptıkları iĢe dÍhil etmelerini istemektedirler (Ézgün, 

2015:43). Sosyal karĢılaĢma olarak nitelendirilen bu süreÑte ÑalıĢanlar sosyal hayatlarında olduğu gibi 

beĢeri iliĢkilerine de dikkat etmek durumundadırlar. Uygun karĢılama, nezaket uygun hal ve hareketler 

iki tarafın da beklentileridir. Érneğin yolcular bagaj tesliminde kontrol iĢlemlerini yaptırırken yolcu 

hizmetleri memurlarının, uÑağa geÑerken de kabin memurlarının güler yüzlü bir Ģekilde 

davranmalarını istemektedirler (Durceylan, 2013:18). ĠĢletmeler bir yandan iĢgörenlerinden duygusal 

olarak böyle bir Ñaba bekleyerek hizmet kalitesini artırmayı hedefleseler de madalyonun diğer 

yüzünde duygusal emeğin ÑalıĢanların tükenmiĢlik ve iĢten ayrılma niyetlerine önemli oranda etki 

ettiğini gösteren araĢtırmalar bulunmaktadır (Grandey, 2000; Ashforth ve Humphrey, 1993).  

Bu ÑalıĢmada insanları bir noktadan baĢka bir noktaya havayolu ile ulaĢtırma hizmetinin sunumunda 

yolcularla yüzyüze iletiĢim kurarak hizmet sunumunun kalitesini etkileyen yolcu hizmetleri ve kabin 

memurlarının duygusal emekleri, tükenmiĢlik düzeyleri ve iĢten ayrılma niyetleri arasındaki iliĢkinin 

incelenmesi amaÑlanmıĢtır. Bu değiĢkenleri eğitim, turizm, Ñağrı merkezi ÑalıĢanları bağlamında 

inceleyen araĢtırmalar bulunmakla birlikte (Ézgün, 2015; Yürür ve Ênlü, 2011; Æelik ve Topsakal, 

2016) literatürde havacılık sektörü bağlamında hem kabin hem de yolcu hizmetleri memurları 

üzerinde bu değiĢkenleri birlikte inceleyen bir ÑalıĢmanın olmaması böyle bir ÑalıĢma yapmayı önemli 

kılmaktadır. Yerel yazında ise aynı değiĢkenler ile yapılmıĢ ancak yalnızca bilet satıĢ görevlilerinin 

dahil edildiği bir ÑalıĢma (Yılmaz, 2014) ile yalnızca tükenmiĢlik ve iĢ doyumu arasındaki iliĢkinin 

incelendiği bir ÑalıĢma mevcuttur (Günay, 2016).  

Duygusal Emek Kavramı ve Duygusal Emeğin Sonuçları 

Doğrudan hizmeti alanlarla birebir ve Ñoğunlukla yüz yüze iletiĢimde bulunacak olan ÑalıĢanların Ñaba 

ve gayretleri hizmet kalitesinin belirleyici bir unsur olarak görülmektedir (Basım ve BeğenirbaĢ, 

2012:77). Dolayısıyla duygular iĢletmeler iÑin hizmet kalitesinin sağlanmasında büyük önem arz 

etmektedir. Duygusal emek olarak ifade edilen bu durum genel itibariyle, iĢgörenlerin duygularını 

değiĢtirme, taklit etme ve baskılayarak örgütün istekleri doğrultusunda yansıtmaları olarak 

tanımlanmaktadır (Grandey, 2000:95). Ġlk olarak Hochschild (1983:20) tarafından ele alınan duygusal 

emek kavramı, iĢgörenlerin yaptıkları meslek ile ilgili olarak her türlü jest, mimik, davranıĢ ve ses 

tonunu mesleğe uygun beklentiler doğrultusunda sergileme gayreti olarak tanımlanmaktadır. 

AraĢtırmacılar duygusal emek davranıĢını yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular 

olarak üÑ farklı boyutta ele almıĢlardır.  

Duygusal emeğin sonuÑları incelendiğinde ise duygusal emeğin en Ñok duygusal tükenme ve iĢten 

ayrılma niyetine etki ettiği görülmektedir. AraĢtırmalar ÑalıĢanların iĢten ayrılma davranıĢlarının 

altında ise duygusal olarak tükenmelerinin etkisi olduğunu göstermektedir (Yürür ve Ênlü, 2011:88). 

TükenmiĢlik, duygusal olarak tükenme sendromu olarak ifade edilmekte ve bireyin diğerlerine karĢı 

olumsuz bir tutum takındığı, fiziksel bitkinlik, yorgunluk, Ñaresizlik ve iĢe yaramama hissini de iÑeren 

duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak ortaya Ñıkan bir durum olarak tanımlanabilmektedir (Maslach ve 

Jackson, 1981). ÆalıĢanların duygusal emek davranıĢları, onları tüketebilmekte ve bu durum da iĢten 

ayrılma niyetlerini etkileyebilmektedir. 

Havacılık ÑalıĢanları söz konusu olduğunda ise, gerek doğrudan yolcular ile yüz yüze iletiĢime 

geÑmek ve sürekli olarak güler yüzlü bir Ģekilde hizmet vermek zorunda olmak gerekse vardiyalı 

ÑalıĢma sistemi kabin ve yolcu hizmetleri memurlarını duygusal olarak tüketmekte ve iĢten ayrılma 

niyetlerine önemli oranda etki ettiği düĢünülmektedir. Diğer yandan kabin ve yolcu hizmetleri 

memurları yaptıkları iĢlerin farklılaĢmasının da etkisiyle Ñok farklı bir ücretlendirmeye tabii 

durumdadırlar. Buradan hareketle oluĢturulan hipotezler Ģu Ģekildedir: 

H1: Yüzeysel davranıĢın duygusal tükenme üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H2: Duygusal tükenmenin iĢten ayrılma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H3: Derinlemesine davranıĢın iĢten ayrılma niyeti üzerinde negatif etkisi vardır. 
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H4: Kabin memurları ile yolcu hizmetleri memurlarının duygusal tükenme düzeyleri arasında fark 

vardır. 

H5: Kabin memurlar ile yolcu hizmetleri memurlarının iĢten ayrılma niyetleri arasında fark vardır. 

Yöntem 

Örneklem 

AraĢtırmada Türkiye‘de faaliyetlerini sürdüren havayollarında görevli kabin ve yolcu hizmetleri 

memurlarına yer verilmiĢtir. Toplam 85 ÑalıĢandan elde edilen anketler analize dÍhil edilmiĢtir. 

Ankete katılanların 54‘ünü kadınlar 31‘ini ise erkekler oluĢturmaktadır. Eğitim düzeylerine 

bakıldığında katılımcıların % 82,3‘ünün lisans ve lisansüstü eğitime sahip olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların 57‘sini kabin memurları, 28‘ini ise yolcu hizmetleri memurları oluĢturmaktadır. Gelir 

düzeylerine bakıldığında ise katılımcıların % 18,8‘inin 2000 TL ve altında ücret aldığı dikkat 

Ñekmektedir. Toplamda ise katılımcıların % 41,2‘sinin 3000 TL ve altında gelire sahip olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında ise %77,6‘sının bekÍr olduğu göze 

Ñarpmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Duygusal emek ölÑeği olarak, 2005 yılında Diefendorff ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği Basım ve 

BeğenirbaĢ (2012) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanan ölÑek kullanılmıĢtır. Duygusal tükenme ölÑeği ise 

Maslach ve Jackson‘ın geliĢtirdiği ve Ergin (1992)‘in TürkÑe ‘ye uyarladığı ölÑek tercih edilmiĢtir. 

Katılımcıların iĢten ayrılma niyetlerini ölÑmek iÑin Grandey‘in 1999 yılında geliĢtirdiği ve Éz 

(2007)‘ün TürkÑe ‗ye uyarladığı ölÑek kullanılmıĢtır. ÉlÑeklerin güvenirlik analizleri iÑin Cronbach 

Alfa güvenirliğine baĢvurulmuĢtur (Akbulut, 2010:79; Field, 2009:774). Yapılan analiz sonucunda 

duygusal emek ölÑeğinin Cronbach Alfa değeri ,793 olarak bulunmuĢtur. Duygusal tükenme 

ölÑeğininin Cronbach Alfa değeri ,934 ve iĢten ayrılma niyeti ölÑeğinin Cronbach Alfa değeri 

,724‘dir. SonuÑ olarak üÑ ölÑeğin de güvenirlik değerlerinin kabul edilebilir değerlerin üzerinde 

olduğuna ulaĢılmıĢtır.  

Bulgular 

Yapılan korelasyon analizleri neticesinde yüzeysel davranıĢ ile duygusal tükenme arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir iliĢki elde edilmiĢtir (r=.471; p<.001). Yüzeysel davranıĢ ile iĢten ayrılma niyeti 

arasında (r=.358; p=001) ve duygusal tükenme ile iĢten ayrılma niyeti arasında (r=.710; p<.001) 

pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki elde edilmiĢtir. Derinlemesine davranıĢ ile iĢten ayrılma niyeti arasında 

ise (r=.-110; p=0.318) anlamlı bir iliĢkinin olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Genel olarak ortalamalara 

bakıldığındaysa havacılık ÑalıĢanlarının yolcularla iletiĢimde bulunurken yüzeysel davranıĢtan ziyade 

(2.74) daha Ñok derinlemesine davranıĢı (3.00) tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca duygusal tükenme 

düzeylerinin 3.14, iĢten ayrılma niyetleri düzeylerinin ise 3.02 olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Yüzeysel DavranıĢ ile Duygusal Tükenme Düzeyi Arasındaki ĠliĢki 

H1‘in test edilebilmesi amacıyla tek değiĢkenli regresyon analizi yapılmıĢtır. Yapılan analiz 

neticesinde regresyon modelinin anlamlı olduğu söylenebilir. Anova tablosuna bakıldığında F=23.684 

ve p< .001 olduğu görülmektedir. Coefficients tablosunda ise Beta=.471, t= 4.867 ve p< .001‘dir. Elde 

edilen değerler yüzeysel davranıĢın duygusal tükenme düzeyi üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu 

Ģeklinde yorum yapabilmemizi sağlamaktadır. SonuÑ olarak H1 kabul edilmiĢtir.  

Duygusal Tükenme ile ĠĢten Ayrılma Niyeti Arasındaki ĠliĢki 

Duygusal tükenme düzeyi ile iĢten ayrılma niyet arasındaki iliĢkinin incelenebilmesi iÑin tek 

değiĢkenli regresyon analizi yapılmıĢtır. Yapılan analiz neticesinde regresyon modelinin anlamlı 

olduğu söylenebilir. Anova tablosuna bakıldığında F=84.279 ve p<.001‘dir. Coefficients tablosunda 

da Beta= .710, t= 9.180 ve p< .001 olduğu görülmektedir. Tüm bu değerler duygusal tükenme 

düzeyinin iĢten ayrılma üzerinde pozitif etkisi olduğu anlamına gelmektedir. 

Derinlemesine DavranıĢ ile ĠĢten Ayrılma Niyeti Arasındaki ĠliĢki 

Derinlemesine davranıĢın iĢten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini incelemek amacıyla iĢten ayrılma 

niyetinin bağımlı, derinlemesine davranıĢın bağımsız değiĢken olduğu tek değiĢkenli regresyon 

modeli analizi gerÑekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen veriler neticesinde Anova tablosuna bakıldığında 

F=1.01 ve p=.318 olduğu görülmektedir. Yine Coefficients tablosunda da Beta=-.110 ve t= -1.005 ve 

p= .318‘dir. Dolayısıyla modelin istatiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. SonuÑ 

olarak H3 reddedilmiĢtir. 

Kabin Memurları Ġle Yolcu Hizmetleri Memurlarının Duygusal Emek ve ĠĢten Ayrılma 

Niyetleri 
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H4‘ün test edilebilmesi iÑin Mann-Whitney U testi yapılmıĢtır. Elde edilen analiz sonucuna göre .05 

anlamlılık düzeyinde kabin memurları ile yolcu hizmetleri memurlarının duygusal tükenme düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. H4 reddedilmiĢtir. 

H5‘in test edilebilmesi iÑin Mann-Whitney U testi yapılmıĢtır. Analiz sonucuna göre .05 anlamlılık 

düzeyinde kabin memurları ile yolcu hizmetleri memurlarının iĢten ayrılma niyetleri arasında farkı 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle H5 kabul edilmiĢtir. 

Sonuç 

GerÑekleĢtirilmiĢ olan bu ÑalıĢmada havayollarının hizmet sunumunda yolcularla yüzyüze iletiĢim 

kurarak hizmet sunumunun kalitesini etkileyen yolcu hizmetleri ve kabin memurlarının duygusal 

emekleri, tükenmiĢlik düzeyleri ve iĢten ayrılma niyetleri arasındaki iliĢkinin ortaya Ñıkarılması 

amaÑlanmıĢtır. Bu bağlamda duygusal emek, tükenmiĢlik ve iĢten ayrılma niyetine iliĢkin yazın 

taraması yapılmıĢtır. Sonrasında Türkiye‘de faaliyetlerini yürüten havayolu ve yer hizmetleri 

iĢletmelerinde ÑalıĢan kabin ve yolcu hizmetleri memurlarına basit tesadüfi örnekleme dayalı olarak 

ilgili anketler uygulanarak veri toplanmıĢtır.  

AraĢtırma neticesinde elde sonuÑlardan ilki daha önce yapılan ÑeĢitli araĢtırmalara paralel olarak 

ÑalıĢanların hissetmediği duyguları hissediyormuĢ gibi yapmaları neticesinde duygusal olarak 

tükenmeleri olarak karĢımıza Ñıkmaktadır (Grandey, 2003; Chau, vd., 2009). BaĢka bir ifadeyle 

havacılık ÑalıĢanlarının duygusal emeğin alt boyutlarından biri olan yüzeysel davranıĢta 

bulunmalarının, duygusal tükenme düzeylerini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yolcu 

ile sürekli iletiĢim halinde olma ve iĢletme politikasına paralel Türk kültürünün bir gereği olarak 

misafire güler yüzlü bir Ģekilde hizmet sunumu yapma bu durumun ortaya Ñıkmasına neden olan 

önemli bir durum olduğu söylenebilir. AraĢtırmanın bir diğer bulgusu ise yine yazına paralel olarak 

(Yürür ve Ênlü, 2011; Chau, vd., 2009) havacılık ÑalıĢanlarının duygusal olarak tükenmelerinin iĢten 

ayrılma niyetleri üzerinde pozitif etkisi olduğu yönündedir. Artan rekabet ortamında en önemli kaynak 

olarak ifade ÑalıĢanların iÑinde bulundukları tükenmiĢlik hem performanslarına hem de iĢgören devir 

hızının artmasına neden olacağından  iĢletme maliyetlerine olumsuz yansıyacaktır. Bu nedenle 

iĢletmeler iÑin dikkate değer bir sonuÑ olduğu söylenebilir. AraĢtırmanın bir diğer bulgusu ise 

ÑalıĢanların derinlemesine davranıĢta bulunmalarının iĢten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisinin 

anlamlı olmamasıdır. Bu bulgu Yürür ve Ênlü (2011)‘nün ÑalıĢmalarındaki derinlemesine davranıĢ ile 

duygusal tükenme arasında herhangi bir iliĢki bulunmamasıyla paralellik göstermektedir yorumu 

yapılabilir. 

AraĢtırmanın diğer önemli olduğu düĢünülen bulguları ise yolcu hizmetleri memurları ile kabin 

memurlarının duygusal tükenme düzeylerinin benzer ancak, iĢten ayrılma niyetleri arasında farklılık 

olmasıdır. Yolcu hizmetleri memurlarına kıyasla daha yüksek ücretle ÑalıĢan kabin memurlarının iĢten 

ayrılma niyetlerinin düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durum kabin memurlarının her ne kadar 

duygusal olarak tükenmiĢ olsalar da daha iyi bir iĢ imkanı olmaması, aldıkları ücreti farklı bir iĢ 

yaparak kazanma olasılıklarının düĢüklüğü ve halihazırda iĢsizliğin yüksekliği gibi unsurlarla 

aÑıklamak mümkün görünmektedir. 

AraĢtırmanın en önemli sınırlılığını kısıtlı örneklem oluĢturmaktadır. Sonraki ÑalıĢmalarda örneklemin 

geniĢletilmesi amaÑlanmaktadır. Ayrıca kısıtlı sayfa sayısı bazı hipotezlerin test edilememesine neden 

olmuĢ ve tablolar ÑalıĢmaya dahil edilememiĢtir. 
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Özet 

Bu ÑalıĢma ile sürdürülebilir kalite algısının iĢten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ve bu 

etkideki iĢ tatminin rolünü araĢtırmak amaÑlanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini Ġstanbul‘da 

ÑeĢitli sektörlerde görev yapan 355 ÑalıĢan oluĢturmuĢtur. Veriler, 2017 yılı iÑerisinde anket 

yöntemi ile toplanmıĢtır. AraĢtırma modelinin test edilmesinde yapısal eĢitlik analizinden 

yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda sürdürülebilir kalite algısının iĢten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisinde iĢ tatmininin tam aracı rolü olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: sürdürülebilir kalite algısı, iĢ tatmini, iĢten ayrılma niyeti. 

 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

Sürdürülebilirlik gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak iÑin kiĢilerin, kurum ve 

kuruluĢların bugünden Ñevresel, sosyal ve ekonomik yönden tedbirler alması yönündeki 

Ñabaları iÑermektedir. Bu Ñabalar iÑerisinde küresel ısınma karĢısında girdilerde kaynak 

kullanımının ve Ñıktı olarak atıkların minimum hatta sıfır noktasında tutulması, gelir 

dağılımındaki adaletsizliğe, dezavantajlı grupların durumlarına karĢı ÑalıĢanların katılımıyla 

ve üst yönetim desteğiyle birlikte aktif olmak da bulunmaktadır. ĠĢletmeleri sürdürülebilirlik 

ve kurumsal sosyal sorumluluk Ñabalarına zorlayan hususlar aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır 

(Silberhorn & Warren, 2007): 

PaydaĢların ve toplumun kaybolan güvenini (kıtlıklar, büyük firmalardaki skandallar vb 

sosyal ve ekolojik sorunlar nedeniyle) tekrar kazanma isteği, 

Tüketicilerin daha bilinÑli hale gelmesi (sosyal ve Ñevresel sorunlara neden olan iĢletmelere 

daha Ģüpheci bakmaktalar), 

ĠĢletmelerin itibarlarını koruma gereğini hissetmeleri, 

ĠĢletmelerin sadece toplumun gözünü boyamak iÑin sosyal ve Ñevresel konulara önem 

vermenin iĢletmeyi kurtaramayacağının anlaĢılması. ĠĢletmenin yaptığı faaliyetler, Ñevreye 

zarar veren veya toplumsal sorunlara neden aÑıyorsa hastane aÑması, okul yaptırması veya 

ağaÑlandırma yapması kurumdan beklentileri karĢılamaz, toplum buna inanmaz ve toplumun 

güvenini kaybetmeye yol aÑmaktadır. Burada önemli olan iĢletmelerin asıl iĢlerini yaparken 

sosyal veya Ñevresel sorunlara yol aÑmamalarıdır. 

Sivil toplum kuruluĢları ve medyanın baskısının artması, 

Finansal piyasalar ve hükümet baskısının getirdiği yeni yasalar. 

Sürdürülebilir kalite ise, kalitenin sürdürülebilirlik Ñabaları ile yürütülmesini sağlamayı 

amaÑlamaktadır. Sürdürülebilir kalite algısı da ÑalıĢanların iĢletmelerinin sürdürülebilirlik 

faaliyetlerine ne kadar önem verdiklerini ve bu faaliyetlere onları ne kadar dahil ettiklerini 

iÑerirken örgütün toplam kalite yönetiminin gereklerini ne Ģekilde sağladığını algılama 

derecelerini ifade etmektedir.  

Bu araĢtrımada, sürdürülebilir kalite algısının ÑalıĢanların iĢ tatminini artırarak iĢten ayrılma 

niyetini azaltacağı öngörülmektedir. ĠĢten ayrılma niyeti kurumu bırakmak konusundaki 
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bilinÑli ve temkinli bir karar veya niyet Ģeklinde ifade edilmektedir (Bartlett, 1999). BaĢka 

araĢtırmacılar (Price & Mueller, 1981) ise bu kavramı kiĢinin örgüt mensubiyetini sürdürme 

ya da devam ettirmeme ihtimali olarak belirtmiĢlerdir. ĠĢten ayrılma niyetinin niteliği gereği 

kiĢilerin bir ÑeĢit kendilerini arka plana Ñekme davranıĢı olarak kabul edilmektedir (Blau, 

1989‘den Akt. Fındık, 2011). Esasen her ÑalıĢan iĢe istihdam edildiği zaman iĢten 

memnuniyetsizlik ve soğukluk hisleri ve ayrılma fikri olmaksızın iĢine baĢlamaktadır. 

Demek oluyor ki ÑalıĢan bazı faktörler nedeniyle zamanla iĢinden ayrılma niyeti iÑine 

girmektedir. ÆalıĢanların iĢi bırakma niyetlerini etkileyen unsurlar arasında (ÆarıkÑı & 

Æelikkol, 2009); kurum kültürü ve değerleri, iĢ arkadaĢları ile onlarla iliĢkileri, iĢ/rol talep ve 

beklentileri ile kariyer geliĢtirme olanakları, ödüllendirme sistemi ile iĢin kendisi ve ücret 

gibi faktörler bulunmaktadır. ĠĢten ayrılma karar süreci kiĢi aÑısından aĢağıdaki kilometre 

taĢlarından oluĢmaktadır (Mobley, 1977; Gürpınar, 2006‘den Akt. Ézsöylemez, 2009): 

ĠĢin değerinin kiĢi tarafından belirlenmesi, 

ĠĢ tatmini/ iĢ doyumsuzluğu, 

Bırakma fikri, 

Bırakmanın yarar ve bedellerinin düĢünülmesi, 

Alternatifleri inceleme niyetinin oluĢması, 

SeÑeneklerin araĢtırılması, 

SeÑeneklerin değerlendirilmesi, 

Mevcut iĢ ile alternatiflerin karĢılaĢtırılması, 

ĠĢi terk etme niyeti oluĢumu veya devam etme isteği, 

Terk etme veya devam etme. 

ĠĢten ayrılma ister verimsiz isterse de yüksek performanslı ve faydalı ÑalıĢanların iĢi terk 

etmesiyle sonuÑlansın örgütler aÑısından belirli maliyetleri olan bir durumdur. Sanderson 

(2006) tarafından belirtilen maliyet unsurları aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır (Agin, 2010): 

ĠĢÑi seÑmenin ve iĢ yerleĢtirmenin getireceği maliyetler, 

Eğitim giderleri, 

ÆalıĢana iĢe alıĢma sürecinde gereksiz ödenen ücretlerin maliyeti 

ĠĢe alıĢma sürecinde oluĢabilecek hasar veya kazaların maliyeti, 

ÆalıĢanın tam kapasitede ÑalıĢıncaya kadar geÑen sürede diğer ÑalıĢanların, 

Fazla mesai ücret maliyetleri, 

Yeni iĢÑinin iĢe alımı ile eski isÑinin iĢten ayrılması arasında geÑen sürede 

Meydana gelen üretim kaybının maliyeti, 

Bireyin kendi bölümündeki iĢleri aksatan negatif davranıĢlarının maliyeti. 

Yapılan literatür analizinde ÑalıĢanlarda sürdürülebilir kalite algısı ile iĢten ayrılma niyeti 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen herhangi bir araĢtırma bulunamamıĢtır. AraĢtırmanın ilk hipotezi 

Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

H1: Sürdürülebilir kalite algısı ile iĢten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif bir iliĢki 

vardır. 

ĠĢ tatmini ise iĢ faaliyetlerine, iĢin gerÑekleĢtirildiği yerdeki ÑalıĢma koĢullarına, iĢin 

kazandırmıĢ olduğu prestije, güvenlik duygusuna ve ücrete bağlı olarak ÑalıĢanın o iĢe 

yönelik olarak sahip olduğu Ñok boyutlu bir tutum olarak tanımlanmaktadır (Turner, 

2007:31).  Dolayısı ile ÑalıĢanın kurumu hakkındaki sürdürülebilir kalite algısı da iĢ taminini 

etkileyecektir. Ancak, daha önceden sürdürülebilir kalite algısı ile iĢ tatmini arasında 

yapılmıĢ bir araĢtırmaya rastlanılmamıĢtır. Bu araĢtırmanın ikinci hipotezi Ģu Ģekildedir: 

H2: Sürdürülebilir kalite algısı ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki vardır. 

Literatür analizi yapıldığında iĢten ayrılma niyeti ile iĢ tatmini arasındaki iliĢkinin test 

edildiği pek Ñok araĢtırma (Begley & Czajka, 1993; Lichtenstein et al., 2004; Kaya, 2010; 

Høigaard, Giske & Sundsli, 2012; Kula, TaĢdöven & Dönmez, 2015) bulunmuĢtur. Bu 

araĢtırma sonuÑlarının ortak özelliği iĢten ayrılma niyeti ile iĢ tatmini arasındaki iliĢkinin 
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anlamlı ve negatif yönlü olduğunun ortaya konulması Ģeklinde olmuĢtur. Buna göre bu 

araĢtırmanın üÑüncü hipotezi Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

H3: ĠĢten ayrılma niyeti ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve negatif bir iliĢki vardır. 

Yapılan literatür analizinde sürdürülebilir kalite algısı, iĢten ayrılma niyeti ve iĢ tatmininin 

beraber incelendiği herhangi bir araĢtırmaya ulaĢılamamıĢtır. Yukarıda bahsi geÑen bilgiler 

ıĢığında oluĢturulan araĢtırmanın modeli ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. AraĢtırmanın ana hipotezi 

ise aĢağıda gibidir: 

H4: Sürdürülebilir kalite algısının iĢten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iĢ tatmininin 

aracılık rolü vardır. 

 

ġekil 1: AraĢtırmanın Modeli 

YÖNTEM 

Örneklem ve veri toplama süreci 

AraĢtrımada veriler ÑevrimiÑi anket aracılığı ile 2017 yılı iÑerisinde Ġstanbul‘da ―cam, 

Ñimento ve toprak‖, ―kimya, petrol, lastik ve plastik‖, ―metal‖ ve ―otomotiv‖ sektörlerinde 

görev yapan ÑalıĢanlardan toplanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini toplam 355 ÑalıĢan 

oluĢturmuĢtur. Érneklemin büyük Ñoğunluğu %80 ile erkeklerden oluĢmaktadır. 

Katılımcıların %46‘sı evli, %14‘ü ilköğretim, %34‘ü lise ve %51‘i lisans veya lisansüstü 

mezunudur. Ayrıca, örneklemin %22‘si 18-24 yaĢ grubunda, %52‘si 25-39 yaĢ grubunda ve 

%26‘sı ise 40 ve üstü yaĢ grubunda yer almaktadır. Katılımcıların %47‘sinin yöneticilik 

görevi bulunmaktadır. Kurum deneyimi olarak; %32‘si 0-2 yıl, %40‘ı 3-7 yıl ve %28‘i ise 8 

yıl ve üzerinde deneyime sahiptir.  

Veri toplama aracı 

Sürdürülebilir kalite algısı: Æankır ve Eti (2017) tarafından geliĢtirilen 13 maddelik 5‘li likert 

tipi sorulardan oluĢan ölÑek ile ÑalıĢanların kurumlarına yönelik sürdürülebilir kalite algısı 

ölÑülmüĢtür. Orijinalinde ölÑek tek boyuttan oluĢmaktadır. ÉlÑekteki ifadelerden bir tanesi 

Ģöyledir: ―Kaliteli bir iĢletmede yönetim, ÑalıĢanların her konuda kendilerini geliĢtirmeleri 

iÑin fırsatlar sağlar.‖ 

ĠĢ tatmini: ĠĢ tatmini boyutu ise Büte‘nin (2011) ÑalıĢmasında yer alan 5 soru ile ölÑülmüĢtür. 

Cevaplar 5 noktalı Likert ölÑeği ile alınmıĢtır. ÉlÑekteki örnek ifadelerden birisi Ģöyledir: 

―ĠĢimin Ñok zevksiz olduğunu düĢünüyorum.‖ Büte‘nin (2011) ÑalıĢmasında ölÑeğin 

Cronbach‘s Alpha güvenirlik katsayısı 0,85‘tir. ÉlÑeğin alt boyutları bulunmamakta ve tek 

boyutlu olarak kullanılmaktadır. 

ĠĢten ayrılma niyeti: ĠĢten ayrılma niyeti ise Bluedorn (1982) ve Babin & Boles (1998)‘in 

ÑalıĢmaları baz alınarak Büte (2011) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanan 3 soruluk 5‘li Likert tipi 

ölÑek ile ölÑülmüĢtür. ÉlÑekteki örnek ifadelerden birisi Ģöyledir: ―Büyük bir olasılıkla, Ñok 

yakında yeni bir iĢ arayacağım‖. ÉlÑeğin Cronbach‘s Alpha güvenirlik katsayısı Büte‘nin 

(2011) ÑalıĢmasında 0,81‘dir. 

Verilerin analizi 

Sürdürülebilir 

kalite algısı 

ĠĢ Tatmini 

ĠĢten ayrılma 

niyeti 
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AraĢtırma modelini test etmek amacıyla yapısal eĢitlik analizi kullanılmıĢtır. Verilerin 

yapısal eĢitlik analizine uygun olması iÑin normal dağılması, değiĢkenler arasında doğrusal 

ve anlamlı iliĢki olması, örneklem büyüklüğünün yeterli olması ve sürekli ölÑekte ölÑülmüĢ 

olması gerekmektedir (Yılmaz ve Varol, 2015). Verilerin yapısal eĢitlik analizine uygunluğu 

kontrol edildikten sonra, ölÑeklerin geÑerlilik ve güvenirlik analizi yapılmıĢtır. AraĢtırma 

modelinde yer alan sürdürülebilir kalite algısının iĢten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iĢ 

tatmininin aracı rolü ise Baron ve Kenny'nin (1986) yaklaĢımı izlenerek test edilmiĢtir. 

Verilerin analizinde SPSS 22 ve  AMOS 22 programları kullanılmıĢtır. Yapısal eĢitlik 

analizinde modelin veri ile uyumunu göstermek iÑin RMSEA, RMR, CFI ve TLI 

kullanılmıĢtır (Kline, 2015). Kline (2015)‘e göre RMSEA ve RMR iÑin 0.08'in altındaki 

değerler ve CFI ve TLI iÑin ise 0.90'ın üzerindeki değerler iyi bir uyumun göstergesidir.  

BULGULAR 

ÉlÑeklerin geÑerliliğini analiz etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıĢtır. DFA 

sonucunda sürdürülebilir kalite algısı, iĢ tatmini ve iĢten ayrılma niyeti ölÑeklerinden madde 

atılmamıĢ ve her bir ölÑek tek boyutlu yapı göstermiĢtir. ÉlÑeklerin ayırt edici özelliğini 

(distinctiveness) incelemek amacıyla iki farklı alternatif model oluĢturulmuĢ ve modellerin 

uyum indekslerine ve ki-kare farkı testine bakılmıĢtır. Birinci modelde, üÑ değiĢken tek bir 

faktöre yüklenmiĢ ve tek faktörlü yapı olarak test edilmiĢtir. Diğer alternatif modelde ise üÑ 

faktörlü bir yapı oluĢturulmuĢ ve test edilmiĢtir. ÊÑ faktörlü modelin tek faktörlü modele 

göre verilerle dahi iyi uyum gösterdiği ve yapılan ki-kare fark testinin anlamlı olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu sonuÑlar da bu araĢtırma kapsamında sürdürülebilir kalite algısının, iĢ 

tatmininin ve iĢten ayrılama niyetinin farklı yapılar olduğunu göstermektedir. 

AraĢtırmanın değiĢkenlerine ait tanımlayıcı verileri incelediğimizde ise, katılımcıların 

kurumlarına yönelik sürdürülebilir kalite algılarının 1,86±0,73 ortalama ile düĢük düzeyde 

olduğu belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde katılımcıların iĢ tatmini ortalaması da 2,31±0,87 ile 

düĢük düzeydedir. ĠĢten ayrılma niyeti ortalaması ise  3,67±1,04 ile diğer değiĢkenlere göre 

biraz daha yüksektir. ÉlÑeklerin Cronbach‘s Alpha güvenirlik katsayıları ise, sürdürülebilir 

kalite algısı 0,95, iĢ tatmini 0,81 ve iĢten ayrılma niyeti 0,84‘tür. DeğiĢkeler arasındaki 

korelasyonları incelediğimizde ise sürdürülebilir kalite algısı ile iĢ tatmini arasında pozitif 

yönlü ve anlamlı bir iliĢki vardır (r=0,21, p<0,01). Sürdürülebilir kalite algısı ile iĢten 

ayrılma niyeti arasında ise negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢki vardır (r= -0,16, p<0,01). Aynı 

Ģekilde iĢten ayrılma niyeti ile iĢ tatmini arasında negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢki vardır (r= 

-0,76, p<0,01). Bu sonuÑlardan yola Ñıkarak araĢtırmanın H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul 

edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın son hipotezini test etmek amacıyla yapısal eĢitlik analizi gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

Analiz sonucunda modelin veriler ile kabul edilebilir uyum gösterdiği belirlenmiĢtir (χ2 = 

548, df = 186 p=0.0001, RMR=0.05, RMSEA= 0.08, TLI= 0.91, CFI=0.92). Aracılık 

modelinde değiĢkenler arasındaki yol katsayılarını incelediğimizde sürdürülebilir kalite 

algısının aracı değiĢken olan iĢ tatmini üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu (=0,18; 

p<0,01), aynı Ģekilde iĢ tatmininin ise bağımlı değiĢken olan iĢten ayrılma niyeti üzerinde 

negatif yönde anlamlı etkisi olduğu (= -0,93; p<0,01) tespit edilmiĢtir. Sürdürülebilir kalite 

algısının iĢ tatmini aracılığı ile iĢten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin anlamsız olduğu 

belirlenmiĢtir (= -0,02, p>0,05). Ancak, sürdürülebilir kalite algısının iĢten ayrılma niyeti 

üzerindeki doğrudan etkisinin negatif yönde ve anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir (= -0,25, 

p<0,01). Bu bulgulardan yola Ñıkarak, sürdürülebilir kalite algısının iĢten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisinde iĢ tatmininin tam aracı rolü olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmanın H4 

hipotezi de kabul edilmiĢtir.  

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Toplam kalite yönetimi, iÑ ve dıĢ müĢterin beklentilerini her Ģeyin üzerinde gören, müĢteri 

doyumunun arttırılması ve müĢteri bağlılığının oluĢturulması amacıyla iyileĢtirme ve sürekli 

yenilik yapmayı standart haline getiren ve örgütün baĢarısında ÑalıĢanları kilit unsur olarak 
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gören modern bir yönetim felsefesi olarak tanımlanabilmektedir (Kağnıcıoğlu, 2002). 

Toplam kalite yönetimi, tüm ÑalıĢanların katılımını, yapılan faaliyetlerin tüm yönlerini, 

müĢterilerin ve üretilen ürün ve hizmetin tümünü kapsamaktadır. Bu nedenle, iĢletmeler 

tarafından gerÑekleĢtirilen ve sürdürülebilir olan toplam kalite yönetimi uygulamaları, hem 

müĢterilerine hem de ÑalıĢanlarına önemli katkılar sağlayacaktır. SonuÑ olarak, kaliteyi 

önemseyen ve sürdürülebilir hale getiren iĢletmelerde ÑalıĢanların iĢ tatminleri yüksek olacak 

ve iĢten ayrılma niyetleri azalacaktır.  
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Özet 

Bu ÑalıĢmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarında görülen iĢe yabancılaĢmanın iĢ stresi, meslek etiği ve 

kuralsızlık davranıĢı üzerindeki etkisini araĢtırmaktır. GeliĢtirilen modelin değiĢkenlerine dayalı olarak 

oluĢturulmuĢ anket, bağımlı ve bağımsız olarak ÑalıĢan ve rassal olarak seÑilmiĢ 71 muhasebe meslek mensubuna 

uygulanmıĢtır. Elde edilen veri ile yapılan analiz sonuÑları; iĢe yabancılaĢma arttıkÑa muhasebecilerin iĢ stresleri 

ve kuralsızlık davranıĢlarında artıĢ ile mesleki etik kurallarına uymada azalma olduğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebeciler, iĢe yabancılaĢma, iĢ stresi, meslek etiği, kuralsızlık davranıĢı 

 

THE EFFECTS OF WORK ALIENATION ON WORK STRESS, OCCUPATIONAL 

ETHICS AND THE BEHAVIOR OF NORMLESSNESS: A RESEARCH ON 

ACCOUNTANTS 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effects of work alienation on job stress, occupational ethics and 

illiteracy behavior in accounting professions. Relationships between variables are investigated using data 

obtained from randomly selected 71 accountants‘. Results of the analysis suggest that when work alienation of 

the accountants‘ increases work stresses and behavior of normlessness increase and compliance with the 

professional ethic rules decrease.  

Keywords: Accountants‘, Work Alienation, Work Stress, Occupational Ethics 
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1. GĠRĠġ 

Literatürde birÑok araĢtırmacı, yabancılaĢmanın ÑeĢitli ÑalıĢan tutum ve davranıĢları ile iliĢkisini 

inceleyen ÑalıĢmalar yapmıĢlardır (Büyükyılmaz, 2007; Ézler, 2014; ġimĢek vd., 2012; TaĢtan vd., 

2014, Tekingündüz vd., 2016). Tüm bu ÑalıĢmalar iĢe yabancılaĢmanın hem bireyleri hem de örgütleri 

olumsuz yönde etkileyebilecek önemli bir psikolojik ve sosyal değiĢken olduğunu göstermektedir.  

Muhasebe meslek mensuplarının yoğun iĢ yükü altında ÑalıĢıyor olmaları ve herhangi bir hata 

veya eksikliğin vergi vb. cezaları gibi maddi sonuÑlarının olması iĢ ile ilgili stresi baĢlı baĢına 

etkileyebilen etkenlerdir. Meslek mensuplarının harcadıkları emeğe karĢın yeterli ücret alamamaları, 

mesleğin saygınlığının ciddiye alınmaması gibi etkenler de meslekten uzaklaĢmaya ve meslek 

mensubunun yaptığı iĢe yabancılaĢmasına yol aÑabilmektedir. 

Muhasebe meslek mensuplarının yasa, yönetmelik ve tebliğlere uygun hareket etmeleri 

zorunluluğu göz önünde bulundurulduğunda kuralsızlık davranıĢına yönelmeleri halinde hem 

kendileri hem müĢterileri hem de kamu adına olumsuz sonuÑların doğması kaÑınılmazdır. Bu 

araĢtırmada muhasebe meslek mensuplarının olası bir iĢe yabancılaĢma halinde meslek etiğine olan 

bağlılıklarında, iĢ ile ilgili yaĢadıkları stres düzeyinde ve kuralsızlık davranıĢlarında değiĢim olup 

olmadığı incelenmiĢtir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. YabancılaĢma Kavramı 

YabancılaĢma, ÑalıĢma hayatına karĢı ilgi göstermemek Ģeklinde tanımlanmaktadır. Herhangi bir 

Ģeye iÑten ve derinden bağlanamama, soğuma, ilgisizlik, bütünleĢememe, geri Ñekilme ve izole olma 

gibi duygular yabancılaĢmanın önemli belirtileridir. YabancılaĢmaya neden olan ÑalıĢma ortamları; 

sosyal olmayan, kiĢinin kendisi olarak kalmasına fırsat tanımayan, iĢ süreÑlerinin kiĢi tarafından 

serbestÑe belirlenemediği, kiĢinin gündelik yaĢam sınırlarının bile baĢkası tarafından belirlendiği 

ortamlar olarak tanımlanmaktadır (TaĢtan vd., 2014: 124).  

YabancılaĢma; en genel anlamıyla bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam veya süreÑten 

uzaklaĢmalarıdır. ĠĢ yaĢamındaki yabancılaĢma yapılan iĢin özelliği, ÑalıĢılan kurumun yapısı ve 

ÑalıĢma ortamından kaynaklanmaktadır. ĠĢin anlamlı bir iĢ olması ve buna karĢılık iĢten yüksek 

beklentiler iÑinde olunması yabancılaĢmaya neden olabilmektedir. Éte yandan örgütteki adaletsiz 

iĢbölümü, uzun süre sabit bir iĢte ÑalıĢma, monotonluk, yöneticilerle yaĢanan ÑatıĢmalar, diğer 

ÑalıĢanlarla yaĢanan olumsuz iliĢkiler, karara katılamama, gürültü, ÑalıĢma koĢullarının ağırlığı vb. 

etmenler en büyük yabancılaĢma faktörleridir. Sürekli yarıĢma gerektiren ve yaratıcılığı öldüren iĢler 

yabancılaĢmanın diğer bir nedenidir. Ézellikle teknolojik seri üretime dayalı monoton iĢler, 

yabancılaĢmayı kolaylaĢtırmakta; yaptığı iĢe karĢılık yetersiz ücret alanlarda mutsuzluk ve yalnızlıkla 

birlikte, doğal ve sosyal Ñevreye yabancılaĢma görülebilmektedir (ġimĢek ve ark., 2012: 55-56). 

Muhasebe meslek mensupları aÑısından düĢünüldüğünde; rutin ve her ay yinelenen iĢ ve 

iĢlemler, Ñok fazla emek harcanmasına rağmen müĢterilerden ücret tahsilatı konusunda yaĢanan 

sorunlar, aĢırı evrak yoğunluğu ve iĢ yükü, meslek mensupları arasında yaĢanan rekabet, meslekle ve 

gündeme alınacak yasa ve yönetmeliklerle ilgili meslek mensuplarının görüĢlerinin yeterince dikkate 

alınmaması gibi etkenler iĢe yabancılaĢmaya neden olabilecek unsurlardır.  

YabancılaĢma üzerine yapılan araĢtırmalar incelendiğinde, genel olarak Seeman‘ın (1959) 

yabancılaĢma olgusunu kuramsal olarak beĢ boyutta ele alan yaklaĢımının temel alındığı 

görülmektedir. Seeman tarafından belirlenen bu beĢ boyut sırasıyla güÑsüzlük, anlamsızlık, 

kuralsızlık, sosyal uzaklaĢma (izolasyon) ve kendine yabancılaĢmadır; 

- GüÑsüzlük: Bireylerin yaĢamını etkileyen koĢullar üzerinde etkin olamaması ya da denetim 

kuramaması,  

- Anlamsızlık: Bireylerin eylemlerinin kendileri iÑin anlaĢılır olmaması, eylemlerle genel 

amaÑlar arasında bağlantı kurulamaması,  

- Kuralsızlık: Kuralların etkisini yitirmesi, amaÑlara ulaĢmak iÑin kural dıĢı eylemlerin 

zorunluluğuna inanılması,  

- Ġzolasyon: Toplumda veya örgütte yüksek değer verilen inanÑ ya da amaÑların birey aÑısından 

herhangi bir değer taĢımaması,  

- Kendinden uzaklaĢma: Bireylerin eylemlerinin kendi baĢına bir doyum kaynağı olmaktan Ñok 

kendi dıĢındaki doyumlar iÑin bir araÑ durumuna gelmesi, Ģeklinde aÑıklanmaktadır (Erimez ve 

Gizir, 2013: 16).   

Bu ÑalıĢmada yabancılaĢma kavramı tek ve genel bir boyut olarak ele alınmıĢ, literatürde ayrı bir 

bileĢen olarak kabul edilen Kuralsızlık davranıĢı ile iliĢkisi incelenmiĢtir.  

2.2. ĠĢ Stresi Kavramı 
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Stres, bireyin tehdit edici Ñevre özelliklerine karĢı gösterdiği bir tepki biÑimidir. Æevrenin 

bireyden aĢırı isteklerinin olması ya da bireyden kapasitesinin üzerinde beklentileri olması strese 

neden olabilmektedir. YabancılaĢma duygusuna neden olan iĢ ortamı etkenlerinden biri ÑalıĢanın 

örgütsel süreÑler ve karar alma mekanizmalarında etkisinin ve kontrolünün olmadığını düĢünmesidir. 

ĠĢ stresinin temelinde de iĢ ortamındaki süreÑler ve faaliyetler üzerinde kontrol sahibi olamama 

düĢüncesi yatmaktadır. Yapılan iĢin niteliği ile ilgili stres kaynaklarından bir diğeri ise iĢin monoton 

olmasıdır. Monoton, rutin olarak tekrarlanan, kiĢinin kendisini iĢ süreÑlerine dahil edemediği durumlar 

iĢe karĢı yabancılaĢma duygusu oluĢturmaktadır ve bu durum Ñok yaygın bir stres kaynağıdır 

(YumuĢak, 2007: 104-105).  

ĠĢ ile ilgili beklentiler ve ödüllendirme arasındaki dengesizlik olarak tanımlanan iĢ stresi, her ne 

kadar genel stresin bir uzantısı gibi görünse de ÑalıĢma hayatının sonucu olarak ortaya Ñıkmaktadır. 

ĠĢletmelerde meydana gelen rol belirsizlikleri, iĢ yükündeki artıĢ ve yöneticilerden gelecek sosyal 

destek fırsatlarındaki değiĢiklikler (yol gösterici uygulamaların azlığı gibi) iĢ stresine neden 

olabilmektedir. Mesleki stresin temel nedenleri kiĢisel sorumluluk ve aĢırı iĢ yüküdür (Tekingündüz 

vd., 2016: 685).  

2.3. Meslek Etiği Kavramı 

Bireysel ve toplumsal iliĢkilerde benimsenmiĢ ve olması gereken kurallar ve bu kurallara uymak 

suretiyle gerÑekleĢen davranıĢlar etik değerler olarak adlandırılmaktadır. Etik dıĢı davranıĢlar 

toplumun ekonomik sosyal ve politik yapısında istikrarsızlığa neden olmaktadır. Muhasebede etik, 

kanunlara uygun iĢlemlerin yanı sıra toplumun güncel değer yargılarına da önem vererek güvenilir 

bilgilerin topluma sunulmasıdır (Kirik, 2007: 17-18). Muhasebe meslek mensuplarının en temel 

sorumluluklarından biri yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallara, ilan edilmiĢ norm ve standartlara 

uymaktır. Hükümetler tarafından oluĢturulmuĢ yasalar ve genel hukuk kuralları yanında, ÑeĢitli 

meslek gruplarının mensubu oldukları meslek kuruluĢlarının da oluĢturdukları mesleki etik kurallar 

bulunmaktadır. Bu etik kurallar, iĢ yaĢamındaki davranıĢları yönlendirmekte, meslek mensuplarına 

rehberlik etmekte, belirli kurallara uygun davranmaya zorlamakta ve etik ilkelere aykırı davranmakta 

ısrar eden meslek mensuplarını gerektiğinde meslekten uzaklaĢtırmaktadır.   

Muhasebe meslek mensuplarının görevlerini icra ederken uymak zorunda oldukları kurallar 

Uluslararası Muhasebe Meslek Mensupları Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından 

oluĢturulmuĢtur ve 5 temel ilkeden meydana gelmektedir;  

1– Dürüstlük: Muhasebe meslek mensubu, bütün mesleki iliĢkilerinde ve iĢ iliĢkilerinde dürüst 

ve aÑık sözlü olmak zorundadır. 

2- Tarafsızlık: Meslek mensubu, mesleki veya iĢ ile ilgili kararlarında önyargılara, Ñıkar 

ÑatıĢmalarına yer vermemeli veya üÑüncü kiĢilerin yargılarını etkilemesine izin vermemelidir. 

3-  Mesleki Yeterlilik ve Gerekli Ézen: Bir müĢteri veya iĢverenin yeterli ve tatmin edici mesleki 

hizmet almasını sağlamak amacıyla uygulamalar, yasalar ve teknik ÑerÑeve iÑerisinde güncel 

geliĢmeleri takip etmeli, mesleki bilgi ve becerisini geliĢtirmelidir. Uygun teknik ve mesleki 

standartlarla uyum iÑinde olmalı ve dikkatli hareket etmelidir. 

4-  Gizlilik: Mesleki ve iĢ iliĢkilerinin bir sonucu olarak, elde edilen bilgilerin gizliliğine saygı 

göstermek zorundadır, edindiği bilgileri aÑıklamasını gerektirecek yasal, mesleki bir hak veya 

sorumluluk olmadıkÑa üÑüncü kiĢilere bu bilgileri aktaramaz. Meslek ve iĢ iliĢkilerinin bir sonucu 

olarak, muhasebe meslek mensuplarının veya üÑüncü kiĢilerin kiĢisel faydaları iÑin gizli bilgiler 

kullanılamaz. 

5- Mesleki DavranıĢ: Muhasebe meslek mensubu, konu ile ilgili yasalara ve düzenlemelere 

uymak zorundadır. Mesleğin saygınlığına ve itibarına gölge düĢürecek söz ve eylemlerden 

kaÑınmalıdır. 

Muhasebe mesleği sosyal sorumluluğu fazla ve objektif kriterlere göre yürütülmesi gereken 

bireyler, kurumlar ve devlet iÑin önemli bir meslektir. Muhasebe mesleği sadece teknik uzmanlık 

gerektiren bir meslek olmadığı iÑin mesleğin etik kuralları ÑerÑevesinde ve sosyal sorumluluk 

bilinciyle yürütülmesi gerekmektedir. Muhasebede etik, kanunlara uygun iĢlemlerin yanı sıra, 

toplumun güncel değer yargılarını da dikkate alarak güvenilir bilgilerin sunulması iÑin uyulması 

gereken kurallar bütünüdür (Æetin ve Dağlı, 2014: 56). 

Æetin ve Dağlı (2014), Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odası‘na kayıtlı 115 

meslek mensubu üzerinde yaptıkları araĢtırmada muhasebe meslek mensuplarının meslek etiği 

hakkında bilgi sahibi olduklarını ve meslek etiğine önem verdiklerini ortaya koymuĢtur. Ancak, 

uygulamada gerek kiĢisel Ñıkarlar, gerek müĢteri baskısı ve gerekse de denetim eksikliği gibi 

nedenlerle meslek etiği ilkelerinden sapma eğilimi sergileyen meslek mensuplarının olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

Uyar ve arkadaĢları (2015) tarafından ALTSO Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları programının birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören 102 öğrenci üzerinde yapılan 
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ÑalıĢmaya göre muhasebe mesleği adayları genel olarak muhasebe meslek mensuplarının etik 

davranıĢlarıyla ilgili olumsuz algılara sahiptirler. Ayrıca araĢtırmaya katılan öğrenciler etik ilkelere 

uymanın önemini ve meslek etik kurallarına uyulduğu sürece mesleğin saygınlığının da artacağını 

düĢünmektedirler. 

Muhasebe mesleğine yönelik toplumsal güveni korumak ve mesleğin saygınlığını artırmak, 

muhasebe meslek mensuplarının etik değerlere sahip olmaları ile mümkün olabilir. Bu yüzden 

muhasebe mesleğini yapacak kiĢilerin yeterli bilgi düzeyine ve teknik donanıma sahip olmaları 

yanında meslek etiğinin gerektirdiği biÑimde davranmaları da gerekmektedir. Muhasebe meslek etiği, 

muhasebecilerin iĢ dünyasındaki iliĢkilerini düzenleyen ilke ve kuralların bütünüdür (Sakarya ve Kara, 

2010: 58). 

Sakarya ve Kara (2010) tarafından Balıkesir, Bursa, Ġstanbul ve Ġzmir‘de SMMM ve YMM 

odalarına kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavir unvanlarıyla faaliyet 

gösteren 226 meslek mensubu üzerinde yapılmıĢ araĢtırmaya göre muhasebe meslek mensuplarının 

etik algılarında cinsiyet, unvan, mesleki deneyim ve mükellef sayıları bakımından anlamlı farklılıklar 

bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

Muhasebe mesleğinin gereklerini yerine getirebilmek iÑin bu mesleği yürütecek kiĢilerin mesleki 

bilgi, beceri ve deneyimin yanında, mesleki ahlak niteliklerine sahip olmaları da gerekmektedir. 

Muhasebede etik, kanunlara uygun iĢlemlerin yanı sıra, toplumun güncel değer yargılarına da önem 

vererek güvenilir bilgilerin topluma sunulmasıdır (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005: 29). 

Aymankuy ve Sarıoğlan (2005) tarafından Balıkesir il merkezindeki 40 meslek mensubu üzerine 

yapılan araĢtırmaya göre meslek mensupları yasal boĢlukları mükelleflerin yararına olacak biÑimde 

yorumlamakta ve meslek etiğine aykırı davranıĢ sergilemektedirler. Meslek etiğinden sapmalarında 

temel nedeni müĢteri talepleri, yasal boĢluklar ve meslek mensupları arasındaki gelir dağılımı 

dengesizliğidir.   

Muhasebe meslek mensuplarının yukarıda sıralanan etik ilkelere uymaları zorunlu olmakla 

birlikte uygulamada gerek rakiplerle mücadele, gerek müĢteri talepleri ve gerekse de hak edilen 

saygınlık ve itibarı görmeme düĢüncesi nedeniyle etik dıĢı davranıĢlara yönelme eğilimi sergileyen 

meslek mensuplarına rastlanabilmektedir. AraĢtırma iÑeriğinde incelenen iliĢkilerden biri muhasebe 

meslek mensuplarının yaptıkları iĢe yabancılaĢmaları durumunda meslek etiği ilkelerinden uzaklaĢıp 

uzaklaĢmadıklarıdır.  

2.4. Kuralsızlık DavranıĢı Kavramı 

Normlar kiĢilere, nasıl davranmalarının beklendiği konusunda kılavuzluk etmektedir ve yazılı ya 

da biÑimsel olmaktan Ñok sosyal özellik arz eden kurallardır. Kuralsızlık ise normların aĢınmaya 

uğraması durumu olarak tanımlanmaktadır. Kuralsızlık davranıĢı sergileyen kiĢi toplumsal normlardan 

uzaklaĢmakta ve amaÑlarına ulaĢmak iÑin toplumca onaylanmayacak yol ve yöntemlere 

baĢvurmaktadır (ÊÑel ve ark., 2010: 3948). 

Kuralsızlık belirlenen baĢarı hedeflerine ulaĢabilmek iÑin, bireyin toplum tarafından kabul 

görmeyen davranıĢları benimsemesidir. Kuralsızlık genel olarak, kabul gören toplumsal standartların 

kaybolması ve bireyde Ñıkarcı, kendi yararına olan davranıĢların artması Ģeklinde ortaya Ñıkmaktadır 

(Büyükyılmaz, 2007: 6). Kuralsızlık davranıĢı Durkheim‘ın ―anomi‖ kavramıyla benzerlik 

göstermektedir. Kuralsızlık davranıĢı sergileyen birey, yaĢadığı ortamdaki sosyal normlara uymama 

ve sosyal normlara bağlılığı terk etme eğilimi göstermektedir (Erimez ve Gizir, 2013: 21). Erimez ve 

Gizir (2013: 21) tarafından eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan ÑalıĢmada öğretmen 

adaylarının kuralsızlık davranıĢlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkilediği tespit 

edilmiĢtir. Eğitim ortamında kuralsızlık yaĢayan öğrencilerin okul baĢarısı iÑin belirlenen kurallara 

uymama, belirlenmiĢ davranıĢ kalıplarını reddetme eğilimi sergiledikleri görülmüĢtür.  

3. ARAġTIRMA MODELĠ VE HĠPOTEZLER 

AraĢtırma iÑeriğinde yer alan değiĢkenler arası iliĢkiler aĢağıdaki hipotezler test edilerek irdelenmiĢtir;  

Bu ÑalıĢmalar ıĢığında test edilecek hipotezler ve araĢtırma modeli aĢağıdaki gibidir: 

H1: ĠĢe yabancılaĢma,  muhasebecilerin iĢ stresini pozitif etkiler. 

H2: ĠĢe yabancılaĢma, muhasebecilerin meslek etiği kurallarına uymalarını negatif etkiler. 

H3: ĠĢe yabancılaĢma, muhasebecilerin kuralsızlık davranıĢını negatif etkiler. 
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4. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

4.1. Ölçeklerin OluĢturulması 

ĠĢe yabancılaĢmayı ölÑmek iÑin Nair and Vohra (2009) tarafından geliĢtirilen ve 8 ifadeden oluĢan 

ölÑek kullanılmıĢtır. ÉlÑeğin Cronbach α iÑ tutarlılık katsayısı 0,905‘tir. ĠĢ stresini ölÑmek iÑin 

kullanılan ölÑek House ve Rizzo (1972)‘nin ÑalıĢmasından yararlanılarak geliĢtirilmiĢtir. BeĢ adet 

ifadeden oluĢan ölÑeğin Cronbach α iÑ tutarlılık katsayısı 0,801 olarak tespit edilmiĢtir. On üÑ 

ifadeden oluĢan etik kural ölÑeği Uluslararası Muhasebe Meslek Mensupları Etik Standartları Kurulu 

(IESBA) tarafından 2013 yılında yayınlanmıĢ olan ve TÊRMOB tarafından da TürkÑeye Ñevirilerek 

uygulamaya koyulan temel mesleki etik kurallardan yararlanarak oluĢturulmuĢtur. Yapılan doğrulayıcı 

faktör ve güvenilirlik analizlerinde düĢük yükleme katsayısı ile birden Ñok faktöre yüklendiği ve 

güvenilirliği düĢürdüğü gözlenen 1. ve 10. bileĢenler analiz dıĢında bırakıldıktan sonra ölÑeğin 

Cronbach α iÑ tutarlılık katsayısı 0,868 olarak tespit edilmiĢtir. Sekiz ifadeden oluĢan kuralsızlık 

davranıĢı ölÑeği ise UÑel vd., (2010), Ézler (2014) ve Büyükyılmaz (2017)‘nin yaptıkları 3 ayrı 

araĢtırmada kullandıkları ölÑeklerden geliĢtirilmiĢ ve araĢtırmamıza uyarlanmıĢtır. Yapılan 

doğrulayıcı faktör ve güvenilirlik analizlerinde düĢük yükleme katsayısı ile birden Ñok faktöre 

yüklendiği ve güvenilirliği düĢürdüğü gözlenen 2. ve 7. bileĢenler analiz dıĢında bırakıldıktan sonra 

ölÑeğin Cronbach α iÑ tutarlılık katsayısı 0,709 olarak tespit edilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında anket 

uygulanan muhasebe meslek mensuplarına ayrıca cinsiyetleri, mesleki unvanları, pozisyonları ve 

eğitim seviyeleri sorulmuĢtur. 

 

4.2. AraĢtırma Evreni, Örneklem ve Verilerin Toplanması 

Bu saha ÑalıĢmasının evrenini, muhasebe bürolarında ve iĢletmelerde bağımlı ve bağımsız olarak 

ÑalıĢan muhasebe meslek mensupları oluĢturmaktadır. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle oluĢturulan 

veri seti, Milas ve Ġstanbul‘da ÑalıĢan ve rassal olarak seÑilmiĢ toplam 71 muhasebe meslek 

mensubuna yüz yüze uygulanan anketle oluĢturulmuĢtur. Katılımcıların, yaĢları 27 ile 59 arasında 

değiĢmekte olup, yaĢ ortalaması 40,42‘dir. YaklaĢık %28‘i kadın, %72‘si erkek meslek 

mensuplarından oluĢmaktadır. Katılımcıların yaklaĢık %46‘sı 15 yıldan uzun süredir muhasebe 

mesleği iÑerisinde yer aldıklarını ifade etmiĢlerdir. 

5. BULGULAR  

5.1. Geçerlilik, Güvenirlilik ve Temel Ġstatistikler 

Anket yardımıyla oluĢturulan veri setinin faktör analizine uygunluğu ve kullanılan değiĢkenlerin 

homojenliği Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ölÑütü ve Barlett testi ile tespit 

edilmiĢtir (Norusis, 1993:53). KeĢifsel Faktör Analizi sonucunda 0,725 olarak elde edilen Kaiser-

Meyer-Olkin örneklem yeterliliği ölÑüt değerleri ile Bartlett test değeri (p<0,000), ölÑekte yer alan 

değiĢkenlerin faktör analizlerine uygun olduğunu (Sharma,1996:116) ve analiz sonuÑlarının anlamlı 

olduğunu göstermektedir (Mitchell, 1994:485-516). Barlett testinin sonuÑları (Khi-Kare=1253,016; 

p<0.000) ana kütle iÑindeki değiĢkenler arasında bir iliĢkinin var olduğunu ortaya koymaktadır.  

AraĢtırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının anket formundaki 34 ifadeye vermiĢ oldukları 

cevaplardan yararlanılarak, bu ifadelerin ölÑmeyi hedeflediği değiĢkenlerin kendi aralarında 

sınıflandırmasını yapmak amacıyla temel bileĢenler analizi-varyans maksimizasyonu yöntemi ile 

yapılan keĢifsel faktör analizlerinin sonuÑları Tablo 2‘de verilmiĢtir. Tablo 2‘de ayrıca bir ölÑeğin 

maddelerine verilen cevapların tutarlılık düzeyini gösteren Cronbach alpha-α değerleri de yer 

almaktadır. 
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Tablo 2: Faktör Yükleri Matrisi ve Güvenilirlik Sonuçları 

Ölçekler Ġfadeler 
Faktör 

Yükleri 

Varyansı 

Açıklama 

Oranı 

(%) 

YabancılaĢma  

(α: 0,905) 

YabancılaĢma1 
YabancılaĢma2 

YabancılaĢma3 

YabancılaĢma4 
YabancılaĢma5 

YabancılaĢma6 

YabancılaĢma7 
YabancılaĢma8 

,844 
,848 

,790 

,812 
,836 

,684 

,535 
,538 

 
22,335 

Meslek Etiği  

(α: 0,868) 

Meslek Etiği1 

Meslek Etiği3 
Meslek Etiği4 

Meslek Etiği5 

Meslek Etiği6 
Meslek Etiği7 

Meslek Etiği8 

Meslek Etiği9 
Meslek Etiği11 

Meslek Etiği12 

Meslek Etiği13 

,507 

,542 
,729 

,692 

,705 
,558 

,607 

,719 
,598 

,729 

,756 

16,530 

ĠĢ Stresi 

(α: 0,801) 

ĠĢ Stresi1 
ĠĢ Stresi 2 

ĠĢ Stresi 3 
ĠĢ Stresi 4 

ĠĢ Stresi 5 

,772 
,809 

,713 
,545 

,595 

9,724 

Kuralsızlık  

(α: 0,709) 

Kuralsızlık1 

Kuralsızlık3 
Kuralsızlık4 

Kuralsızlık5 

Kuralsızlık6 
Kuralsızlık8 

,409 

,409 
,561 

,687 

,687 
,628 

6,835 

Toplam Varyansı Açıklanma Oranı: % 55,424   

KMO: 0,725; Khi-Kare: 1253,016 (p<0,000) 

Faktör analizi sonucunda işe yabancılaşmayı temsil eden Faktör 1, diğer faktörlerden bağımsız olarak 

toplam varyansın %22,335‘ini; meslek etiğini temsil eden Faktör 2, toplam varyansın %16,530‘unu; iş 

stresi faktörüne ait ifadeleri iÑeren Faktör 3, toplam varyansın %9,724‘ünü ve kuralsızlığı temsil eden 

Faktör 4 ise toplam varyansın %6,835‘ini aÑıklamaktadır. Tüm değiĢkenler ilgili faktörlere pozitif ve 

yüksek korelasyonla yüklenmiĢ olup, aÑıklanan varyans toplam varyansın %55,424‘üne denktir.  

AraĢtırmada kullanılan tüm ölÑeklerin güvenilirlikleri bir ölÑeğin maddelerine verilen cevapların 

tutarlılık düzeyini gösteren Cronbach alpha-α testi ile sorgulanmıĢtır (Ravichandran & Arun, 

1999:137; Kline, 2005:175). Cronbach α değeri 0.60≤ α ≤ 0.80 olan ölÑekler oldukÑa güvenilir kabul 

edilmektedir (Kalaycı, 2005:405). Tablo 2‘de yer alan Cronbach alpha-α güvenirlik katsayılarının 

%70 katsayı değerinin üzerinde olması, bu araĢtırma iÑin oluĢturulan ölÑeklerin güvenirlik koĢullarını 

yerine getirdiğini ve değiĢkenlerin iÑsel tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. AraĢtırma 

modelinde yer alan değiĢkenlere ait ortalamalar, standart sapmalar ve korelasyon sonuÑları Tablo 3‘te 

verilmiĢtir. 

Tablo 3: DeğiĢkenlere ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler ve Korelasyonlar (N= 71) 

DEĞĠġKENLER YabancılaĢma ĠĢ Stresi Meslek Etiği Kuralsızlık Ort. 
Std. 

Sapma 

YabancılaĢma  1,00   
 

2,6725 1,04055 

ĠĢ Stresi   ,298* 1,00  
 

3,4085 ,96299 

Meslek Etiği  -,240* ,061 1,00 
 

4,3150 ,53625 

Kuralsızlık    ,391** ,032 -,157 1,00 2,4155 ,86963 

* Korelasyon değerleri 0,05 düzeyinde anlamlıdır. ** Korelasyon değerleri 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 3‘te gösterilen korelasyon katsayıları, tüm değiĢkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

iliĢkilerin varlığını göstermektedir. Buna göre, işe yabancılaşma ile iş stresi (r= 0,  ,298*; p<0,05), işe 

yabancılaşma ile kuralsızlaşma (r= 0,391**; p<0.01) değiĢkenleri arasında pozitif yönde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki; işe yabancılaşma ile meslek etiği (r= -0,240*; p<0,05) arasında 
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da negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. ĠĢe yabancılaĢma, 

muhasebe meslek mensuplarının yaĢadıkları iĢ stresinde artıĢa; meslek etiğine olan bağlılıklarında 

azalmaya ve kuralsızlık davranıĢlarında artıĢa neden olmaktadır. 

5.2. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Hipotezler ÑerÑevesinde oluĢturulan ve araĢtırma modeli ile ortaya konulan modelin test edilmesinde 

regresyon analizi kullanılmıĢtır. Modelde bulunan değiĢkenler arasındaki iliĢkiler ile bu iliĢkilerin 

anlamlılığını ifade eden değerler Tablo 4‘te raporlanmıĢtır. 

Tablo 4: ĠĢe YabancılaĢmanın Mesleki Bağlılık Boyutları ve Bireysel ĠĢ Performansı Üzerindeki 

Etkisine ĠliĢkin Regresyon Analizi Sonuçları 
 

1 No’lu Regresyon 2 No’lu Regresyon 3 No’lu Regresyon 

                           BAĞIMLI  

                           DEĞĠġKENLER 

BAĞIMSIZ 

DEĞĠġKEN 

ĠĢ Stresi Meslek Etiği Kuralsızlık 

β t β t β t 

ĠĢe YabancılaĢma ,298 2,592*** -,240 -2,050*** ,391 3,525* 

Model F 

        R2 
6.720*** 

0,089 
4,202*** 

0,057 
12,425* 

0,153 
     *

0.001, 
**

0.01 ve 
***
0.05 hata payı ile anlamlı 

Analiz sonuÑları iĢe yabancılaĢmanın, muhasebe meslek mensuplarının iĢ stresi, meslek etiği ve 

kuralsızlıkları üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. UlaĢılan bulgular iĢe 

yabancılaĢmanın; iĢ stresini (β= 0,298; p<0,05) pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

biÑimde etkilediğini, meslek etiğini (β= -0,240; p<0,05) negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı 

biÑimde etkilediğini, kuralsızlık davranıĢını ise (β= 0,391; p<0,001) pozitif yönde ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir biÑimde etkilediğini iĢaret etmektedir. Bu bulgular sırası ile H1, H2 ve H3 

hipotezlerini desteklemektedir.  

AraĢtırmada ileri sürülen hipotezlerle ilgili yapılan analizler sonucunda elde edilen bulguların özeti 

aĢağıdaki Tablo 5‘te verilmiĢtir. 

Tablo 5: Hipotezlerin ve Bulguların Özeti 

HĠPOTEZLER SONUÇ AÇIKLAMA 

H1: ĠĢe yabancılaĢma,  

muhasebecilerin iĢ stresini pozitif 

etkiler. 

Desteklendi 

Β= ,298 

p<0.05 

ĠĢe yabancılaĢma arttıkÑa muhasebe meslek 

mensuplarının iĢ stresleri artmaktadır. 

H2: ĠĢe yabancılaĢma, 

muhasebecilerin meslek etiği 

kurallarına uymalarını negatif 

etkiler. 

Desteklendi 

Β= -0.240 

p<0.05 

ĠĢe yabancılaĢma arttıkÑa muhasebe meslek 

mensupları mesleklerinin etik kurallarına 

uymamaktadır. 

H3: ĠĢe yabancılaĢma, 

muhasebecilerin kuralsızlık 

davranıĢını negatif etkiler. 

Desteklendi 

Β= 0.391 

p<0.01 

Meslek memnuniyeti arttıkÑa muhasebe meslek 

mensuplarının meslekten ayrılma niyetleri 

azalmaktadır. 

5. SONUÇ 

Muhasebe mesleği, neredeyse her kurumun karar alma süreÑlerine etki eden ve faaliyetlerin 

parasal değerle ifade edilmesini sağlayan iĢ yaĢamının vazgeÑilmez bileĢenlerinden biridir. Bir meslek 

mensubunun sahip olduğu bilgi birikimi ve gerek müĢterisine gerek bağımlı olarak ÑalıĢtığı kuruma 

verdiği hizmet iĢ ile ilgili faaliyetlerin etkin ve verimli bir biÑimde yürütülmesinde hayati rol 

oynamaktadır. Bu nedenle muhasebe meslek mensuplarının iĢleri ile ilgili algılarının tespit edilmesi ve 

bu algılarını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurların giderilmesi meslek mensubu, müĢterisi, görev 

yaptığı kurum ve daha büyük ölÑekte düĢünecek olursak ülke ekonomisi aÑısından hayati önem 

taĢımaktadır.  

Meslek mensuplarının etkin ve verimli biÑimde hizmet verebilmelerinin ön koĢulu yaptıkları iĢi 

sevmeleri, benimsemeleri, sahiplenmeleri ve yasa ve yönetmeliklere uygun biÑimde görevlerini yerine 

getirmeleridir. Ézellikle son yıllarda ortaya Ñıkan büyük finansal skandalların temelinde meslek 

mensuplarının etik dıĢı davranıĢlara yönelmeleri yatmaktadır. Yasalara uygun hareket etmek yanında 

toplumun değer yargılarını dikkate alarak mesleği icra etmek bir meslek mensubunun temel 

sorumluluğudur. 
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Bu araĢtırmada öncelikle meslek mensuplarının iĢe yabancılaĢma yaĢayıp yaĢamadıkları 

incelenmiĢ ve olası bir yabancılaĢma durumunda meslek etiğine olan bağlılıklarının, iĢ ile ilgili 

yaĢadıkları stresin ve kuralsızlık davranıĢına yönelik eğilimlerinin ne yönde olduğu incelenmiĢtir. 

Elde edilen bulgulara göre; iĢe yabancılaĢan meslek mensuplarının yaĢadıkları iĢ stresinde artıĢ 

gözlenmiĢtir. AĢırı iĢ yükü, süreÑlerde yeterince etkili olamama, iĢ ile ilgili kontrolün kaybedildiği 

hissi, fazla ÑalıĢmaya rağmen beklenen kazancın elde edilememesi, periyodik olarak tekrarlanan rutin 

iĢlemler gibi etkenler meslek mensuplarında iĢe yabancılaĢmaya yol aÑmakta ve nihayetinde stres 

düzeylerinde artıĢ gözlenmektedir. Benzer biÑimde; iĢe yabancılaĢan meslek mensuplarının meslek 

etiği ilkelerinden uzaklaĢtıkları, etik dıĢı davranıĢlara yönelme eğilimi sergiledikleri gözlenmiĢtir. ĠĢe 

yabancılaĢmanın diğer bir olumsuz sonucu, kuralsızlık davranıĢlarında artıĢa neden olmasıdır. ĠĢe 

yabancılaĢan bir meslek mensubu iĢi ile ilgili amaÑlara ulaĢmak, müĢteri taleplerini yerine 

getirebilmek, diğer meslek mensuplarıyla rekabetten baĢarıyla Ñıkmak gibi nedenlerle toplumsal 

kurallar ve yasalara uymak yerine kendi değer yargılarını ön plana Ñıkarmakta ve kurallara aykırı 

davranıĢları olağan kabul etmektedir.  
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Abstract: Internet of things (IoT) as the builder of a new kind of ―communication‖ between objects and people 

through various systems represents a rather new technological concept. IoT, which contributes to the creation of 

such products and services like smart houses, health monitoring devices, wearable technologies etc., concerns 

businesses and the operational processes closely. Since understanding consumer behavior in IoT also represents 

an important topic for businesses, a research proposal is presented in this study by way of comparing the 

perceptions of users and non-users of IoT. The aims of the study are analyzing the perceptions of users and non-

users, and exploring the factors that influence the behavioral intentions of individuals toward IoT. It is expected 

that various research gaps in business field about IoT can be filled by testing the proposed model. Thus, the study 

will make a valuable contribution to the field of business.  

 

Keywords: Internet of Things (IoT), technology acceptance, technology usage. 

 

 

NESNELERĠN ĠNTERNETĠ KULLANICISI OLAN VE OLMAYANLARIN 

KARġILAġTIRMASI: NESNELERĠN ĠNTERNETĠNĠN KABULÜ ÜZERĠNE BĠR 

MODEL ÖNERĠSĠ  

 

 

 

 

 

Özet: ÆeĢitli sistemler vasıtasıyla nesneler ve insanlar arasında bir iletiĢim kurulmasını olanaklı kılan nesnelerin 

interneti, yeni bir teknolojik kavramı temsil etmektedir. Akıllı evler, sağlık izleme cihazları, giyilebilir 

teknolojiler vb. gibi pek Ñok ürün ve hizmetin geliĢmesini sağlayan nesnelerin interneti, iĢletmeleri ve iĢletmesel 

süreÑleri de yakından ilgilendirmektedir. Buna paralel olarak, nesnelerin internetinin alıcıları olarak ele 

alınabilecek tüketicilerin bu teknolojiye yönelik davranıĢlarının anlaĢılması önem arz etmektedir. Bu sebeple bu 

ÑalıĢmada, nesnelerin interneti kullanan ve kullanmayan bireylerin bu teknolojiye yönelik algılarının 

karĢılaĢtırılması yoluyla bir araĢtırma önerisi sunulmaktadır. Éneri ÑerÑevesinde; nesnelerin interneti 

kullanıcılarının ve kullanıcısı olmayanların bu teknolojiye karĢı algılarını analiz etmek ve kiĢilerin nesnelerin 

internetine karĢı davranıĢsal niyetlerine etki eden faktörleri keĢfetmek amaÑlanmaktadır. Énerilen modelin testi 

ile oluĢacak araĢtırmanın, iĢletme alanındaki nesnelerin interneti konulu ÑeĢitli araĢtırma boĢluklarını doldurması 

beklenmektedir. Böylelikle ÑalıĢmanın, iĢletme alanı iÑin değerli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.   

 

 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin interneti, teknoloji kabulü, teknoloji kullanımı.  
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1. INTRODUCTION 

Although internet of things (IoT) is one of the most important representatives of today‘s 

technological age, the definition of it is still in its formation stages (Ju et al., 2016; Balaji and 

Roy, 2017). That means, both academia and businesses still try to understand this rather new 

technology and benefits of it for consumers, firms, society etc. However, there are some 

commonly held opinions about IoT like that this technology represents a new kind of 

communication realizing between things, and things and people (Andersson and Mattsson 

2015; De Cremer et al., 2017), this technology has both benefits and challenges for people 

and businesses (Lee and Lee, 2015; Gupta and Gupta, 2016; Falkenreck and Wagner, 2017) 

etc.  

It can be seen that application area of IoT is wide and consists of many different fields (i. e. 

production, health, supply chain). On the other hand, the effects of these applications on 

people are ignored. The literature search about the topic shows that applied IoT research in 

the field of business cannot exceed a dozen (e. g.   Falkenreck and Wagner, 2017; Shin and 

Hwang, 2017; Wu et al., 2017).  

In the present study, IoT is handled with the perspective of social sciences, ―business‖. The 

work system theory (Alter, 2013) makes an information technology-related system, IoT, 

analyzable with the focus of consumers/potential consumers from the perspective of 

business. From starting this point of view, we propose (i) analyzing the perceptions of users 

and non-users of IoT toward this technology, (ii) exploring the factors that affect their 

behavioral intentions toward IoT, and (iii) making a comparison between the perceptions of 

users and non-users. In this way, it is expected to fill the research gaps, such as lack of 

studies that focus on the importance of IoT in the business perspective, lack of applied 

research in the field, lack of research that hold the effects of IoT on non-users.   

2. THEORETICAL BACKGROUND 

2.1. Work System Theory 

Work system theory (Alter, 2013) supports that systems should be understood within their 

organizations even if they included information technologies mostly.  Eventually, a work 

system consists of many different dimensions such as infrastructure, environment, strategies, 

participants, information, technologies, processes and activities, products/services, and 

customers. Since the systems have a comprehensive construct, they should be analyzed and 

understood within their extensive environment. Thus, the theory enables researchers and 

firms from many disciplines outside the field of information technology to examine and 

understand different work systems. 

Krotov (2017) handles the technology of ―IoT‖ as a complex and socio-technical system 

including technological environment, physical environment, and socio-economic 

environment. In this context; business-related parties such as consumers, industry 

associations, entrepreneurs etc. constitute the element of socio-economic environment of 

IoT. As parallel with Krotov (2017), IoT represents a work system in the present study. 

Alter‘s theory (2013) provides a strong support to research the information technology-

related systems presented to customers as a product, service or idea by including some social 

aspects like human-computer interaction, technological change, the impact of information 

technologies in society etc. in the work system framework. 

2.2. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
Explaining the behavior is one of the most important objectives of psychological research 

(Chang, 1998) and in order to succeed this, the subject of ―behavior‖ has been studied for 

many years by researchers from different disciplines (e.g., consumer behavior), too. As 

consequence of that aim, to explain the occurrence of a behavior, researchers through 

handling different dimensions, parties, conditions, fields etc. theorized the subject of 

―understanding the behaviors‖.  

Eight well-known models of the theories which can be associated with information 

technologies especially, such as Innovation Diffusion Theory (Rogers, 1962), the Theory of 

Reasoned Action (Fishbein and Ajzen, 1975), the Social Cognitive Theory (Bandura, 1986),  

the Technology Acceptance Model (Davis, 1989), the Model of PC Utilization (Thompson et 

al., 1991), the Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), the Motivational Model (Davis et 
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al., 1992), and the Combined TAM and TPB (Taylor and Todd, 1995), were tested 

empirically and the unified theory of acceptance and use of technology was proposed by 

Venkatesh et al., 2003. In this holistic model, there are four core determinants of behavioral 

intention or use behavior such as performance expectancy, effort expectancy, social 

influence, facilitating conditions, and four core moderating variables, gender, age, 

experience, voluntariness of use, on relationships in the acceptance of information 

technologies. The effects of self-efficacy and anxiety are also considered but not as a direct 

determinant of intention in the theory. 

Figure 1 presents the conceptual model arising from related theories. 

 
Figure 1. Conceptual Model 

3. HYPOTHESIS DEVELOPMENT 

In addition to users, perceptions of non-users toward IoT are also examined in the present 

study. In the scope of the work system theory (Alter, 2013), it is supported that not only 

―customers‖ but also ―participants‖ representing all people within the work system constitute 

the elements of work system framework. That enables us to also analyze non-users‘ 

perceptions toward IoT who may be handled as ―potential customers‖ of this technology 

today and may be ―customers‖ in the future. From starting this point of view, it is utilized 

from appropriate construct of UTAUT to perform a comparative study (between behavioral 

intentions of users and non-users). The theory provides a comprehensive and holistic 

approach by examining various information technology-related models (Venkatesh et al., 

2003). Using the theory for a field which has limited empirical research, IoT, is found logical 

to see relationships in a broad context and explore moderator effects through theorized 

relationships especially. Moreover, an extended version of UTAT, UTAUT2, is not found 

appropriate to use in the study since it includes some other dimensions about ―usage‖ as 

antecedents of behavioral intention such as hedonic motivation, price value, and habit 

(Venkatesh et al., 2012).  

First of all, the comparative nature of the present study between users and non-users leads to 

hold ―behavioral intention‖ rather than examining ―use behavior‖ as a dependent variable. 

When it comes to highlighted relationships, one of the relationships in UTAUT remarks is 

the relationship between performance expectancy and behavioral intention (Venkatesh et al., 

2003). Performance expectancy refers to the level of people‘s expectation about the 
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enhancement of their performance by using the system (Venkatesh et al., 2003) and includes 

some constructs from other theories like perceived usefulness (Davis, 1989; Davis et al., 

1992), relative advantage (Moore and Benbasat, 1991) etc. Following research provides 

evidence to the relationship between performance expectancy and behavioral intention in the 

context of IoT in general (Harper, 2016), IoT products (Holman, 2017), IoT applications in 

office buildings (Hummelink, 2016). Some other researchers also revealed the impact of 

performance expectancy specific to RFID-enabled services (Nysveen and Pedersen, 2016; 

Yusof et al., 2017) which can be seen as a part and necessity of IoT to transact (Gubbi et al., 

2013; Lee and Lee, 2015) on attitude as a antecedent of intention (Nysveen and Pedersen, 

2016) and usability expectancy as a driver of satisfaction (Yusof et al., 2017). Hence, it is 

proposed that: 

P1. Performance expectancy positively affects behavioral intention toward internet of things. 

Another dimension in relation with behavioral intention, effort expectancy, is defined as the 

level of convenience perception about the system (Venkatesh et al., 2003) and involves some 

constructs from other theories like in performance expectancy (e.g., perceived ease of use) 

(Davis, 1989; Davis et al., 1992).Some above-mentioned studies examined also the impact of 

performance expectancy on attitude (Nysveen and Pedersen, 2016), usability expectancy 

(Yusof et al., 2017), and behavioral intention directly (Harper, 2016). Therefore, it is 

predicted that: 

P2. Effort expectancy positively affects behavioral intention toward internet of things. 

Social influence which is held as a determinant of behavioral intention (Venkatesh et al., 

2003) represents the importance of others‘ opinions about using the system and has a similar 

meaning with some constructs from other theories like subjective norm (e.g., Ajzen, 1991; 

Mathieson, 1991), social factors (Thompson et al., 1991) etc. In addition to one of above-

mentioned research (Harper, 2016), the impact of social interaction is supported with some 

research in the literature in the context of IoT services (Al-Momani et al., 2016), and IoT in 

general (Gao and Bai, 2014). Thus, the following is proposed: 

P3. Social influence positively affects behavioral intention toward internet of things. 

Facilitating conditions indicates the perception of people about having essential 

infrastructure like resources, capability etc. to use the system or not (Venkatesh et al., 2003) 

and related terms in other theories are perceived behavioral control (e.g., Ajzen, 1991), and 

compatibility (Moore and Benbasat, 1991). In light of extant literature, providing evidence to 

the relationship between facilitating conditions and behavioral intention in the context of IoT 

in general (Harper, 2016), facilitating conditions and behavioral intention in RFID-enabled 

services (Nysveen and Pedersen, 2016), facilitating condition and satisfaction, which can be 

seen as another behavioral outcome, in a RFID-based system (Yusof et al., 2017), it is 

postulated that: 

P4. Facilitating conditions positively affects behavioral intention toward internet of things. 

The most important threats of IoT can be seen as privacy and security issues (Roman et al., 

2013; Weinberg et al., 2015; Li et al., 2016; Kim et al., 2017). Based on this technology, 

some tasks like information integrity, data privacy etc. may not process right and constitute 

privacy and security problems (Keoh et al., 2014; Li et al., 2016). In this context, a 

theorized but not hypothesized dimension in the theory, anxiety (Venkatesh et al., 2003), 

becomes a valuable dimension for the study to see the perception of people in this direction 

which can be a consequence of privacy and security issues on people. On the other hand, 

another psychological factor, security, can be used to explore the mentioned threats of this 

technology in the literature from the perspective of people directly. Prior research provide 

also support the impact of anxiety on attitude in the context of RFID-enabled services 

(Nysveen and Pedersen, 2016), and on purchase intention in the context of IoT products 

(Holman, 2017), and the effect of security on intention in the context of IoT in general (Shin 

and Park, 2017) and of general privacy which can be seen as a part of security (De Cremer 

et al., 2017) on acceptance of IoT applications in office buildings (Hummelink, 2016). 

Thus, it is proposed that: 

P5. Anxiety negatively affects behavioral intention toward internet of things. 

P6. Perceived security positively affects behavioral intention toward internet of things. 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

479 

The nature of UTAUT, enabling to test moderating effects on the relationships, helps 

conduct a more detailed research to see differences among perceptions of people. In this 

regard, age (Venkatesh et al., 2003) may be one of the most important moderators of prosed 

dimensions in the context of IoT since aging population also represents an important 

segment for this technology (Ehrenhard et al., 2014; Almobaideen et al., 2017). With the 

help of proposed effects in the theory, the difference between old and young people can be 

explored. Therefore, it is predicted that: 

P7: Age moderates the effects of (a) performance expectancy, (b) effort expectancy, (c) 

social influence, (d) facilitating condition, (e) anxiety, (f) perceived security on behavioral 

intention. 

Experience is handled as another important moderator in the present study. Since one of the 

originalities of this study is to analyze both users‘ and non-users‘ perceptions toward IoT, 

handling ―experience‖ as a moderator can be logical for the study. Moreover, experience 

moderates some related relationships like in between perceived ease of use and perceived 

usefulness, and perceived privacy risk and perceived usefulness in IoT systems in general 

(Dong et al., 2016). Thus, it is proposed that: 

P8: Experience moderates the effects of (a) performance expectancy, (b) effort expectancy, 

(c) social influence, (d) facilitating condition, (e) anxiety, (f) perceived security on 

behavioral intention. 

4. RESEARCH DESIGN 

By way of the research instrument, a survey which will be prepared based on the scale of 

FlaviËn and Guinalíu (2006) for the dimension of ―security‖ and UTAUT (Venkatesh et al., 

2003) for all other dimensions, the difference between behavioral intentions of users and 

non-users of IoT will be explored and this technology will be explained better from a 

consumer behavior perspective. On the other hand, the survey will be conducted in the 

context of IoT in general since this technology is still rather new for people and finding a 

specific concrete area/product/service to present people as a research area is very difficult 

about which people can express an opinion.  

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

The proposed model helps to understand perceptions of both users and non-users toward IoT. 

Thus, to make a comparison between these two groups will become possible. From this point 

of view, some important points will be deducted about the future of IoT technology for the 

field of business.  

After the testing of propositions, the findings will be discussed based on extant literature. 

Managerial implications and suggestions for future research will be provided to highlight the 

importance of subject with a focus of ―consumers‖ and ―potential consumers‖.  
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ABSTRACT 

Users adopted a wide range of digital technologies into their communication. It remains unclear why they adopt 

multiple forms of social media instead of traditional media.  It also raises the question: What type of need does 

each of these media fulfill? The purpose of this study investigates factors that affect university students and 

academicians being on social media, by the context of uses and gratification theory. In this context, data were 

collected from 345 university students and 87 academicians, by the technique of ―easy sampling method―. Data 

management and analysis performed by using SPSS 20.0 programm.After the exploratory factor analysis, the 

scale was reduced to three sub-dimensions (entertainment, socialization and obtaining information). Each 

dimension was analyzed separately for two sample groups. Results indicates thatfactors affecting the social media 

usage of the university students shows gender differences in socialization (Female participants is more satisfy 

than male participants) and obtaining information (Male participants is more satisfy than female participants). For 

academicians, there is a significant difference in terms of entertainment and information seeking dimensions, with 

male participants having a higher average than women. 

 
Keywords: uses and gratification, social media, university students and academicians,  

 

ÜNIVERSITE ÖĞRENCI VE ÖĞRETIM ELEMANLARININ SOSYAL MEDYA 

KULLANIM VE DOYUMLARINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESI 

 

ÖZET 

Kullanıcılar iletiĢim kurmada Ñok ÑeĢitli dijital teknolojileri benimsemektedirler. Ancak bireylerin  geleneksel 

medya yerine neden  ÑeĢitli sosyal medya araÑlarını benimsedikleri konusu belirsizliğini hala korumaktadır. Bu 

durum aynı zamanda bu tür medyaların hangi ihtiyaÑları karĢıladıkları sorusunu da gündeme getirmektedir.  Bu 

ÑalıĢmanın amacı üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin sosyal medya araÑlarının kullanım nedenlerine 

etki eden faktörleri,  kullanımlar ve doyumlar teorsine dayalı olarak ortaya Ñıkarmaktır.  Bu bağlamda, kolayda  

örneklem yöntemi ile  345  üniversite öğrencisi  ve 87 akademisyenden toplanan anket formları SPSS 20 

programı aracılığıyla analiz edilmiĢtir. Yapılan keĢfedici faktor analizi sonrasında bu örneklem grubu iÑin, ölÑek 

üÑ  alt boyuta (eğlence, sosyalleĢme ve bilgi sağlama) indirgenmiĢtir. Her bir boyut iki örneklem grubu iÑin ayrı 

ayrı analiz edilmiĢtir.  Éğrencilerin sosyal medya ve kullanımlarını etkileyen faktörlerden sosyalleĢme (Kadın 

katılımcılar erkek katılımcılara göre daha fazla doyum elde etmektedir) ve bilgi sağlama (Erkek katılımcılar 

kadınlar katılımcılara göre daha fazla doyum elde etmektedir) boyutları  cinsiyete göre farklılaĢırken, 

akademisyenlerde ise eğlence ve bilgi arama boyutları iÑin anlamlı farklılık olduğu, katılımcılardan erkeklerin 

kadınlara göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu ortaya ÑıkmıĢtır.  

AnahtarKelimeler:kullanımlarvedoyumlar, sosyalmedya,üniversiteöğrencileriveakademisyenler, 
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INTRODUCTION 

Over the last decade, the social media has become one of the most popular vehicles facilitating a 

variety of communication and information-sharing tasks worldwide. Its growing popularity as a new 

medium of communication has resulted changes in the use of traditional media (Dimmick et al., 2004; 

Dunne and Lawlor, 2010). People are turning away from traditional media such as TV, radio, or 

magazines and are increasingly using social media to search for information (Mangold and Faulds, 

2009). Due to the increasing popularity of social media user, personal social interaction with friends, 

family and professional contacts has transformed itself from the offline realm into an online entity. 

(Gallion, 2014) Therefore, active users of social media present themselves, develop and maintain 

relationships with others (Ellison et al., 2007) Facebook, Instagram, Youtube, Twitter and LinkedIn 

are successful examples. (Hanson and Haridakis, 2008; Florenthal, 2015; Chen, 2011; Nadkarni and 

Hofmann, 2012; Johnson and Yang, 2009; Ézelturkay and Yarımoğlu, 2017) For example, Facebook 

report that there are over 2,07 billion monthly active Facebook users for Q3 2017 which is a 16 

percent increase year over year (statista.com, 2018; zephoria.com, 2018). And Instagram had reached 

800 million monthly active users in September 2017, up from 600 million in December 2016 

(statista.com, 2018). The data shows that social media is increasingly becoming a focal topic in the 

communication arena. The growing popularity of the using social media as a new medium of 

communication has resulted in changes in people‘s daily lives, as well as in their use of traditional 

media. An example of such changes lies in the way people obtain news. (Dimmick et al., 2004). 

 

BACKGROUND: USES AND GRATIFICATION THEORY 

We next define uses and gratification theory and discuss its relevant to social media. We further 

examine previous studies which are investigated in Turkey and rest of the World. 

The Uses and Gratification Theory 

Uses and gratifications research was developed based on social and psychological origins of needs 

which generate expectations of the media. The theory explains that people have differential patterns of 

media exposure resulting in need gratifications Uses and gratifications focus on individual choices. 

People choose among available communication or functional alternatives. They make their choices 

based on their wants, interests, and expectations. These choices affect the process and outcomes of 

communication. (Katz et al., 1974) To understand communication process and outcomes, we need to 

understand people‘s background motives, and involvement (Rosengren, 1974). In particular, people 

are variably motivated and involved when they communicate.  

 

Uses and Gratifications Theory and Social Media 

Uses and gratifications theory is relevant to social media, because of its origins in the communications 

literature. Social media is a communication mechanism that allows users to communicate with 

thousands, and perhaps billions of individuals all over the World (Williams et al., 2012) 

A basic assumption of the uses and gratification theory is that people are actively involved in social 

media usage and interact highly with the communication media by building profile groupings of 

related uses and theoretically associated gratifications (Luo 2002). Social media is published, created 

and shared by individuals on the internet such as blogs, images, and videos and more (Chung and 

Austria, 2010). Current examples of social media platforms include social networking sites like 

Facebook, photo sharing sites like Instagram, business networking sites like LĠnkedIn, video sharing 

sites like YouTube, micro blogging sites like Twitter, and numerous others (Whiting and Williams, 

2013) 

The social network profile is the focal point of one‘s social networking existence. Each profile page is 

unique to the owner, each member is encouraged to upload their personal photographs and share range 

of personal information such as where they work or where they go to school and details about their 

personal tastes such as favorite places to eat, favorite book etc.. (Boyd, 2007) Friends also play a 

fundamental role in the composition of social networking sites. Profiles offer a facility for 

communication and interaction between users, usually in the form of a comment section (Lawlor and 

Rowley, 2010) 

What motivates them to start using social media and why they continue to use them? Mass 

communication researchers are using the uses and gratifications theory to provide an explanation as to 

why users find this new form of media to be so enticing (Karimi et al., 2014). The theory describes 
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why people use a particular medium and what functions the medium serves for them (Karimi et al., 

2014). 

Cross Country Uses and Gratification Theory Research 

Because of the high development in digital platforms, there has been an increasing interest in social 

media. Therefore, in the new global economy, social media has become a central issue for businesses 

and manufacturers. Thus, the importance of users and gratification theory has increased significantly 

each past day. So that, a considerable amount of literature has been published on users and 

gratification theory by many researchers. In this part, previous and current studies are investigated and 

these studies are categorized into two groups; users and gratification theory in Turkey and rest of the 

World. 

Uses and Gratification Studies in Turkey 

Toruk, (2008) investigated three popular media tools used by university students and media usage 

habits of university students within the uses and gratification theory. Survey was applied to 205 

university students to elicit information. This study explained that income level and gender differences 

played important role on media usage habits. 

KüÑükkurt et al., (2009) investigated university students‘‘ view of media with the uses and 

gratification approach. Data was collected from various universities which located in Ankara. These 

variables are measured through survey questionnaire distributed among a sample of 2031 university 

students. The results showed that most university students follow the media through television, 

internet and newspaper and they uses the media mostly to satisfy their emotional needs.  

Ayhan and Balcı, (2009) analyzed the internet usage habits and motivation of university students with 

the uses and gratification theory. Data was collected from four different universities in Bıshkek. These 

variables are tested through survey distributed among a sample of 308 university students. The results 

indicated that four major factors are determined in internet usage and motivation. These are shown as; 

interaction, social escape, economic benefit and entertainment. 

AkÑay, (2011) identified social media use with the context of uses and gratification theory. The basic 

aim of this study was explored how the students, academic and administrative personnel use internet 

and what their goals of using internet. The study was conducted in the form of a survey, with data 

being gathered via students, academic and administrative personnel in GümüĢhane University. The 

results of this study indicate that social interaction, entertainment and relaxation were significant 

factors for people being on social media. 

Köseoğlu, (2012) identified the kind of factors motivating university students‘ being online on 

Facebook. The data was obtained from two-stage approach; exploratory and scale stage. The results 

have shown that easy to use, sharing video/photography, follow the agenda, magazine issues, social 

interaction were major factors on social media motivators. 

BiÑer, (2014) examined the motivation of academicians being on Facebook by using the uses and 

gratification theory. The basic questions were why academicians exist on Facebook and what kind of 

differences present them compare to other users. Data were gathered from multiple methods; face to 

face in depth interviews and Wolfram Alpha application. Researcher observed that main motivations 

of academicians being on Facebook as follows; communication with other academicians and 

followers, visibility in academic area and perform daily activities over this platform. On the other 

hand, academicians do not use Facebook to make new friends. 

Æam et al., (2014) examined the factors that affect the motivation of university students of social 

media tools within the context of uses and gratification theory. Data was collected through survey 

questionnaire distributed among a 156 university students. The results indicated that information-

seeking, solving problem, connectivity and content management were significant effect on social 

media use. 

ÊÑer, (2016) examined that why university students use the social media by applying the uses and 

gratification theory. Researcher collected data from YeditepeUniversity by making focus group 

interview. Research focus on only some social media tools; Facebook, Instagram and Twitter. The 

findings showed that, the popularity of Facebook and Twitter has decreased among students. Students 

use the Facebook, Twitter and Instagram to make social interaction, reach news and knowledge, and 

entertainment. 

Kara, (2016) aims to investigate why university students use the Snapcat in the context of uses and 

gratification theory. Focus group interviews were conducted with Marmara University students about 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

485 

Snapchat usage reasons and preferences. He found that entertainment and spend free time are major 

factors in the usage of Snapchat. Also, increase in popularity of Snapchat application among 

university students and rich visualization feature are another two important factors increases the use of 

Snapchat. 

Ézer, (2017) twitter was investigated within the context of uses and gratification theory in this study. 

Researcher tried to figure out why students in EskiĢehirOsmangazi University use the Twitter. For this 

purpose, survey was conducted with the students at Osmangazi University. The findings explain that 

most participants know the Twitter and how to use it, almost all of the participants have Twitter 

account, participants have been using Twitter approximately four years, and most participants have 

been using smartphone and tablet toconnect Twitter. Also, participants use Twitter for following 

things; entertainment, to follow the agenda and reading others‘ tweets. 

Uses and Gratification Studies in the World 

Park et al., (2009) investigated Facebook group‘s users‘ gratifications and the relationship between 

users‘ gratifications and their political and civic participation offline. Data was gathered from 1715 

college students. The findings indicated that basic needs for college students within Facebook; 

entertainment, information, socializing and self-status seeking. 

Urista et al., (2009) investigated through focus groups why young adults use social network sites with 

the context of using and gratification theory. The findings show that young adults use social networks 

for mainly entertainment and information. 

Hicks et al., (2012) explored why individuals use the Yelp.com with the context of uses and 

gratification theory. Data were gathered from online survey questionnaire. The findings of the study 

show that individuals use mainly Yelp.com for following things; information seeking, interpersonal 

utility, entertainment and free time activity. 

Whiting and Williams, (2013) examined the importance of uses and gratification theory on social 

network sites. Data was obtained from in-depth interviews. The result of the study indicate that people 

use social media for information sharing, knowledge about others, social interaction, pass time, 

information seeking, relaxation, entertainment and communicatory utility. 

Froget et al., (2013) the main goal of this study were; to examine the major motivators of Facebook 

use in Mauritius and to assess Facebook intensity based on socio-demographic background of 

respondents. Data was collected through an online survey questionnaire. The result indicates that level 

of income was the significant factor in the Facebook use among people. In other words, there was a 

significant differences of Facebook use between groups of different income levels. 

Ezumah, (2013) the major goal of this study was; to explain what factors influence college students‘ 

preference of one social media tool over others. For this purpose, data was obtained through survey 

questionnaire. The findings of this study demonstrated that keeping in touch with friends/family, 

sharing photos and entertainment were significant factors for college students being on social media. 

Tanta et al., (2014) explored the benefits of Facebook use among young people by using uses and 

gratification theory. The major question of this study was why young people use Facebook. 

Researcher was applied to survey questionnaire for approximately 450 young people in city of Zagreb. 

The results showed that most young people use Facebook for following things; socializing, 

communicating and dates with their friends, discussing school activities. 

Musa et al., (2015) explained what people do with the social media in the context of uses and 

gratification theory. Interview and survey was conducted to elicit information to final year students of 

mass communication. The findings indicated that people used social media for research, 

communication, making friends, news sharing and maintaining connection. 

As we can see from the above, the number of study regarding social media has been increasing with 

the context of uses and gratification framework. Taken as a whole, the current and previous research 

on users and gratification clearly shows that people use the internet and social media tools to satisfy 

their specific needs. Individuals generally use the social media for satisfying entertainment needs, 

interpersonal needs, informational needs, socalizing needs and more. However, there is limited 

research on academicians‘ behavior on social media (AkÑay, 2011; BiÑer, 2014). Based on limited 

number of previous research findings, we are hoping to find that this study might be provide to useful 

information in terms of why academicians are using social media and what are the differences 

between college students and academicians.  
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THE METHODOLOGY  

 3.1. The Purpose of This Study 

The purpose of this study was to investigate the reason of social media usage and gratification among 

university students and academicians in the accordance to social-demographical factors. 

3.2. Methodology  

3.2.1. Participants  

Data was collected by using randomly sampling method in this study, from 485 participants who were 

students and academicians of a private university in Mersin. 345 questionnaires were validated for 

further analysis out of 397 university students‘ data and 87 fully completed questionnaires out of 88 

from academicians‘ were finally included in the analysis.   

3.2.2. Measures 

After receiving permission from the University Rectorate for the application of questionnaires, a 

paper-based survey was used in this study for data collection. The questionnaire comprised two 

sections: First, demographic information form; consisted of a series of demographic questiones, 

second, social media uses and gratifications scale; including the questions measuring one‘s  

gratifications for using social media. Data were analyzed with SPSS 20.0. 

3.2.3. Demographic Information Form 

Two separate demographic information forms were used by researchers. For university students, the 

demographic information form included questions about gender, age, marital status, connection tools, 

using time in social media, duration of using media actively, aims of using social media and which 

medias were used mostly to get information. For academicians, the same questions were used, the 

academicals title was inserted. 

3.2.4. Social Media Uses and Gratifications Scale 

To measure gratifications for social media usage, 14 items were included in the questionnaire. Items 

were pooled from previous U&G studies (Park, Kee& Valenzuela, 2009). A 6 point Likert scale 

ranging from strongly agree= (1) to strongly disagree= (6) was used, comprised from socializing (5 

items), entertainment (3 items), self-status seeking (3 items), information seeking (3 items) sub-

factors. We adapted the scale, to Turkish language, using all the four sub-factors. Our adaptation 

included 4 items for socializing, 4 items for entertainment, 2 items for self-status seeking, 4 items for 

information seeking sub-factors. Detailed measures of constructs are presented in Table 1.  

 Principal component analysis followed by Oblimin rotation allows an investigation of dimensionality 

of the gratifications. Exploratory factorial analyses revealed a four factors solution with an eigenvalue 

above 1 and factor loadings greater than 0.3. These four factors explained 68.48 % of the total 

variance. The Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) was 0.87 and the Barlettsphericity test was 0.66 (p<0.001).  

These values showed that, data obtained from pre-implementation were convenient for factor 

analysis.Kaiser-Meyer-Olkin value of the scale was above 0.60, which was acceptable range 

(Buyukozturk, 2010). 

Factor 1 was labeled Entertainment. It contained four items (―Because it is entertaining‖, ―Because it 

is funny‖, ―Because it is exciting‖and ―To stay in touch with people I know‖) and accounted for 

44.77% of the total variance after rotation.  

Factor 2, Socializing, contained four items (―To feel like I belong to a community‖, ―To meet 

interesting people‖,to get peer support from others‖ and ―To talk about something with others‖) and 

accounted for 14.34% of the total variance.  

Factor 3, Information seeking, consisted of four items (―To get information about off-campus events‖, 

―To get useful information about product/services‖, ―To develop my career through group 

participation‖ and ―To learn about on-campus events‖) and explained 9.36% of the total variance.  

In the present study, all the three factors were found highly reliable measurements with Cronbach‘s 

Alpha reliability; Entertainment (ὰ=0.88), Socializing (ὰ=0.74), Information seeking (ὰ=0.79). 

However, Self-status seeking factor was found to be low with Cronbach‘s Alpha reliability as 0.37. 

Therefore self-status seeking sub-factors was outed the analysis. These indicates acceptable internal 

consistency for three dimensions of the scale except one dimension, self-status seeking. According to 

Büyüköztürk (2010), the acceptable values of alpha, ranging from 0.60 to 0.80. 
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Table 1: Factor Analysis of Social Media Uses and Gratifications 

                                                                                1                          2                           3                     

Factor 1: Entertaintment 

Because it is entertaining                                      0.913        

Because it is funny                                                0.881             

Because it is exciting                                             0.824        

To stay in touch with people I know                     0.523          

Factor 2: Socializing 

To feel like I belong to a community                                                   0.832 

To meet interesting people                                                                   0.788          

To get peer support from others                                                          0.707 

To talk about something with others                                                     0.457 

Factor 3: Information seeking 

To get information about off-campus events                                                                   0.794                                                                                                                                                                  

To get useful information about product/services                                                            0.781                                                                                      

To develop my career through group participation                                                          0.709                                                               

To learn about on-campus events                                                                                     0.668 

 

Eigenvalue                                                                  5.37                      1.72              1.12           

Variance explained 44, 77  14.34             9.36           

Cronbach’s ὰ 0.88                0.74              0.79    

 

 

 

 

 

RESULTS  

In order to investigate the difference between categorical variables t-test was used, one way ANOVA 

is used to determine whether there were statistically significant differences between the means of three 

or more independent groups. These results were as follows. 

Descriptive Statistics 

Descriptive data were generated for all variables. Findings showed that 57 (65.5%) academicians were 

female out of a total number 87. The majority of academicians were in the age range was 25-35 

(52.9%). 48 (55.2%) academicians were single, 27 (%31.0)academicians were instructors, 69 

(79.3%)academicians connected the social media by using mobile, 47(%54.0)academicians used 

Instagram, 73 (%83.9)academicians used social media for getting information, 76 

(%87.4)academicians have the social media accounts over 5 years and 47 (%54.0) academicians used 

social media actively between 1 and 5 hours a day. Data according university students; 201 (58.3%) 

university students were female out of a total number 345. The majority of university students were in 

the age range of 18-24 (85.5%). 326 (%94.5) university students were single, 332 (96.2 %)university 

students connected the social media by using mobile, 255 (%79.9)university students used Instagram, 

200 (%58.0)university students used social media for spending time, 239 (%69.3)university students 

had social media accounts  over 5 years and  215 (%62.3)university students used social media 

actively between 1 and 5 hours a day. 

Inferential Statistics 

T test results in table 2 showed that there was no statistically significant difference among university 

students‘ scores from the entertainment (p=0.194; p>0.05) whereas there was a statistically significant 

difference among their scores from the socializing (t=1.976; p=0.049; p<0.05) and information 

seeking (t= -1.989; p=0.048; p<0.05) sub-factors of social media uses and gratifications according to 
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their gender. It was observed that socializing mean scores of female university students (14.422 ± 

4.568) were significantly higher than male university students (13.437 ± 4.566), conversely, 

information seeking mean scores of male university students (10.854 ± 4.452) were higher than 

female university students ( 9.905 ± 4.250). 

Table 2: The Comparison of University Students‘ in terms of Gender and Scores in Social Media 

Uses and Gratifications 

                                     Group N M. SD. t P 

Entertainment 
Female 201 9.412 5.015 -1.301 0.194 

Male 144 10.104 4.654 
  

Socializing 
Female 201 14,422 4.568   1.976   0.049* 

Male 144 13,437 4.566 
  

Information seeking 
Female 201 9.905 4.250 -1.989  0.048* 

Male 144 10.854 4.452 
  

       *p< 0.05, **p< 0.01 

 

 

 

 

ANOVA results in Table 3 showed that there was a statistically significant difference among 

university students‘ scores from the entertainment (F=5.200; p=0.006; p<0.05) and socializing sub-

factors (F=6.984; p=0.001; p<0.05) whereas there was no statistically significant difference among 

their scores from information seeking sub-factors (p=0.068; p>0.05) according to their duration of 

using social media actively. Post Hoc test comparison with Games-Howell showed that entertainment 

mean scores of mean scores of university students who used social media less than one hour a day 

(11.782 ± 3.614) were significantly higher than university students who used between one and five 

hours a day. (9.260 ± 4.348).Similarly Post Hoc test comparison with Games-Howell showed that 

entertainment mean scores of university students who used social media less than one hour a day 

(11.782 ± 3.614) were significantly higher than university students who used social media more than 

five hours a day(9.690 ± 6.297). In addition, Post Hoc test comparison with Games-Howell showed 

that socializing mean scores of university students who used social media less than one hour a 

day(16.087 ± 5.290) were significantly higher than university students who used between one and five 

hours a day.(13.423 ± 4.089).  

 

Table 3: The Comparison of University Students‘ in terms of Duration of Using Social Media 

Actively and Scores in Social Media Uses and Gratifications 

Group N M SD F p 

Entertainment 

Below 1 hour 46 11.782 3.614 

  5.200 0.006* 1-5 hourb 215 9.260 4.348 

Above 5 hourb 84 9.690 6.297 

Socializing 

Below 1 hour 46 16.087 5.290 

    6.984  0.001*  1-5 hour 215 13.423 4.089 

Above 5 hour 84 14.381 5.048 

Information seeking 

Below 1 hour 46 11.695 3.869 

    2.706 0.068 1-5 hourb 215 10.088 4.092 

Above 5 hour 84 10.083 5.220 

*p< 0.05, **p< 0.01 

bShow the difference with below 1 hour. 

ANOVA results in Table 4 showed that there was only a statistically significant difference among 

university students‘ scores from the socializing (F=5.715; p=0.004; p<0.05) whereas there was no 
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statistically significant difference among their scores from the entertainment (p=0.955; p>0.05) and 

information seeking sub-scales (p=0.354; p>0.05) according to their duration of using social media. 

Post Hoc test comparison with LSD showed that socializing mean scores of university students who 

used social media less than two years (16.550 ± 4.684) were significantly higher than university 

students who used more than five years (13.527 ± 4.584). Similarly Post Hoc test comparison with 

LSD showed that socializing mean scores of university students who used social media between three 

and four years (14.767 ± 4.318) were significantly higher than university students who used more than 

five years (13.527 ± 4.584). 

 

 

 

Table 4: The Comparison of University Students‘ in terms of Using Time in Social Media and Scores 

in Social Media Uses and Gratifications 

Group N M SD F p 

Entertainment 

Below 2 year 20 9.650 3.759 

  0.046 0.955 3-4 year 86 9.569 4.385 

Above 5 year 239 9.753 5.129 

Socializing 

Below 2 yearc 20 16.550 4.684 

    5.715  0.004* 3-4 yearc 86 14.767 4.318 

Above 5 year 239 13.527 4.584 

Information seeking 

Below 2 year 20 9.450 3.486 

    1.043 0.354  3-4 year 86 10.814 4.145 

Above 5 year 239 10.188 4.533 

*p< 0.05, **p< 0.01 

cShow the difference with above 5 year. 

T test results in Table 5 showed that there was a statistically significant difference among 

academicians‘ scores from the entertainment (t= -4.399; p<0.01) and information seeking (t=0.005; 

p<0.01) sub-factors whereas there was no statistically significant difference among their scores from 

the socializing (p=0.996>0.05) sub-factors of social media uses and gratifications according to their 

gender. It was observed that entertainment mean scores of male academicians (11.900 ± 8.736) were 

significantly higher than female academicians (8.736 ± 2.608), in addition, information seeking mean 

scores of male academicians (11.900 ± 3.689) were higher than female academicians (9.263 ± 2.735). 

Table 5: The Comparison of Academicians‘ in terms of Gender and Scores in Social Media Uses and 

Gratifications 

                                     Group N M. SD. t P 

Entertainment 
Female 57 8.736      2.608 -4.399    ,000** 

Male 30 11.900 4.079 
  

Socializing 
Female 57 13,438 4.079   0.005 0.996 

Male 30 13,433 4.797 
  

Information seeking 
Female 57 9.263 2.735 -3.778  ,000** 

Male 30 11.900 3.689 
  

       *p< 0.05, **p< 0.01 

There was no statistical significant difference among university students‘ and academicians‘ scores 

from the entertainment, socializing and information seeking sub factors of social media and 

gratifications according to their age, marital status and connection tools.Entertainment scores 

according to age for students (p=0.873; p>0.05) for academicians (p=0.084; p>0.05); socializing 

scoresfor university students (p=0.568; p>0.05) for academicians (p=0.905; p>0.05); information 

seeking scores for university students (p=0.952; p>0.05) for academicians (p=0.558; p>0.05). 

Entertainment scores according to marital status for students (p=0.206; p>0.05) for academicians 
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(p=0.084; p>0.05); socializing scores for university students (p=0.276; p>0.05) for academicians 

(p=0.730; p>0.05); information seeking scores for university students (p=0.819; p>0.05) for 

academicians (p=0.646; p>0.05).Entertainment scores according to connection tools for students 

(p=0.424; p>0.05) for academicians (p=0.343; p>0.05); socializing scores for university students 

(p=0.054; p>0.05) for academicians (p=0.835; p>0.05); information seeking scores for university 

students (p=0.300; p>0.05) for academicians (p=0.056; p>0.05). Similarly there was no statistical 

difference among academicians‘ scores from the entertainment, socializing and information seeking 

sub factors of social media and gratifications according to duration of using social media actively and 

using time in social media. According to duration of using social media activelyentertainment scores 

(p=0.178; p>0.05); socializing scores (p=0.975; p>0.05); information seeking (p=0.178; p>0.05). 

According to using time in social mediaentertainment scores (p=0.186; p>0.05); socializing scores 

(p=0.309; p>0.05); information seeking (p=0.469; p>0.05). 

 

CONCLUSION 

In recent days, social media has become an important among researchers by the help of technological 

development. The number of user in social media has continued to increase enormously since the 

beginning of the 2000s. Therefore, it is not surprising numerous studies have attempted to explain 

why people being on social media. Thus, the major objective of this study was to investigate why 

university students and academicians being on social media, by the context of uses and gratification 

theory. Data management and analysis were performed using SPSS 20.0 programmed. ANOVA and 

T-test has been used in terms of finding affecting factors why university students and academicians 

being on social media. The study was conducted in the form of a survey, with data being gathered via 

university students and academicians in Æağ University. By the end of the survey period, data had 

been collected from 345 university students and 87 academicians. The overall structure of the study 

takes the form of six parts, including this introductory part. This paper begins by introduction; it will 

then go on to literature, methodology and conclusion part respectively. The revealed results enable us 

to make some comparisons between university students and academicians in the field of determining 

of affecting factors why being online in social networks.  

The results of this study indicate that students and academicians generally use social media tools for 

entertaintment, socializing and obtaining information respectively about social environment. The use 

of social media tools primarily students‘ need for socializing, entertainment and understanding of their 

social environment, which is consistent with Ayhan and Balcı, (2009); Park et al, (2009); Urista et al, 

(2009);  AkÑay, (2011); Köseoğlu, (2012); Hicks et al, (2012); Whiting and Williams, (2013); 

Ezumah, (2013); Æam et al, (2014); Tanta et al, (2014); Musa et al, (2015); ÊÑer, (2016); Kara, 

(2016); Ézer, (2017);  Apart from that, there is no significant difference between male and female 

students in terms of age and marital status. As students, academicians use social media tools for 

obtaining information, socializing and entertainment. In addition, there is no found significant 

difference among age, marital status, academic title, usage rate and tools for accessing social media.  

A gender difference is one of the important factors in socialization sub-dimension for both university 

students and academicians. Female and male students are separated into two groups in terms of social 

media usage; while, female students are more pleasure to use social media tools for socializing, male 

students are more satisfied to use social media tools for obtaining information. Similar to male 

students, male academicians are more satisfied to use social media for obtaining information.In differ 

to university students, male academicians are more satisfied to use social media for entertainment. 

Active usage rate of social media tools is another significant factor. As the rate of active usage rate 

increases, pleasures of students are decrease. Such as, the students who are using social media less 

than one hour, they are more satisfied compare to another students who are using social media 

between one and five hours. This result can be explained as follow; when time period is being longer, 

students might be bored and tired being online in social media. 

Overall, these results indicate that obtaining information, socializing and entertainment are important 

factors, for both university students and academicians‘ satisfaction and being in social media. This 

result is quite acceptable and supported by previous study; AkÑay, (2011) and BiÑer, (2014). 
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LIMITATIONS AND SUGGESTIONS 

This study provides an important opportunity to advance the understanding of why university students 

and academicians are being online in social media and which affecting factors plays important role. 

Therefore, this research will contribute the future study in this area. However, this study includes 

several limitations. The major limitation of this study is the small sample size. Further research should 

be done to investigate the certain subject with much more university students and academicians in 

different location. Therefore, it is recommended that the results would be validated through a larger 

scale sample using a multiple method. 
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Özet 

Gün geÑtikÑe popüler olan sosyal medyanın en önemli özelliklerinden biri internet ortamında 

yaratılan ve paylaĢılan zengin iÑeriklerin insanların dikkatini Ñekmesi ve onları eğlendirerek 

günün stresinden uzaklaĢmalarını sağlamasıdır. Sosyal medya insanlara televizyon ve yazılı 

basından daha özgür bir dünya sunmaktadır. Bu özgür dünya iÑerisinde ortaya Ñıkan ‗viral 

reklamlar‘, son yıllarda oldukÑa popüler hale gelmiĢ, dünyanın en eski reklam Ģekli olan 

ağızdan ağıza pazarlamanın internet ortamındaki versiyonudur. Viral reklamlar; görsel, 

metin ya da video Ģeklinde olabilmekte, herhangi bir kullanıcı tarafından hazırlanmıĢ bir 

paylaĢım gibi kurgulanmaktadır. Denetim ve yasal düzenlemelerin henüz oluĢmadığı bu 

özgür ortamda yaratılan viral reklamlarla ilgili ne yazık ki ÑeĢitli etik sorunlar ortaya 

Ñıkabilmektedir.  

Bu ÑalıĢmanın amacı; genel olarak viral reklamlarla ilgili karĢılaĢılabilen etik sorunlardan 

bahsetmek, özellikle viral reklam videolarındaki etik sorunlara değinerek, diğer reklam 

ortamlarıyla ilgili yaĢanabilen etik sorunların bu tür reklam ortamlarında da görülebileceğini 

ortaya koymaktır. Bu etik sorunların; ilginÑ, dikkat Ñekici, Ñarpıcı ya da yaratıcı iÑerikler 

oluĢturma Ñabası iÑinde olan, fakat bunu yaparken toplumun değer yargılarını göz ardı 

edebilen firmaların yeterince hassasiyet göstermemelerinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. ÆalıĢmada ortaya konulan etik sorunlar, pazarlama ve reklamcılar iÑin 

kavramsal bir ÑerÑevenin oluĢturulması aÑısından teorik bir bakıĢ aÑısıyla değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Viral Pazarlama, Viral Reklam, Viral Reklam Videosu, Etik 

 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

Kurumlar ÑeĢitli pazarlama stratejileriyle ürün ve hizmetlerini tanıtabilmekte, müĢterileriyle 

iletiĢim ve etkileĢim halinde olabilmektedir. Bu etkileĢimin sürekli olması, ürün ve 

hizmetlerin daha Ñok göz önünde olmasını ve dolayısıyla daha Ñok akılda kalmasını 

sağlamaktadır. Dijital ortamda; sosyal medya pazarlaması, sosyal medyada iÑerik 

pazarlaması, veri tabanı pazarlaması, izinli pazarlama gibi yöntemler bulunsa da son 

dönemde oldukÑa yaygın bir Ģekilde uygulanan viral pazarlama dikkat Ñekmektedir (Bilbil ve 

Güler, 2017:376). Viral pazarlamanın özellikle eğlendirici yönünün tüketicileri cezbettiği, bu 

nedenle firmalar tarafından son yıllarda daha Ñok tercih edilmeye baĢladığını söylemek 

mümkündür. 

Viral pazarlama; ―Ģirketin ürünlerini tanıtmak iÑin, hazırladığı iÑeriği gören kiĢilerin 

etkilenerek bu iÑeriği arkadaĢlarına ya da ailesine göndereceği umuduyla kendisi tarafından 

yaratılmıĢ bir Ģeydir.‖ Viral pazarlama, tüketiciden tüketiciye olan bir süreÑtir ve dünyanın 

en eski reklam Ģekli olan ağızdan ağıza pazarlamanın en yeni platform olan internet 

üzerinden gerÑekleĢtirilmesidir. Érneğin, insanların birbirlerine YouTube‘da yayınlanmıĢ 

yeni bir videodan ya da Facebook‘taki bir uygulamadan bahsetmesi gibi (Vilpponen vd., 

2006:64; Snyder, 2004:21; Have You Got The Bug?: Viral Marketing and Its Place in Your 

Marketing Arsenal, 2008:17).  
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Viral pazarlama her ne kadar ağızdan ağıza pazarlamaya benzetilse de aralarında bazı farklar 

söz konusudur (Dellarocas, 2003:1410; Modzelewski, 2000:30; AlakuĢu, 2014:82; Bilbil ve 

Güler, 2017:376): (1) Ġnternetin düĢük maliyetli ve Ñift yönlü iletiĢim yeteneği sayesinde Ñok 

geniĢ kitlelere ulaĢabilme, (2) otomatik geribildirim aracılarıyla iĢleyiĢ ve sürecin tam olarak 

izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi, (3) kurumların ağızdan ağıza pazarlamada pasif bir rol 

almasına rağmen viral pazarlamada süreci baĢlatan aktör olması. 

Viral pazarlamayı kartopuna benzetmek mümkündür. Mesaj, kartopu gibi tüketiciden 

tüketiciye geÑmekte, böylece ulaĢılan kiĢi sayısı gittikÑe artmaktadır. Viral pazarlama 

teknolojik alt yapısıyla firmalara ve tüketicilere faydalar sunmaktadır. Viral pazarlama 

firmalar aÑısından; düĢük maliyetli, Ñok kiĢiye ulaĢma ve hızlı geribildirim sağlama 

özelliğine sahipken, tüketiciler iÑin ücretsiz hizmet ve bilgilerin sunulduğu bir servis olarak 

iĢlemektedir. Viral pazarlamanın temelinde bir virüs hastalığının yayılma mantığı 

yatmaktadır. Bir kiĢi virüs kökenli bir hastalığa yakalandığı zaman, bu virüsü iletiĢimde 

bulunduğu herkese yayabilmektedir. Viral pazarlamada da dijital virüsün yayılma mantığı 

bulunmaktadır. Dijital virüsler biyolojik virüslere göre özellikle uluslararası ortamlarda daha 

hızlı yayılmaktadır (Montgomery, 2001:93; Argan ve Argan, 2004:169-171; Argan ve 

Argan, 2006:232). Viral pazarlamada ilgi Ñekici ve eğlendirici iÑeriklerin kullanılmasının bu 

iÑeriklerin internette bir virüs gibi yayılmasında etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Viral pazarlamada; mesajların sosyal medya yoluyla bir virüs gibi yayılmasının yanı sıra, 

ürün ya da hizmetler reklam formatından uzak bir yapıya sahip olarak tanıtılmaktadır. 

Burada amaÑ, kullanıcıyı reklam duygusundan uzak tutarak eğlendirmek ve ürünle ilgili 

istenen etkiyi yaratmaktır. Burada kullanıcı kendi rızasıyla reklamı beğenmekte ya da 

paylaĢmaktadır. Viral reklamlar her ne kadar dikkat Ñekici, Ñarpıcı, yaratıcı ya da eğlendirici 

olsa da bazı etik sorunlar yaĢanmaktadır. Érneğin, viral reklam uygulamalarında reklamların 

reklam olduğunun gizlenmiĢ olması etik bir sorun teĢkil etmektedir. Görsel, metin ya da 

video Ģeklinde olabilen viral reklam; yapan belli olsa da reklam formatından uzakta, 

herhangi bir kullanıcı tarafından hazırlanmıĢ bir paylaĢım gibi kurgulanmaktadır. AmaÑ, 

izleyenin film ya da görselin reklam olduğunu fark etmeden mesajı algılamasıdır. Viral 

reklamlar ayrıca, reklam olduğu fark edilse bile sert bir satıĢ vaadi iÑermediklerinden 

izleyicinin savunma eĢiğini daha rahat geÑebilmektedir. Viral reklamı paylaĢanın kullanıcı 

olması reklamın etkisini arttıran bir diğer etkendir. Viral reklamlarda kullanılan dil ve 

iÑeriğin geleneksel reklamlara göre daha rahat olabilmesi, mizah düzeyinin yükseltilmesi, 

toplumsal cinsiyet, etnik köken, kültür, dil, sosyal sınıflar gibi konularda toplumsal 

hassasiyetleri göz ardı edebilmesi durumudur. Bu konuyla ilgili denetim ve yasal 

düzenlemelerin henüz oluĢmamıĢ olması yeni medya ortamında her Ģeyin özgürce ifade 

edilebileceği algısını beslemektedir. Bu özgürlüğün ticari amaÑlar iÑin sömürülmesi, hassas 

konulardaki toplumsal algıya ve ayrımcılığa neden olması aÑısından etik görünmemektedir 

(Kalan, 2016:83-84). 

Bu ÑalıĢmanın amacı, viral reklamlarla ilgili yaĢanan etik sorunlardan bahsetmek ve özellikle 

yaratıcı, eğlendirici, etkileyici ve dikkat Ñekici olma özelliği dolayısıyla insanlar arasında 

paylaĢılma ihtimali yüksek olan ve internet ortamında bir virüs gibi yayılan viral reklam 

videolarında karĢılaĢılabilen etik sorunları ortaya koymaktır. 

 

Yöntem  

Video barındırma web sitesi olan Youtube‘da, son 10 yıl iÑerisinde TürkÑe ÑekilmiĢ viral 

reklam videoları taranmıĢ ve etik sorun teĢkil ettiği düĢünülen videolar saptanmıĢtır. Bu 

videolar etik aÑıdan değerlendirilerek ne gibi etik sorunlar iÑerdiği belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır.  

Etik, toplumda bir arada yaĢayabilmek iÑin insanlara yol gösteren ahlak normlarını 

iÑermektedir. Etiği, ―ahlaki aÑıdan kabul edilebilir bireysel, kurumsal ve toplumsal 

değerlerin tanımlanması ve bu değerlerin insan davranıĢını değerlendirmenin temel kıstası 

olarak kullanılması‖ (Demir, 2006:25; Éztürk, 2015:297) olarak ifade etmek mümkündür. 

Türk Dil Kurumunun Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü‘ne göre etik, ―felsefenin; 
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―ödev‖, ―yükümlülük‖, ―sorumluluk‖ ve ―erdem‖ gibi kavramları analiz eden, ―doğruluk‖ 

veya ―yanlıĢlık‖ ile ―iyi‖ veya ―kötü‖yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ―ahlaki eylem‖in 

doğasını soruĢturan ve iyi bir yaĢamın nasıl olması gerektiğini aÑıklamaya ÑalıĢan dalı‖ 

Ģeklinde tanımlanmaktadır (http://tdkterim.gov.tr). Bu doğrultuda değerlendirilen viral 

reklam videoları iÑerisinde tespit edilen etik sorunlar tablo halinde özetlenmiĢtir.  

 

 

Bulgular ve TartıĢma  

Video barındırma web sitesi olan Youtube‘da taranan, TürkÑe ÑekilmiĢ ÑeĢitli markalara ait 

viral reklam videolarında saptanmıĢ olan etik sorunlar özet halinde Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 1 TürkÑe ÆekilmiĢ Viral Reklam Videolarındaki Etik Sorunlar 

MARKA ETĠK SORUNLAR 

Gittigidiyor.com (E-Ticaret Sitesi) Argo kullanımı, küfür iÑerme 

Markafoni (E-Ticaret Sitesi) AĢırı cinsellik, aĢırı Ģiddet, materyalizme özendirme 

Youwin (Online Bahis Sitesi) ġiddet, argo kullanımı, küfür iÑerme, kadını aĢağılama 

ÆiÑek Sepeti (Online SipariĢ Sitesi) Ġntihara teĢvik etme, kadını zayıf gösterme 

Panda (Dondurma) Kadını cinsel bir obje gibi kullanma, aĢırı cinsellik 

(Ñıplaklık, seksi tavırlar, cinselliği ÑağrıĢtıran üstü kapalı 

imalar, Ñift anlama gelen ifadeler) 

Lassa (Otomobil Lastiği) Argo kullanımı, kadını aĢağılama 

Dardanel Ton (Konserve Ton Balığı) AĢırı Ģiddet 

Jolly Tour (Tur Operatörü) Korku öğeleri iÑerme 

 

Sonuç ve Öneriler 

Son yıllarda yaratıcı ve eğlendirici yönüyle tüketicilerin dikkatini Ñeken ve pek Ñok kiĢi 

tarafından beğenilip sosyal medyada hızlı bir Ģekilde yayılan viral reklamlar firmalar 

tarafından her ne kadar cezbedici görülse de, toplumsal hassasiyetler göz ardı edildiğinde 

pek Ñok etik sorunu beraberinde getirebilmektedir.  

ÆalıĢmada; video barındırma web sitesi olan Youtube‘da, son 10 yıl iÑerisinde TürkÑe 

ÑekilmiĢ viral reklam videoları taranmıĢ ve etik sorun teĢkil ettiği düĢünülen videolar 

saptanmıĢtır. Bu viral reklam videolarında; ―aĢırı Ģiddet, aĢırı cinsellik, kadını cinsel bir obje 

gibi kullanma, kadını aĢağılama, kadını zayıf gösterme, intihara teĢvik etme, materyalizme 

özendirme, argo kullanımı, küfür iÑerme‖ gibi ÑeĢitli etik sorunlara rastlanmıĢtır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, en Ñok rastlanan etik sorunların; ―argo kullanımı, küfür 

iÑerme, kadını aĢağılama, aĢırı cinsellik ve aĢırı Ģiddet‖ olduğu anlaĢılmaktadır. Bunun 

dıĢında, özellikle ÆiÑek Sepeti‘ne ait viral reklamın intihara teĢvik etmesi oldukÑa 

düĢündürücüdür. Bu reklam pek Ñok kiĢinin tepkisini ÑekmiĢ (Kocasu, 2016), neyse ki 

yayından kaldırılmıĢtır.  

Viral reklamlarla ilgili tespit edilen bu etik sorunların, gerekli denetim ve yasal 

düzenlemelerin olmamasından dolayı firmaların kendilerini özgür hissetmelerinden ve 

toplumun değer yargılarını ve etik kuralları göz önüne almamalarından kaynaklandığı 

ortadadır. Bu özgürlük, ticari amaÑlar iÑin sömürülebilmektedir. Firmaların, Ñok kısa bir süre 

iÑerisinde yayılabilen bu tür reklamları Ñocukların, genÑlerin ve eğitim seviyesi düĢük 

insanların izleyebileceklerini ve etkilenebileceklerini göz ardı etmemeleri gerekmektedir. 
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Kadına Ģiddetin ve Ñocuk istismarının giderek daha Ñok yaĢandığı ülkemizde daha hassas 

düĢünmekte ve hareket etmekte fayda vardır. Ayrıca en kısa zamanda konuyla ilgili 

denetimlerin ve yasal düzenlemelerin yapılması viral reklamlarla ilgili etik sorunların 

yaĢanmaması aÑısından önemlidir. 
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ÖZET 
Pazarlamacılar sunmuĢ olduğu mesajla her zaman hedef kitleye ulaĢmanın alternatif yolarını aramıĢtır. 

ĠĢletmelerin kendileri iÑin geniĢ bir mecra olan ürün yerleĢtirme uygulamalarını pazarlama iletiĢimine dahil 

etmesi son yıllarda giderek yaygınlaĢan bir yaklaĢım halini almaktadır. Bunun nedenleri arasında tüketicilerin 

televizyonlarda sunulan geleneksel reklamlardan hoĢlanama eğiliminde olmaları ve bu reklamlara maruz 

kalmamak iÑin sürekli kanal değiĢtirmeleri gibi nedenler bulunmaktadır. Êrün yerleĢtirme bir film veya 

televizyon Ģovunda yer alan hikayeyi izleyicilerin kaÑırmadan izlemek istemesi ve kanalı değiĢtirmesi söz konusu 

olmadığından marka ile ilgili verilecek mesaj iÑin önemli bir fırsattır (Abrahamsson, Lindblom, 2012:2). Küresel 

pazarlarda ürün yerleĢtirme, marka bilinirliğine sahip markaların, marka değerini yükseltmek iÑin özellikle 

faydalı bir uygulamadır (Corniani, 2001:66). ÆalıĢmamızda Cem Yılmaz‘ın üretim aĢamalarında bulunduğu ilk 

grupta bulunan filmler incelenecektir. ÆalıĢmanın amacı Cem Yılmaz‘ın filmlerinde yer alan ürün yerleĢtirme 

yönteminin Ñözümlemesini yaparak ürün yerleĢtirme konusuna katkıda bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Êrün YerleĢtirme, Marka, Cem Yılmaz, Türk Sineması 

ABSTRACT 

Marketers are always looking for alternative ways of reaching the target audience with the message 

they have presented. Incorporation of product placement applications into marketing communications, 

which is a broad medium for businesses, has become an increasingly popular approach in recent years. 

Among the reasons for this are consumer tends to dislike traditional advertisements on television, and 

constant channel changes to avoid exposure to these advertisements. Product placement is an 

important opportunity for a message about the brand (Abrahamsson, Lindblom, 2012: 2), since the 

audience in a film or television show wants to watch the audience without missing and the channel 

change is not the issue. Product placement in global markets is a particularly useful application for 

increasing brand value of brand awareness brands (Corniani, 2001: 66). The films in the first group of 

Cem Yilmaz's production stages will be examined. The aim of the work is to contribute to product 

placement by analyzing the product placement method in Cem Yılmaz's films. 
Keywords: Product Placement, Brand, Cem Yılmaz, Turkish Cinema 

 

 

1.GĠRĠġ 

Êrün yerleĢtirme kavramının, Oxford Medya ve ĠletiĢim Sözlüğü‘ndeki (2011)tanımına göre ürün 

yerleĢtirme; bir ürün veya markanın herhangi bir televizyon programı veya bir film iÑerisinde 

sahnenin doğal bir bölümü olarak görünmesi yoluyla tanıtımının gerÑekleĢmesidir. AB‘nin Görsel 

ĠĢitsel Medya Hizmetleri Yönergesi‘nde (―Avrupa Birliği‖, http://www.rtuk.org.tr) ise ürün 

yerleĢtirme; bir ticari marka, mal veya hizmetin belirli bir ücret ya da buna benzer bir karĢılıkla, 

program iÑerisine yerleĢtirilerek program iÑerisinde ekrana verildiği ÑeĢitli görsel, iĢitsel ticari iletiĢim 

olarak tanımlanmaktadır. (AteĢalp, TaĢdemir, 2014:56). 

 

2.ÜRÜN YERLEġTĠRME KAVRAMI TARĠHÇESĠNE BAKIġ VE ÜRÜN YERLEġTĠRME 

TANIMLARI 

Êrün yerleĢtirme konusunda kavramın kullanılıĢ biÑimi bakımından marka/ürün kavramları arasında 

bir ÑeliĢki bulunduğu görülmektedir. ÆeĢitli mecralarda reklam amacıyla yerleĢtirilen unsurun ürün 

olarak görülmesine rağmen, bazı yazarlar esas yerleĢtirilen unsurun marka olduğunu savunmaktadır. 

Bir diğer ifadeyle ekranda öne Ñıkan ürün olmasına rağmen esas vurgu yapılan noktanın marka olduğu 

ifade edilmektedir. Buna rağmen Ñoğu ÑalıĢmada ―ürün yerleĢtirme‖ Ģeklindeki kullanım RTÊK 

tarafından 6112 sayılı Kanunda geÑtiği Ģeklin kabulüne dayanmaktadır (Akgül, 2013:593).   

Êrün yerleĢtirme ve marka yerleĢtirme kavramlarının kullanımı konusunda tam bir fikir birliğine 

varılamamıĢ olup, OdabaĢı ve Oyman (2002:377) marka yerleĢtirme kavramının kullanılması 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

499 

gerektiğini savunarak, yerleĢtirilenin aslında bir marka olduğunu ve ürün yerleĢtirme kavramını 

kullanmanın doğru olmadığını savunmaktadır. 

Bu kullanımın aksine Tığlı (2004:25), markanın ürüne ait bir parÑa olduğunu savunarak, doğru olan 

kullanımın ürün yerleĢtirme olduğunu ileri sürmektedir.  

Ġki farklı kullanım ile ilgili olarak yapılan tanımlamalar incelendiğinde marka yerleĢtirme Nelson 

(2002:85) tarafından; reklam faaliyetini üstlenen kiĢilerin, iletiĢim mesajını bir Ñok farklı bilgilendirici 

kitle iletiĢim ve eğlence araÑları kapsamında etkinliğin doğal bir bölümüymüĢ gibi göstermesi olarak 

tanımlanmaktadır.  

Éztürk vd. (2016:358), ürün yerleĢtirmeyi, hedef pazar bölümlerine ulaĢmak, ürün ile gündelik hayat 

arasında iliĢki kurabilmek, marka veya ürünü kullanım esnasında ve kullanım alanlarında göstermek 

ve taĢıdığı anlamı daha net bir biÑimde sunabilmek amacıyla kullanılan önemli tutundurma 

araÑlarından birisi olarak kabul etmektedir.   

Êrün yerleĢtirmenin tarihi McKechnie ve Zhou (2003, s.349; aktaran Boyraz, 2014:37)‘a göre 1930‘lu 

yıllara dayanmaktadır. Sözü geÑen tarihten önceki dönemlerde markalı ürünlerin filmlerdeki kullanım 

amacı dekor veya destek aracı olarak görülmüĢtür. Buna karĢın görselliğin tüketicileri üzerindeki 

etkisi ve bu tür yerleĢtirmenin marka farkındalığı ile satın alma arzusuna olan etkilerinin reklamcılar 

tarafından fark edilerek, film yapımcılarına sağlayabileceği kazancın öngörülmesi ile beraber bu 

yöntem daha profesyonel olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

Êrün yerleĢtirmenin, stratejik öneme sahip olan bir tutundurma aracı olarak değerlendirilmeye 

baĢlandığı 1980‘li yıllardan itibaren film yapımcıları yüksek meblaların ödendiği gözlenmiĢtir. Êrün 

yerleĢtirme endüstrisi, sağlanan ticari baĢarılara bağlı olarak giderek geliĢim göstermiĢtir. Buna örnek 

olarak Reese‘s Pieces markalı mumların, gösterimi 1982 yılında gerÑekleĢen ‗ET‘ filmine ürün 

yerleĢtirme yöntemiyle yerleĢtirilmesi, takip eden aylarda satıĢlarda yüzde 65‘lik bir artıĢa neden 

olmuĢtur (Brennan ve Babin, 2004:187, aktaran Argan vd., 2007:161).  

Avshalom Ginosar (2012, s.97), ürün yerleĢtirme uygulamasını 1980‘li yıllar ve sonraki dönemlerde 

daha sık uygulanan bir yöntem olmasında etkili olan ve teknoloji temelli faktörleri dört esas baĢlık 

altında toplamaktadır. Birincisi teknolojik altyapıdaki geliĢmelerin izleyicilerin sayısız kanala 

ulaĢmasına imkan vermesi olarak aÑıklanan ‗sayısal devrim’dir. Bu geliĢmeye bağlı olarak kanal 

sayısındaki ÑeĢitlilik izleyici topluluklarının bölünmesine ve bütün izleyicilerin aynı reklamlarla 

hedeflendiği geleneksel reklam araÑlarının etkisini yitirmesine neden olmuĢtur. Ġkinci faktör; 

Teknolojik ilerlemeler ve kiĢisel video kayıt araÑlarının kullanımındaki artıĢ, izleyicilerin spot 

reklamları etkisiz hale getirecek izleme alıĢkanlıklarına sahip olması; üçüncü faktör ticari 

yayıncılıkta rekabet gücü elde edebilmeyi yakından ilgilendiren ve tutundurma bakımından yeni bir 

mecra olan internetin gücü, dördüncü faktör; ürün yerleĢtirmenin güÑlü rekabet ortamında hem yeni 

bir reklam yapma mecrası hem de izleyicilerin reklamdan kaÑıĢını önleyen etkin bir tutundurma 

taktiği olarak önem kazanmasıdır (AteĢalp, TaĢdemir, 2014 :59). 

Newell, Salmon ve Chang (2006:579-580), ürün yerleĢtirmenin farklı markalar tarafından yıllardır 

kullanılmakta olan bir tutundurma aracı olduğunu ve sinema tarihinde ürün yerleĢtirmenin ilk kez 

1896 senesinde ‗Washing Day in Switzerland‘ isimli film ile Lumiere kardeĢlere ait olduğunu, 

Amerika‘da 1897 senesinde Thomas Edison‘ın filmleri ile ürün yerleĢtirmenin ilk uygulamalarının 

görülmeye baĢlandığını belirtmiĢlerdir.   

 

Russel ve Belch (2005) ürün yerleĢtirmeyi Wilson ve Till (2011)‘in yaptığı tanımlamaya benzer 

biÑimde ―markanın bir eğlence aracına bilinÑli olarak dahil edilmesi‖ (Russell & Belch, 2005:) 

Ģeklinde tanımlamıĢ ve ürün yerleĢtirmeye sadece filmlerde değil, televizyon programları, video 

oyunları ve romanlarda da yer verildiğine dikkat ÑekilmiĢtir (Abrahamsson, Lindblom, 2012:).  

Nebenzahl ve Secunda (1993:1) tarafından yapılan tanımlamaya göre ürün yerleĢtirme, büyük 

Hollywood stüdyoları tarafından uzun metrajlı filmlerde nakit girdisi sağlamak ve tutundurma 

etkisinin sağlanması amacıyla malların ya da hizmetlerin sinema filmlerine yerleĢtirilmesi olarak ifade 

edilmektedir. 

Êrün yerleĢtirme bir ürün ya da markanın bir film, kurgu vb. iÑerisine planlı olarak dahil edilmesi 

Ģeklinde tanımlanmaktadır. Êrün yerleĢtirme, marka farkındalığı yaratmak, marka imajını karakterize 

etmek ve marka değeri yaratmak iÑin reklam, satıĢ promosyonu araÑları gibi diğer iletiĢim araÑları ile 

birlikte de kullanılabilmektedir (Corniani, 2001:66).   

Son yıllarda hem Avrupa hem de Türkiye‘deki televizyon izleyicilerinin karĢı karĢıya kaldığı reklam 

türü olan ürün yerleĢtirme örneğin, ĠsveÑ‘in en gözde bahÑe iĢleri konulu televizyon show‘u Antligen 

Hemma‘nın (TV4) izleyicilerinin, programı sunan kiĢi ile birlikte popüler bir ÑimbiÑme markasının 

satıĢ mağazasını ziyaret etmesini sağlanarak, markanın altı dakikalık bir süre boyunca ekrana 

yansıması ile iki ürünün de tanıtımı yapılmıĢ olmaktadır (Morris, 2011; aktaran AteĢalp ve TaĢdemir, 

2014:54 ). 
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3.ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

ÆalıĢmada araĢtırma yöntemi olarak örnek olay yöntemi seÑilmiĢtir. Érnek olay yöntemi bir veya 

birden fazla örnek olayın derinlemesine incelenmesidir (Berg ve Lune, 2015). Bu ÑalıĢmada Türk 

sinemasında ürün yerleĢtirme konusu Cem Yılmaz filmleri üzerinden incelenecektir. Cem Yılmaz‘ın 

A.R.O.G., G.O.R.A., Ali Baba ve Yedi Cüceler filmlerindeki ürün yerleĢtirme yöntemleri 

araĢtırılacaktır.  

 

4.BULGULAR 

4.1. Ürün YerleĢtirme ve Cem Yılmaz Filmleri 

1929 ekonomik buhranı sırasında Amerikan hükümeti, film stüdyolarına büyük yardımlar yapıp 

tavizler vererek kısa sürede geliĢmelerini sağladı. Böylece Hollywood‘un ―Altın Æağı‖ da baĢlamıĢ 

oldu. Amerikan sinemasının ―Altın Æağ‘ı olarak nitelendirilen bu dönemde sinema salonlarının da 

stüdyo Ģirketlerine ait olması, Ñekim, dağıtım ve gösterim alanlarında tartıĢmasız tekel olmalarını 

sağlıyordu. Film stüdyoları Amerika‘yı paylaĢmıĢtı. ġirketlerinden biri sadece Doğu Yakası‘nda 

faaliyet gösterirken bir diğeri Orta Amerika‘nın kuzeyini almıĢtı. Bir Ģirketin Ñektiği film, bir baĢka 

Ģirketin sinema salonlarında gösterime giremiyordu. Her ne kadar bir stüdyo ortalama haftada 1 film 

tamamlasa da bu ―Altın Æağ‖ sanatsal değil, ekonomik bir terim. Fakat 1938 yılında Federal Savcılık, 

film Ģirketlerinin mevcut ticarî uygulamalarının 1890 tarihli Sherman anti-tekel yasalarını ihlÍl ettiği 

iddiasıyla dava aÑtı. ma Altın Æağ, biraz daha uzun ömürlü olacaktı Ñünkü 1943 yılına gelindiğinde II. 

Dünya SavaĢı bitmemiĢti. Êstelik Amerika BirleĢik Devletleri‘nin de savaĢa dÍhil olmasıyla sinemaya 

bir kez daha ihtiyaÑ duyulmuĢtu. Filmlerin baĢında erkekleri askere Ñağıran, savaĢın gidiĢatı hakkında 

tarafsız(!) bilgiler veren propaganda filmleri oynatılmaya baĢlandı. Ancak takvim yaprakları 2 Eylül 

1945‘i gösterdiğinde büyük savaĢ sona erdi. SavaĢ biter bitmez, 8 Ekim 1945‘te yeniden dava aÑıldı. 

―Büyük Sekizler‖ tabir edilen stüdyoların hepsinden (20th Century Fox, daha sonra Metro-Goldwyn 

Mayer‘e dönüĢecek olan Loew, Paramaount, RKO, Warner Bros, Universal, Columbia ve United 

Artists) savunma istendi. 1948‘de dosya Amerikan Anayasa Mahkemesi‘nin önüne geldi ve karar 

kesinleĢti: Büyük stüdyo Ģirketlerinin blok dağıtım politikası yasaklandı ve film gösterim hakları 

ellerinden alındı. Film dağıtımı ve sinema salonları artık film stüdyolarına ait olmayacaktı. 

Hollywood‘un Altın Æağı bu Ģekilde kapanmıĢ oldu. Bu kararla birlikte filmler ülke Ñapında gösterime 

gireceğinden daha fazla bilet satılacağı öngörülüyordu. Ama öyle olmadı. Film Ģirketleri büyük gelir 

kaybına uğradı. 25 milyon dolarlık yatırımların geri dönüĢü 5 milyon doları ancak buluyordu. Bu 

yüzden yeterince giĢe geliri elde edemeyen büyük stüdyo Ģirketleri borÑlarını ödeyememe tehlikesiyle 

karĢı karĢıya kaldı. Büyük stüdyolar, televizyon Ģirketleriyle birleĢti. Paramount Viacom‘un oldu, 

Warner Bros Time-Warner‘ın. Ancak sinema, büyük stüdyolar iÑin kÍrlı bir iĢ alanı olmaktan ÑıkmıĢtı. 

DüĢen kÍrlar karĢısında ne yapacaklarını bilemiyorlardı. 1948‘den sonra müzikaller ve epik tarihi 

filmlerle doldurarak vaziyeti idare etmeye ÑalıĢan Hollywood‘un gerileme döneminin noktalamak ve 

Altın Æağ‘daki gibi tekel oldukları eski güzel günlere dönmeyi istiyordu. 

      1975 yılında kafasındaki uzay operası Ñekmek fikri olan yönetmen George Lucas 20th Century 

Fox‘un filmine para yatırmasını sağladı. Yapılan anlaĢma, o dönem iÑin enteresandı: Devam filmlerini 

de garantiye almak amacıyla Lucas, giĢe gelirleri üzerindeki hakkından neredeyse tamamen 

vazgeÑmiĢ, filmden kazanacağı parayı oyuncak, kitap, Ñizgi roman gibi lisans anlaĢmalarıyla elde 

edilen gelirlere bağlamıĢtı. Filmin gösterime girdiği 25 Mayıs 1977 tarihindeyse yer yerinden oynadı. 

Yıldız SavaĢları kÍrlı bir filmden öte, kültürel bir fenomene dönüĢtü. Sinema salonlarının önünde 

uzun kuyruklar oluĢtu. Filmin gösterime girmesinden sadece bir roman anlaĢması yapıldı. Onu 

Marvel‘le yapılan bir Ñizgi roman anlaĢması izledi. Kenner Toys, Yıldız SavaĢları‘nın oyuncakları iÑin 

verilen teklife balıklama atladı. Ve Hollywood Altın Æağ döneminden beri en kÍrlı finansal sistemle 

karĢı karĢıya olduklarını anladılar. Böylece büyük stüdyoların tekel oldukları günlere duydukları 

özlemi dindiren Blockbuster (GiĢe filmi) dönemi baĢladı.  

G.O.R.A, uzay Ñağında geÑen fantastik senaryonun yanı sıra ürün yerleĢtirme taktiklerinde de hayli 

iddialı bir filmdi. Filmin sponsorları Avea (Türk Telekom), Yedigün, Samsung ve JB iÑin senaryonun 

iÑinde özel bölümler yer alıyordu. Avea(Türk Telekom), filmde yer alan "uzaydan Avea hattı 

kullanarak telefonla görüĢülmesi" sahnesi ile uzay Ñağının operatörü olduğu mesajını veriyordu. 

Filmin ana sponsoru olan Avea(Türk Telekom),filme büyük yatırımlar yapıp, Türkiye genelinde 

gösterim öncesinde özel etkinlikler düzenlemiĢ, bu özel gösterimlerinden ilkini iĢ, sanat ve siyaset 

dünyasından insanların olduğu gruba yaparak baĢlamıĢtır. Ardından basına ve Avea (Türk Telekom) 

bayilerine yönelik özel gösterimler yapmıĢtır. 

Cem Yılmaz 2008 yapımı A.R.O.G filmi ile reklam ve sponsorluk kampanyalarına daha büyük 

yapamaya baĢladı. Yeni filmin G.O.R.A‘dan daha büyük bütÑe ile Ñekileceği ve senaryonun sır gibi 
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saklandığı biz tüketicilere verilen ilk mesajlardı. Hedef kitlenin merakını Ñekmek adına kullanılan PR 

tekniği güzel bir baĢlangıÑtı. Filmin vizyona girmesinden yaklaĢık 45 gün önce sponsorlar reklam 

ÑalıĢmaları baĢlamıĢtı. Buradaki en büyük sponsor Türk Telekom olarak gündeme geldi. Sponsorlar 

Türk Telekom olunca haliyle onun uzantıları olan TTNet ve Avea‘da sponsorlar kervanına katılmıĢ 

oldu. Bu ise daha film baĢlamadan filmin afiĢlerinin cebe indirilmesine olanak veren kampanyalara 

kadar A.R.O.G‘un ününe ün katmaya baĢladı. Türk Telekom‘a ilaveten Avea ve TTNet reklamları ise 

yine her zamanki gibi Cem Yılmaz tarzından ödün vermiyordu. Bunlara ilaveten önceden basına 

verilen özel gösterime gelen 200‘den fazla basın mensubu ise bu konuda bir rekora daha imza 

atılmasına sebep oldu. Film iÑin özel olarak internet sitesi, A.R.O.G kitabı ve iletiĢim ürünleri 

hazırlandı.  

 BaĢrollerini Cem Yılmaz ve Ozan Güven‘in paylaĢtığı 2010 yapımı ―YahĢi Batı‖ filmi yurtiÑi ve 

dıĢında toplam 500 kopyayla vizyona girmeden önce Êlker ve Ģirketin markalarından Cola Turka‘nın 

sponsor olduğu filmin galası Ġstanbul Maslak‘ta özel davetlilerle yapıldı. Film gösterimden önce de DJ 

performanslarının ve özel etkinliklerin olduğu bir parti ile kampanyaya baĢlamıĢlardı. 2003 yılında 

pazara giriĢ yapan Cola Turka‘nın VahĢi Batı‘ya ilk karĢılaĢması aslında ÑıkıĢ reklam filminde 

olmuĢtu. ―New York‘ta bir sabah‖ temasıyla gösterime giren reklam iĢadamı ve kovboyun 

diyaloglarından oluĢuyordu. Cola Turka iÑen kovboy futbol ve aile sohbetleri yaparak kahve iÑen 

Amerikalıyı ĢaĢırtıyordu.  Êlker, Cola Turka reklam filmi serisinde tipik bir Türk gibi konuĢturarak 

Amerika‘nın ―milli‖ iÑeceğini ve Amerikan rüyasını turkalaĢtığını anlatmaya ÑalıĢmıĢtı. Êlker 

yetkilileri Cola Turka‘nın ―Æılgın Türk‖ marka vizyonu ile YahĢi Batı‘nın örtüĢmesi nedeniyle 

sponsor olduklarını ifade etmiĢlerdi. Cem Yılmaz‘ın ―YahĢi Batı‖ filminde Cola Turka ile yaptığı 

iĢbirliği ürün yerleĢtirme konusunda ders kitaplarına girebilecek kadar baĢarılı bir ÑalıĢma. ‗Kolayı 

aslında Türkler bulmuĢ‘ fikri hem filmin senaryosuna, filmdeki Amerikalılara meydan okuyan 

atmosfere tam oturuyor, hem de popüler kültürümüzde dolaĢan buna benzer birÑok iddia ile 

‗benzeĢtiği ‘iÑin izleyici tarafından kolayca ‗anlaĢılabilecek‘ bir önerme.  

Cem yılmaz 2014 yılında gösterime giren ―Pek Yakında‖ ve 2015 yılında seyirci ile buluĢan ―Ali 

Baba Ve 7 Cüceler‖ filmlerinde iÑecek markası Pepsi ile ÑalıĢtı. Filmin ana sponsoru olan marka ilk 

filmde benzeri Hollywood yapımlarında gerÑekleĢtirilen bir uygulamayı Türkiye‘de ilk kez hayata 

geÑirerek ―Pek Yakında Setteyim‖ adlı bir kampanya düzenledi. ―Pek Yakında‖ ve ―Cem Yılmaz‖ ile 

iĢbirliği yapan marka, sevenlerine filmde rol alma ve film setine konuk olma Ģansı verdi. YarıĢmaya 

katılmak isteyenlerden yine Cem Yılmaz yapımı olan G.O.R.A. filminde yer alan ―AteĢ BaĢı‖ 

sahnesini kendi imkan ve yaratıcılıkları ile Ñekip, web sitesi üzerinden baĢvuruları aldı ve yine aynı 

yerden oylamaya sundu. 2 bin 500‘e yakın baĢvuru geldiği yarıĢmada seÑilen 242 video e oylamaya 

katıldı. Oylamada ise bu videolara 185 bin oy verildi. Son olarak da, en yüksek oyu alan iki kiĢi, hem 

filmde rol aldı ve kalan 8 katılımcı da film setine konuk olmaya hak kazandı. Pepsi, film gösterime 

girmeden filmden alınmıĢ görüntüleri ve oyuncularla yapılmıĢ kısa görüntüleri de sosyal medyada 

duyurdu. Film ekibiyle kapsamlı bir iĢbirliğine gitti ve 360 derece bir kampanya yürüttü. Bunun 

dıĢında 12 Ģehir de özel gösterim ve gala yapmak iÑin bir yarıĢma düzenledi. Hangi Ģehir en Ñok oyu 

alırsa, o Ģehre film ekibi gidip, orada Pepsi‘ye özel bir gala düzenlendi. Tüketiciler galanın hangi 

Ģehirde olmasını istiyorlarsa Ģifreyle katılarak oy verdi. 

Pepsi ―Ali Baba Ve 7 Cüceler‖ filminde daha film baĢlamadan bir kampanya yürüttü. Twitter 

üzerinden yeni filmi `Ali Baba ve 7 Cüceler`in duyurumunu yapan Cem Yılmaz, Pepsi ile bir de 

kampanya baĢlandı.  Bu kampanyada Cem Yılmaz sosyal medyadan insanları 

Pepsiilegorelimseni.com adresi üzerinden sunulan görevleri tamamlamaya Ñağırıyor. Görevi en 

yaratıcı Ģekilde tamamlayacak olan katılımcılara da filmde yer alma fırsatı verdi. Kampanyanın yeni 

filmin adının doğru tahmin edilmesini iÑeren ilk görevinin ardından gelinen yeni aĢamasında, 

katılımcılardan bir Türk filmi karakterini seÑmeleri ve rol aldığı bir filmden bir sahneyi 

canlandırmaları istendi. Yeteneğini Twitter‗da #GörelimSeni etiketiyle paylaĢanlar arasından seÑilen 

10 kiĢilik kısa listedeki katılımcılar,  Bulgaristan‘da filmin Ñekimlerinin gerÑekleĢtiği seti ziyaret 

ettiler.  Bu kısa listeden Cem Yılmaz‘ın bizzat seÑeceği bir kadın ve bir erkek katılımcı ise filmde 

konuk oyuncu olarak yer aldı. 

5. SONUÇ 

Bugün Yıldız SavaĢları filmi ile Hollywood‘un getirdiği Blockbuster sisteminin ülkemizde varlığını 

tam anlamı ile gösterdiğini söylemek mümkün olmayacaktır. Türk sinemasının tarihsel geliĢim süreci 

iÑerisinde zaman zaman ürün yerleĢtirme sponsorluk gibi elamanlar olsa bile sinemamızın hala ana 

gelir kaynağı bilet satıĢıdır. Oysa söz konusu Cem Yılmaz filmleri olduğunda yapılan reklam 

kampanyası sadece ürün yerleĢtirme ile sınırlı kalmamıĢtır. Filmle birlikte sponsor olan marka 

kampanyalar düzenlemiĢ, filmde yer alan karakterlerle ilgili reklamlar ÑekmiĢ, Amerikan 
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Blockbuster kavramına yakın bir Ģekilde filmin vizyona girmesiyle beraber karakterlerini 

kullanarak bir tanıtım kampanyası yürütmüĢtür. Diğer komedi oyuncularıyla markalar böyle bir 

kampanya yürütmezken söz konusu Cem Yılmaz‘ın filmleri olduğunda böyle bir reklam 

kampanyasına girmekten ÑekinmemiĢlerdir. Türk sinemasının bilinen ilk sponsorluk anlaĢması 

olan 1952 yapımı Muhsin Ertuğrul‘un yönetmeni olduğu Halıcı Kız filminde yaĢanan giĢe 

baĢarısızlığı ve filmin seyircideki kötü algısı nedeniyle Ñok uzun yıllar Türk markaları bu tarz 

iĢbirliklerine girmemiĢtir. Zaman zaman bazı filmlerde istisnaları olmakla birlikte Cem Yılmaz‘ın 

bütün filmlerinde aynı stratejiyle hareket etmesi onun farklılığını ortaya koymaktadır. 2004 yılında 

gösterime giren ―G.O.R.A‖ filmiyle baĢlayıp, daha sonra yapımcı koltuğuna oturduğu diğer 

filmlerle ivmelenen bu sponsor, reklam, ütün yerleĢtirme ve marka birleĢmesi artık onun sineması 

iÑin olağan hale gelmiĢtir. Reklam vereni en Ñok kaygılandıran ―ünlü isim markanın önüne geÑer 

mi?‖ kaygısı söz konusu Cem Yılmaz olunca bir kenara atıldığı gözlenmektedir. Cem Yılmaz filmleri 

Türkiye‘de en Ñok bilet satmıĢ ilk üÑ filmde olmamasına rağmen markalarla bu iliĢkiyi Ñok rahat 

kurabilmektedir. ġu an itibariyle Türk sinemasının geldiği bu noktada kendisi öncüldür. Ġzlediği 

bu strateji baĢka isim ve filmlere yayıldığı takdirde Türk sinemasının geliĢimine büyük katkı 

sağlayacaktır.  
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Özet: 

Êlkemizde 30 milyondan fazla kiĢi farklı dijital platformlar üzerinden dijital oyunlar oynamaktadır. Yerel oyun 

endüstrisinin büyüklüğü yıllık yaklaĢık olarak 700 milyon dolardır. Dijital oyun endüstrisi yıllık ortalama olarak 

%16 ila %18 arasında büyümektedir. Rekabete dayalı bilgisayar oyunlarının hem oynanması hem de izlenmesinin 

elektronik spor (e-Spor) kavramının doğmasına neden olduğu söylenebilir. Dünya‘da en az 385 milyon kiĢi e-

Spor seyircisi, 100 milyondan fazla kiĢi e-Spor oyuncusu ve Türkiye‘de en az 7 milyon oyuncu e-Spor 

ekosisteminde oyuncu ve izleyici olarak yer almaktadır. e-Sporun 2017 yılında dünya genelinde elde ettiği gelir 

696 milyon dolara ulaĢmıĢtır. Bu ÑalıĢmanın amacı henüz emekleme aĢamasında olan e-Spor endüstrisinin 

tarihini, ticari modellerini, e-Spor oyun türlerini, paydaĢlarını, mevcut ve gelecek ekonomik durumunu ortaya 

koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: e-Spor, Endüstri, PaydaĢlar, Ekonomi 

 

 

 

e-SPORTS INDUSTRY 

 

 

Abstract: 

More than 30 million people play digital games on different digital platforms in Turkey. The local gaming 

industry is about 700 million dollars in size annually. The digital gaming industry is growing at an average of 

16% to 18% annually. It can be said that both the playing and watching of competitive computer games cause the 

concept of electronic sports (e-Sports). At least 385 million people are e-sports audience, more than 100 million 

people are e-sports players in the World and at least 7 million players located in Turkey are players and spectators 

in e-Sports ecosystem. The revenue generated by e-Sports in 2017 reached $ 696 million in worldwide. The aim 

of this study is to reveal the history, commercial models, e-Sports game types, stakeholders, present and future 

economic situation of the e-Sports industry which is still in its infancy. 

Keywords: e-Sports, Industry, Stakeholders, Economy 
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GĠRĠġ 

Türk Dil Kurumu Büyük TürkÑe Sözlüğü‘ne göre oyun; yetenek ve zekÍ geliĢtirici, belli kuralları 

olan, iyi vakit geÑirmeye yarayan eğlencedir. Yine aynı sözlükte dijital; verilerin bir ekran üzerinde 

elektronik olarak gösterilmesi, sayısal anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin bir araya gelmesi ile 

günümüzün eğlence kültürü iÑinde önemli bir yer tutan dijital oyun ifadesini oluĢturmaktadır (TDK, 

2017). Dijital oyun, yetenek ve zekÍ geliĢtiren, belli kuralları olan, iyi vakit geÑirmeye yarayan 

eğlencenin sayısallaĢmıĢ ve bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilen oyun türüdür. Dünya dijital 

oyun piyasasında 2017 yılında elde edilen gelir 109 milyar dolar olmuĢtur. 2012 yılında elde edilen 

yaklaĢık olarak 70 milyar dolara göre dijital oyun piyasasından elde edilen gelir son beĢ yılda %56 

artıĢ göstermiĢtir. Bu artıĢ oyun Ģirketlerinin sadece müĢterilerin ilgisini Ñeken ve eğlendiren yeni 

yöntemlere değil ayrıca dijital Ñağa uyum sağlayan yeni ticari iĢ modellerine de öncülük 

etmelerindendir. BirÑok oyun tüketicilere oyun oynama, oyunu izleme ve yaratma olmak üzere üÑ 

farklı seviyede eğlence sağlamaktadır ve oyun Ģirketleri Ñok hızlı bir Ģekilde eğlence Ģirketlerine 

dönüĢmektedir. Oyunlar ile medya, telekom ve spor endüstrisi arasındaki geleneksel sınırlar ortadan 

kalkmakta, yeni ortaklıklar, birleĢme ve satın almalar iÑin ilgi uyandırmaktadır (NewZoo, 2017a:6). 

Bilgisayar oyunları akademik ÑalıĢmalarda farklı alanlarda inceleme konusu oluĢtururken henüz 

emekleme evresinde olan karĢılıklı oynanan rekabete dayalı bilgisayar oyunlarıyla ilgili araĢtırmalarda 

e-Spor kavramı kullanılmaktadır. Elektronik spor, siber spor, sanal spor, karĢılaĢmaya dayalı 

bilgisayar oyunu oynama ifadelerinin hepsi e-Spor kavramının eĢanlamlısıdır. Sanal atletler veya siber 

atletler ile de e-Sporcular kastedilmektedir. Akademik olarak kabul edilen sporun tanımında yer alan 

özelliklerle e-Sporun spor olarak kabul edilebileceği benzer noktalar bulunmaktadır. Sporun akademik 

tanımındaki özellikler, gönüllü ve iÑgüdüsel motivasyona dayalı bir oyunu iÑermesi, belirli bir süre, 

kiĢi sayısı gibi kurallarının olması, sonucunda bir kazanan taraf bir kaybeden tarafın olduğu 

karĢılaĢma/müsabaka olması, Ģans değil ustalığın olması, fiziksel yeteneği iÑermesi, yerel ilginin 

ötesinde geniĢ izleyici kitlesine sahip olması, kurumsal istikrarı sağlamıĢ olması sayılabilir. e-Sporu 

bu akademik spor tanımının özellikleriyle karĢılaĢtıracak olursak, gönüllü ve iÑgüdüsel motivasyona 

dayalı bir oyun vardır, oyun geliĢtirenlerin koyduğu kuralları yönetmek zor olsa da belirli bir süre, kiĢi 

sayısı gibi kuralları vardır, sonucunda bir kazanan taraf bir kaybeden tarafın olduğu Elektronik Spor 

Dünya Kupası (Electronic Sports World Cup-ESWC) gibi karĢılaĢmalar/müsabakalar vardır, strateji, 

taktik, takım motivasyonu gibi ustalık isteyen yönünün olması, bir e-Sporcu tartıĢmalı olsa da fiziksel 

yetenek bağlamında klavye ve mouse kullanarak dakikada 400 hareket yapabilir, bir müsabakada 

araba yarıĢÑısı seviyesinde kortizol (stres zamanında böbrek üstü bezler tarafından salgılanan hormon) 

üretir ve kalp atıĢları maraton yarıĢÑısıyla benzerdir. KurumsallaĢmadaki istikrar tartıĢmalı olmakla 

birlikte ESWC, World e-Sports Games, World Cyber Games gibi organizasyonlar ve daha Ñok ticari 

reklamlarda rekabet eden Major League Gaming-MLG, Siberatlet Profesyonel Ligi-SPL (Cyberathlete 

Professional League-CPL), Uluslararası eSpor Federasyonu (International esports Federation) gibi 

yöneten organları bulunmaktadır (Seth vd., 2017:5-15; Schaeperkoetter vd., 2017:3-4). Ayrıca dünya 

genelinde 2017 yılında 385 milyon kiĢi gibi geniĢ bir izleyici kitlesi vardır (NewZoo, 2017b:17). 

e-Sporun paydaĢları olarak ifade edilebilecek oyun üreticileri ve yayımcıları, takım sahipleri ve 

oyuncular, sponsor firmalar, organizatörler, koÑlar, izleyiciler ve menajerler ile bir endüstri haline 

geldiği söylenebilir. Beğenilen oyunların hem üreticileri hem de bu piyasaya ulaĢmak isteyen Ģirketler 

tarafından düzenlenen turnuvalar, turnuvaların canlı yayınlanması ve bu yayınları izlenme oranlarının 

geleneksel sporlarınınkini geÑmesi, oyun endüstrisi dıĢından Ģirketlerin bu alana pazarlama 

bütÑelerinden pay vermeye baĢlamalarıyla e-Spor endüstrisi son 5 yılda hızlı büyümüĢtür. Türkiye‘de 

oyuncu özelliklerine bağlı olarak rekabete dayalı oyunları tercih etmeleri nedeniyle dünyadakine 

benzer biÑimde hızlı büyüme göstermiĢtir (T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI, 

2017a:2). 

Bu ÑalıĢmanın amacı, henüz emekleme aĢamasında olan e-Spor endüstrisinin tarihini, ticari 

modellerini, e-Spor oyun türlerini, paydaĢlarını, mevcut ve gelecek ekonomik durumunu ortaya 

koymaktır. ÆalıĢmanın giriĢ bölümünde kısaca dijital oyun, e-Spor ve e-Spor endüstrisi iliĢkisine yer 

verilmiĢ, ikinci bölümde e-Sporun yazındaki tanımları verilmiĢ ve e-Sporun kısaca tarihi anlatılmıĢtır. 

ÊÑüncü bölümde e-Sporun paydaĢları, ticari iĢ modelleri, oyun türleri, mevcut ekonomik durum ve 

gelecek iÑin ekonomik öngörü anlatılmıĢtır. Dördüncü bölümde ise konu değerlendirilmiĢ ve 

emekleme aĢamasında olan bu endüstride yapılacak muhtemel ÑalıĢmalar iÑin öneriler getirilmiĢtir. 

 

e-SPOR’UN TANIMI VE TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Bu baĢlık altında e-Sporun yazında yer alan tanımları verilmiĢ ve e-Sporun kısa tarihsel geliĢimi 

anlatılmıĢtır. 

2.1. e-Sporun Tanımı 
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KarĢılaĢmaya dayalı oyunlarla ilgili akademik ÑalıĢmalarda e-Spor hakkında konuĢurken bilimsel 

ortak bir tanıma ihtiyaÑ duyulmaktadır. Ancak henüz genel olarak kabul edilmiĢ bir tanım 

bulunmamaktadır. Genellikle profesyonel oyunun karĢılığı olarak, profesyonel kuralları olan 

karĢılaĢmaya dayalı bilgisayar oyunları oynamak Ģeklinde ifade edilmiĢtir. (Wagner, 2006:2). AĢağıda 

yazında karĢılaĢılan e-Spor tanımları verilmiĢtir. 

―e-Spor, insanların bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanarak zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerini 

geliĢtirdikleri spor faaliyetleri alanlarıdır‖ (Wagner, 2006:3). 

―Sporun öncelikli yönlerinin elektronik sistemler tarafından kolaylaĢtırıldığı, hem oyuncuların ve 

takımların girdilerine hem de e-Spor sisteminin Ñıktılarına insan-bilgisayar ara yüzleriyle aracılık eden 

bir spor biÑimidir‖ (Hamari ve Sjöblom, 2017:201). 

―Elektronik sporlar takımlar halinde ya da birey olarak, farklı iÑerik dallarında, refleks, el-göz 

koordinasyonu, hızlı karar verme, takım ve kaynak yönetimi gibi yeteneklerin ön plana Ñıktığı sanal 

rekabet platformlarıdır‖ (T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI, 2017a:2). 

―Organize olmuĢ Ģekilde karĢılaĢmaya dayalı (bilgisayar) oyunu oynamak; üÑüncü kiĢiler tarafından 

düzenlenen bir etkinlik veya ligde birbirlerinden aÑık bir Ģekilde farklı oyuncu veya takımların belirli 

bir amaca ulaĢmak iÑin (bir para ödülü veya turnuvayı kazanmak gibi) karĢılaĢmalarıdır‖ (Newzoo, 

2018:2). 

―Elektronik sporlar (diğer adlarıyla e-Spor), organize bilgisayar oyunu yarıĢmalarına verilen isimdir. 

Genellikle profesyonel oyuncular arasında düzenlenir‖ (Milliyet, 2017). 

―e-Spor online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalıdır. Elektronik spor, dünyanın dört bir yanından 

kiĢilerin internet aracılığıyla buluĢup oyun oynayabileceği ya da belli zamanlarda düzenlenen 

uluslararası büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen 

insanların buluĢup, oyun oynayabilecekleri bir spor olarak tanımlanabilir. Diğer spor 

müsabakalarındaki gibi e-Spor müsabakalarında da kiĢiler veya takımlar karĢı karĢıya getirilir ve 

ÑeĢitli yeteneklerinin konuĢacağı, oyunu izlemesi ve yapması keyifli bir ortam oluĢturulur. Diğer 

sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel Ñaba ve beceri gerektirir‖ (Fanatik, 2017). 

Bu tanımlar ÑerÑevesinde e-Spor, rekabete dayalı bilgisayar oyunlarında teknolojinin kullanıldığı, lig 

ve etkinliklerde amatör/profesyonel düzeyde bireysel veya takım olarak oynanan, oynanan oyuna özgü 

kuralların olduğu, oyun geliĢtiriciler, bireyler, takımlar, organizatörler, sponsorlar, izleyiciler gibi 

paydaĢların yer aldığı spor dalı olduğu söylenebilir.  

Êlkemizde yapılan ÑalıĢtayda, öncelikli hedeflerden biri olan ―e-Sporun tanımını ortaya koyma‖ ile 

ilgili yapılan ÑalıĢmalar neticesinde e-Spor üzerine ortak bir tanımlamanın bulunmadığı belirtilmiĢtir. 

Kamuoyu tarafından benimsenecek ortak bir tanımlamaya ihtiyaÑ duyulduğu, mevcut tanımlamaların 

belirsiz ve bir dijital oyunun e-Spor olup olmadığı konusunda ÑalıĢmalar yapılması önerilmiĢtir (T.C. 

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI, 2017b:2). 

2.2. e-Sporun Tarihsel GeliĢimi 

e-Sporun tarihi atari dönemi ve internet dönemi olarak iki döneme ayrılabilir (Lee ve Schoenstedt, 

2011:39). 1980 ile 1990 yılları arası atari dönemidir. SEGA Ģirketinin Aralık 1974‘te sponsor olduğu 

―All Japan TV Game Championships in Tokyo‖ Japonya‘daki 300 yerel Ģampiyon arasından 16 

finalistin seÑildiği bir yarıĢmadır ve 1980‘lerde Amerika‘da ortaya Ñıkacak e-Spor patlamasının 

habercisi gibidir. e-Sporun tarihsel olarak ortaya ÑıkıĢının 1980‘lerde baĢladığı söylenebilir. Ézellikle 

1980-1981 yılları atari oyunları tarihi iÑin en önemli yıllar olduğu belirtilmiĢtir. Bu yıllar Pac-Man, 

Centipede, Donkey Kong, Frogger ve Galaga gibi oyunların piyasaya Ñıktığı yıllardır. Oyun 

sektöründe yaĢanan patlama interaktif oyunların, yeni innovatif oyun biÑimlerinin, genÑ insanlar 

arasında artan popülerliğin ve dijital eğlence teknolojilerinde ekonomik büyümenin hızlı yayılmasına 

neden olmuĢtur. Atari oyunlarından 1981-1982 yıllarında 5 milyon dolar kazanıldığı tahmin 

edilmektedir ve bu da 20 milyar Ñeyrekliğin oyun makinalarına atıldığı anlamına gelir. Amerika‘da 

1982 yılında 1,5 milyon atari makinası 24.000 atari salonunda ve 400.000 sokakta faaliyet göstermiĢtir 

(Borowy ve Jin, 2013:2260). Atari oyunlarıyla aslında rekabete dayalı oyun kültürü geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Rekabete dayalı bilgisayar oyunlarıyla ilgili araĢtırmaların baĢlangıÑ aĢamasında 

olmasının temel nedeni batı kültüründe rekabete dayalı oyunun sadece ―birinci Ģahıs niĢancı‖ veya 

―birinci bakıĢtan niĢancı‖ (first person shooter-FPS) tarzındaki oyunlarla (Wolfenstein, Doom, Duke, 

Nukem, Quake) sınırlı kabul edilmesidir. Hemen hemen herhangi bir akademik tartıĢma bu tarzdaki 

oyunlara etik olarak yöneltilen eleĢtiriler nedeniyle kilitlenmiĢtir. Elektronik Spor veya e-Spor 

kavramının kullanılmasının ortaya ÑıkıĢı güvenilir bir kaynak olabilecek ÆevrimiÑi Oyuncular 

Birliği‘nin (Online Gamers Association-OGA) 1999 yılındaki faaliyete geÑmesiyle ilgili basın 

aÑıklaması olduğu söylenebilir. GenÑlerde e-Sporun ortaya ÑıkıĢı dünya genelinde kültürle 

iliĢkilendirilse de doğu ve batının değer sistemlerindeki iki farklı oyun kültürü olarak ayrılmıĢtır. 

Amerika‘da ve Avrupa‘da genellikle ilk olarak ağa bağlı olarak oynanan 1993‘te Ñıkan Doom ve 

1996‘da Ñıkan Quake isimli birinci Ģahıs niĢancı tarzındaki oyunların piyasaya ÑıkıĢıyla 
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iliĢkilendirilmiĢtir. Bu zaman boyunca kabile olarak adlandırılan ÑevrimiÑi oyuncular ÑevrimiÑi 

turnuvalarda yarıĢmaya baĢladılar. 1997‘de birkaÑ profesyonel ve yarı profesyonel ÑevrimiÑi oyun 

ligleri oluĢturulmuĢtur. Bunlardan hala etkisi hissedilen ve iĢ fikri Amerika‘daki önde gelen spor 

ligleri tarafından model alınan Siberatlet Profesyonel Ligi (SPL)‘dir (Cyberathlete Professional 

League-CPL). SPL turnuvaları arasında ilk kez canlı olarak izleyiciler önünde yapılan turnuva 1997 

yılındaki ―The Foremost Roundup of Advanced Gamers‖ veya diğer adıyla ―The Frag‖dir. SPL 

sayesinde profesyonel bilgisayar oyunu oynamak geliĢmekte olan izleyici sporu haline gelmiĢtir. 

1999‘da oyun geliĢtirme Ģirketi Valve birinci Ģahıs niĢancı tarzındaki oyunları olan Half-Life‘ın biraz 

değiĢiği ―Counter Strike‖ı ÑıkarmıĢtır. Bu oyun batı e-Spor karĢılaĢmalarının merkezinde yer almıĢtır 

(Wagner, 2006:1).  

Doğuda ise e-Spor kültürü Kore‘de baĢlamıĢtır. 90‘ların ortalarında Kore politika yapıcıları Kore 

geniĢbant altyapısının hızlı büyümesine neden olan ileri telekom uygulamalarını yeniden 

düzenlemiĢlerdir. Bu altyapının Ñoğunlukla dijital televizyon ve ÑevrimiÑi oyun gibi iÑeriklerle 

doldurulması gerekmiĢtir. Amerikalılar ve Avrupalıların birinci Ģahıs niĢancı tarzındaki oyunların 

aksine Kore‘liler Koreli bir oyun geliĢtirme Ģirketi olan NCSoft tarafından 1998‘de Ñıkarılan ―Linage‖ 

gibi Devasa Æok Oyunculu ÆevrimiÑi Rol Yapma Oyunları (Massively Multi-user Online Role 

Playing Games-MMORPG) ve GerÑek Zamanlı Strateji Oyunlarını (Real Time Strategy Games) tercih 

etmiĢlerdir. 90‘ların sonlarında Kore oyun piyasası 1994 tarihinde Ñıkan WarCraft‘ın varisi olan 

Kaliforniya firması Blizzard Entertaintment‘ın 1998 tarihindeki sunulan Ñok kullanıcılı gerÑek 

zamanlı strateji oyunu StarCraft egemen olmuĢtur. Bu oyun özellikle karĢılaĢmalı oyun iÑin uygundur. 

Kore‘de devasa geniĢbant altyapısı sayesinde televizyonlar bilgisayar oyunlarını yayınlamaya 

odaklanmıĢlardır. Bu unsurların birleĢiminin bir sonucu olarak bireysel StarCraft oyuncuları önde 

gelen liglerdeki diğer sporcular gibi idol statüsü kazanmıĢlardır. Günümüzde batı ve doğu e-Spor 

kültürlerini bir araya getirmeye ÑalıĢan World Cyber Games gibi küresel e-Spor etkinliklerinin sayısı 

artmakla birlikte bu iki iĢ ekosistemi oldukÑa birbirinden ayrılmıĢ ve bağımsız geliĢim gösterdiği 

görülmektedir. Bu durum farklı kültürlerin farklı spor disiplinlerini tercih etmesinde geleneksel 

sporlarda da bulunmaktadır (Wagner, 2006:2). KurumsallaĢma adına e-Sporla ilgili geliĢmelerin 1997 

yılında Siberatlet Profesyonel Ligiyle baĢladığı söylenebilir. 2000 yılında Elektronik Spor Ligi, 2002 

yılında Major League Gaming, 2008 yılında Uluslararası eSpor Federasyonu‘nun kurulması mihenk 

taĢlarıdır. Êlkemizde e-Sporla ilgili 2011 yılında Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu kurulmuĢ, 

2013 yılında GeliĢmekte Olan Spor BranĢları Federasyonu‘nda Dijital Oyunlar BranĢında faaliyetler 

sürdürülmektedir. Ayrıca GenÑlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından e-Sporcu 

lisansı verilmektedir. 

 

e-SporEndüstrisi 

Bu baĢlık altında e-Spor endüstrisinin paydaĢlarını ÑerÑevesinde dijital oyun piyasası, oyun üreticileri 

ve yayıncıları, sponsorlar, bireysel sporcular/takımlar, mevcut ve gelecek ekonomik durumu 

anlatılmıĢtır. 

3.1. e-Spor Endüstrisinin PaydaĢları 

e-Sporun paydaĢları olanlar veya değer ağında bulunanlar, oyun üreticileri, takım sahipleri, 

takımlar/bireysel oyuncular, menajerler, organizatörler, takım sahipleri, seyirciler, sponsorlardır. 

AĢağıda ġekil 1‘de e-Spor endüstrisinin paydaĢları verilmiĢtir (Seo, 2013:1543; T.C. AĠLE VE 

SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI, 2017a:7 derlenerek hazırlanmıĢtır). 

 

ġekil 1. e-Spor Endüstrisinin PaydaĢları 

 
3.1.1. Oyun Üreticileri 

Oyun üreticileri geleneksel anlayıĢ sayılabilecek sadece oyun odaklı anlayıĢlarını değiĢtirmiĢlerdir. 

Stratejik konumlandırmalarını oyun üretme, oyun izletme, oyuncular ile oyuncular arasında ve 

oyuncularla izleyiciler arasında etkileĢimi sağlama, dijital pazarlama ve medya üzerinden küresel 

eğlence Ģirketi olmak üzere gerÑekleĢtirmektedirler. Bu dönüĢümleri doğal olarak elde edilen 

gelirlerine de yansımaktadır. Grafik 1‘de Dünya oyun piyasasındaki gelirler yıllar itibariyle 

verilmiĢtir, 2018-2020 tahmindir (Newzoo, 2017a:8). 
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Grafik 1. 2012-2020 Yılları Dünya Oyun Piyasası Gelirleri (Milyar Dolar) 

 
Dünya oyun pazarından yıllar itibariyle elde edilen gelirler Grafik1‘de görüldüğü üzere 2012 yılında 

70,57, 2013 yılında 76,48, 2014 yılında 84,72, 2015 yılında 91,91, 2016 yılında 101,06 ve 2017 

yılında 108,9 milyar dolardır. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında tahmini elde edilecek gelirler verilmiĢtir. 

Dünya oyun pazarının 2018 yılında 115,83, 2019 yılında 122,72 ve 2020 yılında 128,46 milyar dolar 

gelir elde edeceği tahmin edilmektedir. Dünya oyun gelirleri beĢ bölgeye ayrılmıĢtır. 2017 yılında 

Dünya‘da bölgelere göre oyun gelirleri Grafik 2‘de verilmiĢtir (Newzoo, 2017a:12). 

Grafik 2. Dünya‘da Bölgelere Göre Oyun Gelirleri (Milyar Dolar) 

 
Asya-Pasifik bölgesinin 2017 yılında 51,2 milyar dolar gelir yaratacağı ve toplam gelirin %47‘si 

olduğu görülmektedir. Bir önceki yılın gelirine göre %9,2 büyümüĢtür. 2016 yılı ile 2017 yılı verileri 

karĢılaĢtırıldığında bölgelerin elde ettikleri oranlar değiĢmemiĢtir. Kuzey Amerika %25‘lik pazar payı 

ve 27 milyar dolar gelir ile ikinci bölgedir. Kuzey Amerika‘da 2016 yılına göre büyüme %4 artacaktır. 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika %24‘lük pazar payı ve 26,2 milyar dolar gelir ile üÑüncü bölgedir. 

Güney Amerika %4‘lük pazar payı ve 4,4 milyar dolar gelir ile dördüncü bölgedir. Gelecek yıllarda en 

hızlı büyümenin Æin, Japonya ve Güney Kore‘nin dıĢında kalan Asya ülkelerinde gerÑekleĢeceği 

beklenmektedir. 2016 yılında 4,5 milyar dolar gelir elde edilen bu ülkelerden 2020 yılında 10,5 milyar 

dolar gelire ulaĢılacağı tahmin edilmektedir (Newzoo, 2017:12). 2017 yılı itibariyle en fazla oyun 

geliri elde edilen veya en fazla oyuna harcama yapan yirmi ülkenin sıralaması Tablo 1‘de verilmiĢtir 

(Newzoo, 2017a:15). 

Tablo 1. 2017 Yılında En Fazla Oyun Geliri Elde Edilen Ġlk 20 Êlke 
Sıra Ülke Nüfus (Milyon) Çevrimiçi Nüfus (Milyon) Gelir (Milyon $) 

1 Æin 1.388 802 25.757 

2 Amerika 326 261 25.060 

3 Japonya 126 120 12.546 

4 Almanya 81 73 4.378 

5 Ġngiltere 66 62 4.218 

6 Güney Kore 51 47 4.188 

7 Fransa 65 57 2.967 

8 Kanada 37 33 1.947 

9 Ġspanya 46 38 1.913 

10 Ġtalya 60 43 1.875 

11 Rusya 143 113 1.485 

12 Meksika 130 84 1.428 

13 Brezilya 211 140 1.334 

14 Avusturalya 25 22 1.234 

15 Tayvan 23 21 1.029 

16 Endonezya 26,4 72 880 

17 Hindistan 1.343 429 818 

18 Türkiye 80 49 774 

19 Suudi Arabistan 33 25 651 

20 Tayland 68 32 597 
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Tablo 1‘e göre 2017 yılında en fazla oyun geliri elde edilen (oyuna harcama yapan) ülke 25,757 

milyar dolarla Æin‘dir. Bu ülkeyi ikinci sıradaki 25,060 milyar dolarla Amerika ve üÑüncü sıradaki 

12,546 milyar dolarla Japonya izlemektedir. Türkiye 2017 yılında oyundan elde edilen 

gelirde/harcamada 774 milyon dolarla 18. sıradadır. En fazla oyun geliri elde eden oyun firmaları 

Tablo 2‘de verilmiĢtir (Newzoo, 2018b). 

Tablo 2. En Fazla Oyun Geliri Elde Eden 25 Oyun Firması 

Sıra Firma 
2016 

(Milyon $) 
Firma 

2017 Eylül Ġtibariyle 

(Milyon $) 

1 Tencent 12.009 Tencent 12.701 

2 Sony* 7.837 Sony* 6.642 

3 Activision Blizzard 6.607 Activision Blizzard 4.975 

4 Microsoft* 6.477 Apple* 4.854 

5 Apple* 5.834 Microsoft* 4.764 

6 EA 4.626 NetEase  4.072 

7 NetEase 4.177 EA 3.935 

8 Google* 4.065 Google* 3.093 

9 Bandai Namco 1.991 Nintendo  1.879 

10 Nintendo 1.831 Bandai Namco 1.737 

11 Square Enix 1.666 Nexon  1.557 

12 Warner Bros 1.606 Netmarble  1.503 

13 Ubisoft 1.602 Take Two Interactive  1.433 

14 Take Two Interactive 1.585 Square Enix 1.323 

15 Nexon 1.564 Ubisoft 1.245 

16 Mixi* 1.437 Warner Bros 1.223 

17 Netmarble 1.247 Mixi 1.131 

18 Cyber Agent 1.082 NCSoft  1.018 

19 GungHo Entertaintment 961 Cyber Agent  900 

20 Disney* 908 Konami  766 

21 DeNA 859 Perfect World 681 

22 NCSoft 817 DeNA 651 

23 Konami 814 Disney* 624 

24 Sega 786 GungHo Entertaintment 598 

25 Facebook 753 Zynga 587 

TOPLAM 73.141 TOPLAM 63.892 
* tahmine dayanmaktadır. 

3.1.1.1. e-Spor Oyun Üreticileri ve Oyun Türleri 

Günümüzde e-Spor ağırlıklı olarak kiĢisel bilgisayarlardan, taĢınabilir akıllı cihazlar ve oyun 

konsollarından düzenlenebilmektedir. Farklı oyun türleri iÑin farklı platformlar öne Ñıkmaktadır. Her 

oyun oynandığı platforma özgü iÑerik taĢımaktadır (T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR 

BAKANLIĞI, 2017a:3). 2017 yılında en fazla oyuncu sayısı baz alınarak oynanan e-Spor oyunları ve 

bu oyunları üreten firmalar Tablo 3‘te verilmiĢtir (Statista, 2018a verilerinden yararlanılarak tablo 

hazırlanmıĢtır). 

Tablo 3. 2017 Yılında En Fazla Oynanan e-Spor Oyunları, Êreticileri ve Oyuncu Sayıları 

Oyun 

Ġsmi 

Üretici 

Firma/lar 
Ülke 

Oyuncu 

Sayısı 

(Milyon) 

League of Legends Riot Amerika 100 

Call of Duty Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Amerika 28,1 

Hearthstone Blizzard Entertainment Amerika 23,9 

DOTA 2 Valve Amerika 12,6 

World of Tanks Wargaming Beyaz Rusya 12,3 

FIFA 17 EA-Electronic Arts Kanada 12,3 

Counter Strike:Global Offensive Valve Amerika 11,9 

PlayerUnknown‘s Battlegrounds Bluehole Studio, PUBG Corporation Güney Kore 6,8 

StarCraft II Blizzard Entertainment Amerika 2,4 

Oyun üreticileri (geliĢtiricileri) arasında oyuncu sayısı sıralamasına göre 6 Amerika, 1 Beyaz Rusya, 1 

Kanada ve 1 Güney Kore firması bulunmaktadır. 2017 yılı Ağustos ayında 100 milyon oyuncu sayısı 

ile League of Legends, 28,1 milyon oyuncu sayısıyla Call of Duty, 23,9 milyon oyuncu sayısıyla 

Hearthstone ve 12,6 milyon oyuncu sayısıyla DOTA 2 sıralamada ilk dört oyundur. Burada tercih 

edilen oyun türlerini kısaca aÑıklamak yerinde olacaktır. Birinci kiĢi niĢancı oyunları, hem bireysel 

hem de takım olarak oynanabilir. Birinci kiĢi niĢancı oyunlarında oyuncu, dijital oyun ortamını sanal 

karakterin gözünden görmektedir. Oyunlar askeri simülasyon ve fantastik dünyalar gibi iÑerikler 

sunmakta ve on sekiz üzeri yaĢ sınırı bulunmaktadır. Bu türdeki oyunlarda refleks, hızlı karar verme, 

takım yönetimi gibi konular baĢarı iÑin gereklidir. Êlkemizde oynanan bu tarzdaki oyunlara Counter 

Strike, Overwatch, Quake, CrossFire, Zula, Wolfteam, Pointblank örnek olarak verilebilir. DövüĢ 

oyunları Ñoğunlukla bireysel olarak oynanan oyunlardır ve ortalama yaĢ sınırı on üÑ ile on sekiz 

arasında değiĢmektedir. Belirli bir dövüĢ biÑimini temsil eden sanal karakterler ile diğer oyuncuların 
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seÑtiği sanal karaktere üstün gelmeye ÑalıĢır. Genellikle bir oyuncuya karĢı baĢka bir oyuncu Ģeklinde 

oynanır. Street Fighter ve Tekken gibi oyunlar örnek olarak verilebilir. GerÑek Zamanlı Strateji 

oyunları Ñoğunlukla bireysel ancak takım olarak da oynanır. Oyuncu sahip olduğu kaynakları doğru 

Ģekilde yöneterek bir ordu kurar. Kaynak yönetimi, üretim zamanlaması, arazi Ģartları, zamanlama 

gibi faktörleri aynı anda yöneterek, rakibin ordularına üstün gelmeye ÑalıĢır. StarCraft bu oyun 

türündedir. 

Spor ve yarıĢ oyunları, geleneksel sporların sanal ortama aktarılmıĢ biÑimidir. Futbol, basketbol, tenis 

gibi sporlarda, oyun firmalarının bu spor dallarının federasyonlarıyla lisans anlaĢmaları yapmalarıyla, 

bu dallarda faaliyet gösteren ünlü takımların ya da sporcuların gerÑekÑi özellik ve nitelikleriyle 

birlikte sanal ortama aktarılmasına imkÍn tanımıĢtır. FIFA, UFC, Pro Evolution Soccer, Fight Night, 

NBA2K 2017, Trackmania bu türün örnekleridir. Devasa ÆevrimiÑi Mücadele Arenası (Massively 

Online Battle Arena-MOBA) en Ñok tercih edilen e-Spor dalı olduğu söylenebilir. League of Legends 

ve DOTA gibi oyunların her türlü bilgisayarda ÑalıĢabilmesi, takım olarak ve hızlı bir tempoda 

oynanması yaygınlaĢmasını kolaylaĢtırmıĢtır (T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR 

BAKANLIĞI, 2017a:3-4). 

3.1.1.2. e-Spor Oyunları ĠĢ ve Ġçerik Modelleri 

e-Spor oyunları iÑin Perakende Modeli, GeniĢleme Paketi Modeli ve Êcretsiz ĠÑerik Modeli olarak üÑ 

tür model olduğu söylenebilir. Perakende modelinde, 1990‘lı yılların ikinci yarısına kadar oyun 

üreticileri ve dağıtıcıları perakende sektöründe benzer Ģekilde ÑalıĢmaktaydı. Oyun üreticisi tarafından 

bir fikri mülk yaratılır. Bu fikri mülkü üretici projelendirir, projenin bütÑesi, ihtiyaÑları ve ne kadar 

sürede tamamlanacağını belirler. Êreticinin yarattığı iÑerik fiziksel bir ortama kaydedilir (disket, CD 

vb.). Êreticinin iÑeriğini alan oyun dağıtıcısı fikri mülk üzerine belli bir satıĢ komisyonu ve/veya 

hakları karĢılığında seri üretim, paketleme, dağıtım gibi lojistik ve pazarlama faaliyetlerini yerine 

getirir. Bu modelde üretici ve dağıtıcı pazarlama faaliyetlerini ve maliyetleri de paylaĢmaktadırlar. 

Êretici ve dağıtıcının son kullanıcı üzerinde bir fiyat limiti bulunmakta, mağazadaki etiket satıĢ fiyatı 

dıĢında bir fiyatlandırma yapmak mümkün değildir. Oyunu satın alan oyuncu bir kereye mahsus ücret 

ödemesi yapmaktadır (T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI, 2017a:4). 

GeniĢleme Paketi Modelinde, oyuncu oyunu belirlenmiĢ olan etiket fiyatından satın alıp, üreticinin 

daha sonra piyasaya Ñıkardığı, oyuna yeni özellikler ekleyen geniĢleme paketlerini daha ucuz bir 

fiyattan satın alabilmektedir. Bu modelde oyun üreticileri ve dağıtıcıları son kullanıcıdan aynı oyunla 

ilgili birden fazla tahsilat yapmaktadırlar. Böylece üretim maliyetleri Ñıkarıldıktan sonra üretici ve 

dağıtıcılara perakende iĢ modeline göre daha fazla marj kalmaktadır (T.C. AĠLE VE SOSYAL 

POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI, 2017a:5). 

Êcretsiz ĠÑerik Modeli son on yılda popüler olmuĢ ve ―Bir Servis Olarak Oyun‖ (Games as a Service) 

iĢ modelinin ortaya Ñıkmasını sağlamıĢtır. Oyunlar teorik olarak ücretsiz oynansa da oyuncu oyun 

iÑerisinde ÑeĢitli avantajlar sağlayacak ek ürünleri gerÑek para ödeyerek satın alabilmektedir. 

Perakende modeline göre bu iĢ modelinde üretici ve dağıtıcı oyuncudan aynı oyun ile birkaÑ kez para 

tahsil edebilmektedir. Perakende modelinde son kullanıcı para tahsil limiti ortalama 100$ iken, 

Êcretsiz ĠÑerik Modelinde herhangi bir limit bulunmamaktadır. ġekil 2‘de ücretsiz iÑerik modelinin 

iĢleyiĢi gösterilmiĢtir (T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI, 2017a:5). 

ġekil 2. Êcretsiz ĠÑerik Modelinin ĠĢleyiĢi 

 
Êcretsiz iÑerik modelinde üretim maliyetleri daha düĢük, ücretsiz oyunların Ñok büyük kısmının 

ÑevrimiÑi oynanması sebebiyle oyuncu kazanımı, sürdürülebilirliği, tekrar hedefleme gibi pazarlama 

faaliyetleri ve maliyetleri daha fazladır. Oyuncu sayısının artması da firmaların müĢteri destek 

maliyetlerini artırmaktadır. Bu iĢ modelinde oyuncuyu mümkün olduğu kadar uzun süre oyunda 

tutabilmek amaÑlardan biridir, oyuncunun oyunda kaldığı süre ne kadar fazlaysa o kadar Ñok değer 
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üretir ve buna ―Bir Servis Olarak Oyun‖ (Game as a Service) denir. Doğal olarak servis iĢ modelinde 

üretici ve dağıtıcı oyuncu üzerine daha fazla odaklanır. Êlkemizde en fazla tercih edilen oyunlar 

ücretsiz iÑerik modelini uygulamaktadırlar. Bu iĢ modeline sahip olan oyunların ücretsiz, öğrenme 

eğrisi düĢük, kolay ulaĢılabilir olması, her bütÑeye uygun kiĢisel bilgisayarda ÑalıĢması, akıllı 

cihazlarda tercih edilmesi, Ñoğunlukla ÑevrimiÑi oynanması ortak noktasıdır. Ayrıca League of 

Legends, World of Tanks, Clash of Clans gibi rekabete dayalı oyunların büyük bir kısmı ücretsiz 

iÑerik modelini uygulamaktadırlar (T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI, 

2017a:6). 

3.1.2. Bireysel Sporcular/Takımlar 

Elektronik spor denilince akla elektronik cihazların performans artırmak amacıyla geleneksel 

sporlarda kullanılması gelebilir. Elektronik ve bilgisayarlı sistemler geleneksel sporlardaki faaliyetlere 

yardımcı olması iÑin kullanılabilir ancak e-Spor denilince faaliyetler sanal ortamda, 

dijital/elektronik/bilgisayar aracılığının olduğu Ñevrelerde gerÑekleĢmektedir. e-Sporcular gerÑek 

dünyada insan-bilgisayar ara yüzünü (insan girdileri: mouse, klavye, mikrofon, hareket sensörleri, 

ağırlık sensörleri, hızlanma sensörleri. Bilgisayar Ñıktıları: görüntü araÑları, dokunma duyusuyla ilgili 

geri besleme, ses cihazları) kapsayan spor ekipmanlarını kullanırlar ve oyun alanları elektronik 

sistemlerdir. Geleneksel sporcular ise insan-fiziksel nesne ara yüzünü kullanırlar veya herhangi bir 

donanıma ihtiyaÑları olmayabilir ve oyun alanları gerÑek dünyadır (Hamari ve Sjöblom, 2017:213). e-

Sporcular yeni nesil atlet olarak görülmektedir. Bu sporcular oyun geÑmiĢleri olan, kendilerini atlet 

olarak gören, kariyerlerini e-Spor koÑu veya oyun analisti olarak devam ettirmek istemektedirler 

(Schaeperkoetter vd., 2017:12). Tablo 3‘te oyuncu sayılarına göre oyunlar verilmiĢtir. e-Sporcular 

takım oluĢturarak da oyunlara katılabilmektedirler. e-Spordaki büyümeyi gören bazı üniversitelerde de 

e-Spor takımları oluĢturulmuĢtur. Haziran 2014‘te e-Sporu üniversite spor takımı olarak kabul eden 

ilk üniversite Pittsburg‘taki Robert Morris Êniversitesidir ve e-Spor atletleri iÑin burs vermektedir 

(%50 eğitim, %50 oda ve yemek). Oyuncularına 500.000 doların üzerinde burs dağıtmıĢtır. Aralık 

2014‘te Pikeville ikinci e-Spor üniversite takımını kurmuĢtur. Êlkemizde BahÑeĢehir Êniversitesi 

kendi üniversite e-Spor takımı kurmuĢ ve burs vermektedir. Tablo 3‘te 2000-2017 yılları en fazla gelir 

elde eden e-Sporcular verilmiĢtir (esportsearnings.com verilerinden yararlanılarak hazırlanmıĢtır). 

 

Tablo 3. 2000-2017 Yılları Arası En Fazla Gelir Elde Eden e-Sporcular 

Yıl Oyuncu Adı 
Ġlgili Yıl Kazandığı 

Ödül ($) 

Kariyeri Boyunca 

Toplam Kazandığı 

Ödül ($) 

2000 Johnathan Wendel 94.974,32 456.089,23 

2001 Kang, Byung Geon 66.000,00 139.466,67 

2002 Lim, Yo Hwan 32.482,47 171.858,91 

2003 Emil Christensen 32.428,15 78.338,13 

2004 Yang, Meng 129.748,16 152.023,16 

2005 Johnathan Wendel 231.000,00 456.089,23 

2006 Mae, Jae Yoon 114.913,45 338.901,24 

2007 Jang, Jae Ho 172.607,13 504.496,05 

2008 Lee, Jae Dong 130.494,95 627.936,35 

2009 Lee, Jae Dong 86.265,66 627.936,35 

2010 Lee, Young Ho 194.924,30 613.362,18 

2011 Jung, Jong Hyun 257.502,49 408.891,74 

2012 Zeng, Hongda 218.219,79 1.640.565,73 

2013 Gustav Magnusson 320.990,26 1.587.973,48 

2014 Chen, Zhihao 1.112.281,00 1.761.647,03 

2015 Saahil Arora 1.730.083,34 2.937.956,27 

2016 Li Peng 1.923.676,32 1.998.867,63 

2017 Kuro Takhasomi 2.436.667,40 3.498.039,35 

Tablo 3 incelendiğinde özellikle 2011yılından sonra kazanılan ödül tutarlarında Ñok büyük bir artıĢ 

olduğu görülmektedir. Tablo 4‘te 2000-2017 yılları arası en fazla gelir elde eden takımlar verilmiĢtir 

(esportsearnings.com verilerinden yararlanılarak hazırlanmıĢtır). 
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Tablo 4. 2000-2017 Yılları Arası En Fazla Gelir Elde Eden Takımlar 
Yıl Takımın Adı Turnuva Sayısı Kazandığı Ödül ($) 

2000 Ninjas in Pyjamas 2 3.420,64 

2001 Ninjas in Pyjamas 4 66.755,10 

2002 SK Gaming 7 64.527,74 

2003 SK Gaming 21 214.677,11 

2004 SK Gaming 34 144.358,94 

2005 Fnatic 21 351.925,34 

2006 SK Telecom T1 18 171.955,41 

2007 Chicago Chimera 6 497.000,00 

2008 Birmingham Salvo 7 553.099,02 

2009 Fnatic 24 201.780,56 

2010 KT Rolster 11 218.479,79 

2011 Natus Vincere 31 1.120.364,74 

2012 Invictus Gaming 37 1.268.687,01 

2013 Alliance 34 1.678.715,78 

2014 Newbee 17 5.491.558,33 

2015 Evil Geniuses 97 8.958.260,55 

2016 Wings Gaming 17 9.624.606,47 

2017 Team Liquid 249 13.427.992,44 

Tablo 4 incelendiğinde özellikle 2011 yılından sonra takımların kazandıkları ödül tutarlarında büyük 

bir artıĢ olduğu görülmektedir. e-Spor oyunu oynama süresiyle karĢılaĢma ve rakip baskısının pozitif, 

yetenek geliĢtirme ile arasında negatif anlamlı iliĢki bulunmaktadır. Ġlgi duyulmasının en önemli 

nedeninin rekabet ve üstünlük kurma isteği olduğu söylenebilir (Lee ve Schoenstedt, 2011:43). 
3.1.3. Seyirciler 

2017 yılında 191 milyon e-Spor hayranı ve 194 milyon ara sıra e-Spor izleyenlerle birlikte toplam 385 

milyon e-Spor izleyicisi vardır. 2020 yılında e-Spor hayran sayısının %50 artarak 286 milyona 

ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi geliĢmekte olan 

bölgelerdeki büyümenin, FIFA ve Overwatch gibi franchisinglerin ve TV yayınlarındaki artıĢın 

küresel e-Spor izlenirliğinin artmasındaki ana nedenleri olacağı düĢünülmektedir. e-Spor hayranları 

ayda bir defadan fazla e-Spor izleyenler ve/veya amatör olarak e-Spor liglerinde oynayanlardır. Ara 

sıra izleyenlerden kastedilen ayda bir bile izlemeyenlerdir (Newzoo, 2018a:2). Grafik 3te dünya 

genelinde 2012-2020 yılları e-Spor izleyici sayıları verilmiĢtir (Statista, 2018b). 

Grafik 3. Dünya Genelinde 2012-2020 Yılları e-Spor Ġzleyici Sayıları (Milyon) 

 
*2018, 2019 ve 2020 yılları tahmindir. 

2014 yılında toplam e-Spor izleyicisi 204 milyondur. 90 milyon e-Spor hayranı ve 114 milyon ara sıra 

izlemektedir. 2015 yılında toplam izleyicisi 235 milyondur. 120 milyon e-Spor hayranı ve 115 milyon 

ara sıra izlemektedir. 2016 yılında toplam e-Spor izleyicisi 323 milyondur. 162 milyon e-Spor hayranı 

ve 161 milyon e-Sporu ara sıra izlemektedir. 2017 yılında toplam e-Spor izleyicisi 385 milyondur. 191 

milyon e-Spor hayranı ve 194 milyon ara sıra izlemektedir. 2018 yılında toplam e-Spor izleyicisi 389 

milyon, 2019 yılında 427 milyon ve 2020 yılında 589 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Grafik 4‘te 

e-Spor hayran izleyici kitlesinin cinsiyet ve yaĢ grupları verilmiĢtir (Newzoo, 2017b:18). 

Grafik 4. 2016 Yılı e-Spor Hayranlarının Cinsiyet ve YaĢ Grupları 
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Grafik 4 incelendiğinde, e-Spor hayran izleyici kitlesinin büyük Ñoğunlukla 21-35 yaĢ erkek izleyici 

olduğu görülmektedir. Grafik 5‘te 2016 yılında e-Sporu ara sıra izleyenlerin cinsiyet ve yaĢ grupları 

verilmiĢtir (Newzoo, 2017b:18). 

Grafik 5. 2016 Yılı e-Sporu Ara Sıra Ġzleyenlerin Cinsiyet ve YaĢ Grupları 

 
Grafik 5 incelendiğinde, e-Sporu ara sıra izleyen büyük Ñoğunlukla 21-35 yaĢ arası erkek olduğu 

görülmektedir. 

Geleneksel sporların izleyici kitlesi olduğu gibi e-Sporun da bir izleyici kitlesi bulunmaktadır. e-Spor 

internet üzerinden takip edilmekte ve izlenmektedir. e-Sporun izlenme nedenleri arasında karĢılaĢmak, 

mücadele etmek ve gerÑeklerden kaÑma (escapism) sayılabilir. e-Spor izleme sıklığıyla günlük 

hayattan kaÑma, e-Spor hakkında bilgi sahibi olma ve yenilik arasında pozitif anlamlı iliĢki 

bulunmuĢken, estetikle negatif iliĢkisi bulunmuĢtur (Hamari ve Sjöblom, 2017:221). 

3.1.4. Sponsorlar 

Markalar e-Spor alanında takımlara, organizasyonlara, turnuvalara ve yayın platformlarına sponsor 

olmak iÑin bu pazara yatırım yapmaktadırlar. Bu markalar Ñoğunlukla teknoloji, oyun, tüketici 

elektroniği markaları olmakla birlikte e-Sporla doğrudan iliĢkili olmayan markaların 

sponsorluklarında da artıĢ vardır. Ézellikle takımlar, ligler ve turnuvalar iliĢkilerini otomotiv, 

yiyecek/iÑecek, kiĢisel bakım ve finans/sigorta sektörlerindeki markalarla geliĢtirmektedirler. e-Spor 

pazar alanındaki takımların, oyuncuların, reklam ve yayın modellerinin fazla olması markalar iÑin bir 

zorluk oluĢtursa da büyük fırsatlar ve yatırım getirisi sunmaktadır. Markalar e-Sporun katılımcılarını, 

izleyicilerini ve teknolojisini daha fazla tanıdıkÑa daha fazla yatırım getirisi elde edeceklerdir. 2016-

2017 yılları arasında biliĢim teknolojileri/bilgisayar markalarından 360, perakende markalarından 100, 

ÑevrimiÑi hizmetlerden 60, alkolsüz iÑecek markalarından 50, ÑevrimiÑi medya markalarından 40‘tan 

fazla e-Spor sponsorluğu yapılmıĢtır (Nielsen, 2017:21). Grafik 6‘da Dünya genelinde e-Spor 

sponsorluğu ve reklamlarına markaların yaptığı harcamalar verilmiĢtir (Statista, 2018c). 

Grafik 6. Markaların e-Spor Sponsorluk ve Reklam Harcamaları (Milyon Dolar) 

 
Markalar dünya genelinde e-Spor sponsorlukları ve reklamları iÑin 2015 yılında 230 milyon dolar, 

2016 yılında 350 milyon dolar harcama yaparken, 2017 yılında 517 milyon dolar ve 2020 yılında 

1.220 milyon dolar harcama yapacakları tahmin edilmektedir. 

3.2. e-Spor Ekonomisi 

e-Spor 2017 yılında 696 milyon dolarlık gelir ve yıllık %41,3‘lük bir gelir artıĢı elde edecektir. Grafik 

7‘de e-Sporun 2017 yılındaki gelir akımları gösterilmiĢtir (Newzoo, 2017b:13). 

Grafik 7. e-Sporun 2017 Yılındaki Gelir Akımları (Milyon Dolar) 
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Markaların 155 milyon dolar reklama, 266 milyon dolar sponsorluk, medya hakları iÑin de 95 milyon 

dolar ve toplamda 516 milyon dolar harcama yapması beklenmektedir. MüĢterilerin ürün ve bilet 

harcamaları 64 milyon dolar tutarındadır. Oyun yayıncıları 116 milyon dolar yayıncı ücretleri yatırımı 

yapacaklardır. e-Spor gelirlerinin 2020 yılında 1,488 milyar dolara ulaĢacağı ve 2015-2020 yılları 

arasında gelirdeki büyümenin % 35,6 olacağı tahmin edilmektedir. Grafik 8‘de e-Spor toplam 

gelirlerinin (reklam, sponsorluk, medya hakları, oyun yayımcı ücretleri, ürün ve bilet satıĢları) 

büyüme tahmini verilmiĢtir (Newzoo, 2017b:14). 

Grafik 8. e-Spor Toplam Gelirlerindeki Büyüme (Milyon Dolar) 

 
Grafik 8‘e göre 2015 yılındaki toplam gelir 325 milyon dolar ve bu gelirin iÑindeki marka yatırım 

gelirleri (reklam, sponsorluk ve medya hakları) 230 milyon dolardır. 2016 yılındaki toplam gelir 493 

milyon dolar ve bu gelirin iÑindeki marka yatırım gelirleri 350 milyon dolardır. 2017 yılındaki toplam 

gelir 696 milyon dolar ve bu gelirin iÑindeki marka yatırım gelirleri 517 milyon dolardır. 2020 yılında 

toplam gelir 1.488 milyon dolar ve bu gelirin iÑindeki marka yatırım gelirlerinin 1.220 milyon dolar 

olması beklenmektedir. e-Spor turnuvalarında bilet satıĢından 2016 yılında 32 milyon dolar, en fazla 

bilet satıĢ geliri toplam gelirin %44‘ü olan Kuzey Amerika olmuĢ ve dünyada 424 organizasyon 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. 2016 yılında The League of Legends ġampiyonasında 3 milyon dolar bilet satıĢ 

geliri elde edilirken, Uluslararası DOTA 2 ġampiyonasında 2 milyon dolarlık bilet satıĢ geliri elde 

edilmiĢtir (Newzoo, 2017b:19). 

e-Spor müsabakalarında verilen toplam ödül 2016 yılında bir önceki seneye göre %52,9 artarak 93,3 

milyon dolar olmuĢtur. Grafik 9‘da 2005 ile 2016 yılları arasındaki ödül parası geliĢimi verilmiĢtir 

(Newzoo, 2017b:20; esportsearnings.com, 2018 verilerden yararlanılarak hazırlanmıĢtır.). 

Grafik 9. 2005 ile 2016 Yılları Arasındaki Para Édülü GeliĢimi (Milyon Dolar) 

 
Grafik 9‘da görüldüğü üzere 2005 yılında 3,6 milyon dolar toplam para ödülü verilmiĢken 2017 

yılında 112 milyon dolardır. 2005 ile 2017 yılları arasında turnuvalarda ödül olarak verilen toplam 

para tutarı yaklaĢık %3000 artmıĢtır. 
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SONUÇ 

Bu ÑalıĢmanın amacı olan e-Spor endüstrisinin tarihi, ticari modelleri, e-Spor oyun türleri, paydaĢları, 

mevcut ve gelecek ekonomik durumu ortaya koyulmuĢtur. e-Sporun yeni bir ÑalıĢma alanı ve 

ülkemizle ilgili yapılacak araĢtırma fırsatlarının olduğu sonucuna varılmıĢtır. e-Spor, sadece bilgisayar 

oyunlarıyla ilgili doğrudan iliĢkili alanlara değil diğer alanlarda da ÑalıĢma fırsatları sunmaktadır. 

Konuyla ilgilenen araĢtırmacılara uluslararası karĢılaĢtırmalı ülkemizle ilgili e-Spor tarihi, paydaĢları 

(oyunlar, izleyiciler, sponsorlar, e-Sporcular/takımlar vb.), ticari modeller, strateji geliĢtirme, bütÑe 

yönetimi ve ekonomisiyle ilgili ÑalıĢmalar yapmaları önerilmektedir. Bu araĢtırma kapsamında 

ülkemizle ilgili düzenli bir veri ve yazın birikimine rastlanmadığından istatistiksel veri havuzları 

oluĢturacak ÑalıĢmalar da tercih edilebilir. Birinci Ģahıs niĢancı, dövüĢ, strateji gibi oyun türlerinin 

toplum ve kültürle olan iliĢkisi, yerli oyuncuların oyun iletiĢimlerinin yabancı oyuncularla 

karĢılaĢtırılması, kurumsallaĢma, e-Spor takımlarında yönetim, klasik oyun teorisinin bilgisayar oyun 

teorisiyle geliĢtirilmesi, oyunlardaki yüksek hızlı stratejik karar verme yönetici eğitiminde 

kullanılması araĢtırmaya aÑık konulardır. e-Spor ekonomisi deneyim ekonomisi iÑinde de incelenebilir 

ve e-Spor deneyim ekonomisindeki kaÑıĢ (escapism), eğitim, estetik ve eğlence faktörlerinin birlikte 

yer aldığı bir ortamdır. Ayrıca e-Spor hukukuyla ilgili Ñok sayıda tereddüt yaĢanacağı 

düĢünüldüğünden hukuki durumu da ÑalıĢma konuları arasında yer alacaktır (Holden vd., 2017). 

Dolayısıyla endüstri 4.0‘ın konuĢulduğu dijital dünyada e-Sporla ilgili araĢtırmalara sosyal bilimlerin 

her dalından katkı sunulabileceği düĢünülmektedir. 
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Özet 

Lojistik, ortaya Ñıktığı günden itibaren devamlı ilerleme gösteren bir kavramdır. Lojistik gün geÑtikÑe daha da 

önemli hale gelmiĢ, lojistik faaliyetler küresel bir boyut kazanmıĢ ve lojistikte farklı ihtiyaÑlar ortaya ÑıkmıĢtır. 

Günümüzde farklı taĢıma türlerinin birbirine entegre edilerek birlikte kullanılması ve lojistik alanının uluslararası 

bir boyut kazanması ile lojistik karmaĢık bir sistem haline dönüĢmüĢtür. GeniĢ ve karmaĢık bir ağ halini alan 

lojistikte, sistemin daha hızlı ve istikrarlı yönetilmesine kolaylık sağlayan biliĢim tabanlı sistemler kullanılmaya 

baĢlamıĢtır. E-lojistik olarak adlandırılan bu sistemler birÑok alanda uygulanmaktadır. AraĢtırmanın amacı 

elektronik lojistik uygulamalarının havayolu kargo taĢımacılığında hangi amaÑlarla kullanıldığının, depo 

sistemlerinde getirdiği avantajların, e-lojistik uygulamaların sağladığı teknolojik faydaların ve havayolu kargo 

Ģirketlerinde e-lojistik kullanımının Ģirketlere kazandırdıkları arasındaki iliĢkilerin incelenmesidir. SonuÑlar e-

lojistik uygulamalarının bir yandan iĢletmelere yararlar sağlarken diğer yandan ek maliyetlere ve sorunlara yol 

aÑtığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, e-lojistik, havayolu, kargo 

 

 

 

 

 

E-LOGISTICS APPLICATIONS IN THE AIRLINE CARGO TRANSPORTATION 

MANAGEMENT 

 

Abstract 

There has been a continuous advancement in logistics till the concept first introduced. As days passed away, 

logistics became more and more important and logistics has become an international activity worldwide emerging 

new requirements demanded from logistics. In today‘s business World different modes of transport are integrated 

and internationalization of logistics make the concept more complex than ever. In order to direct and manage 

wide and complex network of firms‘ logistic activities, information technologies called e-logistics applications 

are used to gain speed and accuracy advantage. The aim of the study is to investigate the aims, advantages, 

benefits and gains of e-logistics applications in airline cargo transportation. The findings suggest that although, 

the firms benefit from the e-logistics applications, e-logistics applications emerge new costs and problems not 

present before.  

Keywords: Logistics, e-logistics, airline, cargo  

 

 

 

 

GĠRĠġ 

Lojistik faaliyetler hammadde temininden son kullanıcıya kadar hammadde, yarı mamul ve 

mamullerin ulaĢtırılmasını, tüketici tarafından tüketilen son ürünlerin ekonomik ömürleri 

tamamlandıktan sonra atıklarının toplanmasını iÑeren geniĢ bir kavramdır. Lojistik faaliyetlerin yerine 

getirilmesinde Ñok sayıda iĢletme yer alır. Her bir iĢletme kendisi bir kar ve karar merkezi 

durumundadır, aynı zamanda bir iĢletmenin Ñıktısı diğer iĢletmenin girdisi durumundadır. Bu nedenle 

her ne kadar iĢletmeler birbirinden bağımsız karar merkezleri olsalar da iĢletmeler aslında bir bütünün 

parÑası gibi hareket etmek zorundadırlar. Bu durum lojistikte network veya ağ olarak tanımlanır. 

Günümüz iĢ dünyasında artık ―ağ rekabeti‖ haline gelmiĢtir ve tek baĢlarına var olamayacaklarını 

gören modern iĢletmeler, bir tedarik zinciri iÑinde yer almalarının zorunlu hale geldiği düĢüncesini 

benimsemiĢlerdir. Küresel rekabet, ortak hareket etmeyi firmalar iÑin zorunlu kılmaktadır (KaraÑay, 
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2005:317). ĠĢletmeler artık dahil oldukları tedarik zinciri ağı ile tanımlanabilirler, Ñünkü rekabet 

iĢletmeler arasında değil tedarik zincirleri arasında yaĢanmaktadır. 

Tedarik zinciri hammaddenin temini ile baĢlayan, bu hammaddenin ara mal ve nihai ürüne 

dönüĢtürülmesini ve sonrasında en son müĢteriye ulaĢtırılmasını iÑeren bir üretici ve dağıtıcı ağıdır 

(Ézdemir, 2004:88). Tedarik zincirinde temel amaÑ, tedarik zincirinde yer alan her üyenin aynı amaca 

odaklanmasını sağlayarak ürünün en az maliyetle, zamanında, maksimum fayda ile istenilen yerde 

istenilen Ģekilde bulunmasını temin etmektir. Diğer bir ifade ile tedarik zincirinde yer alan her bir 

üyenin aynı amaÑ doğrultusunda bir bütün olarak hareket etmesi en önemli noktadır (Akman ve 

Alkan, 2006:25). Tedarik zinciri yönetimi ise, zincirde yer alan ve temel amacı müĢteri ihtiyaÑlarını 

en verimli Ģekilde karĢılamak olan zincirin her bir üyesinin, dağıtıcı firmalar aracılığıyla tedarikÑiden 

kendisine ulaĢan ve kendisinden de müĢteriye doğru devam eden zincirde bilgi ve malzeme akıĢının 

planlaması ve bu akıĢın kontrolünü ifade eder (Büyüközkan ve Vardaloğlu,2008:4). 

Firmaların sürekli pazar payını geniĢletmesi ve aynı zamanda maliyetleri minimum tutması, günümüz 

rekabet koĢullarında tedarik zincirinin performansı tarafından belirlenmektedir. Tedarik zinciri 

yönetimi firmalara, potansiyel müĢterilerine mamulleri doğru zamanda ve doğru Ģekilde 

ulaĢtırmalarını sağlarken aynı zamanda hammadde ve malzemelerin zamanında ve en düĢük maliyetle 

tedarik edilmesini sağlamaktadır. Böyle bir iĢleyiĢin kurulması, rekabet düzeyinin devamının 

sağlanabilmesi, ancak tedarik zinciri yönetimi sisteminin kurulmasıyla mümkün olabilmektedir 

(Eymen, 2007:5). 

 

LOJĠSTĠK KAVRAMI VE LOJĠSTĠĞĠN YERĠNE GETĠRDĠĞĠ FAALĠYETLER 

Lojistik; taĢıma, yer değiĢtirme veya nakil faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi 

faaliyetlerinin bütünüdür. Mal, hizmet ve bilgilerin ÑıkıĢ noktasından nihai noktaya kadar olan 

hareketinin planlanması, bu planın iĢlerliğinin sağlanması ve gerekli kontrollerin yapılması sonucu 

doğru ürünün, doğru yer ve zamanda, doğru müĢteriye ulaĢtırılmasını sağlayan sistemdir (Bilginer vd., 

2008:278). 

KüreselleĢme ile birlikte uluslararası iĢletmelerin faaliyetlerini dünya genelinde ülkelere yaymaları ve 

her bir üretim faaliyetini en düĢük maliyetli ülkede gerÑekleĢtirmeleri, lojistik faaliyetleri ve lojistikte 

yer alan her faaliyete ayrı ayrı özen gösterilmesini gerekli kılmaktadır. BirÑok durumda firmalar 

lojistik faaliyetleri dıĢarıdan bir Ģirketten sağlayarak ana faaliyetlerine odaklanmayı tercih 

etmektedirler. Sağlanan baĢarılı lojistik faaliyet hizmetleri hem maliyetleri düĢürmekte hem de zaman 

avantajı sağlayarak müĢteri memnuniyetini artırmaktadır (Ceran ve Alagöz, 2007:153). Lojistik 

faaliyetler talep yönetimi ve tahmini, müĢteri iliĢkileri yönetimi, sipariĢ yönetimi, tedarik/satın alma, 

paketleme/ambalajlama, elleÑleme ve depo yönetimi olarak sıralanmaktadır. 

BaĢarılı bir talep yönetimi esnek üretimi ve doğru bir talep tahminini iÑerir. Bu özelliklerin 

sağlanabilmesi iÑin karmaĢık bir yapıya sahip olan tedarik zinciri üyeleri arasında etkili bir iletiĢim ve 

bilgi paylaĢımına sahip olmak gereklidir (ITO, 2006:23). Diğer yandan müĢteri iliĢkilerinin en etkin 

yönetimi, biliĢim sistemlerinin kullanımı ile mümkün olmaktadır. BiliĢim teknolojileri alanındaki 

geliĢmeler lojistik alanında kendisine yer bulmuĢ, kullanılan yazılımlar ve internet sayesinde 

iĢletmelerin yönetim, insan kaynakları, satıĢ vb. bölümleri müĢteri ile ilgili bilgilere en kısa yoldan 

ulaĢabilir hale gelmiĢlerdir. MüĢterinin firmadaki geÑmiĢ hareketlerine, müĢteri Ģikayetlerine vb. 

ulaĢan firma ÑalıĢanları müĢterinin isteklerini daha kolay Ģekilde ve doğru biÑimde 

karĢılayabilmektedirler (Demirbağ, 2004:6).  

BiliĢim ve haberleĢme alanlarındaki geliĢmeler sipariĢ yönetiminde sipariĢlerin etkin Ģekilde 

yönetilmesine birÑok kolaylık sağlamaktadır. Doğru Ģekilde yönetilemeyen sipariĢ sürecinde sipariĢ 

gecikmeleri ve yok satma en Ñok görülen müĢteri kaybetme sebepleridir, bu durumun önüne geÑilmesi 

iÑin biliĢim sistemleri hem müĢteri sipariĢleri hem de üretim kapasitesi ile bütünleĢik biÑimde yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Eymen, 2007:10).  

Diğer lojistik faaliyetlerde olduğu gibi satın alma faaliyetlerinde de rekabete yönelik stratejiler 

benimsenmelidir. Satın alma faaliyetinde sadece maliyeti düĢürmek değil hammadde, yarı mamul, 

mamul ve malzemelerin hangi tedarikÑiden, ne miktarda, ne zaman alınacağının belirlenmesi ve 

bunların uygun fiyatlardan, arzu edilen miktar ve kalitede tedarik edilmesi sağlanmalıdır (Güner ve 

Mutlu, 2005:473).  

Ambalajlama ürün kalitesinin depolama, sevkiyat ve nihai kullanım sırasında korunmasını, en az 

maliyetle tüketiciye ulaĢtırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan en önemli iĢlemlerden biridir. 
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Ambalajlamada ürüne uygun malzemenin seÑilmesi, tasarlanması, ambalajın taĢımayı kolaylaĢtırması 

ve ürün kalitesinin korunmasına yardımcı olması önemlidir (ÉzÑandır ve Yetim, 2010:1-9; Gök vd., 

2006:45).  

ElleÑleme etkinlikleri arasında gümrüklerde geÑici depolanan eĢyaların asli özelliklerinin 

değiĢtirilmeden düzgün biÑimde yığılması, doğru yerlere yerleĢtirilmesi, büyük kaplardan küÑük 

kaplara geÑirilmesi veya kapların birleĢtirilmesi, kapların yenisi ile değiĢtirilmesi – tamiri yahut 

sağlamlaĢtırılması, ürünlerin havalandırılması, kalburlama faaliyetlerinin yapılması, karıĢtırma ve 

kaplardan numune alınması iĢlemleri yer almaktadır (Koban ve Keser, 2008:94; Spenak, 19.12.2016).  

Son lojistik faaliyet olan depolama iĢlemleri ürünlerin depoya kabulü, kabulü tamamlanan ürünlerin 

kayda alınması, uygun depo alanlarına göre ayrıĢtırılması, yerleĢtirilmesi, ürünlere ihtiyaÑ duyulana 

dek uygun koĢullarda tutulması, nakliyesi yapılacak ürünlerin birleĢtirilerek gözden geÑirilmesi ve 

gerekli evrakların düzenlenmesi, istenilen ürünün ambalajlanarak ihtiyaÑ duyulduğu yere sevk 

edilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır (Ézcan, 2008:289). 

 

E-LOJĠSTĠK KAVRAMI 

E-lojistik faaliyetler de tıpkı geleneksel lojistik gibi talep yönetimi ve tahmini, müĢteri iliĢkileri 

yönetimi, sipariĢ yönetimi, tedarik/satın alma uygulamaları, paketleme/ambalajlama, elleÑleme ve 

depo yönetimi gibi faaliyetleri kapsamaktadır 

(http://www.utikad.org.tr/haberler/?id=8788,25.12.2015). Bu lojistik faaliyetlerin e-lojistik 

uygulamalarında teknolojinin sunduğu biliĢim ve haberleĢme imkanları ile uygulanması söz 

konusudur. E-lojistik faaliyetler kapsamında malların otomatik olarak ambalajlanması, elleÑlenmesi, 

gümrük iĢlemlerinin internet sistemleri üzerinden tamamlanması, taĢımada kullanılan araÑların taĢıt 

takip sistemleri yardımıyla izlenmesi gibi uygulamalar mevcuttur (Keser, 2016:10). E-lojistik bu 

bakımdan lojistik tarafından gerÑekleĢtirilen faaliyetleri değiĢtirmemiĢtir, geleneksel lojistik 

uygulamalarında gerÑekleĢtirilen faaliyetler hala yapılmaktadır, ancak iĢletmelere geleneksel 

faaliyetlerini gerÑekleĢtirirken avantajlar sağlamaktadır. 

E-lojistik uygulamaları hızlı, kolay, sağlıklı ve sağladığı kolaylıklar sayesinde firmalara birÑok avantaj 

sunmaktadır. E-lojistik sayesinde üreticiler hammadde ve malzeme fiyatlarını dünya Ñapında 

kıyaslayabilir, tedarik zinciri boyunca kullanılan sistemler sayesinde teslim süresini belirleyebilirler. 

Diğer yandan elektronik sistemler doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru miktarda 

bulundurulmasına kolaylık sağlar. MüĢteri ile kurulan hızlı ve kolay iletiĢim sayesinde yapılan 

planlamalar üretim odaklı olmaktan Ñıkarak müĢteri odaklı hale gelmiĢtir.  Yine kullanılan e-lojistik 

programları sayesinde kaynakların etkin kullanımı sağlanmakta, böylelikle fazla stok bulundurma 

problemleri ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca sevkiyat planlamaları kullanılan sistemler sayesinde 

kolaylıkla yapılmakta, taĢıma dengesizlikleri ortadan kaldırılabilmektedir (Oda, 2008:82-83). 

 

TÜRKĠYE’DE HAVAYOLU KARGO TAġIMACILIĞI 

Havayolu kargo taĢımacılığı gün geÑtikÑe geliĢen bir yapıdadır. Bu geliĢimde yapılan online 

alıĢveriĢlerin de etkisi oldukÑa büyüktür. 2003-2013 yılları arasında iÑ hatlarda taĢınan kargo miktarı 

%290 bir artıĢ göstermiĢ ve 2003 yılında 190 bin ton olan kargo miktarı 2013 yılında 740 bin tona 

ulaĢmıĢtır. Aynı yılları kapsayan dönemde dıĢ hatlarda taĢınan kargo miktarı ise %140‘lık bir artıĢ 

göstererek 770 bin tından 1.85 milyon tona ÑıkmıĢtır (Takım ve Ersungur, 2015:366). 

Türkiye havayolu taĢımacılığında kargo kapasitesi, artan uÑak sayısı ile orantılı Ģekilde artarak devam 

etmektedir. Türkiye‘deki uÑak sayısı, koltuk kapasitesi ve kg olarak kargo kapasitesinin 2003-2014 

yılları arasında geliĢtiği görülmektedir (Tablo 1). 2003‘ten 2014 yılına dek kargo kapasitesindeki 

büyük orandaki artıĢ dikkat Ñekmektedir, ve bu artıĢın gelecekte de artmaya devam etmesi 

beklenebilir. 

 

 

 

 

 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

519 

Tablo 1: Türkiye Havayolu Toplam UÑak Sayısı, Koltuk ve Kargo Kapasitesi 

 

 UÑak Sayısı  Koltuk Kapasitesi  Kargo Kapasitesi (Kg)  

2003  162  27.599  302.737  

2004  202  34.403  471.734  

2005  240  39.903  649.562  

2006  259  42.335  873.539  

2007  250  40.185  962.539  

2008  270  43.524  1.093.096  

2009  297  47.972  1.121.108  

2010  349  56.638  1.118.933  

2011  346  55.662  1.136.866  

2012  370  65.208  1.264.513  

2013  285  66.639  1.639.130  

2014  422  75.700  1.393.602  

Kaynak: HSR, 2015:5. 

Havayolu taĢımacılığı sektörü biliĢim ve teknolojideki geliĢmeleri yakından takip eden bir sektördür. 

Günümüzde online bilet satın alma, online check-in, rezervasyon yapma, self check-in gibi 

uygulamlar geniĢ Ģekilde kullanılmaktadır. Kargo taĢımacılığında da havayolu kargo Ģirketleri 

teknolojiyi etkin olarak kullanmaktadır. Kargo Ģirketleri e-lojistik uygulamalarının etkin olarak 

kullanıldığı sektörlerden birisi olduğu söylenebilir. 

 

UYGULAMA 

AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı kargo taĢımacılığı yapan havayolu Ģirketlerinde e-lojistik sistemlerinin 

havayolu Ģirketlerinde kullanım amaÑlarının, iĢletmelere sağladığı maliyet avantajlarının, depo 

sistemlerinde sağladığı faydaların, bu sistemin Ģirketlerdeki uygulamalarının ve havayolu kargo 

Ģirketlerinde e-lojistik kullanımının Ģirketlere kazandırdıkları arasındaki iliĢkilerin incelenmesidir. 

AraĢtırma hipotezleri araĢtırma amacına uygun olarak Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:  

H1: ĠĢletmelerin e-lojistik uygulama amaÑları ile e-lojistik sonuÑları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki vardır.  

H2: ĠĢletmenin e-lojistik uygulamanın sağlayacağı maliyet avantajları algısı ile e-lojistik sonuÑları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki vardır.  

H3: ĠĢletmenin e-lojistik uygulamalarıyla depo sistemlerinde olumlu kazanımlar elde etme beklentisi 

ile e-lojistik sonuÑları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki vardır.  

H4: ĠĢletmenin e-lojistik uygulama faydası beklentileri ile e-lojistik sonuÑları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki vardır. 
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Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı 6 bölümden oluĢmaktadır. Veri toplama aracı olarak 

önceden hazırlanmıĢ soru formu (anket) kullanılmıĢtır. Anket formunun ilk bölümünde demografik 

sorular yer almaktadır. Demografik sorularda havayolu kargo taĢımacılığı Ģirketleriyle ilgili faaliyet 

alanları, faaliyette bulunma yılı vb. sorular yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde 

havayolu kargo Ģirketlerinin e-lojistiği neden kullandıkları (AMAÆ boyutu) ile ilgili sorular yer 

almaktadır. Anketin üÑüncü bölümü, e-lojistik uygulamalarının iĢletmelere maliyet aÑısından hangi 

alanlarda yarar sağladığı (MALĠYET boyutu) ile alakalı sorular bulunmaktadır. Anketin dördüncü 

bölümü depolama faaliyetleri (DEPO SĠSTEMLERĠ boyutu) ile alakalı soruları iÑermektedir. BeĢinci 

bölümde havayolu ile kargo taĢımacılığı yapan uÑak firmalarının e-lojistik uygulamalardan 

(UYGULAMA boyutu) ne kadar yararlandığı ve ne derecede bu uygulamaları takip ettikleri, hangi e-

lojistik sistemleri ne ölÑüde kullandığı ölÑülmeye ÑalıĢılmıĢtır. Son bölümde e-lojistik kullanımın 

havayolu ile kargo taĢımacılığı yapan firmalara sağladığı faydalarla (SONUÆ boyutu) ilgili sorular yer 

almaktadır. 

Veri Toplama Süreci 

AraĢtırmanın anakütlesini Türkiye‘de faaliyette bulunan havayolu taĢımacılığı Ģirketleri 

oluĢturmaktadır. Türkiye‘deki havayolu Ģirketlerini temsilen Antalya havalimanında faaliyette 

bulunan ve kargo taĢımacılığı yapan 44 havayolu taĢımacılığı Ģirketi incelenmiĢtir. Tam sayım 

yöntemi kullanılarak araĢtırmanın örneklemini oluĢturan tüm havayolu taĢımacılığı Ģirketlerine 

ulaĢılmıĢtır. 

Veri Toplama Aracının Güvenilirlik ve Geçerliliği 

AraĢtırmanın güvenilirliğini ispatlamak amacıyla Cronbach‘ın Alfa Katsayısı hesaplanmıĢtır. ÉlÑek 

iÑin hesaplanan Cronbach‘ın alfa katsayısı 0,944 olarak hesaplanmıĢtır, bu katsayı değeri ölÑeğin 

güvenilir olduğu Ģeklinde yorumlanmaktadır. AraĢtırmanın güvenilirliğini ispatlamak amacıyla 

Cronbach‘ın Alfa Katsayısı hesaplanmıĢtır (Tablo 2). Cronbach‘ın alfa katsayısı 0-1 arası değer 

almaktadır, sıfıra yakın değerler düĢük güvenilirliğe iĢaret ederken 1‘e yakın değerler yüksek 

güvenilirliğe iĢaret eder. 0,70‘in üzerindeki Cronbach‘ın alfa katsayıları iyi bir güvenilirliğe iĢaret 

ettiği Ģeklinde yorumlanmaktadır. 

Tablo 2: Güvenilirlik Analizi 

 n Alfa Katsayısı 

AMAÆ boyutu 4 ,854 

MALĠYET boyutu 3 ,668 

DEPO SĠSTEMLERĠ boyutu 4 ,788 

UYGULAMA boyutu 5 ,910 

SONUÆ boyutu 5 ,921 

Anket Genel 21 ,944 

AraĢtırmanın geÑerliliğini ispatlamak amacıyla yakınsama geÑerliliği yöntemi kullanılmıĢtır. Ġlk 

olarak her bir boyutu oluĢturan maddeler toplanarak aritmetik ortalamaları alınmıĢtır ve arkasından 

boyutu oluĢturan her bir maddenin boyut ortalaması ile korelasyonlarına bakılmıĢtır (Tablo 3). 

Yakınsama geÑerliliğinde her bir maddenin boyut ortalaması ile yüksek korelasyonunun olması 

ölÑeğin geÑerli olduğu Ģeklinde yorumlanmaktadır. Yakınsama geÑerliliğini bozan maddeler 

analizlerden ÑıkartılmıĢtır. 
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Tablo 3: Yakınsama GeÑerliliği 

 Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı  

AMAÇ boyutu  

Karlılığı arttırma hedefini sağlayacak olması  

Rakipleri takip etmenin daha kolay olması  

MüĢteri ve tedarikÑilerin baskısını ortadan kaldıracak olması  

Pazar payını arttıracak olması 

,751** 

,966** 

,968** 

,861** 

MALĠYET boyutu  

Evrak ve kırtasiye maliyetlerini azaltmıĢtır  

Depo maliyetlerini azaltmıĢtır  

Personel giderlerini azaltmıĢtır 

,739** 

,689** 

,891** 

DEPO SĠSTEMLERĠ boyutu  

Maliyetler azalmıĢtır.  

Daha iyi alan kullanımı sağlanmıĢtır.  

Depo iĢlemleri azalmıĢtır.  

ĠĢgücü sayısında azalma sağlanmıĢtır. 

,898** 

,826** 

,664** 

,812** 

UYGULAMA boyutu  

Taktik ve stratejik kararlar alınırken bu amaÑ iÑin geliĢtirilmiĢ teknolojiden 

yararlanılmaktadır.  

Elektronik ortamda yapılan tüm iĢlemler olası hatalara karĢı kaydedilip veri 

ambarında depolanmaktadır.  

Tüm sistemlerin birbirleri ile bilgi alıĢveriĢi ortak bir sistemle sağlanmakta, 

birbirleri ile entegre olmaktadır.  

ĠĢletme iÑi verilen eğitimler, ÑalıĢanların bilgi teknolojilerini daha verimli 

kullanmasını sağlamaktadır  

ĠĢletme, e-lojistik bilgi sistemleriyle ilgili yurtiÑi ve yurtdıĢı fuar ve 

organizasyonlara katılarak yenilikleri takip etmektedir. 

,899** 

 

,890** 

 

 

,931** 

 

 

,958** 

 

,881** 

SONUÇ boyutu  

Daha hızlı tepkiler verilmeye baĢlanmıĢtır.  

Rekabet derecesi artmıĢtır.  

MüĢteri portföyünde artıĢ gözlenmiĢtir.  

ĠĢletmenin karlılığı artmıĢtır.  

Yeni pazarlara ulaĢılabilirlik sağlanmıĢtır. 

,881** 

,963** 

,893** 

,931** 

,856** 

Not: Tüm korelasyon katsayıları p<0,01 seviyesinde anlamlıdır 

Bulgular 

AraĢtırmada ilk olarak boyutların birbirleri ile iliĢkilerini incelemek amacıyla Pearson Korelasyon 

katsayıları hesaplanarak korelasyon analizi uygulanmıĢtır. Korelasyon analizi sonuÑlarına göre 

iĢletmenin e-lojistik uygulamasına geÑmesindeki amaÑları ile iĢletmenin e-lojistik uygulaması 

sonuÑları arasında istatistiksel yönden anlamlı pozitif yönlü güÑlü bir iliĢki (p<0,000; r=0,905), 

iĢletmenin mali giderleri ile iĢletmenin e-lojistik uygulaması sonuÑları arasında istatistiksel yönden 

anlamlı pozitif yönlü orta seviyede bir iliĢki (p<0,000; r=0,545), iĢletmenin depo sistemlerinden elde 

etmeyi beklediği yararlar ile iĢletmenin e-lojistik uygulaması sonuÑları arasında istatistiksel yönden 

anlamlı pozitif yönlü güÑlü bir iliĢki (p<0,000; r=0,849), iĢletmenin e- lojistik ile alakalı uygulamaları 

ile iĢletmenin e-lojistik sonuÑları arasında istatistiksel yönden anlamlı pozitif yönlü güÑlü bir iliĢki 

(p<0,000; r=0,953) bulunmuĢtur (Tablo 4).  

Korelasyon analizi sonuÑlarına göre iĢletmenin e-lojistik uygulamasına geÑmesindeki amaÑları ile 

iĢletmenin e-lojistik uygulaması sonuÑları arasında istatistiksel yönden anlamlı pozitif yönlü güÑlü bir 

iliĢki bulunmuĢtur (p<0,000; r=0,905). H1 hipotezi kabul edilir, H0 hipotezi reddedilir. Yani, 

iĢletmelerin e-lojistik uygulamalarından elde etmeyi bekledikleri amaÑlar ne kadar büyükse, e-lojistik 

sonuÑları o kadar yüksek olmaktadır. 
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Tablo 4: Korelasyon Analizi 

 AmaÑlar Maliyetler Depo Uygulama SonuÑlar 

AmaÑlar 1     

Maliyetler ,571
**

 1    

Depo ,792
**

 ,446
**

 1   

Uygulama  ,898
**

 ,578
**

 ,878
**

 1  

SonuÑlar ,905
**

 ,545
**

 ,849
**

 ,953
**

 1 

** Korelasyonlar p<0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

Bağımsız değiĢkenler olan AmaÑ, Maliyet, Depo Sistemleri ve Uygulama bağımlı değiĢken olan 

SonuÑ değiĢkeni üzerindeki birlikte etkilerini incelemek amacıyla regresyon analizi kullanılmıĢtır. 

Regresyon analizi sonuÑlarına önerilen kavramsal model istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 6). 

Regresyon analizine AmaÑ, Maliyet, Depo Sistemleri ve Uygulama bağımsız değiĢken olarak, SonuÑ 

değiĢkeni ise bağımlı değiĢken olarak analize sokulmuĢtur. Regresyon yöntemi olarak ―Enter‖ 

yöntemi kullanılmıĢtır. Determinasyon katsayısı (R
2
=0,923) maliyet, depo sistemleri, amaÑ ve 

uygulamadaki değiĢimin sonuÑtaki değiĢime oranını vermektedir (Tablo 5). Yani R
2
=0.923 değeri, 

sonuÑtaki değiĢimin %92,3‘ünün maliyet, depo sistemleri, amaÑ ve uygulamadaki değiĢim ile 

aÑıklanabildiği Ģeklinde yorumlanabilir. ĠĢletmede kullanılan depo sistemleri (t=1,133; p>0,05) ve 

iĢletmenin maliyetlerindeki artıĢın (t=,219; p>0,05) iĢletmenin e-lojistik sonuÑlarına etkisi istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıĢtır (Tablo 7). ĠĢletmenin kullandığı depo sistemlerinin ve iĢletme 

maliyetlerinin iĢletmenin e-lojistik sonuÑlarında etkisi olduğu söylenemez. 

Tablo 5: Regresyon Analizi Model Ézeti 

Model R R Kare UyarlanmıĢ R Kare Standart Tahmin Hatası 

1 ,961
a
 ,923 ,915 ,26324 

Tablo 6: Regresyon Analizi iÑin ANOVA Tablosu 

Model Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F Anlamlılık 

1 Regresyon 30,828 4 7,707 111,220 ,000 

Residual 2,564 37 ,069   

Toplam 33,391 41    
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Tablo 7: Regresyon Analizi Katsayılar Tablosu 

Model StandartlaĢtırılmamıĢ 

Katsayılar 

Standart  

Katsayılar 

t Anlamlılık 

B Std. Hata Beta   

1 (Sabit) ,364 ,313  1,163 ,252 

Depo ,137 ,121 ,123 1,133 ,264 

Uygulama ,538 ,148 ,589 3,625 ,001 

AmaÑlar ,266 ,102 ,274 2,621 ,013 

Maliyetler ,025 ,113 ,013 ,219 ,828 

Regresyon Denklemi: 

SonuÑ=0,266xAmaÑ+0,025xMaliyet+0,137xDepo+0,538xUygulama+0,364 

(0,013)       (0,828)     (0,264)          (0,001)  (0,252) 

SONUÇ 

Havayolu kargo iĢletmelerinde yürütülen ÑalıĢmada havayolu ile kargo taĢımacılığı yapan Ģirketlerin 

e-lojistik uygulamaları Depo, Uygulama, AmaÑlar, Maliyetler ve SonuÑlar boyutları altında incelendi. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda e-lojistik uygulamalarından beklenen sonuÑların tüm boyutlar 

ile istatiksel olarak anlamlı pozitif yönlü bir iliĢkileri olduğu bulundu. Ancak hesaplanan Pearson 

Korelasyon katsayıları Maliyetler boyutu iÑin orta seviyede bir iliĢkiye iĢaret etmektedir, Depo, 

Uygulama ve AmaÑlar boyutları ile SonuÑ boyutu arasında yüksek ve pozitif yönlü bir iliĢki 

bulunmuĢtur. H1, H2, H3 ve H4 kabul edilmiĢtir. Yani, iĢletmelerin e-lojistik uygulama amaÑları ile e-

lojistik sonuÑları arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü bir iliĢki vardır, iĢletmenin e-lojistik 

uygulamanın sağlayacağı maliyet avantajları algısı ile e-lojistik sonuÑları arasında istatistiksel olarak 

pozitif yönlü bir iliĢki vardır, iĢletmenin e-lojistik uygulamalarıyla depo sistemlerinde olumlu 

kazanımlar elde etme beklentisi ile e-lojistik sonuÑları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

vardır, ve son olarak iĢletmenin e-lojistik uygulama faydası beklentileri ile e-lojistik sonuÑları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki vardır. 

E-lojistik uygulamalarından beklenen sonuÑları matematiksel olarak modellemek amacıyla regresyon 

denklemi hesaplanmıĢtır. Regresyon denkleminde SonuÑ boyutu bağımlı değiĢken, Depo, 

Uygulamam, AmaÑlar ve Maliyetler boyutları bağımsız değiĢkenler olarak modele sokulmuĢtur. 

Regresyon analizi sonuÑları önerilen kavramsal modelin yüksek bir aÑıklama gücüne sahip olduğunu 

göstermektedir. Ancak, daha önce gerÑekleĢtirilen korelasyon analizinden farklı olarak bağımsız 

değiĢkenlerin hepsi bağımlı değiĢken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı 

bulunmuĢtur. Depo ve Maliyet boyutları SonuÑ boyutu üzerinde regresyon denklemine göre bir etkiye 

sahip değildir. Bu durum, iĢletmelerin e-lojistik uygulamalarından depolama ve maliyet aÑısından 

bekledikleri sonuÑları tam olarak alamadığı Ģeklinde yorumlanmaktadır. ĠĢletmelerin e-lojistik 

uygulamalara geÑiĢi ile birlikte depolama sistemleri değiĢerek farklı özellikli ürünlerin farklı 

bölümlerde depolanması, barkod sistemlerinin en uygun Ģekilde kullanılabilmesi iÑin gerekli ürün ve 

programların temin edilerek gerekli beceriye sahip bireylerin ÑalıĢtırılması gibi zorunluluklar 

depolama alanında e-lojistik kullanımının zorlukları olarak karĢımıza ÑıkmıĢtır. Diğer yandan e-

lojistik ile birlikte depo alanlarının geniĢletilmesi, yeni sistemlerin kullanılması iÑin ÑalıĢanların 

eğitimlerinin tamamlanması, depo bölümlerinde özellikli ürünler iÑin uygun koĢulların sağlanması, 

elektronik sisteme uygun araÑ-gereÑlerin temini gibi etkenler nedeniyle maliyet aÑısından beklenen 

etkinin elde edilemediği Ģeklinde yorum yapılmıĢtır. 
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Abstract:  

Service enterprises can not avoid the necessity to follow useful quests under the weight of competition conditions, 

although the operation of them  is challenging due to the basic characteristics of the service. The development of 

technology also helps to outperform usage areas for information technology service enterprises, which affect the 

operations of production enterprises in the beginning. Today's technologies, which are gathered under the title of 

Industry 4.0, find application areas in both manufacturing and service enterprises with their business models. In 

this study, the effects of the Industry 4.0 studies on the management of service enterprises are investigated. In the 

case described in the case of intelligent hotel, information on changing guest hospitality conditions and follow-up 

dimensions are given. 

Keywords: Industry 4.0, Service Enterprises Management, Smart Hotels.  

 

 

HĠZMET ĠġLETMELERĠNĠN YÖNETĠMĠNDE ENDÜSTRĠ 4.0 YANSIMALARI: 

AKILLI OTELLER 

 

Özet: 

Hizmet iĢletmelerinin yönetimi hizmetin temel özelliklerinden dolayı zorlayıcı olsalar da, rekabet Ģartlarının 

ağırlığı altında faydalı arayıĢları takip etme gerekliliğinden kaÑınamamaktadır. Teknolojinin geliĢimi ile baĢlarda 

üretim iĢletmelerinin operasyonlarını etkileyen bilgi teknolojileri hizmet iĢletmeleri iÑin de kullanım alanları ile 

üstünlük sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Endüstri 4.0 baĢlığı altında toplanan günümüz teknolojileri, 

oluĢturduları iĢ modelleri ile hem üretim hem de hizmet iĢletmelerinde uygulama alanları bulmaktadırlar. Bu 

ÑalıĢmada endsüstri 4.0 ÑalıĢmalarının hizmet iĢletmelerinin yönetimine olan etkileri üzerine araĢtırma 

yapılmaktadır. Akıllı otel örneği üzerinden aÑıklanan durumda, değiĢen konuk ağırlama Ģartları ve takip edilen 

boyutlar ile ilgili bilgiler verilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Hizmet ĠĢletmeleri Yönetimi, Akıllı Otel 
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1. INTRODUCTION 

With the development of technology, almost every field is subject to change. These changes greatly 

affect people's daily lives, replacing old habits with new ones. In the developing world of information 

technology, the extent and scope of competition among businesses continues to expand with this 

effect. In this challenging competitive environment, the most basic tenet of the location of businesses 

is determined by the information age capture ratings. In this case, the establishment of a solid 

information and technology infrastructure is important for businesses. 

Information and communication technology has become a critical tool for the development of service 

businesses as it is everywhere. Service consumers often share their experiences with the effect of 

progressing science, use of multimedia-enabled devices, and digital / mobile marketing campaigns. 

For this reason, consumers are now more experienced and have an opportunity to play an active role 

in comparing their experiences with others and to evaluate their preferences accordingly (Neuhofer, et 

al. 2013). The ability to track this change in the management of service enterprises is related to a 

complete understanding of information technologies. Developed under the Industry 4.0 heading and 

offering a digital business model, the developments are housed in systematic arrangements that can be 

used by service businesses to create road maps as well as industrial enterprises. 

This study focuses on the contribution of Industry 4.0 studies to the pursuit of technological 

developments in the management of service businesses. One of the most specific features of the 

intelligent hotel example given as a case study is to show the intertwining of technology, which is an 

abstract service, with technology. The technological support that started with service design continues 

until the planning of reuniting after service consumption. 

2. INDUSTRY 4.0 

The rapidly evolving digital transformation among developed economies is now referred to as 

"Industry 4.0" and dramatically changes existing business models. Industry 4.0 means the fourth 

industrial revolution, with industrial or industrial internet integration (Götz and Jankowska, 2017: 

1633). 

Industrial revolutions, firstly start with the mechanical production in the second half of the eighteenth 

century, followed by the use of electricity and division of labor from the 1870s as second one and the 

use of advanced electronics and information and communication technologies in 1970s known as third 

industrial revolution.  The fourth revolution is built on the Cyber-Physical Systems. Industry 4.0 was 

first expressed in the world's largest industry fair at the Hannover Fair 2011 and was widely used in 

Europe. The Annual Davos Meeting in 2016 continued with the motto 'Domination of the Fourth 

Industrial Revolution' (Schwab, 2016). 

The essence of the Industry 4.0 concept is the introduction of networked intelligent systems that 

perform self-regulated production: people, machines, equipment, and products communicate with 

each other over the system. In order to make flexible, private production economically and to use 

resources efficiently, all the equipment involved in production needs to communicate with each other. 

The organization of the information flow is carried out by a central production control system. With 

the industry 4.0 concept beginning to be used around the world, the PWC survey in 2016 identifies 

three main areas where this concept affects the corporate world; 

Integration and digitization of horizontal and vertical value chains, 

Digitalization of products and services, 

Digital business model and formation of customer relations 

The preliminary movements of these areas affected by the formation of the Industry 4.0 were named 

as eight critical technologies in three technology groups in the technology roadmap created by 

TÊBĠTAK (2016). Some of the concepts related to these pioneering technologies in the formation of 

Industry 4.0 are described below; 

Cyber-physical production systems: Cyber-physical production systems are online equipment 

networks that connect computer technology and mechanical or electronic accessories that can 

communicate in a network. With intelligent machines, continuous information is shared about current 

inventory levels, problems, faults or changes in demand / orders, and optimization is made at the 

required points. Sensors and control accessories ensure that machines are in contact with businesses, 

networks and people. (Ahmadov and Helo 2016; Lee et al. 2015). 

Artificial Intelligence: The ability of artificial intelligence machines to logically learn and think. With 

the help of artificial intelligence, machines can perform a more complex task, not only by programs 
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written by humans, but also by programs that are independently "conscious" and capable of producing 

solutions. 

Internet of Things (IoT): A network connection and data exchange of objects, objects, equipment, 

vehicles, buildings or other connected electronic devices. Objects allow not only to perceive the 

environment but also to arrange it at the same time, so that the devices can be used more efficiently 

and economically (Hermann et al. 2016) 

Big Data: Systems that operate as an intelligent network require big amounts of information that is 

virtually unmanageable. This colossal dataset is called "big data". The collection, storage, transfer, 

maintenance and analysis of these data are carried out. 

Cloud Computing: The foundation of cloud-based computing is to store software's data in a remote 

device called "cloud" instead of local data storage. This stored information can be accessed from any 

place and device with internet connection. It is known as 'cyber security', which examines this access 

permit and the security of stored data away. 

Additive Manufacturing: It is based on the manufacture of parts without the need to own and use 

special tools. The basic tools associated with joint manufacturing are three-dimensional printers. In 

addition, this method is achieved through a digital design that shortens the link between designers, 

engineers and users and enables production in a short time (Holmström et al. 2016). 

Horizontal and Vertical System Integration: Products can communicate with machines and other parts 

so that their own manufacturing can be done. Moreover, this communication is established not only in 

a production facility but also in a whole chain between each party, such as suppliers, producers and 

service providers. 

Virtualization: A combination of real and virtual reality. Virtualization has an important role in this 

understanding both in design and production. With simulation, product design, production planning 

and material flow and stocking operations can be modeled or unexpected events and effects can be 

modeled. 

All these related technologies that support the industry 4.0 concept directly affect business models. 

The effects of this transformation, which started with the production enterprises, also increase the 

samples in the service enterprises day by day. While technological developments in service enterprises 

management require expertise in itself, they are unthinkable regardless of the content of the Industry 

4.0 organization, which maintains an update on many issues. For this reason, it is considered as a 

reflection of Industry 4.0 in management of services enterprises. 

3. TECHNOLOGY IN SERVICE MANAGEMENT 

One of the most basic features that distinguishes the information age from the industrial age is that the 

presence of the service enterprises in the information age and the efficiency of the economy has 

increased. Although they have different features in terms of service operations, production of service 

and presentation of consumers, technological developments are affected as much as production 

enterprises. 

In the language of economy service is an asset. However, because of their abstractity, output can not 

be measured by physically (Oral and Yüksel, 2007: 8). Nevertheless, it can be explained as the 

situation where the activity of the individual is in the benefit of another individual; time, place, form, 

and mental benefits are directed. (Friedman, 1994: 552). There are many things in the US and other 

industrialized countries that make up more than 80% of economic activity, such as transportation, 

retail, sales, health, education, consulting, outsourcing, entertainment, accommodation and much more 

when traditional service operations are considered (Spohrer and Maglio, 2008). According to this 

view, service, also known as co-creation of value, forms the basis of all economic exchange (Vargo 

and Lusch, 2004). The key to effective service lies in the arrangement of talents among multiple actors 

or stakeholders, thus creating the most value (Maglio et al., 2009). The most prominent feature of 

contemporary service enterprises is the more intense use of technological developments. 

Service systems are the creation of mutual benefit with the exchange of people, information, 

organization and technology. (Maglio et al., 2009). The concept of value creation is related to the way 

in which service systems organize and utilize the capabilities of its members (Breidbach and Maglio, 

2015). Technological developments and innovations are challenging to redefine the roles of system 

components. Because technology; human, knowledge and organization. In service systems, the role of 

human relations, a key role, is based on relationships with information technologies (Maglio et al., 

2015). 

 

3.1. Use of Technology in Tourism -  Hotel Enterprises 
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Recent developments, seen as one of the paradoxical trends in the hospitality industry, are the 

applications for the substitution of technology for human contact. Until recently, hospitality has been 

altered by technology by removing the interaction in tourism activities based on interaction between 

the host and the customer. For example, guests can check many hotels on their smartphones, pick up a 

digital key and go to their rooms; they can do all these operations without touching anyone. 

In study of Bowen and Whalen (2017) abuot tourism; these trends are; technology, bigdata, social 

media and online communities, and a shared economy. While big data, social media, online 

communities, and shared economy are treated as separate areas, these trends converge under its roof, 

as advances in technology have emerged as a result. 

The use of robots in accommodation businesses is also a matter of concern to researchers. Rodriguez-

Lizundia et al., in their study of 2015, examined how people entered into interaction with robots. 

When robots are created with features that will be eye-touching similar to a human, it has been seen 

that humans have increased their willingness to interact with the robot and discover its functionality. 

This is the clearest example of leaving human function in technology in hospitality enterprises. 

 

4. SMART HOTEL  

The company handled in the application of smart hotel management, is the made the six-star hotel 

project of international hotel chain in Turkey. In order to offer unique guest experiences, an operator 

who wants to work on an infrastructure needs information about the guests who are traveling around 

the hotel, such as which areas they spend time in, where they wait, and what intervals they have. Some 

questions about hotel management are: 

How many guests use your fitness facilities on a daily basis? Are gyms more popular at certain hotel 

properties? 

How long did guests spend at the lobby bar this past week, and how many spent over an hour at the 

hotel restaurant last Thursday? 

How many guests return to the same property on a weekly basis and should be targeted for VIP offers 

or promotions? 

Figure 1. Smart Hotel Project 

 

 

To answer these types of question a network project has applied to the company shown in the Figure 

1. In this project basically three tittle discussed; Guest Insight – Engagement –Actionable Results. 

These are explained as; 

Guest Insight: Project uses location-based data to build powerful analysis tools, helping hoteliers 

learn about their guests 

Quantify site visits, how often guests return, and location dwell time to visualize trends in guest 

density over time, make more informed staffing decisions, or to deliver special promotions 
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Discover aggregate and anonymous customer demographics (age, gender, language) via system WiFi 

with Facebook Login 

Compare metrics across properties, hotels, or even within buildings via AP and network tagging 

Engagement: Enhance guest experience with secure, branded guest WiFi, system with Facebook 

Login, and timely mobile offers 

Customize guest experience with branded splash pages or use system WiFi with Facebook Login 

Increase Facebook impressions and brand awareness by seamlessly encouraging ―likes‖ and check-ins 

Seamlessly integrate with 3rd-party apps providing location-aware services thanks to dedicated 

Bluetooth BLE radios in most APs 

Actionable Results: Make data-driven decisions to drive onsite foot traffic, increase guest loyalty, 

and attract new customers 

Use analytics data to replicate the most effective drivers of foot traffic across your locations 

Capitalize on repeat visits and longer dwell times to target and improve guest services, driving loyalty 

and revenues 

Generate new customers through relevant, event-driven interaction 

The artificial intelligence main system has been developed for the establishment of a system 

infrastructure that accommodates the features desired by the operator. Other intelligent systems that 

are required to carry out hotel activities match this main system. 

Artificial Intelligence Main System and Sub-Systems 

Searching and analyzing of customer's social accounts, sharing of appropriate campaigns and events 

with customers 

Gathering the location and information on the landmarks and Wireless Access Points to share 

location-appropriate activities and campaigns 

Access to social activity areas according to the services received through the face recognition system 

Retention of order and payment system information 

Conditioning digital TV broadcasts - Creation of demand orders according to customer needs 

Improvement of energy efficiency in unused areas according to customer density 

Preparation of pre-orders according to the requirements of the procurement process by keeping the 

stocks of the hotels 

Campaign for instant old customers by analyzing according to hotel density and future density. 

 

Reception 

Retrieving customer records 

Installing Mobile App 

Transferring data to the data center 
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Figure 2. Artificial Intelligence Main System and Sub-Systems 

 

Mobile Phone 

Ordering on Mobile App   

Receiving payment via Mobile App  

Receiving location information via Mobile App  

Presenting location related campaign contents via Mobile App  

Providing video link to customer services via Mobile App  

Sharing social content 

 

Workstations 

Customer orders coming from mobile apps fall on the screen 

Hotel management's daily business plans for staff falling on the screens  

Staff performance values reflected on the screens 

Room TV Systems  

To meet with the customer's name on the TV screens  

Turn the TV's blood according to the customer's nationality  

Create the movie packages according to the age group  

Create the demand on the TV screen (Kitchen, Cleaning, etc.) 

 

Camera  

Making face records of the guests and transferring them to the data center 

Control of customers from face recognition system, creation of location information and measurement 

of satisfaction levels 

Detection of non-customers and transfer of location information to security units 

Opening of room doors with facial recognition system 

 

Wireless Access Points 

Providing access to the Internet through Mobile App 

Creating location information for guests 

 

Room TV Systems 

TV in the room to meet with the customer's name   

Customer's blood according to the national according to the pre-order of the blood- based on the age 

group to create the package of films 

TV screen on demand (kitchen, cleaning, etc.) 

 

Energy Management Systems 

Energy Management Systems 

Conducting central energy management 
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Management of lighting systems 

Management of Air Conditioning Systems 

Management of cleaning systems 

5. CONCLUSION 

Smart hotel project is a versatile project with many operations under application. The output of project 

can be summarized in four themes. First of them is appealing. Number of passersby vs. guests 

spending time at a specific location can be followed simultaneously and determine peak business 

hours and identify what drives guests to hotel can be managed. Second one is engagement. Lengths of 

time guests spend within a given location and capitalize on guest dwell time to maximize guest 

services and sales. Third is loyalty. Number of first time guests vs. repeat guests is fundamental. 

Enhance customer experience for repeat guests through targeted offers. And the last one is Multi-Site. 

Location analytics compared across multiple network locations so identify variations in guest behavior 

across different sites. All of these metrics supply centralized visibility and control over all networks 

from a single web-based dashboard. 
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        ÖZET 

Bu tez ÑalıĢmasında elektronik ticaretin sürdürülebilirliği üzerinde bir alan araĢtırması gerÑekleĢtirilmiĢtir. Bu 

bağlamda, sürdürülebilirlik kavramının tarihÑesi ve günümüze kadar olan geliĢme süreci değerlendirildikten sonra 

bu kavramın boyutları ve sürdürülebilir geliĢme incelenmiĢtir. Æevresel, ekonomik ve sosyal boyutlara sahip olan 

sürdürülebilirlik, bugünkü nesillerin ihtiyaÑlarını karĢılarken gelecekte nesillerin kendi ihtiyaÑlarını karĢılama 

yeteneğini de ellerinden almamaktır.  

E-ticaret Ñok hızlı geliĢen önemli bir ticaret Ģeklidir. ÆalıĢmanın e-ticaret ile ilgili bölümünde ise e-ticaret 

kavramının tarihÑesi ve günümüze kadar olan geliĢmeler değerlendirildikten sonra e-ticarette kullanılan araÑlar 

sunulmuĢtur. Sonrasında ise elektronik ticaretin sürdürülebilirliği ele alınarak Ñevresel, ekonomik ve sosyal 

boyutlarda sürdürülebilirlik incelenmiĢtir.  

AraĢtırmanın uygulama bölümünde ise Ġnternet kullanıcıları aÑısından algılanan elektronik ticaretin 

sürdürülebilirliği ampirik bir ÑalıĢmayla değerlendirilmiĢtir. ÆalıĢmada elde edilen bulgular ıĢığında elektronik 

ticaretin Ñevresel ve sosyal faktörlerin etkisiyle sürdürülebilirliğinin sağlanacağı görülmektedir. Elektronik ticaret 

ile uğraĢan iĢletmelerin uzun vadeli ÑalıĢmalarını sürdürebilmeleri iÑin Ñevresel ve sosyal faktörlere önem 

vermeleri gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler; Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Elektronik Ticaret, Sürdürülebilir Elektronik 

Ticaret 

    ABSTRACT 

In this study, sustainable electronic commerce is examined. The history of sustainability and the terms and related 

definitions about development of the concept were discussed prior to the discussion of dimensions of 

sustainability and development sustainability. Sustainability, which covers the environmental, economic and 

social dimensions is the term regarding the rights of future generations that should not be taken away from them 

when suplying the needs of the present generations. 

E-commerce is a major form of trade which develops rapidly. In the related sections about e-commerce, the 

history and the terms and definitions as well as the development of the concept were discussed prior to the tools 

that are used and the related terminology. At the end of the literature sections, the sustainability of electronic 

commerce and environmental, economic and social dimensions were investigated by considering sustainability. 

In the empirical part of the research, perceptions of the Internet users about the sustainability of the e-commerce 

are evaluated through an questionnaire. In the light of the findings obtained in this study, it is seen that the 

sustainability of electronic commerce with the effects of environmental and social factors will be ensured. It is 

concluded that business engaged in electronic commerce need to notice the environmental and social factors in 

order to sustain their long-term works. 

Keywords; Sustainability, Sustainable Development, Electronic Commerce, Sustainable Electronic Commerce 

GĠRĠġ 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki hızlı değiĢim yeni rekabet kurallarını da beraberinde getirmektedir. 

Ayakta kalmak isteyen firmalar bu değiĢimlere uyum sağlamak zorunda kalırken uyum sağlayamayan 

iĢletmeler zamanla yok olmakla karĢı karĢıya kalmaktadır. Günümüzde, Ġnternet üzerinden alıĢveriĢ, 

bankacılık ve bilginin paylaĢımı gibi iĢlemler artık yaygın bir Ģekilde gerÑekleĢtirilmeye baĢlamıĢ ve 

sanal kart, sanal para, kredi kartı, Ġnternet parası gibi yeni kavramlar doğmuĢtur (Soydal, 2009:539). 

"Yeni Ekonomi" adı verilen kavramın ortaya Ñıkmasına neden olarak tüm bu geliĢmeler gösterilebilir. 

Dünyanın küreselleĢmesi ve hızla geliĢtirilen teknolojik sistemler; iletiĢim, ulaĢtırma, haberleĢme ve 

özellikle üretim alanlarında Ñok büyük yenilikler meydana getirmiĢ bu da dünya ticareti ve 

ekonomisine yeni bir rekabet ortamı sağlamıĢtır. Son yıllarda birÑok iĢletme, rekabet üstünlüğü elde 

etmede, elektronik ticaret uygulamalarının önemini kavramıĢ ve bunu hayata geÑirebilmeye 

baĢlamıĢtır (Acar, 2007:5). Literatürde sürdürülebilir elektronik ticaret alanında gerÑekleĢtirilmiĢ pek 

fazla ÑalıĢmanın bulunmayıĢı bu ÑalıĢmanın gerÑekleĢtirilmesine motive eden en önemli faktör olarak 

nitelendirilebilir. 
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Bu ÑalıĢmada sürdürülebilirliğin boyutları temel alınarak geliĢtirilen bir anket ÑalıĢması yardımıyla e-

ticaretin sürdürülebilirliği aÑısından hangi boyutların önemli olduğu istatistiksel analizler vasıtasıyla 

incelenmektedir.  

ÆalıĢma dört ana bölümden oluĢmaktadır. ÆalıĢmanın birinci bölümünde ilk olarak sürdürülebilirlik 

kavramının ne olduğu aÑıklandıktan sonra tarihÑesi, önemi, boyutları ve belli baĢlı sektörlerdeki 

uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. Ġkinci bölümde ise elektronik ticaret kavramı ile tarihÑesi, 

türleri, araÑları ve uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. ÆalıĢmanın üÑüncü bölümünde, 

sürdürülebilir elektronik ticaret kavramının tanımı ile boyutları hakkında bilgi verildikten sonra son 

bölüm olan dördüncü bölümde ise yapılan uygulama detaylı olarak sunulmaktadır. Bölümde, 

araĢtırmanın amacı ve araĢtırmanın yöntemine dair bilgiler verilip sonrasında ise anket yoluyla elde 

edilen verilerin analizi ile elektronik ticaretin sürdürülebilirliği hakkında ortaya Ñıkan sonuÑların 

aÑıklanması gerÑekleĢtirilmektedir. 

 

1.  SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI 

Sürdürülebilirlik; ekonomik beklentilerin Ñevresel ve sosyal duyarlılıkla dengeli biÑimde 

değerlendirilmesini ifade eder (Aksoy, 2013:1). Genel anlamıyla tanımlanan sürdürülebilirlik birÑok 

farklı Ģekillerde algılanabilmekte ve tanımlanabilmektedir. Son yıllarda geliĢmekte olan bir yönetim 

paradigması, "Sürdürülebilirlik" unsurunun Ģirketlerin tüm iĢ süreÑlerinde ve iĢletme kararlarında göz 

önünde bulundurmaları gerektiğine iĢaret etmektedir (Tokgöz, 2009:250). ĠĢletmeler aÑısından 

sürdürülebilirlik; ekonomik beklentilerin Ñevresel ve sosyal duyarlılıkla dengeli biÑimde 

değerlendirilmesini ifade eder. 

Sürdürülebilirlik, finansal aÑıdan kısa vadede ek maliyetler ortaya Ñıkarsa da uzun dönemde 

fırsatlardan yararlanılarak, önceden tahmin edilen risklerin değerlendirilmesini sağladığından dolayı 

iĢletmenin performansını artırmaktadır. Karar alma süreÑlerinde sürdürülebilirlik yaklaĢımını ele alan 

iĢletmeler, uzun vadede maliyetlerini azaltarak, verimliliklerini artırabilmektedirler (Aksoy, 2013:4). 

Sürdürülebilirlik; kısa dönemli bakıĢ aÑısı olmadığı gibi sadece büyük ölÑekli iĢletmelerin 

sorumluluğu da değildir. Sadece operasyonel süreÑlerin geliĢtirilmesi ile sınırlı olmayan bu kavram 

tek tek ele alınacak ve ardıĢık olarak Ñözülecek performans sorunu olarak da düĢünülmemelidir. 

Sürdürülebilirliği, sadece maliyet tasarrufu sağlamak ya da sadece doğal Ñevreyi korumak olarak 

düĢünmek ve Ģirketlerin tek baĢına yüklenebilecekleri bir sorumluluk olarak görmek hatalı olacaktır. 

Sürdürülebilirlik konusundaki son ÑalıĢmalar kavramın ne olduğundan Ñok bu paradigma 

dönüĢümünün nasıl baĢarılacağına, sonuÑlarının nasıl ölÑüleceğine ve raporlanacağına doğru kaymıĢtır 

(Tokgöz, 2009:271). 

Sürdürülebilir kalkınmanın, kavram olarak tartıĢılmaya ve kullanılmaya baĢlandığı günden bu yana 

genellikle kabul edilen üÑ boyutu bulunmaktadır (Harris, 2011:8):  

Ekonomik: Ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem, mal ve hizmetleri süregelen esaslara dayanarak 

üretebilmeli; hükümet ve dıĢ borÑların yönetilebilirliğini sürdürebilmeli, tarımsal ve endüstriyel 

üretime zarar veren sektörel dengesizliklerden sakınmalıdır. 

Çevresel: Æevresel olarak sürdürülebilir bir sistem, kaynak temelini sabit tutmalı, yenilenebilir kaynak 

sistemlerinin ya da Ñevresel yatırım fonksiyonlarının istismarından kaÑınmalı ve yenilenemeyen 

kaynaklardan yalnızca yatırımlarla yerine yeterince konulmuĢ olanları tüketmelidir. 

Sosyal: Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, eĢitlik dağılımını; sağlık ve eğitim, cinsiyet eĢitliği, 

politik sorumluluk ile katılımı iÑeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde gerÑekleĢtirilmesini 

sağlamalıdır. 

Bu sorunla ilgili olarak günümüzde, sürdürülebilir kalkınmaya iliĢkin en Ñok rağbet gören Rydin'in 

(2003) "ÊÑ Sütun Modeli" yardımcı olmaktadır. Modele göre her üÑ kategorinin de kavramın 

oluĢmasında eĢit ağırlığa sahip faktörler olduğu söylenmektedir. Model, sürdürülebilir kalkınmanın 

ancak Ñevresel, ekonomik, sosyal olmak üzere üÑ kategorideki süreÑlerin aynı anda iĢletilmesi 

sonucunda sağlanabileceği düĢüncesi üzerine kuruludur (ICLEI,1996:2000).  

 

2. ELEKTRONĠK TĠCARET 

Dünya Ticaret Érgütü (WTO)‘ne göre; elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satıĢ ve 

dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır (Esteve ve Ludger, 1999:2). Ġktisadi 
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ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı (OECD) tarafından yapılan tanıma göre ise, ―elektronik ticaret, genel 

olarak birey ve organizasyonların metin, ses ve görsel imajları kapsayan dijital verilerin aktarımına 

dayalı olarak ticari faaliyetleri 

yerine getirmeleridir (Ekin, 1998:76). E-ticaret baĢka bir tanımda; bilgisayar ağları aracılığıyla 

üretilen ürünlerin satılması, reklamının yapılması, satıĢtan sonra teknik destek verilmesi ve 

ödemelerin yapılması faaliyetleri olarak ifade edilmektedir (Ézel, 2006:4). Elektronik ticaret kavramı 

sadece Ġnternet üzerinden yapılan ticari iĢlemlerle sınırlı olmasa da (Tunca ve Hasköse, 2002:145) 

genellikle Ġnternet üzerinden alım-satım ile ilgilidir ya da bilgisayarların oluĢturduğu ağlar aracılığıyla 

mal ya da hizmetlerin kullanım hakkının veya sahipliğinin transferini kapsayan herhangi bir iĢlemin 

yürütülmesi faaliyetleri kapsar. E-ticaret ayrıca iki veya daha fazla iĢletme arasında ya da iĢletmelerle 

bireyler arasında değer yaratmak iÑin dijital bilgi iĢlem teknolojisi ve elektronik iletiĢimlerin ticari 

iĢlemlerde iliĢkiler yaratmak, dönüĢtürmek ve yeniden tanımlamak iÑin kullanılması olarak da 

tanımlanmaktadır (Akar ve Kayahan, 2007:21). 

E-ticaret; doğrudan ve fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiĢ tokuĢ iĢlemine gerek kalmadan, 

tarafların elektronik olarak iletiĢim kurdukları her türlü¸ ticari iĢ etkinliği olarak tanımlanabileceği gibi 

piyasadaki mallar ve hizmetlerin teslimi, satıĢı, dağıtımı ve üretimini kapsayan iĢlemleri 

kolaylaĢtırmak iÑin bilgisayar ağlarını kullanmak ya da bilgi, ürün ve hizmet satın alma iĢlemlerinin 

firmaların Ġnternet üzerindeki sitelerinden gerÑekleĢtirilmesi ve iki veya daha fazla taraf arasında mal 

ve hizmet değiĢimini iÑeren iĢlemlerin elektronik araÑlarla ve tekniklerle yapılması olarak da 

tanımlanabilmektedir (Uzunoğlu, 2002:14). 

 

3. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ELEKTRONĠK TĠCARET 

3.1.  Sürdürülebilir Elektronik Ticaret Kavramı 

Elektronik ticaretin, sürdürülebilirliği ve geliĢme trendini yakalayabilmesi iÑin ekonomik, sosyal ve 

Ñevresel etkisi önem arz etmektedir. Genel anlamda sürdürülebilir bir elektronik ticaret, bu üÑ 

kavrama olan etkisi ile ölÑülebilir. Elektronik ticaretin, ekonomik, sosyal ve Ñevresel aÑıdan etki 

alanını değerlendirip geliĢim trendini yakalayarak sürdürülebilir hale gelmesi iÑin bu üÑ kavram ile 

olan iliĢkisini üst düzeye Ñıkarması gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik kavram olarak; ekonomik ve sosyal kalkınma ile Ñevrenin korunması temalarını 

iÑerisinde barındırır (KuĢat, 2012:228).
 
Sürdürülebilirlik, süresiz olarak belirli bir düzeyde devam 

ettirilebilecek bir durumun veya bir sürecin özelliğini ifade eder (Tokgöz ve Énce, 2009:250) . E-

ticaret ise bilgisayar ağları aracılığıyla üretilen ürünlerin satılması, reklamının yapılması, satıĢtan 

sonra teknik destek verilmesi ve ödemelerin yapılması faaliyetleridir (Ézel, 2006:4). Énceki 

cümlelerde tanımlanan "sürdürülebilirlik" ve "e-ticaret" kavramlarının tanımlarından yola Ñıkarak 

sürdürülebilir e-ticareti Ģöyle tanımlanabilir; Sürdürülebilir e-ticaret; bilgisayar ağları aracılığıyla 

üretilen ürünlerin satılması, reklamının yapılması, satıĢtan sonra teknik destek verilmesi ve 

ödemelerin yapılması iĢlemlerini ekonomik, sosyal ve Ñevresel boyutlarıyla ele alarak belirli bir 

düzeyde devam ettirebilme durumu veya sürecidir. 

Sürdürülebilir kalkınma Hardi ve Zdan‘a (1997) göre ekonomi, Ñevre ve toplum, ya da ekonomik, 

Ñevresel ve toplumsal (sosyal) etkiler / boyutlar olarak üÑ kategoride ifade edilmektedir (Akgül, 

2010:151-152). Bu sebeple elektronik ticaretin sürdürülebilirliği de bu üÑ boyut üzerinden ifade 

edilebilir. 

3.1.1. Ekonomik Boyut 

Ġnternet kullanıcılarının ve web sitesi sayısının hızla arttığı günümüzde Ġnternet‘in sunduğu 

olanaklardan biri olan elektronik ticaretin ekonomik boyutu da buna bağlı olarak hızla artıĢ 

göstermektedir. Elektronik ticaretin hacminde meydana gelen bu artıĢ onu, ülkelerin ekonomik, sosyal 

ve idari yapılarında önemli bazı etkilere sahip hale getirmektedir. Elektronik ticaretin ekonomik 

etkileri, dünyadaki geleneksel ticaret anlayıĢından yeni ekonomiye geÑiĢ sürecinin hızlanmasına sebep 

olmaktadır. Bu etkilerin ekonomilere olan olumlu katkıları ülkelerin elektronik ticaretin geliĢmesi 

yolunda sürekli olarak yeni önlemler alması ve düzenlemelere gitmesi ile doğru orantılı olmaktadır 

(Altınok vd., 2003:1). 

Elektronik ticaretin ekonomik etkileri oldukÑa geniĢ bir alana yayılmıĢtır. Bu etkilerin baĢında da 

elektronik ticaretin Ġnternet üzerinde ekonomilerin karĢılıklı bağımlılığını arttırması gelmektedir. 

Ulusal pazarların geleneksel sınırları büyük ölÑüde bilgi Ñağının yükseliĢine paralel olarak özellikle 

dijitalleĢen mallarda iĢlevselliğini yitirmektedir. Érneğin bir elektronik kitap ya da Ġnternet üzerinden 
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satılan programda, ulusal gümrük kontrolleri imkÍnsız hale gelmektedir. Bunların vergilendirilmesi de 

oldukÑa güÑleĢmektedir (Bozkurt, 2000:67). E-ticaretin temel ekonomik etkisi, engellerin daha az 

olduğu bir ekonomik faaliyet alanı yaratmasıdır. Söz konusu etki, esas olarak hızla geliĢen bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerinin doğurduğu bir sonuÑtur. E-ticaret, hızla geliĢen söz konusu altyapıyı 

kullandığından ekonomik hayata etkisi de aynı oranda büyük olacaktır. E-ticaret, potansiyel olarak 

bütün üretici, sağlayıcı, kullanıcı ve tüketicileri bir araya getirdiğinden, sanayi devriminden bu yana 

hayal edilen mal ve hizmet üretimi ile ticari hayatı gerÑeğe dönüĢtürecek özelliklere sahip olduğu 

düĢünülmektedir (Ġnce, 1999:17). 

ABD ekonomisinin geliĢiminin arkasında Ġnternet‘in itici güÑ olduğu Amerikan Ticaret Bakanlığı 

tarafından dile getirilmektedir. Elektronik ticaretin yüzde 40'a kadar yönetim ve personel 

verimliliğinde iyileĢme sağladığı görüĢü bu durumu desteklemektedir. Bütün bu geliĢmeler 

neticesinde, bir taraftan verimlilik artarken diğer taraftan da iĢsizlik azalmaktadır.  

Elektronik ticaretin temelini oluĢturan enformasyon teknolojileri endüstrisi genel ekonomiden iki kat 

daha hızlı büyümektedir. Enformasyon teknolojileri alanındaki yatırımlar, bütün iĢ araÑlarıyla 

yatırımlarının yüzde 45'inin üzerindedir. Yine bu alandaki ürünlerinin fiyatlarında ortaya Ñıkan 

gerileme genel enflasyonu azaltmaktadır. Ekonominin her sektöründe sanal olarak iĢ yapmada Ġnternet 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Bozkurt, 2000:69). Genel olarak, e-ticaretin ekonomik hayatı aĢağıdaki 

özellikleri dolayısıyla etkileyeceği düĢünülmektedir (Ġnce, 1999:17-18): 

a) AÑık ağ üzerinde gerÑekleĢen e-ticaret faaliyetleri, ekonomik iletiĢimi büyük ölÑüde artıracaktır. 

Bunun sonucunda, özellikle küÑük ve orta ölÑekli sanayici ve bireysel müĢteriler, diğer pazarlama 

usullerine göre daha kolay ve ucuz maliyetle ticari faaliyetlerde bulunabileceklerdir. 

b) E-ticaretin giderek daha yaygın Ģekilde tercih edilmesinde; herkesin kullanımına aÑık olan ve aynı 

zamanda da hiÑbir kurum ya da kiĢiye ait olmayan Ġnternet‘in kullanılmasının büyük etkisi vardır. Her 

yeni teknoloji gibi, Ġnternet ve e-ticaret ne kadar Ñok kullanıcı tarafından tercih edilirse, kullanımı da 

daha Ñabuk ve büyük ölÑüde yaygınlaĢacaktır. 

c) E-ticaret; mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve pazarlanmasının yanı sıra her türlü bilgi 

alıĢveriĢinde zaman faktörünün kullanımına yeni olanaklar sağlamaktadır. Ticari faaliyetlerin 

elektronik ortamda yürütülmesi zaman tasarrufu aÑısından bilinen en iyi yöntemdir. 

d) Mal ve hizmet pazarının yapısı e-ticaret ile değiĢecektir. Yeni ürünler, yeni dağıtım ve pazarlama 

teknikleri, yeni ―tüketici memnuniyeti‖ kavramı, yeni aracılar ve yeni iĢgücü profilleri e-ticaretin 

getirdiği yeniliklere örnek olarak verilebilir.  

e) E-ticaret, Ñarpan etkisine sahiptir. BaĢka bir ifade ile, e-ticaretin birÑok olumlu dıĢsal etkileri vardır. 

E-ticaret ile, satıcı ve alıcının Ģeffaf ve tam rekabete yakın bir ortamda bir araya gelmesine imkÍn 

verilerek, kaynakların daha etkin kullanımına katkı sağlanabilecektir. 

Firmaların karĢılıklı rekabet üstünlüğünde artık Ġnternet önemli bir faktör olarak değerlendirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Elektronik ticaret, Ġnternet‘in temel felsefi prensibi olan aÑıklığa vurgu yapmaktadır. 

OECD ÑıkıĢlı kaynakların da vurguladığı Ģekilde, önümüzdeki dönemde, aÑıklık artık bir strateji 

olarak doğacaktır. Ancak elektronik ticaretle gelen aÑıklık ve piyasa hakkında müĢterilerin daha 

ayrıntılı enformasyona sahip olması, firmalar aÑısından bazı dezavantajları da beraberinde 

getirmektedir. Æünkü bu yolla müĢteriler, piyasadaki fiyat farklarını kolaylıkla görebildikleri iÑin, 

firmalar Ñok düĢük kÍrlarla ÑalıĢmak zorunda kalmaktadırlar (Bozkurt, 2000:69).  

E-ticaret, geliĢme yolundaki ülkeler aÑısından uygun rekabet ortamına karĢı engellerin azaltılması ya 

da giderilmesi iÑin uygun bir araÑ olmasının yanı sıra, yapısal esneklerinden dolayı her ülke 

ekonomisi iÑin vazgeÑilmez olan küÑük ve orta boy iĢletmelerin desteklenmesi aÑısından da büyük 

imkÍnlar sunmaktadır (Ġnce, 1999:19). 

3.1.2. Sosyal Boyut 

Elektronik ticaretin ekonomik ve sosyo-kültürel yaĢama Ñok önemli katkıları bulunmaktadır. 

GiriĢimciliğin arttığı ve kiĢilerin yeni kariyerleri iÑin teknolojik donanımlarını arttırdıkları 

gözlenmektedir. Ancak bu olumlu yönlere karĢılık, dalgalanmalar ve iĢletmelerin kÍr ve 

performanslarındaki belirsizlik nedeni ile, ÑalıĢanların gelecek yıldaki konumlarının ne olacağı 

hakkında tam bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Yeni iĢler ve bunlar iÑin farklı yetenek 

gereksinimi, sosyal sınıflar arasındaki bölünmüĢlüğü arttırmaktadır. E-ticaret, bir taraftan yeni iĢ 

olanakları ortaya Ñıkarken, diğer taraftan yeni ÑalıĢma standartlarına uygun bilgi, yetenek ve 

motivasyona sahip olmayan kiĢilerin iĢsiz kalmalarına neden olmaktadır (BayraÑ, 2003:59-60). 
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E-ticaretin, istihdamın yapısını değiĢtirmesi kaÑınılmazdır. E-ticaretin istihdam üzerindeki etkisi; 

fiziksel üretim sektörlerinde kısıtlı olmak üzere, özellikle hizmet üretiminde ve üretilen mal ve 

hizmetlerin pazarlaması safhasında olacaktır (Ġnce, 1999:18). Elektronik ticaretin toplumsal boyuttaki 

etkileri, ekonomik boyuttaki etkileri ile karĢılaĢtırıldığında nispeten farklılaĢmaktadır. O, toplumsal 

boyutta olumlu etkilerinin yanı sıra, özellikle eğitim ve vasıf düzeyi düĢük ÑalıĢanlar aÑısından 

oldukÑa ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir. Elektronik ticaretin toplumsal etkisi olumluya 

dönüĢtürmenin ön koĢulu, gerekli altyapının hazırlanmasıdır; yani gerekli enformasyon teknolojileri 

altyapısının tesisi gerekmektedir (Bozkurt, 2000:71). Halihazırda ekonomik aracılar, komisyoncular, 

perakende satıcıların fonksiyonları, bir ölÑüde e-ticaretin kapsamı iÑine dahil olacaktır. Bununla 

birlikte; kaybedilen iĢler, yeni iĢ sahalarının aÑılması ile belirli ölÑüde telafi edilebilecektir Bu 

teknolojiler yaygınlaĢtırılmadığı, sadece sınırlı bir elit zümrenin elinde olduğu müddetÑe, olumlu 

etkileri de bu küÑük elit zümre ile sınırlı kalacaktır (Ġnce, 1999:18). 

Elektronik ticaretin yaygınlaĢması, bir ülkenin ticaret dengesini iyileĢtirebilir de kötüleĢtirebilir de. Bu 

geliĢmeler karĢısında gerekli Ģekilde hazırlanan ülkelerin doğal olarak ticaret hacimlerinde bir artıĢ 

beklenilebilir. Bu durum hem makro, hem de mikro düzeyde beraberinde verimlilik artıĢını getirebilir. 

Yine artan talebin olumlu etkisi söz konusu olabilir. Elde edilen kazanÑlar ve kayıplar endüstriye, 

coğrafyaya ve yaĢ gruplarına göre değiĢebilir (Bozkurt, 2000:72). Ġnternet ortamında pazarlama, 

iĢletmeleri geleneksel uygulamalarını dönüĢtürmek ve tüketicilerle uzun dönemli iliĢkiler kurmak-

muhafaza etmek konularında zorlayan Ñok keskin bir rekabet Ñevresi yaratmaktadır. KuĢkusuz, 

Ġnternet iĢlerin elektronik yapılması sayesinde iĢletmelere ve tüketicilere Ñok sayıda fırsat sunmaktadır 

(Aksoy, 2006:80). Tüketiciler aÑısından elektronik ticaretin faydalarını Ģöyle sıralamak mümkündür 

(Dulkadir ve Akkoyun, 2014:4-5); 

Evden Ñıkmadan alıĢveriĢ imkÍnı sağlar 

UlaĢım iÑin harcanan giderler azalır 

Êrün ÑeĢitleri daha rahat görülebilir 

En uygun ürünü bulma Ģansı artar 

Zaman kaybı azalır 

Êrün ile ilgili daha rahat bilgi alınabilecek bir ortamdır. 

Ancak, aÑık bir Ģebeke olan Ġnternet, pazar aktörleri arasında güven oluĢturulması ve iĢlemlerin 

güvenliğinin sağlanması gibi engeller hÍlÍ aĢılabilmiĢ değildir. Elektronik iĢlemlerin güvenliği, 

doküman/arĢivlerin geÑerliliği ve elektronik sözleĢmelerin yasal geÑerliliği konuları elektronik 

ticaretin geliĢmesinin önündeki engeller olarak durmaya devam etmektedir. Ġnternete dayalı 

yaĢayabilir bir pazarlama platformu oluĢturmanın temel koĢulu güvenli, güvenilir ve gizlilik haklarına 

duyarlı bir sistem oluĢturmaktır. Güven, güvenilirlik ve gizlilik konuları geleneksel pazarlama 

yaklaĢımında da önemlidir (Aksoy, 2006:80).  

Bütün bunlarla birlikte, e-ticaret henüz Ñok yeni bir geliĢim olduğundan ekonomik ve sosyal etkilerin 

bugünden tahmin edilmesi, her durumda varsayımlara dayandırılmakta ve spekülatif olmaktadır. E-

ticaretin istatistik anlamda nasıl ölÑülmesi gerektiği konusunda bile henüz bir uluslararası uzlaĢma 

sağlanamamıĢtır. Uygun araÑlar ve göstergelerle ölÑülemeyen bir büyüklüğün gelecekteki etkilerinden 

söz etmek doğal olarak güvenirlik aralığı geniĢ olan tahmini bir yaklaĢım olacaktır (Ġnce, 1999:19). 

3.1.3.  Çevresel Boyut 

Dünya iklim koĢullarındaki değiĢiklik, kaynakların azalması ve canlı türlerinin yavaĢ yavaĢ yok 

olması, insanları her alanda ekoloji ile barıĢık Ñözümler aramaya itmektedir. DüĢük enerji kullanan 

ampuller, organik besinler ve kıyafetler, petrol dıĢında enerji kullanabilen araÑlar bunlara örnek olarak 

sıralanabilir. Elektronik ticaret de bu trendin bir parÑasıdır. Perakende sektörün %10‘luk bir dilimini 

kapsayan e-ticaret, hızla geliĢen bir alandır. Ancak, tüketicilerin sürdürülebilir bir Ñevreye katkıda 

bulunma özlemi, e-ticaret yapan firmalar tarafından henüz bir pazarlama fırsatı olarak 

kullanılmamaktadır (Garanti, 2009).  

TaĢımacılık karbondioksit emisyonlarının büyük bir yüzdesini teĢkil etmektedir. Bir yönde seyreden 

araÑlar sayısının azaltılması karbon salınımını da azaltacaktır. E-ticaret uygulamaları gerÑek gidiĢ 

geliĢler olmaksızın iĢ akıĢı sağlamaktadır. ĠĢ Ñevresi ayrıca ÑalıĢanlarına sağlayacakları sanal ofisler, 

Ñevrim iÑi alıĢ veriĢ ve yoldaki araÑları azaltacak evden ÑalıĢma imkÍnı vasıtasıyla karbon ayak 

izlerini azaltabileceklerdir (Singh ve Tiwari, 2011:204). E-ticaretin Ñevresel etkileri Ģöyle sıralanabilir 

(Garanti, 2009); 

Elektronik broĢür ve ilanlar ve e-posta ile yapılan duyurular daha az kÍğıt ve enerji tüketimi demektir. 
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Tüketiciye teslimat modeli, alıĢveriĢ yapacak kiĢilerin daha az araba ile seyahat etmesi anlamına gelir 

ki bu en azından CO2 emisyonunun azalmasını sağlar. 

Efektif bir tedarik zinciri ve teslimat, ürün zayiatını ve depolama gereksinimlerini azaltır. 

E-ticaret; yazılım paketleri, iÑerikler, müzik gibi endüstrilerin dijitalleĢmesine olanak sağlar ve bu 

daha az enerji ve hammadde tüketimi anlamına gelir. 

Bütün bunların dıĢında, bazı web siteleri, daha yeĢil bir dünyada yaĢamak iÑin tercihlerini 

değiĢtirebilecek olan tüketicilere Ñevre-dostu ürünler sunabilmektedir. 

Bazıları ise paketleme malzemeleri konusunda hassas davranmakta, örneğin geri dönüĢüme uygun 

paketleme malzemeleri kullanmaktadırlar. 

E-ticaret sayesinde bilginin birÑok dijital transfer yolu kullanıĢlı olabilecektir. E-ticaret potansiyel atık 

ve envanter ihtiyacını, depo alanı ve iĢletme maliyetini düĢürebilir. Érneğin, ofis alanı kiralaması ve 

faturaların kÍğıt kullanılarak klasik yollarla gönderilmesine artık gerek yoktur. Ayrıca Ñevreye fayda 

iÑin mallarda geri dönüĢümlü ambalaj kullanılmalıdır. E-Ticaretin büyük ölÑüde küresel ölÑekte 

Ñevrim iÑi aÑık artırma yoluyla ikincil malzemeler iÑin piyasanın verimliliğini artırarak israfı önlediği 

de kabul edilir (Singh ve Tiwari, 2011:204).  

Global ısınma insan aktivitelerinin iklim üzerindeki etkisini temsil eden bir ibaredir. Fosil yakıtlarının 

(Kömür, Petrol ve gaz) kullanımı ve geniĢ Ñaplı ormansızlaĢtırma, karbondioksit baĢta olmak üzere 

sera gazlarına neden olması, global ısınmanın en belirgin etkenleridir. Politik liderler, 1997 yılında 

Japonya'nın KYOTO Ģehrinde yaptıkları bir toplantıda; dünya genelindeki insanları, baĢta CO2 olmak 

üzere sera gazlarının üretimini kısıtlayan bir anlaĢma ile CO2'in dünya ısısını sert bir oranda arttırma 

ihtimalinin Ñevresel felaketlerle sonuÑlanacağından endiĢe ettiklerini dile getirdiler. GeÑtiğimiz 10 yıl 

iÑinde birÑok politik güÑ KYOTO anlaĢmasının kabulüne zorlanmıĢtır (Singh ve Tiwari, 2011:204-

205). 

E-ticaret güÑlü bir Ģekilde ekonomi enerjisinin etkinliğini arttırmaktadır. Her potansiyel pozitif etken; 

her potansiyel geniĢ Ñaplı negatif etkenlerle eĢleĢmektedir. Érneğin; online iĢletmeciliğe yönelme 

katalog basımı, perakende alanları (mağaza, dükkÍn gibi) ve ulaĢım gereksinimlerini azaltabileceği 

gibi yoğun bir Ģekilde enerji tüketimi gerektiren bilgisayar üretimini arttırabilecektir. SonuÑ olarak; 

online alıĢveriĢin yaratacağı CO2 ve enerji tüketiminin alıĢveriĢ merkezine otomobil ile yapılacak bir 

yolculuktan %35 daha az olduğu bir gerÑektir (Singh ve Tiwari, 2011:204-205). 

E-ticaretin ‗olumsuz Ñevre etkisi‘nin belirlenmesi Ñok zordur. Herhangi bir kirletici yaymazlar ve aynı 

zamanda Ñok enerji ve doğal kaynak kullanmazlar. E-ticaretin etkileri sadece var olmayıp aynı 

zamanda belirgindir. Bu olumsuz etkilerin doğası ve önemi öyledir ki bunları Ñözümleme yolları 

aĢikÍr olmayıp bireylere de aĢina değildir. Ġnternetin Ñevresel etkilerine yakından bakmak hemen 

göstermektedir ki potansiyel pozitif etkiler bu durumun sadece bir yüzüdür. Her ne kadar Ġnternet‘in 

malzeme ve enerji tasarrufunda potansiyeli inkÍr edilemezse de e-ticaretin Ñevre üzerinde sadece 

olumlu etkileri olduğunu düĢünmek iÑin Ñok erkendir.  

Her bir pozitif potansiyel etki aynı zamanda olumsuz Ñevre etkilerini de beraberinde getirir. Érnek 

olarak; iĢleri online yürütmek, basılı kataloglar, perakende alanları ve nakliye gereksinimi kirliliğini 

azaltabilir ama daha yüksek enerjili bilgisayarların üretimini gerektirir. Web temelli pazarlama, 

tutumlu tüketim yerine israfı teĢvik edebilir. Yine de ÑeĢitli ürünlerin toplu imalatını dramatik Ģekilde 

global olarak artırmıĢtır (Singh ve Tiwari, 2011:204). 

E-ticaretin Ñevresel etkileri üÑ konuda odaklanır: enerji, kaynaklar ve kirlenme. Bugün bilim 

insanlarının veya kural koyucuların hala ticaret ve Ñevre iliĢkileri hakkında yaygın olarak kabul 

görmüĢ görüĢleri bulunmamaktadır. Fakat, yeni ekonomi iÑin üÑ D olarak özetlenmiĢ potansiyel 

pozitif Ñevresel etkiler bulunmaktadır: Bunlardan Dematerilizasyon malzeme tüketimini kitapları 

baytlara, kompakt diskleri MP3‘lere, kitapları kliklerle denetlemeye, Dekarbonizasyon yeĢil sera 

gazları emisyonlarını azaltmaya ve Demobilizasyon ise Kyoto protokolüne daha uygun ve online 

nakliye sunmaya katkı sağlamaktadır (Singh ve Tiwari, 2011:204). 
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4. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ELEKTRONĠK TĠCARET: BĠR UYGULAMA 

4.1. AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi 

GeliĢen teknoloji ile birlikte değiĢen ve her geÑen gün ilerleyen iletiĢim olanakları, özellikle 

Ġnternet‘in ticari alanda yaygınlaĢması ile e-ticaret dönemini de beraberinde getirmiĢtir. Günümüzde 

pek Ñok firma ürünlerini sadece Ġnternet üzerinde tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda Ġnternet 

üzerinden alıĢveriĢ imkÍnı da sunmaktadır. Êzerinde pek Ñok araĢtırmanın yapılan e-ticaret, sorunları 

da beraberinde getirmektedir. Bunlardan birisi olan e-ticaretin sürdürülebilirliği bu araĢtırmanın 

konusunu oluĢturmaktadır. Ġnternet teknolojisi ve bu teknolojide yaĢanan geliĢmeler ve değiĢimler e-

ticaretin de sürekli kendisini yenilemesini gerekli kılmıĢtır. Bu bağlamda bakıldığında e-ticaretin, 

sürdürülebilir olması iÑin hangi boyutlara önem verilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekliliği ortaya 

Ñıkmaktadır. Bu yüzden de e-ticaretin sürdürülebilirliğinin nasıl aÑıklanacağı ve nasıl ölÑüleceği 

konusu önem kazanmaktadır.  

Bu ÑalıĢmada, Isparta Süleyman Demirel Êniversitesi'nde (SDÊ) ÑalıĢan öğretim üyelerinin e-ticaret 

ile ilgili tutumlarından elde edilen veriler sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilecektir. Bu 

bağlamda, araĢtırma e-ticaretin sürdürülebilirliği aÑısından hangi boyutların daha önemi olduğunun 

tüketici beklentilerini temel alarak tespit edilmesi sonraki ÑalıĢmalara yol göstermesi aÑısından 

önemlidir. 

AraĢtırma iki aĢamada gerÑekleĢtirilmiĢtir. Birinci aĢamada, literatür taraması ile kavramsal ÑerÑeve 

oluĢturulmuĢtur. Bu süreÑte kütüphaneler, Ġnternet, süreli yayınlar, kitaplar, tezler ve diğer veri 

tabanları incelenmiĢtir. Ġkinci aĢamada, hipotezler belirlenip, alan araĢtırması ile veriler toplanarak 
uygulama bölümü ortaya konmuĢtur. Saha araĢtırmasında veri toplama yöntemi olarak, anket 

yönteminin kullanılmasına karar verilmiĢtir. Isparta Süleyman Demirel Êniversitesi'nde bulunan 
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Mimarlık 

Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından elektronik ticaret hakkında tüketicilerin 

değerlendirmelerine yönelik anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik programı ile analiz 

edilmiĢtir. Elde edilen veriler normal dağılıma uygun olmadığından ÑalıĢmanın analizinde Non-

Parametric analizler uygulanmıĢtır. Elde edilen verilere güvenilirlik (cronbach's alpha) analizi, frekans 

analizi ve Mann-Whitney U testi uygulanmıĢ ve sonuÑlar yorumlanmıĢtır. 

4.2. AraĢtırmanın Kapsamı 

AraĢtırma, Isparta ili sınırları iÑerisinde bulunan Süleyman Demirel Êniversitesi'nde sosyal bilimler 

alanında eğitim veren üÑ adet fakülte (Ġktisadi ve Ġdari Bilimler, Hukuk ve Ġlahiyat) ile fen bilimleri 

alanında eğitim veren üÑ fakültede (Orman, Mimarlık ve Mühendislik) görev yapan profesör, doÑent, 

yardımcı doÑent ve araĢtırma görevlisi unvanları ile ÑalıĢan akademisyenlere anket uygulamak 

suretiyle gerÑekleĢtirilmiĢtir. Bulguların kalitesi aÑısından, Ġnternet‘i daha sık ve verimli 

kullanabileceklerinin yanı sıra öğrencilere göre Ġnternet‘te daha sık alıĢveriĢ yaptıkları varsayılarak 

öğretim üyeleri tercih edilmiĢtir. 

Süleyman Demirel Êniversitesi resmi Ġnternet sitesi incelenmiĢ ve fakültelerin akademik kadrolarına 

bakılarak görüĢülecek öğretim üyelerinin sayısı ve isimleri basit rastgele örnekleme yöntemine göre 

belirlenmiĢtir. Ġnternet sitesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda araĢtırmanın yürütüldüğü Ekim 

2014 itibarıyla mimarlık fakültesi 33, iktisadi ve idari bilimler fakültesi 118, mühendislik fakültesi 

216, hukuk fakültesi 24, orman fakültesi 59 ve ilahiyat fakültesi 94 kadrolu öğretim üyesi ve araĢtırma 

görevlisine sahip olduğu belirlenmiĢtir. Bu belirlemeden sonra anket uygulaması iÑin her fakültenin 

toplam öğretim üyesi ve araĢtırma görevlisi sayısının %50'sinin araĢtırma kapsamına alınması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Dolayısıyla araĢtırmanın evreni 272 olarak belirlenmiĢtir.  

4.3. AraĢtırmanın Hipotezleri 

H1: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel boyut aÑısından yaĢ grupları arasında 

anlamlı fark vardır. 

H2: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen sosyal boyut aÑısından yaĢ grupları arasında 

anlamlı fark vardır. 

H3: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik boyut aÑısından yaĢ grupları arasında 

anlamlı fark vardır. 

H4: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel boyut aÑısından cinsiyet grupları 

arasında anlamlı fark vardır. 
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H5: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen sosyal boyut aÑısından cinsiyet grupları arasında 

anlamlı fark vardır. 

H6: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik boyut aÑısından cinsiyet grupları 

arasında anlamlı fark vardır. 

H7: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel boyut aÑısından medeni gruplar 

arasında anlamlı fark vardır. 

H8: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen sosyal boyut aÑısından medeni gruplar arasında 

anlamlı fark vardır. 

H9: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik boyut aÑısından medeni gruplar 

arasında anlamlı fark vardır. 

H10: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel boyut aÑısından gelir grupları arasında 

anlamlı fark vardır. 

H11: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen sosyal boyut aÑısından gelir grupları arasında 

anlamlı fark vardır. 

H12: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik boyut aÑısından gelir grupları 

arasında anlamlı fark vardır. 

H13: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel boyut aÑısından akademik gruplar 

arasında anlamlı fark vardır. 

H14: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen sosyal boyut aÑısından akademik gruplar 

arasında anlamlı fark vardır. 

H15: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik boyut aÑısından akademik gruplar 

arasında anlamlı fark vardır. 

H16: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel boyut aÑısından Ġnternet kullanım 

sıklığına göre oluĢan gruplar arasında anlamlı fark vardır. 

H17: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen sosyal boyut aÑısından Ġnternet kullanım 

sıklığına göre oluĢan gruplar arasında anlamlı fark vardır. 

H18: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik boyut aÑısından Ġnternet kullanım 

sıklığına göre oluĢan gruplar arasında anlamlı fark vardır. 

H19: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel boyut aÑısından Ġnternet kullanım 

süresine göre oluĢan gruplar arasında anlamlı fark vardır. 

H20: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen sosyal boyut aÑısından Ġnternet kullanım 

süresine göre oluĢan gruplar arasında anlamlı fark vardır. 

H21: Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik boyut Ġnternet kullanım süresine 

göre oluĢan gruplar arasında anlamlı fark vardır. 

 

4.4. Anketin OluĢturulması 

Anket formu toplam 40 soru ve 2 sayfadan oluĢmaktadır. Anket sorularının sayısı istenen analizlerin 

elde edilmesini doğru sonuÑlara ulaĢılmasını sağlayacak düzeyde tutulmuĢtur. Anket formunda 

katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular ile elektronik ticaret ile ilgili 

düĢüncelerini ölÑmeye yönelik sorular yer almaktadır. Anket soruları iki Ģıklı, Ñoktan seÑmeli, aÑık 

uÑlu ve 5‘li Likert ölÑeğine göre hazırlanmıĢtır. Katılımcıların elektronik ticaret ile ilgili düĢüncelerini 

ölÑmeye yönelik olan sorular 5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 

4=Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) ölÑeklemesine göre hazırlanmıĢtır. 

4.5. Verilerin Analizi 

4.5.1. Güvenilirlik Analizi 

Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini ölÑmeye yönelik olarak oluĢturulan 31 adet sorudan oluĢan 

ölÑeğin güvenilirlik analizi Cronbach‘s Alpha ile hesaplanmıĢtır. 
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Alpha değeri; 

.80 – 1.00 arası yüksek derecede güvenilir, 

.60- .80 arası oldukÑa güvenilir, 

.40- .60 arası düĢük derecede güvenilir, 

.40‘ın altı ise güvenilir değildir (Akbulut, 2010:80). 

Cronbach‘s Alpha ile yapılan hesaplama sonucunda ―α‖ katsayısı ―.783‖ olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

―,783‖ alpha değeri ölÑeğin oldukça güvenilir bir ölÑek olduğunu göstermiĢtir. 

4.5.2. Demografik Bulgular 

Veri toplama aracı olarak geliĢtirilen anketin birinci bölümü, cevaplayanların demografik bilgilerini 

elde etmeye yönelik olarak düzenlenmiĢtir. Ankete verilen cevaplar, betimleyici istatistikler (frekans, 

yüzde, ikili karĢılaĢtırma, vb.) kullanılarak analiz edilmiĢ, aĢağıda her biri tablo halinde özetlenmiĢtir. 

 

4.5.2.1. AraĢtırmaya Katılanların YaĢ Aralıklarına Göre Dağılımları 

Anketi cevaplayanların yaĢları, gruplandırılmıĢ yaĢ aralıkları Ģeklinde düzenlenerek belirlenmeye 

ÑalıĢılmıĢtır. Tablo 1'de görüldüğü üzere bu soruya cevap veren 255 kiĢinin büyük bölümü %36,9 ile 

36–43 yaĢ arasındaki orta yaĢ kesimden oluĢmaktadır. 44-51 yaĢ arasındaki %18 ve 52 yaĢ üstü 

%2,4'lük bölümü de toplam %57,3'lük büyük bir katılımcı grubunun orta yaĢ ve üstü olduğu 

söylenebilir. Geri kalan %42,7'lik kısım ise genÑ kesimi temsil etmektedir. 

Tablo 1. YaĢ Dağılımı 

 

4.5.2.2. AraĢtırmaya Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Anketi cevaplayanların cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında % 65,9‘unun erkek, %34,1‘inin 

kadın olduğu görülmektedir (Tablo 2). Cinsiyete iliĢkin verilere göre araĢtırmaya cevap verenler 

ağırlıklı olarak erkeklerden oluĢmaktadır. 

Tablo 2. Cinsiyet Dağılımı 

  

Frekans Yüzde (%) Kümülatif 

Yüzde (%) 

Cinsiyet 

 

 

Kadın 87 34,1 34,1 

Erkek 168 65,9 100,0 

Toplam 255 100,0   

 

4.5.2.3. AraĢtırmaya Katılanların Gelir Durumlarına Göre Dağılımı 

Anketi cevaplayanların % 17,3 'ü 2.500 TL ve altı gelire sahip iken % 22,4'ü 2.501 TL ile 4.000 TL 

arası bir gelire sahiptir. 4.001 TL ile 5.500 TL arası gelire sahip olanların oranı ise % 23,1'dir. 

%26,7'lik kesim 5.501 TL ile 7.000 TL arası gelire sahip kiĢilerden oluĢmaktadır. Geriye kalan 

 
Frekans Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

YaĢ 

 

 

 

 

 

18-27 YaĢ 43 16,9 16,9 

28-35 YaĢ 66 25,9 42,7 

36-43 YaĢ 94 36,9 79,6 

44-51 YaĢ 46 18,0 97,6 

52 YaĢ ve Êstü 6 2,4 100,0 

Toplam 255 100,0  
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%10,6'lık kesim ise 7.001 TL ve üstü gelire sahiptir. Gelire iliĢkin verilere göre ankete cevap verenler 

ağırlıklı olarak orta ve yüksek gelirli kiĢilerden oluĢmaktadır (Tablo 3). 

 

 

 

Tablo 3. Gelir Dağılımı 

  

Frekans Yüzde 

(%) 

Kümülatif 

Yüzde (%) 

Gelir 

 

 

 

 

 

0 - 2.500TL 44 17,3 17,3 

2.501 - 4.000 TL 57 22,4 39,6 

4.001 - 5.500 TL 59 23,1 62,7 

5.501 - 7.000 TL 68 26,7 89,4 

7.001 TL ve Êstü 27 10,6 100,0 

Toplam 255 100,0   

 

4.5.2.4. AraĢtırmaya Katılanların Akademik Derecelerine Göre Dağılımı 

Tablo 4‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılanların % 28,2‘si AraĢtırma Görevlisi, % 25,9‘u 

Yardımcı DoÑent, % 24,3'ü DoÑent ve % 21.6'sı ise Profesördür. Toplamda % 71,8 oranında üst düzey 

akademisyene anket uygulanmıĢtır. Ayrıca %28,2 oranında AraĢtırma Görevlisi ankete katılmıĢtır. 

Tablo 4: Akademik Derece Dağılımı 

  

Frekans Yüzde (%) Kümülatif 

Yüzde (%) 

Akademik 

Derece 

 

 

 

 

AraĢtırma 

Görevlisi 
72 28,2 28,2 

Yardımcı 

DoÑent Dr. 
66 25,9 54,1 

DoÑent Dr. 62 24,3 78,4 

Profesör Dr. 55 21,6 100,0 

Toplam 255 100,0   

 

4.5.2.5. AraĢtırmaya Katılanların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Anketi cevaplayanların cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında % 69,4‘ünün evli, %30,6‘sının 

bekar olduğu görülmektedir (Tablo 5). Medeni duruma iliĢkin verilere göre araĢtırmaya cevap 

verenler ağırlıklı olarak evli kiĢilerden oluĢmaktadır. 

Tablo 5. Medeni Durum Dağılımı 

  

Frekans Yüzde (%) Kümülatif 

Yüzde (%) 

Medeni 

Durum 

 

 

Evli 177 69,4 69,4 

Bekar 78 30,6 100,0 

Toplam 255 100,0  

 

4.5.2.6. AraĢtırmaya Katılanların Ġnternet Kullanma Sıklığına Göre Dağılımları 

Tablo 7'ye göre araĢtırmaya katılanların % 3,9‘u Ġnterneti haftada birkaÑ kez kullanmakta iken ankete 

katılanların %96,1'lik kesimi ise Ġnterneti her gün kullandığını belirtmiĢtir. Bu sonuÑlara katılımcıların 

büyük Ñoğunluğu her gün Ġnternet kullanmaktadır. 
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Tablo 6. Ġnternet Kullanım Sıklığı Dağılımı 

  

Frekans Yüzde (%) Kümülatif 

Yüzde (%) 

Kullanım 

Sıklığı 

Her gün 245 96,1 96,1 

Haftada 

BirkaÑ Kez 
10 3,9 100,0 

Toplam 255 100,0   

 

4.5.2.7. AraĢtırmaya Katılanların Ġnterneti Kullanma Yılına Göre Dağılımları 

Tablo 7'e bakıldığında araĢtırmaya katılanların % 2‘si Ġnterneti 5 yıl veya daha az bir süredir 

kullanmakta. %12,2‘si ise 6 ila 10 yıl arası kullanmaktadır. Katılımcıların % 60,4'lük büyük kesimi ise 

en az 11 en fazla ise 15 yıldır Ġnternet kullanmaktadır. Geriye kalan %25,5'lik kesim ise 16 ila 20 yıl 

arası bir zamandan beri Ġnternet kullanmaktadır.  SonuÑlar katılımcıların büyük Ñoğunluğunun en az 

11 yıldır Ġnternet kullanmakta olduğunu göstermektedir.                         

Tablo 7. Ġnternet Kullanım Dağılımı 

  
Frekans Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Yıl 

 

 

 

 

0-5 Yıl 5 2,0 2,0 

6-10 Yıl 31 12,2 14,1 

11-15 Yıl 154 60,4 74,5 

16-20 Yıl 65 25,5 100,0 

Toplam 255 100,0   

 

4.5.2.8. AraĢtırmaya Katılanların Fakültelere Göre Dağılımları 

Tablo 8'a göre araĢtırmaya katılan akademisyenlerin % 22,7'si Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, % 

4,7'si Hukuk Fakültesi, % 16,1'i ise Ġlahiyat Fakültesi bünyesinde ÑalıĢmaktadır. % 5,9'u Mimarlık, % 

39,2'si Mühendislik ve % 11,4'ü ise Orman Fakültesinde ÑalıĢmaktadır. Bu sonuÑlara göre araĢtırmaya 

katılan akademisyenlerin % 43,5'i sosyal bilimler, % 56,5'i ise fen bilimleri alanında ÑalıĢmaktadır. 

 

 

 

Tablo 8. Fakülte Dağılımı 

  

Frekans Yüzde (%) Kümülatif 

Yüzde (%) 

Fakülte 

ĠĠBF 58 22,7 22,7 

Hukuk 12 4,7 27,5 

Ġlahiyat 41 16,1 43,5 

Mimarlık 15 5,9 49,4 

Mühendislik 100 39,2 88,6 

Orman 29 11,4 100,0 

Toplam 255 100,0   
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4.5.3. Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Ekonomik, Sosyal Ve 

Çevresel Boyutların Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, elektronik ticaret tercih edilme sebepleri demografik değiĢkenler aÑısından 

değerlendirilmiĢ ve bu amaÑla yaĢ, cinsiyet, medeni durumu, gelir durumu ve akademik derece 

değiĢkenleri ile ankette yer alan sorulara verilen cevaplar Kruskal Wallis ve Mann Whitney Testlerine 

tabi tutulmuĢtur. AraĢtırmada ölÑmek istenilen elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen 

ekonomik, sosyal ve Ñevresel boyutlarla ilgili sorulara verilen cevaplar ortalamaları alınarak 

ekonomik, sosyal ve Ñevresel olarak 3 gruba ayrılmıĢtır. Dolayısıyla analize tek tek sorulara verilen 

cevaplardan elde edilen veriler yerine bu ortalamalardan elde edilen veriler tabi tutulmuĢtur. 

 

4.5.3.1. YaĢ DeğiĢkenine Göre Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen 

Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi 

Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik, sosyal ve Ñevresel boyutların yaĢ 

değiĢkeni ile iliĢkilendirilmesine yönelik yapılan Kruskal Wallis Testi sonuÑları aĢağıda Tablo 9'da 

gösterilmiĢtir. Tablo 9'a göre elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel ve sosyal 

boyutlar aÑısından %95 güven aralığında yaĢ grupları arasında anlamlı farklılık olduğu bulgusu elde 

edilmiĢtir. Ġstatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı farkın Ñıktığı boyutların sıra değerlerinin yaĢa 

bağlı olarak arttığı görülmektedir. SonuÑlara göre genÑlerin yani 18-27 yaĢ arası grubun Ñevresel 

duyarlılığının zayıf olduğu yaĢ ilerledikÑe ise Ñevresel duyarlılığın arttığı görülmektedir. Tablodan 

anlaĢılacağı üzere 36 yaĢ ve üstü grupların elektronik ticarette sosyal etkenlere önem verdikleri 

gözlemlenmektedir.  

Elektronik ticaret Ekonomik boyut da ise sıra ortalamalarında küÑük değiĢimler gözlense de anlamlı 

bir farklılık görülmemiĢtir. SonuÑlara göre her yaĢ grubu iÑin ekonomik etkenler önemlidir. Hesaplı 

olmasını ve kaliteyi ucuza almayı istemektedirler. Tablo 10'da da görüldüğü üzere yaĢ grupları 

aÑısından elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel ve sosyal boyutlarda anlamlı 

farkın olması sebebiyle H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiĢtir. Ekonomik boyut aÑısından ise anlamlı 

bir farkın olmaması sebebiyle H3 hipotezi reddedilir. 

 

Tablo 9. Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Boyutların YaĢ DeğiĢkenine Göre 

Değerlendirilmesi 

 N Mean Rank X
2
 P 

Ekonomik Boyut  

  

  

  

  

18-27 YaĢ  43 117,66 

4,765 0,312 

28-35 YaĢ 66 137,92 

36-43 YaĢ 94 133,85 

44-51 YaĢ 46 114,23 

52 YaĢ ve Êzeri 6 106,83 

Æevresel Boyut  

  

  

  

  

18-27 YaĢ  43 91,02 

17,208 0,002 

28-35 YaĢ  66 120,76 

36-43 YaĢ  94 141,54 

44-51 YaĢ  46 141,42 

52 YaĢ ve Êzeri 6 157,58 

Sosyal Boyut 

  

  

  

  

18-27 YaĢ  43 101,38 

12,408 0,015 

28-35 YaĢ  66 116,39 

36-43 YaĢ  94 141,71 

44-51 YaĢ  46 137,38 

52 YaĢ ve Êzeri 6 159,75 
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4.5.3.2. Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen 

Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi 

Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik, sosyal ve Ñevresel boyutların cinsiyet 

değiĢkeni ile iliĢkilendirilmesine yönelik yapılan Mann Whitney Testi sonuÑları aĢağıda Tablo 10'da 

gösterilmiĢtir. Tablo 10'a göre elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel ve ekonomik 
boyutlar aÑısından %95 güven aralığında cinsiyet grupları arasında anlamlı farklılık olduğu bulgusu 

elde edilmemiĢtir.  

Ekonomik ve Ñevresel aÑıdan hem erkeklerin hem kadınların duyarlı oldukları gözlenmektedir. Sosyal 

boyutta sıra ortalamalarında anlamlı bir farklılık ortaya Ñıkmamasına rağmen erkeklerin, elektronik 

ticarette sosyal aÑıdan kadınlara göre daha duyarlı olduğu gözlemlenmektedir. Tablo 10'da da 

görüldüğü üzere cinsiyet grupları aÑısından elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel, 

ekonomik ve sosyal boyutlarda anlamlı farkın olmaması sebebiyle H4, H5 ve H6 hipotezleri 

reddedilmiĢtir.  

 

Tablo 10. Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Boyutların Cinsiyete Göre 

Değerlendirilmesi 

  N Mean Rank Z P 

Ekonomik Boyut 

  

Kadın 87 130,92 
-0,457 0,648 

Erkek 168 126,49 

Æevresel Boyut 

  

Kadın 87 120,87 
-1,115 0,265 

Erkek 168 131,69 

Sosyal Boyut 

  

Kadın 87 117,13 
-1,699 0,089 

Erkek 168 133,63 

 

4.5.3.3. Medeni Durum DeğiĢkenine Göre Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini 

Etkileyen Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi 

Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik, sosyal ve Ñevresel boyutların medeni 

durum değiĢkeni ile iliĢkilendirilmesine yönelik yapılan Mann Whitney Testi sonuÑları aĢağıda Tablo 

11'de gösterilmiĢtir. Tablo 11'e göre elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel ve 

sosyal boyutlar aÑısından %95 güven aralığında medeni durum grupları arasında anlamlı farklılık 

olduğu bulgusu elde edilmiĢtir. Æevresel ve sosyal aÑıdan bekarların evli olanlara göre daha az duyarlı 

oldukları gözlemlenmektedir. Bu fark aile kurmanın hassasiyetleri arttırdığını gösterebilir. Ekonomik 

boyutta sıra ortalamalarında anlamlı bir farklılık ortaya Ñıkmamasına rağmen evli olanların aile 

sorumluluğu sebebiyle bekarlara göre ekonomik hassasiyetinin fazla olduğu görülmektedir. Tablo 

11'de de görüldüğü üzere medeni durum grupları aÑısından elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini 

etkileyen Ñevresel ve sosyal boyutlarda anlamlı farkın olması sebebiyle H7 ve H8 hipotezleri kabul 

edilmiĢtir. Ekonomik boyut aÑısından ise anlamlı bir farkın olmaması sebebiyle H9 hipotezi 

reddedilir. 
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Tablo 11. Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Boyutların Medeni Duruma Göre 

Değerlendirilmesi 

 N Mean Rank Z P 

Ekonomik Boyut 

  

Evli 177 129,84 

-0,604 0,546 

Bekar 78 123,81 

Æevresel Boyut 

  

Evli 177 138,72 

-3,507 0,000 

Bekar 78 103,67 

Sosyal Boyut 

  

Evli 177 135,23 

-2,363 0,018 

Bekar 78 111,60 

 

4.5.3.4. Gelir Durumu DeğiĢkenine Göre Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini 

Etkileyen Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi 

Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik, sosyal ve Ñevresel boyutların gelir 

durumu değiĢkeni ile iliĢkilendirilmesine yönelik yapılan Kruskal Wallis Testi sonuÑları Tablo 12'de 

gösterilmiĢtir. Tablo 12'ye göre elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel ve sosyal 

boyutlar aÑısından %95 güven aralığında gelir grupları arasında anlamlı farklılık olduğu bulgusu elde 

edilmiĢtir. Æevresel aÑıdan en düĢük gelir grubunun duyarlılığının az olduğunu görülmektedir. 

Ekonomik aÑıdan durumu Ñok iyi olmayanların önceliklerini ekonomiye verdikleri iÑin Ñevresel 

duyarlılıklarının düĢük olması olağan bir sonuÑ olarak görülmektedir. Diğer gelir gruplarında ise 

Ñevresel aÑıdan hassasiyet mevcuttur. Sosyal boyut olarak da yine düĢük gelir grubunun duyarlılığını 

düĢük görmekteyiz. Bu sonuÑlar tüketicilerin önceliklerinin daima ekonomi olduğunu göstermektedir. 

Ekonomik boyut da ise doğal olarak en az gelir grubu ile diğer gruplar arasında bir farklılık görülse de 

genel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. Tablo 12'de de görüldüğü üzere gelir durumu grupları 

aÑısından elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel ve sosyal boyutlarda anlamlı 

farkın olması sebebiyle H10  ve H11 hipotezleri kabul edilmiĢtir. Ekonomik boyut aÑısından ise 

anlamlı bir farkın olmaması sebebiyle H12 hipotezi reddedilir. 

Tablo 12. Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Boyutların Gelir Durumlarına 

Göre Değerlendirilmesi 

 N Mean Rank X2 P 

Ekonomik Boyut 

  

  
  

  

2.500 TL ve daha az 44 104,08 

6,587 0,159 

2.501 - 4.000 TL 57 139,18 

4.001 - 5.500 TL 59 126,12 

5.501 - 7.000 TL 68 134,30 

7.001 TL ve üzeri 27 131,63 

Æevresel Boyut 
  

  

  
  

2.500 TL ve daha az 44 80,49 

24,959 0,000 

2.501 - 4.000 TL 57 134,18 

4.001 - 5.500 TL 59 129,21 

5.501 - 7.000 TL 68 149,69 

7.001 TL ve üzeri 27 135,09 

Sosyal Boyut 

  

  
  

  

2.500 TL ve daha az 44 93,32 

18,486 0,001 

2.501 - 4.000 TL 57 116,38 

4.001 - 5.500 TL 59 141,98 

5.501 - 7.000 TL 68 148,23 

7.001 TL ve üzeri 27 127,56 
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4.5.3.5. Akademik Derece DeğiĢkenine Göre Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini 

Etkileyen Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi 

Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik, sosyal ve Ñevresel boyutların akademik 

derece değiĢkeni ile iliĢkilendirilmesine yönelik yapılan Kruskal Wallis Testi sonuÑları Tablo 13'de 

gösterilmiĢtir. Tablo 13'e göre elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel ve sosyal 

boyutlar aÑısından %95 güven aralığında akademik derece grupları arasında anlamlı farklılık olduğu 

bulgusu elde edilmiĢtir. Akademik derecelerde en alt seviye olan araĢtırma görevlilerinin hem Ñevresel 

hem de sosyal aÑıdan duyarlılıklarının düĢük olduğu gözlemlenmektedir. AraĢtırma görevlilerinin 

gelirlerinin diğer akademik derecelere göre az olduğunu ve henüz akademiye yeni giriĢ yapanlar 

olduklarını düĢünürsek bu durumu hem bilgi ve tecrübe durumuna hem de gelir seviyesine 

bağlanabilir. Ekonomik boyut da ise küÑük değiĢimler görülse de genel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiĢtir. Tablo 13'de de görüldüğü üzere akademik derece grupları aÑısından elektronik ticaretin 

sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel ve sosyal boyutlarda anlamlı farkın olması sebebiyle H13 ve 

H14 hipotezleri kabul edilmiĢtir. Ekonomik boyut aÑısından ise anlamlı bir farkın olmaması sebebiyle 

H15 hipotezi reddedilir. 

 

Tablo 13. Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen boyutların Akademik Derecelere 

Göre Değerlendirilmesi 

 N Mean Rank X
2
 P 

Ekonomik Boyut 

  

  

  

AraĢtırma Görevlisi 72 122,91 

2,433 0,488 
Yardımcı DoÑent Dr. 66 136,03 

DoÑent Dr. 62 133,77 

Profesör Dr. 55 118,52 

Æevresel Boyut 

  

  

  

AraĢtırma Görevlisi 72 97,15 

18,755 0,000 
Yardımcı DoÑent Dr. 66 132,59 

DoÑent Dr. 62 144,11 

Profesör Dr. 55 144,72 

Sosyal Boyut 

  

  

  

AraĢtırma Görevlisi 72 95,90 

26,354 0,000 
Yardımcı DoÑent Dr. 66 153,94 

DoÑent Dr. 62 120,55 

Profesör Dr. 55 147,30 

 

4.5.4. Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Ekonomik, Sosyal Ve 

Çevresel Boyutların Ġnternet Kullanımına Göre Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, elektronik ticaret tercih edilme sebepleri Ġnternet kullanımı aÑısından değerlendirilmiĢ ve 

bu amaÑla "Ġnternet kullanma sıklığı" ve "ne kadar zamandır Ġnternet kullanıyorsunuz" değiĢkenleri ile 

ankette yer alan sorulara verilen cevaplar Kruskal Wallis Testine tabi tutulmuĢtur. AraĢtırmada 

ölÑmek istenilen elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik, sosyal ve Ñevresel 

boyutlarla ilgili sorulara verilen cevapların ortalamaları alınarak ekonomik, sosyal ve Ñevresel olarak 

3 gruba ayrılmıĢtır. Dolayısıyla analize tek tek sorulara verilen cevaplardan elde edilen veriler yerine 

bu ortalamalardan elde edilen veriler tabi tutulmuĢtur. 

4.5.4.1. Ġnternet Kullanım Sıklığına Göre Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini 

Etkileyen Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Boyutların Değerlendirilmesi 

Elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik, sosyal ve Ñevresel boyutların Ġnternet 

kullanım sıklığına yönelik yapılan Kruskal Wallis Testi sonuÑları aĢağıda Tablo 14'de gösterilmiĢtir. 

Tablo 14'e göre elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel, sosyal ve ekonomik 

boyutlar aÑısından %95 güven aralığında Ġnternet kullanım sıklığına göre oluĢan gruplar arasında 
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anlamlı farklılık olduğu bulgusu elde edilmiĢtir. Her gün Ġnternet‘i kullananların haftada birkaÑ kez 

kullananlara göre daha az duyarlı oldukları görülmüĢtür. Bu durum her gün Ġnternet kullananlar iÑin 

Ñoğu etkenin olağan hale geldiğini söyleyebiliriz. Tablo 14'de de görüldüğü üzere Ġnternet kullanım 

sıklığına göre oluĢan gruplar aÑısından elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel, 

ekonomik ve sosyal boyutlarda anlamlı farkın olması sebebiyle H16, H17 ve H18 hipotezleri kabul 

edilmiĢtir. Diğer bir ifade ile elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel, ekonomik ve 

sosyal boyutlarda Ġnternet kullanım sıklığına göre oluĢan gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

Tablo 14. Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen 

Boyutların Ġnternet Kullanım Sıklığı Açısından Değerlendirilmesi 

 N Mean Rank X
2
 P 

Ekonomik Boyut 

  

Her gün 245 125,74 

5,896 0,015 

Haftada BirkaÑ Kez 10 183,30 

Æevresel Boyut 

  

Her gün 245 125,52 

7,116 0,008 

Haftada BirkaÑ Kez 10 188,80 

Sosyal Boyut 

  

Her gün 245 125,48 

7,326 0,007 

Haftada BirkaÑ Kez 10 189,70 

 

 

4.5.4.2. Ne Kadar Zamandır Ġnternet Kullandığına Göre Elektronik Ticaretin 

Sürdürülebilirliğini Etkileyen Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Boyutların 

Değerlendirilmesi 

E-Ticaret sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik, sosyal ve Ñevresel boyutların ne kadar zamandır 

Ġnternet kullandığına yönelik yapılan Kruskal Wallis Testi sonuÑları Tablo 15'de gösterilmiĢtir. Tablo 

15'e göre elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen Ñevresel boyut aÑısından %95 güven 

aralığında ne kadar zamandır Ġnternet kullandığına göre oluĢan gruplar arasında anlamlı farklılık 

olduğu bulgusu elde edilmiĢtir. 0-5 ve 6-10 yıl grupları aÑısından Ñevresel duyarlılıklarının az olduğu 

görülmektedir. Bu durumun Ġnterneti az kullananların Ñevresel bilgi eksikliklerinin duyarlılıkların az 

olduğu Ģeklinde düĢünülmektedir. Ekonomik boyutta 0-5 yıl grubu ile diğer gruplar arasında bir 

farklılık görülmektedir. Bu durumun sebebi olarak Ġnterneti az kullananların ekonomik aÑıdan sanal 

ortama hakim olamadıklarını gösterilebilir. Ancak genel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. 

Sosyal boyutta da anlamlı bir farklılık mevcut değildir. Tablo 15'de de görüldüğü üzere ne kadar 

zamandır Ġnternet kullandığına göre oluĢan gruplar aÑısından elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini 

etkileyen Ñevresel boyutta anlamlı farkın olması sebebiyle H19 hipotezi kabul edilmiĢtir. Ekonomik 

ve sosyal boyutlar aÑısından ise anlamlı bir farkın olmaması sebebiyle H20 ve H21 hipotezleri 

reddedilmiĢtir. 
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Tablo 15. Elektronik Ticaretin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Boyutların Ne Kadar Zamandır 

Ġnternet Kullandıklarına Göre Değerlendirilmesi 

 N Mean Rank X2 P 

Ekonomik Boyut 

  

  

  

0 - 5 Yıl 5 96,90 

4,068 0,254 
6 - 10 Yıl 31 128,32 

11 - 15 Yıl 154 134,39 

16 - 20 Yıl 65 115,09 

Æevresel Boyut 

  

  

  

0 - 5 Yıl 5 104,70 

18,255 0,000 
6 - 10 Yıl 31 78,02 

11 - 15 Yıl 154 138,97 

16 - 20 Yıl 65 127,65 

Sosyal Boyut 

  

  

  

0 - 5 Yıl 5 129,20 

2,041 0,564 
6 - 10 Yıl 31 110,32 

11 - 15 Yıl 154 130,38 

16 - 20 Yıl 65 130,70 

 

 

5. SONUÇ 

Elektronik ticaretin stratejik boyutta iĢletmeler tarafından kullanımının gitgide yaygınlık kazandığı 

günümüzde sürdürülebilir olması da yukarıda bahsedilen değiĢime uyum sağlamasıyla mümkün 

olabilecektir. Ekonomik, sosyal ve Ñevreyle ilgili risklerin hem kaynağı hem de önlenebilmesi ile ilgili 

olarak taraflardan biri olarak görülen iĢletmeler, bir Ñözüm arayıĢı olarak yeni değerler ve anlayıĢlara 

yönelmeye veya yönelmeleri gerekliliği konusunda baskılarla tanıĢmaya baĢlamıĢtır. AraĢtırmada 

ölÑmek istediğimiz elektronik ticaretin sürdürülebilirliğini etkileyen ekonomik, sosyal ve Ñevresel 

boyutlarla ilgili sorulara verilen cevaplar ortalamaları alınarak ekonomik, sosyal ve Ñevresel olarak 3 

gruba ayrılmıĢtır. Ġlk olarak araĢtırmaya katılan akademisyenlerin demografik bilgileri, interneti 

kullanma sıklıkları ve ne zamandan beri internet kullandıkları sorulmuĢ ve katılımcıların %85,9'luk 

kesiminin 11 ila 20 yıl aralığından internet kullandıkları ve %96,1'lik kesimin de her gün internete 

girdikleri tespit edilmiĢtir.  

Ġnterneti kullanma sıklığının sürdürülebilirlik aÑısından önemli olduğu araĢtırma da elde edilen 

bulgulardan anlaĢılmaktadır. Katılımcıların büyük Ñoğunluğun neredeyse her gün internet kullanması 

ekonomik, Ñevresel ve sosyal aÑıdan önem arz etmektedir. Her gün kullananlar ile haftada birkaÑ kez 

kullananlar arasında her üÑ grup iÑinde anlamlı bir fark ortaya Ñıkmaktadır. Elektronik ticaretin 

sürdürülebilirliği öncelikle insanların internet kullanımlarının sürdürülebilir olmasına bağlı olduğu ve 

iĢletmelerin tüketicilerin internet kullanma Ģekillerine göre kendilerini düzenlemeleri gerektiği 

anlaĢılmaktadır. Ézellikle son zamanlarda mobil internetin kullanımının yaygınlaĢması sürdürülebilir 

olma iddiasında olan elektronik ticaret iĢletmelerini mobil uygulamalara yönelmeye itmiĢtir. 

AraĢtırmada elektronik ticaretin sürdürülebilirliği aÑısından Ñevresel faktörde uzun süredir internet 

kullananlar lehine bir fark olduğu saptanmıĢtır. Benzer durum tam olmasa da ekonomik faktör iÑin de 

söylenebilir lakin sosyal faktör aÑısından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

Demografik bulgulara göre incelendiğinde yaĢ, medeni durum, gelir seviyesi, ve akademik derece 

gruplarında Ñevresel ve sosyal boyutların hep farklılık arz ettiği görülmektedir. YaĢ gruplarına 

bakıldığında ekonomik aÑıdan tüm yaĢ grupları arasında herhangi bir farklılık gözlemlenmemektedir. 

Lakin Ñevresel ve sosyal aÑıdan özellikle yaĢ büyüdükÑe anlamlı farklılıklar ortaya Ñıkmaktadır. Aynı 

Ģekilde cinsiyet durumu aÑısından da Ñevresel ve sosyal boyutta anlamlı farklılıklar görülmektedir. 

Her ikisinde de bekar akademisyenler lehinde anlamlı fark görülmektedir. Gelir durumunda ise 

Ñevresel ve sosyal boyutta gelir seviyesi arttıkÑa farklılık ortaya Ñıkmaktadır. Akademik derece 

gruplarında ise derece arttıkÑa benzer farklılık ortaya Ñıkmaktadır. Kısıtlı araĢtırma sonuÑlarımıza göre 

elektronik ticaretin Ñevresel ve sosyal faktörlerin etkisiyle sürdürülebilirliğinin sağlanacağı 

görülmektedir.  
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Özet 

KüreselleĢme süreci ile birlikte birÑok iĢ önemini kaybederken bazı iĢ gruplarından beklentiler değiĢmiĢ olmakla 

birlikte önemi daha da artmıĢtır. Beklentilerin değiĢtiği ancak önemi artan mesleklerin baĢında muhasebecilik 

mesleği gelmektedir. ÆalıĢmamızda, Kırgızistan Türkiye Manas üniversitesi öğrencilerinin muhasebecilik 

mesleğinden beklentilerini belirlemek amacı ile yapılmıĢtır. Kırgızistan Türkiye Manas üniversitesinde, hem 

Türkiye hem de Kırgızistan ülkeleri arasında oluĢturulmuĢ bir protokolle hizmet eden ve hem Türk hem Kırgız 

akademisyenlerin ders verdiği uluslararası bir üniversite olmasından dolayı, eğitim gören öğrencilerin bakıĢ 

aÑılarını belirlemek muhasebe teorisine önemli bir katkı sunacağı düĢünülmektedir. ÆalıĢmanın bulguları 

literatüre dayalı olarak yorumlanmıĢtır. 

 Anahtar Kelimeler:Muhasebe Mesleği, ĠĢletme BölümüÉğrencileri,Kırgızistan Türkiye Manas Êniversitesi 

Abstract 

With the globalization procees,while many profession lost their importancy the expectation from man 

yothers have changed as well as the importacy of those increase Accounting  profession is theone of 

those where expectation have changed and importancy of it increase. Inthis study, it is supposed to 

identify expectation from accounting profession of the students who study in Kyrgyz – Turk Manas 

University. Dueto Kyrgyz – Turk Manas University was established on the basis of the portocol 

between Turkish goverment and Kyrgyz goverment and it is a international university where not only 

Turkish but also Kyrgyz academi   ciansgivelecture, it is guessed that identifing the perspective of the 

students who study in Manas University is very important for accounting literature. Findings of the 

study was interpreted based on the accounting literature.  

KeyWords: Accounting Profession, Business Administration Students, Kyrgyzstan – Turkey Manas University 

1- GĠRĠġ 

Günümüzde teknolojinin ve biliĢim alanında yaĢanan geliĢmeler birÑok mesleğin ortadan kalkmasına, 

bazılarının ise önemini yitirmesine neden olmuĢtur. Muhasebe mesleği de bu geliĢmelerden 

etkilenmiĢ, muhasebe mesleğinden beklentiler değiĢmeler olmuĢtur ancak önemi azalmadığı gibi 

muhasebe mesleğinin önemi artarak devam etmektedir.  
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Muhasebe mesleğinden, iĢletmelerle doğrudan veya dolaylı iliĢkide olan kiĢilerde farklı, yatırımcılar 

aÑısından farklı muhasebe mesleğinde kariyer yapmayı düĢünen öğrencilerde farklı Ģekilde değiĢen 

beklentiler olmuĢtur. 

ÆalıĢmamızda, Kırgızistan Türkiye Manas üniversitesi öğrencilerinin muhasebecilik mesleğinden 

beklentilerini belirlemek amacı ile yapılmıĢtır.Literatür incelendiğinde farklı zamanlarda ve farklı 

üniversitelerde öğrencilerin muhasebe mesleğinden beklentilerinin belirlenmesine yönelik araĢtırmalar 

yapılmıĢtır. ÆalıĢmamızın, Kırgızistan Türkiye Manas üniversitesinde, hem Türkiye hem de 

Kırgızistan ülkeleri arasında oluĢturulmuĢ bir protokolle hizmet eden ve hem Türk hem Kırgız 

akademisyenlerin ders verdiği uluslararası bir üniversite olmasından dolayı, eğitim gören öğrencilerin 

bakıĢ aÑılarını belirlemek muhasebe teorisine önemli bir katkı sunacağı düĢünülmektedir. 

ÆalıĢmamızda literatür taramasına yer verilmiĢ, bulgular analiz edilerek literatüre dayalı olarak 

yorumlanmıĢtır. 

2- LĠTERATÜR TARAMASI 

KoÑyiğit vd. (2016) ÑalıĢmalarında, iĢletme bölümü öğrencilerinin muhasebe derslerine iliĢkin bakıĢ 

aÑılarını belirlemek ve kazanımlarını ortaya Ñıkarmak amacı ile yapmıĢlardır. ÆalıĢmanın verileri,  96 

öğrenci üzerine uygulanan anket ile elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; hem en yüksek kazanım 

düzeyinin hem de en düĢük kazamın düzeyinin Ģirketler muhasebesi dersine ait bir ifadeye iliĢkin 

olduğu görülmüĢtür. 

Æakır vd. (2014) yaptıkları ÑalıĢmalarında, muhasebe yoğunluklu ders alan meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin muhasebe derslerine iliĢkin bakıĢ aÑılarını belirlemek amacı ile yapmıĢlardır. 

ÆalıĢmanın verileri,  258 öğrenci üzerine uygulanan anket ile elde edilmiĢtir. ÆalıĢmanın sonucunda, 

muhasebe derslerinde ticaret lisesi mezunlarının düz liseden gelen mezunlara göre daha baĢarılı 

oldukları ve ayrıca öğrencilerin, derslerinin panel, konferans, vb. etkinliklerle desteklenmesi beklentisi 

iÑinde olduklarını,sınıflarda teknoloji kullanımının artırılması gerektiğini, güncel yayınlara eriĢimin 

kolaylaĢtırılmasını istediklerini belirttikleri tespit edilmiĢtir.  

KarakoÑ (2017) yaptığı ÑalıĢmasında, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe bölümü 

öğrencilerinin muhasebe derslerine iliĢkin bakıĢ aÑılarını belirlemek amacı ile yapmıĢlardır. 

ÆalıĢmanın verileri,  351 öğrenci üzerine uygulanan anket ile elde edilmiĢtir. ÆalıĢmanın sonucunda, 

öğrencilerin büyük Ñoğunluğunun ek puan alarak ticaret meslek liselerinden geldiği, okudukları 

bölümden memnun oldukları ve mezuniyet sonrası büyük oranda eğitimlerine aynı alanda devam 

etmek istedikleri belirlenmiĢtir. 

Atmaca ve CoĢgun (2014) yaptıkları ÑalıĢmalarında, Æanakkale Onsekiz Mart Êniversitesi‘ne bağlı 

meslek yüksekokullarında muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü öğrencilerinin muhasebe 

derslerine iliĢkin bakıĢ aÑılarını belirlemek amacı ile yapmıĢlardır. ÆalıĢmanın verileri,  723 öğrenci 

üzerine uygulanan anket ile elde edilmiĢtir. ÆalıĢmanın sonucunda, muhasebe eğitimini benimsemede 

motivasyon araÑları, muhasebe eğitiminden beklentiler, muhasebe bölümünü seÑme nedenleri ve 

muhasebe eğitimine bakıĢ aÑısı faktörleri arasında doğrusal yönde iliĢki bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

Tugay (2014) yaptığı ÑalıĢmasını, Mehmet Akif Ersoy Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

ile üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokullarında muhasebe dersi alan öğrencilerin muhasebe 

derslerine iliĢkin bakıĢ aÑılarını belirlemek amacı ile yapmıĢtır. ÆalıĢmanın verileri,  896 öğrenci 

üzerine uygulanan anket ile elde edilmiĢtir. ÆalıĢmanın sonucunda, öğrencilerin büyük bir kısmının 

lisede muhasebe dersi almadıkları, muhasebe derslerinde orta derecede zorlandıkları, muhasebe 

dersini en iyi anlama yönteminin tahtada aÑıklama yöntemi olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ênal ve Doğanay (2015) yaptıkları ÑalıĢmalarında, SayıĢtay‘da görev yapan denetÑilerin muhasebe 

derslerine iliĢkin bakıĢ aÑılarını belirlemek amacı ile yapmıĢlardır. ÆalıĢmanın verileri,  83 denetÑi 

üzerine uygulanan anket ile elde edilmiĢtir. ÆalıĢmanın sonucunda, muhasebe grubu derslerinin 

katılımcılar aÑısından önem dereceleriningenel muhasebe, finansal tablolar analizi ve denetim dersinin 

yüksek oranda önemli olarak değerlendirildiği tespit edilmiĢtir. 
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3- ÇALIġMANIN METODOLOJĠSĠ 

3.1.AraĢtırmanın Amacı 

Bu ÑalıĢma muhasebe dersi alan öğrencilerin meslekteki beklentilerinin neler olduğu ve hangi 

faktörlerin etkilediği ve muhasebe mesleğine yaklaĢımlarını belirlemeyi amaÑlamaktadır.  ÆalıĢma 

muhasebe dersi alan diğer meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerinde beklentilerini karĢılaĢtırmak 

aÑısından önemlidir. 

3.2. AraĢtırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada veri toplama aracı ilgili literatür taranarak oluĢturulmuĢtur. Bu ölÑek, öğrencilerden 

onaylama ve reddetme derecelerini bir dizi ifadeyle aÑıklamaları istenen, 1‘den 5‘e kadar 

numaralandırılmıĢ 14 tane Likert tipi maddeden oluĢmaktadır. Mesleki beklenti ölÑeğindeki 14 

maddenin güvenirliğini hesaplamak iÑin iÑ tutarlılık katsayısı olan ―Cronbach Alpha‖ hesaplanmıĢtır. 

ÉlÑeğin genel güvenirliği alpha=0.827 olarak yüksek bulunmuĢtur. ÉlÑeğin yapı geÑerliliğinin ortaya 

koymak iÑin aÑıklayıcı(aÑımlayıcı) faktör analizi yöntemi uygulanmıĢtır. Yapılan Barlett testi 

sonucunda (p=0.000<0.05) faktör analizine alınan değiĢkenler arasında iliĢkinin olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yapılan test sonucunda (KMO=0.796>0,60) örnek büyüklüğünün faktör analizi 

uygulanması iÑin yeterli olduğu tespit edilmiĢtir. Faktör analizi uygulamasında varimax yöntemi 

seÑilerek faktörler arasındaki iliĢkinin yapısının aynı kalması sağlanmıĢtır. Faktör analizi sonucunda 

değiĢkenler toplam aÑıklanan varyansı %55.611 olan 3 faktör altında toplanmıĢtır. Güvenirliğine 

iliĢkin bulunan alpha ve aÑıklanan varyans değerine göre Mesleki beklenti ölÑeğinin geÑerli ve 

güvenilir bir araÑ olduğu anlaĢılmıĢtır. ÉlÑeğe ait oluĢan faktör yapısı aĢağıda görülmektedir. 

3.3. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini Kırgızistan-Türkiye Manas Êniversitesi Ġ.Ġ.B.F. ĠĢletme bölümünde.kayıtlı  549  

Éğrenci oluĢturmaktadır.. 

Anket yönteminin uygulanması gönüllük esasına dayandığı ve tüm evrene ulaĢmanın güÑ olması 

nedeniyle evreni temsil eden bir örneklem alanı belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın örneklem alanı basit 

tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmada   80   Anket kullanılmıĢtır 

3.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Bu araĢtırmanın sınırlılığı, araĢtırmanın sadece Kırgızistan-Türkiye Manas Êniversitesi Ġ.Ġ.B.F. 

ĠĢletme bölümünde. Kayıtlı 549  Éğrenci oluĢturmaktadır Diğer üniversitelerde de benzer ÑalıĢmaların 

yapılması durumunda karĢılaĢtırma olanağı elde edilecektir. 

3.5. ÇalıĢma Grubu 

Éğrenciler cinsiyete göre 20‘si (%25,0) erkek, 60‘ı (%75,0) kadın; sınıfa göre 44‘ü (%55,0) 1. Sınıf, 

23‘ü (%28,7) 2. Sınıf, 13‘ü (%16,2) 3. Sınıf; bölümü isteyerek seÑme durumuna göre 73‘ü (%91,2) 

evet, 7‘si (%8,8) hayır; ailede muhasebe meslek mensubu olma durumuna göre 29‘u (%36,2) evet, 

51‘i (%63,7) hayır; mezun olduktan sonra mesleği yapmayı düĢünme durumuna göre 47‘si (%58,8) 

evet, 33‘ü (%41,2) hayır olarak dağılmaktadır. 
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Tablo 2. Mesleki Beklenti Ölçeği Faktör Yapısı 

Boyut Madde Faktör 

Yükü 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach’s 

Alpha 

Mesleki saygı 

(Ézdeğer=4.469) 

Mesleğin Bana Aynı Zamanda 

GörüĢ Ve DüĢünceleri 

Énemsenen Biri Olmayı 

Kazandırmalıdır 

0,761 19,983 0,778 

Meslek Sahibi Olduğumda 

Toplumun Énemli Bir üyesi 

Olduğumu Hissetmeliyim 

0,705 

Sorumluluk Gerektiren Bir ĠĢ 

Olduğunda Tercih Edilen Bir 

Birey Olmalıyım 

0,673 

Mesleğim Ġle Birlikte 

Toplumda Saygı Görmeliyim 

0,640 

Yaptığım Meslek Güven 

Duyulan Bir Meslek Grubu 

Olmalı 

0,636 

Mesleki tatmin ve 

kariyer 

(Ézdeğer=1.856) 

Mesleki Olarak Tatmin Olmak 0,733 19,305 0,789 

Sürdürülebilir Bir Meslek 

Beklentisi 

0,722 

Muhasebe Bilgisi Gelecek ĠÑin 

Ġyi Bir YaĢam Kalitesi Ve 

Yeterli Gelir Sağlamalı 

0,711 

Muhasebe Derslerinin 

Gerektiğinde Uygulama 

üzerinde Gösterilmesi, 

Éğrenciye Pratik Yapma 

Ġmkanı Sunulması 

0,703 

Mesleğimde Kariyer 

Ġmkanlarımın Sürekli Ve 

Değerlendirilebilir Olması 

0,660 

Mesleğin 

sağlayacağı sosyal 

statü 

(Ézdeğer=1.460) 

Meslek Toplumda Sosyal Statü 

Sağlamalıdır 

0,758 16,323 0,661 

Meslek Bana Nitelikli ArkadaĢ 

Æevresi Kazandırmalıdır 

0,686 

Meslek, Mensuplarına Prestij 

Kazandırmalıdır 

0,660 

Meslek, Ġnsanların ĠliĢki 

Kurmak Ġstediği Bir Birey 

Olmamda Katkı Sağlamalıdır 

0,600 

Toplam Varyans %55.611 

ÉlÑekteki faktörlerin puanları hesaplanırken faktördeki maddelerin değerleri toplandıktan sonra 

madde sayısına bölünerek (aritmetik ortalama) faktör puanları elde edilmiĢtir. 

3.6. Verilerin Ġstatistiksel Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, 

standart sapma kullanılmıĢtır. Ġki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin 

karĢılaĢtırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin 

karĢılaĢtırılmasında Tek yönlü (Oneway) Anova testi kullanılmıĢtır. Anova testi sonrasında 

farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıĢtır. 
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3.7. Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, araĢtırma probleminin Ñözümü iÑin, araĢtırmaya katılan öğrencilerin ölÑekler yoluyla 

toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı 

olarak aÑıklama ve yorumlar yapılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin meslekten beklentileri ilgili ifadelere verdiği cevapların ve 

faktörlerin ortalamaları aĢağıda verilmektedir. 

Tablo 3. Meslekten Beklenti Faktörleri ve Ġfadelerin Ortalamaları 

  N Ort Ss Min. Max. 

Mesleki Saygı 80 4,113 0,663 1,600 5,000 

Mesleğin Bana Aynı Zamanda GörüĢ Ve DüĢünceleri Énemsenen Biri 

Olmayı Kazandırmalıdır 
80 3,863 0,978 1,000 5,000 

Meslek Sahibi Olduğumda Toplumun Énemli Bir üyesi Olduğumu 

Hissetmeliyim 
80 4,125 1,060 1,000 5,000 

Sorumluluk Gerektiren Bir ĠĢ Olduğunda Tercih Edilen Bir Birey 

Olmalıyım 
80 4,175 0,839 2,000 5,000 

Mesleğim Ġle Birlikte Toplumda Saygı Görmeliyim 80 4,050 0,825 2,000 5,000 

Yaptığım Meslek Güven Duyulan Bir Meslek Grubu Olmalı 80 4,350 0,828 1,000 5,000 

Mesleki Tatmin Ve Kariyer 80 4,048 0,641 1,400 5,000 

Mesleki Olarak Tatmin Olmak 80 3,925 0,897 1,000 5,000 

Sürdürülebilir Bir Meslek Beklentisi 80 3,762 1,046 1,000 5,000 

Muhasebe Bilgisi Gelecek ĠÑin Ġyi Bir YaĢam Kalitesi Ve Yeterli Gelir 

Sağlamalı 
80 4,013 0,834 1,000 5,000 

Muhasebe Derslerinin Gerektiğinde Uygulama üzerinde Gösterilmesi, 

Éğrenciye Pratik Yapma Ġmkanı Sunulması 
80 4,538 0,826 1,000 5,000 

Mesleğimde Kariyer Ġmkanlarımın Sürekli Ve Değerlendirilebilir 

Olması 
80 4,000 0,712 2,000 5,000 

Mesleğin Sağlayacağı Sosyal Statü 80 3,825 0,664 1,750 5,000 

Meslek Toplumda Sosyal Statü Sağlamalıdır 80 3,800 0,973 1,000 5,000 

Meslek Bana Nitelikli ArkadaĢ Æevresi Kazandırmalıdır 80 3,962 0,961 1,000 5,000 

Meslek, Mensuplarına Prestij Kazandırmalıdır 80 3,675 0,854 2,000 5,000 

Meslek, Ġnsanların ĠliĢki Kurmak Ġstediği Bir Birey Olmamda Katkı 

Sağlamalıdır 
80 3,863 0,978 1,000 5,000 

Mesleki Beklenti Genel 80 4,007 0,503 1,570 4,930 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin mesleki beklentileri incelendiğinde ―mesleki saygı‖ beklentilerinin 

yüksek (4,113 ± 0,663); ―mesleki tatmin ve kariyer‖ beklentilerinin yüksek (4,048 ± 0,641); ―mesleğin 

sağlayacağı sosyal statü‖ beklentilerinin yüksek (3,825 ± 0,664); ―mesleki beklenti genel‖ düzeyinin 

yüksek (4,007 ± 0,503) olduğu saptanmıĢtır. 
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Tablo 4. Mesleki Beklentilerin Tanımlayıcı Özelliklere Göre KarĢılaĢtırılması 

Demografik 

Özellikler 
n 

Mesleki 

Saygı 

Mesleki 

Tatmin Ve 

Kariyer 

Mesleğin 

Sağlayacağı 

Sosyal Statü 

Mesleki 

Beklenti 

Genel 

Cinsiyet 
 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Erkek 20 4,210±0,564 4,030±0,795 4,063±0,479 4,104±0,406 

Kadın 60 4,080±0,694 4,053±0,588 3,746±0,700 3,975±0,530 

t= 
 

0,758 -0,140 1,877 0,990 

p= 
 

0,451 0,889 0,064 0,325 

Sınıf 
 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

1. Sınıf 44 4,218±0,588 3,946±0,687 3,722±0,724 3,979±0,520 

2. Sınıf 23 3,974±0,576 4,296±0,493 3,891±0,573 4,065±0,401 

3. Sınıf 13 4,000±0,976 3,954±0,633 4,058±0,560 4,000±0,625 

F= 
 

1,257 2,516 1,465 0,220 

p= 
 

0,290 0,087 0,237 0,803 

Bölümü Ġsteyerek 

Seçme Durumu  
Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Evet 73 4,107±0,682 4,058±0,652 3,812±0,684 4,005±0,513 

Hayır 7 4,171±0,439 3,943±0,538 3,964±0,393 4,031±0,410 

t= 
 

-0,245 0,450 -0,579 -0,128 

p= 
 

0,807 0,654 0,564 0,898 

Ailede Muhasebe 

Meslek Mensubu 

Olma Durumu 
 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Evet 29 4,186±0,605 4,283±0,416 3,853±0,696 4,126±0,469 

Hayır 51 4,071±0,696 3,914±0,708 3,809±0,651 3,940±0,513 

t= 
 

0,748 2,563 0,287 1,605 

p= 
 

0,457 0,012 0,775 0,112 

Mezun Olduktan 

Sonra Mesleği 

Yapmayı DüĢünme 
 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Evet 47 4,094±0,738 4,094±0,627 3,793±0,660 4,008±0,560 

Hayır 33 4,139±0,549 3,982±0,664 3,871±0,676 4,007±0,416 

t= 
 

-0,302 0,766 -0,519 0,010 

p= 
 

0,763 0,446 0,605 0,992 

Éğrencilerin mesleki saygı, mesleki tatmin ve kariyer, mesleğin sağlayacağı sosyal statü, mesleki 

beklenti genel puanları ortalamalarının cinsiyet, sınıf, bölümü isteyerek seÑme, mezun olduktan sonra 

mesleği yapmayı düĢünme aÑısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan test sonuÑlarına göre grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır(p>0.05). 

Ailesinde muhasebe meslek mensubu olan öğrencilerin mesleki tatmin ve kariyer beklenti puanları 

(x=4,283), Ailesinde muhasebe meslek mensubu olmayanlara göre (x=3,914) yüksek 

bulunmuĢtur(t=2,563; p=0.012<0.05). AraĢtırmaya katılan öğrencilerin mesleki saygı, mesleğin 

sağlayacağı sosyal statü, mesleki beklenti genel puanları ortalamalarının ailede muhasebe meslek 

mensubu olma durumu değiĢkeni aÑısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan test sonuÑlarına göre grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıĢtır(p>0.05). 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢmada Kırgızistan-Türkiye Manas Êniversitesi Ġ.Ġ.B.F. ĠĢletme bölümü öğrencileri üzerinde 

yapılan araĢtırmada;  meslekteki beklentilerinin neler olduğu ve hangi faktörlerin etkilediği ve 

muhasebe mesleğine olan yaklaĢımları araĢtırılmıĢtır. Muhasebe dersi alan öğrenciler üzerinde yapılan 

araĢtırma sonucunda öğrencilerin büyük bir Ñoğunluğunun Mesleki Saygı, Mesleki Tatmin Ve Kariyer 

ve Mesleğin Sağlayacağı Sosyal Statü  edinmede öncelikli olarak düĢündükleri sonucu ortaya 
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ÑıkmıĢtır. ÆalıĢmamızdaki faktör yüklerinin en zayıf halkası olan ise Sosyal Statü muhasebe mesleğini 

seÑmelerindeki faktörlerden en zayıf olanı olarak dikkat Ñekmektedir. 

Bu verilere dayanarak KTMÊ Ġ.Ġ.B.F. ĠĢletme bölümü öğrencileri muhasebe mesleğini saygın bir 

meslek olarak görmekteler ve algıları da bu yönde oldukları gözlemlenmiĢtir. Énerimiz Ġ.Ġ.B.F.‘de 

okuyan öğrencilerin muhasebe mesleğini daha iyi anlayabilmeleri ve öğrenebilmeleri iÑin bir kariyer 

planlaması yapılmalı ve öğrencilerin hedefleri doğrultusunda ders müfredatlarına entegre edilmelidir 

Bu ÑalıĢma bundan sonra yapılacak diğer ÑalıĢmalarda da literatüre katkıda bulunması aÑısından 

önemli olduğu düĢünülmekte ve diğer  Fakültelerde okuyan muhasebe dersi alan öğrencilerin 

muhasebe mesleğine olan tutum ve davranıĢları da incelenerek karĢılaĢtırmalarda yapılabilir. 
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ÖZET 

 

Mali müĢavirlik mesleği, Türkiye‘de 1989 yılında 3568 sayılı kanun ile yasallaĢmıĢtır. Diğer meslek 

gruplarında olduğu gibi mali müĢavirlik mesleğinin de tercih edilmesini etkileyen birÑok faktör bulunmaktadır. 

Bu araĢtırmanın amacı, mali müĢavir olarak görev yapan meslek mensuplarının, mesleği tercih etmelerini 

etkileyen faktörleri belirlemektir. AraĢtırma, Ġzmir ilinde faaliyet gösteren Ġzmir SMMM Odasına kayıtlı 342 

mali müĢavirin katılımlarıyla gerÑekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre, anne baba yönlendirmesi, okul 

arkadaĢlarının ve öğretmenlerin etkisi, rol modelin meslek mensubu olması, kentli mesleği olması,  mesleğin 

gelirinin iyi olması, alınan eğitimin mesleğe uygun olması, mesleğe duyulan özel ilgi, bağımsız ÑalıĢma imkanı 

sunması, gelecekte önemini koruyacağı düĢüncesi, baba mesleği olması ve Ģans/kader/tesadüf faktörleri mali 

müĢavirlik mesleğini seÑmede önemli etkisi olan faktörlerdendir. Mesleğin saygın bir sosyal statü sunması, 

sayısal alan olması, zihinsel özellikler, meslekte kolay iĢ bulabilme imkanı sunması, meslekte yükselme 

imkanının olması, fazla sermaye gerektirmeyen bir meslek olması, masa baĢı iĢlerden olması ve ÑalıĢma 

saatlerinin esnek olması faktörleri ise mali müĢavirlik mesleğini seÑmede etkili olmayan faktörler olarak tespit 

edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Mali MüĢavirlik Mesleği, Meslek seÑimi 

 

 

The Factors Affecting In Preferance Of The Financial Consultancy Profession: 

Example Of Izmir 
 

ABSTRACT   

The profession of financial consultancy has been legalized in Turkey in 1989 with the law numbered 3568. There 

are many factors that affect the preference of the financial consulting profession as well as other profession 

groups. The purpose of this study is to determinate the factors that affect the choice of the financial consulting 

profession‘s members of the financial consulting profession. For this purpose, a survey was conducted for 

financial consultants working in city of Ġzmir. According to the findings in this article there are significant factors 

that influence when opting for financial consulting professions, these are: parental guiding to career paths, peers 

and teacher effect, role model‘s profession, professional (urban) occupation, good income, background 

knowledge constructing career area, profession interests, parents career, chance/destiny/coincidence, autonomous 

working and the career maintaining its quality in the future. On the other hand, ineffectual factors of this 

profession are: offering respectable social status, related to the numerical field, cognitive features apply, finding 
job easily in this area, promotion opportunities, no overtime work, being an office job and flexible working hours.  

Keywords: Accounting, Financial Consulting Profession, Career Choice 

 

 

 

GIRIġ 

Günümüz ÑalıĢma hayatında iĢ-yaĢam dengesinin ÑalıĢan öncelikleri arasında daha Ñok yer almaya 

baĢlamasıyla (Robbins ve Judge, 2013:20), esnek ÑalıĢma saatleri ile bağımsız hareket etme imkÍnı 

sunan meslekelere eğilim giderek artmıĢtır. ÆalıĢanların hoĢuna gitmese de, gün geÑtikÑe bireylerin 

icra ettikleri meslek veya iĢ, kiĢisel yaĢamlarını daha Ñok ihlal etmeye baĢlamıĢtır. Bilgi 

teknolojilerinin iĢi her yere taĢıması, ÑalıĢma saatlerini arttırmıĢ ve bireylerin, iĢin özel yaĢamlarını 

tehdit ettiği düĢüncesine kapılmalarına sebep olmuĢtur. Ġnsanlar, iĢ programlarında kendilerine 

                                                           
12

 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Projesinden 
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esneklik veren iĢler/meslekler aramaya baĢlamıĢlardır. Bunun yanında günümüzde istihdam 

olanaklarının azalması ve iĢsizlik oranlarının yükselmesi, bireylerin ilgi duymadıkları meslekleri de 

seÑmek zorunda kalmalarına; meslek seÑimini Ģans/kader/tesadüfe bırakmalarına sebep olmaktadır.  

 

Muhasebecilik ve mali müĢavirlik mesleği ekonomik, sosyal, finansal ve teknolojik alanlarda yaĢanan 

değiĢimler sonrasında giderek önem ve saygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır. Mesleğin bireylere, esnek 

ÑalıĢma saatleri, bağımsız hareket etme ve iĢ yaĢam dengelerini korumaya yönelik tedbirler alabilme 

ve bunu yaĢamlarına yansıtabilme imkÍnı sunması, diğer mesleklerle kıyaslandığında muhasebe ve 

mali müĢavirlik mesleğini avantajlı konuma yükseltmektedir.  

 

Tüm mesleklerde olduğu gibi mali müĢavirlik mesleğinde de, mesleğin seÑilmesini etkileyen kiĢisel, 

Ñevresel ve mesleğe özgü birÑok faktör bulunmaktadır. Bu araĢtırmanın amacı, mali müĢavirlik 

mesleğini tercih etmeye etki eden faktörleri belirlemektedir. Buradan hareketle, Ġzmir ilinde faaliyet 

gösteren meslek mensuplarına yönelik bir araĢtırma gerÑekleĢtirilmiĢ ve bu kapsamda 342 meslek 

mensubuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın teorik kısmında muhasebe ve mali müĢavirlik ile meslek seÑimi 

ele alınmıĢ, daha sonra araĢtırma bulgularına yer verilmiĢtir. 

 
MUHASEBE VE MALI MÜġAVIRLIK 

 

Muhasebe, Osmanlıca ve TürkÑe sözcüklerde yer alan geniĢ anlamlı bir kavram olup; aslı ArapÑa 

olan hesap sözcüğünden türetilmiĢtir (Yazıcı, 1998:10). Muhasebenin geÑmiĢinin insanlık tarihi 

kadar eskilere gidebileceği düĢünülmekte (Can, 2007:2); Milattan önce dönemlerinde kil tabletlere 

kadar uzandığı ifade edilmektedir (Selimoğlu vd. 2009: 220). Énceleri, yazılı kayıtlar (M.É. 5000) 

Ģeklinde görülen muhasebe (Claude, 1974:9); M.S. yetki devri, beĢeri iliĢkiler, lider özellikleri gibi 

konularla birlikte muhasebe kayıtları Ģeklinde literatürde yer almaya baĢlamıĢtır (NiĢancı, 2015:278). 

Eski Mezopotamya, Grek ve Roma medeniyetleri, politik iĢlerin idaresinde, yol ve binaların inĢa 

edilmesinde, kompleks muhasebe sistemlerinin geliĢtirilmesinde, mükemmel sonuÑlara tanıklık 

etmiĢtir (Terry ve Franklin, 1985:22). 1340‘ta Pacioli‘nin, Ñift yönlü muhasebe usulü; 1395‘te 

Francisko Di Marco‘nun, maliyet muhasebesi; 1410‘da, Soranzo KardeĢler‘in defteri kebir ve 

yevmiye kayıtları (Claude, 1974:9) muhasebe ile ilgili dikkat Ñeken ilk ÑalıĢmalar arasındadır. Fayol 

da, muhasebeyi, iĢletme faaliyetlerinden biri olarak ele almaktadır (Fayol,1966:2; Eren, 1998:13-14; 

Fayol,1949‘dan akt. ġimĢek ve Æelik, 2011:164).  

 

Muhasebe, mali nitelikli ve para ile ifade edilebilen iĢlemlerin saptanması, derlenmesi, kaydedilmesi, 

bölümlenmesi, amaca yönelik Ģekilde özetlenmesi ve yorumlanarak ilgililerin kullanımına hazır hale 

getirilmesini hedefleyen uygulamalar bütünü (ġimĢek, 1998:247; KüÑüksavaĢ, 1998:5) ve bir "bilgi 

sistemi"dir (Sürmeli, 2004: 9; Sevilengül, 2007:9). Muhasebe, bir iĢletmenin varlık ve kaynaklarında 

artıĢa ve azalıĢa etki eden unsuların kaydedilmesi, sınıflandırılması, raporlanması ve analiz 

edilmesini ifade eder.   

 

Türkiye‘de muhasebenin bir düzene bağlanması 1850 tarihli ―Kanunname-i Ticaret‖ ile baĢlamıĢtır. 

1926 yılında yürürlüğe giren 865 sayılı Türk Ticaret Kanunu; 1936 yılında yürürlüğe girmiĢ bulunan 

3460 Sayılı Kanun iĢletme bütÑesi tatbikatına ayrıca maliyet muhasebesi ile ilgili ÑalıĢmalara zemin 

hazırlamıĢtır (Feyiz, 2010: 12). Daha sonra, 1950 yılı baĢında yürürlüğe giren Gelir Vergisi, 

Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarının, 1956 yılında yenilenerek yürürlüğe giren 6752 sayılı 

Ticaret Kanunu‘nun, muhasebe konusunda önemli geliĢmelerin gerÑekleĢmesini sağladığı 

görülmektedir (Sevilengül, 2007:15). 1994 yılına kadar muhasebe mesleğini düzenleyen bir yasal 

dayanağın olmaması, muhasebenin sadece vergi muhasebesi Ģeklinde görülmesine neden olmuĢ, 

muhasebenin teknik yönü hemen hemen hiÑ geliĢememiĢtir (KüÑüksavaĢ, 1997:11). 1992 yılında 

yayınlanan ve 1994 yılında yürürlüğe giren ―Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve 

Tekdüzen Hesap Planı‖ tebliği ile ―Muhasebenin Temel Kavramları, Muhasebe Politikalarının 

AÑıklanması, Mali Tablolar Ġlkeleri, Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması ile Tekdüzen 

Hesap ÆerÑevesi, Hesap Planı ve ĠĢleyiĢi belirlenmiĢtir (Güvemli, 2009: 231).  

 

Muhasebe ve Mali MüĢavirlik mesleğine yönelik önemli bir geliĢme 01.06.1993 tarihinde 3568 

sayılı ―Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik 

Kanunu‖nun kabul edilmesiyle gerÑekleĢmiĢtir (KüÑüksavaĢ, 1997:11). Ardından, Vergi Usul 

Kanunu uyarınca oluĢturulan ―Tekdüzen Muhasebe Sistemi‖ Maliye Bakanlığı‘nın 1 sıra no.lu 

―Muhasebe Uygulama Tebliği‖ ile 1994 yılı baĢından itibaren yürürlüğe konulmuĢtur. Türkiye‘deki 

muhasebe sistemi, 3568 sayılı kanununun yürürlüğe girmesi ile daha sistemli bir yapıya kavuĢmuĢ; 
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günümüzde bilgisayar ortamında kullanılan paket programlar sayesinde daha hızlı ve iĢlevsel bir hal 

almıĢtır. ―Kanun öncesinde, profesyonel muhasebe mesleğini tanımlamak mümkün değilken, 

Kanunun yürürlüğe girmesiyle, profesyonel muhasebe meslek mensuplarının görev alanları ve 

sorumlulukları belirlenebilmiĢtir‖ (Arıkan, 2010: 12). 3568 sayılı Kanun, ruhsat sahibi meslek 

mensuplarına vergi yükümlüleri ile devlet arasında köprü kurma görevini yüklemiĢ ve kanun 

hükümlerine göre mesleğin icrasına hak kazananlara ―Serbest  Muhasebeci Mali MüĢavir‖ ve 

―Yeminli Mali MüĢavir‖ ünvanı verileceğini bildirmiĢtir. ―Mali MüĢavirler, kamu hizmeti 

niteliğindeki görevlerini mesleğin özel ve genel Ģartlarına uygun olarak yapan meslek mensuplarıdır‖ 

(Vergi Dünyası, 1989:67).  

 

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik mesleğinin konusu 3568 sayılı Kanunun 2. maddesiyle 

aÑıklanmıĢtır. GerÑek ve tüzel kiĢilere ait teĢebbüs ve iĢletmelerin; genel kabul görmüĢ muhasebe 

prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, defterlerini tutmak, bilanÑo, kar-zarar tablosu 

ve beyannameleri ile diğer belgelerini   düzenlemek   ve   benzeri   iĢleri yapmak, muhasebe 

sistemlerini kurmak, geliĢtirmek, iĢletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların 

uygulamaları ile ilgili iĢlerini düzenlemek veya bu konularda müĢavirlik yapmak, sayılan yazılı 

konularda, belgelerine dayanarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle 

ilgili konularda yazılı görüĢ vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkiĢilik ve 

benzeri iĢleri yapmak serbest muhasebeci mali müĢavirlik mesleğinin konusunu oluĢturmaktadır 

(www.turmob.org.tr). Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir olabilmek, 3568 sayılı kanunla genel ve 

özel Ģartları taĢımaya bağlanmıĢtır (Konu ile ilgili bkz. www.turmob.org.tr).  

MESLEK SEÇIMI 

Meslek, ArapÑa bir kavramdır ve ―sulük‖ kelimesinden türetilmiĢtir (Devellioğlu, 2002:627). 

Meslek/profession, genellikle uzun ve yüksek dereceli bir öğrenim gerektiren, kendine özgü yasal ve 

ahlaksal kuralları bulunan ve bir kimsenin geÑimini sağlayan uğraĢtır (Ulusoy ve Görgülü 1995; akt. 

Karadağ,2002:1). Meslek, bireyin belli bir alanda etkinlikte bulunabilme gücü (Kuzgun, 1982:13); 

insanlar iÑin yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karĢılığında para kazanmak iÑin giriĢilen, belli bir 

eğitimle kazanılan, belirli bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünü (Keser ve Güler, 2016:113) 

olarak tanımlanmaktadır.  

Meslek seÑimi, bireyin icra etmeyi düĢündüğü meslekler arasından birine karar vermesi ve buna 

hazırlanmak iÑin Ñaba göstermesidir. Ġnsanların hayatlarında en önemli kararlardan biri olan meslek 

seÑimi, birÑok faktörden etkilenen karmaĢık bir süreÑtir. Birey, bu karar sürecinde meslekle ilgili 

bilgiler, ilgiler, değer yargıları ve inanÑlar, elde edilecek tatmin, kiĢisel özellikler gibi birÑok 

faktörden etkilenmektedir (Tokar vd.1998:115). Bir bireyin seÑtiği meslek, onun iĢinde baĢarı 

seviyesini, iĢ bulup bulamayacağını, nerede oturup kiminle evleneceğini, kimlerle etkileĢimde 

bulunacağını belirlemektedir ve kiĢinin değerlerini, dünya görüĢünü, yaĢam biÑimini ve 

alıĢkanlıklarını Ģekillendiren etkilere de sahiptir (Hoppock, akt. Kuzgun, 2003:6). KiĢinin hayatına 

böylesine Ñok yönlü etkileri olan bir ÑalıĢma alanının seÑilmesi, günümüzde giderek güÑleĢen ve 

karmaĢıklaĢan bir olay hÍline gelmiĢtir. Bunun en önemli nedeni, seÑeneklerin Ñok artmıĢ olmasıdır 

(Kuzgun, 2003:6).  

Bilim ve teknolojide yaĢanan değiĢimler, toplumların sosyal yapılarını, dolayısıyla mesleklerin biÑim 

ve iÑeriklerini değiĢtirmiĢtir. Toplumda iĢlevini yitiren meslekler ortadan kalkarken, sanayileĢmeyle 

birlikte yeni meslekler ortaya ÑıkmıĢ, meslek sayısında da önemli artıĢlar yaĢanmıĢtır. SanayileĢme 

sürecinin baĢlangıcı kabul edilen 1850 yılında Ġngiltere‘de 431 mesleğin var olduğu; 1920 yılında 

20.000, günümüzde yaklaĢık 45.000 meslek ÑeĢidine ulaĢıldığı ifade edilmektedir (Ézsoy, 2004:47). 

Meslek seÑimi bireyler aÑısından son derece önemli bir olaydır. Meslek tercihi yapılırken belli bir 

ÑalıĢma ve yaĢam biÑimi de seÑilmiĢ olmaktadır (Æam vd. 2000:33). Bireyin toplumda yer 

edinmesinden, ikili iliĢkilerine, itibarına sosyal statüsüne kadar her Ģey, seÑmekte veya icra etmekte 

olduğu meslekle iliĢkilidir. Meslek, bireyin adı, cinsiyeti ve uyruğu gibi kimliğinin bir parÑası olarak 

kabul edilebilir. ―Kimlikle meslek arasındaki sıkı bağ özellikle ―doktorum, ―avukatım‖,―polisim‖, 

―sanatÑıyım‖ gibi ifadelerde daha da belirginleĢmektedir. Meslek aynı zamanda toplumsal sınıfı ve 

eğitim düzeyini de göstermektedir‖ (Onur, 1995:159). Bireysel yaĢamı sadece ekonomik yönden 

değil, diğer yönlerden de etkileyen meslek, ekonomik imkanlar yanında; statü kaynağı olması, 

bireyin bedensel ve zihinsel geliĢimini sağlaması, hayata anlam katması, dünyaya bakıĢ aÑısıyla 

tutum ve davranıĢını biÑimlendirmesi, topluma entegrasyonunu kolaylaĢtırması gibi aÑılardan bireyin 

hayatının merkezi konumundadır (Ġlhan, 2008:314). Ézellikle toplumun bireye atfettiği değer olan 

sosyal statü, tamamen meslek seÑimi sonrasında kazanılan bir değer olarak, bireyin kendisini iyi 

hissetmesine, iĢe yaradığı duygusunu yaĢamasına temel oluĢturmaktadır. ĠĢe yarama duygusunun 
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vermis olduğu tatmin ve mutluluk, toplumda ruhsal yönden sağlıklı bireyler, dolayısıyla da sağlıklı 

toplum oluĢmasına katkı sunmaktadır. Bu nedenle meslek seÑimi hem bireysel hem de toplumsal 

aÑıdan önemlidir ve meslek, bireyin en önemli sermayesi, en temel kaynağıdır.  

Ġnsanlar, mesleği sadece para kazanmak iÑin icra etmemektedirler. Maddi durumu iyi, ÑalıĢma 

ihtiyacı bulunmayan kiĢiler de meslek sahibi olmaktadır. Meslek, para kazanmanın yanında, kiĢisel 

beceri ve yetenekleri kullanma ve geliĢtirme yolu olarak da görülmektedir. Mesleğin, bireylerin sahip 

olduğu değerlerle de iliĢkili olduğu ve meslek seÑiminin değerlerden etkilendiği belirtilmektedir. 

Érneğin Amerika‘da yapılan bir araĢtırmaya göre, hemĢirelik mesleğini seÑme nedenleri arasında 

yardım etme isteği yer almaktadır (Zysberg ve Berry, 2005:195). HemĢireliği seÑen bireylerde 

muhtemelen insanı sevme ve yardım etme değeri, önemli bir değer olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye‘da yapılan bir araĢtırmada da doktorluk mesleğini seÑmede etkili olan faktörler arasında ilk 

sırayı, ―insanlara yardım isteği‖ almıĢtır. Arkasından sırasıyla, okulda baĢarılı öğrenci olma, tıbba 

ilgi duyma, hekimliğin saygın meslek olduğunu düĢünme ve tıbba yeteneği olduğunu düĢünme gibi 

değiĢkenlerin doktorluk mesleğini seÑmede etkili faktörler olduğu bulgulanmıĢtır (GenÑ vd. 

2007:49). Meslek seÑiminin, aile ve aile üyelerinin tutumu, meslekleri, gelir durumu, eğitim 

seviyeleri, toplumdaki konumları, bireyin sahip olduğu kardeĢ sayısı, ailenin yaĢadığı yer ve geÑmiĢ 

yaĢantılarıyla ilgili olarak değiĢtiği ifade edilmektedir (Æurğatay, 2010). Bireysel düzeyde, bireyin 

cinsiyeti, kiĢilik özellikleri, beceri ve yetenekleri, ilgileri de meslek seÑimini etkileyen faktörler 

arasındadır.Aile yapısı, rol modeler ve ailenin ekonomik durumu, Ñocuğa verilecek eğitim 

olanaklarının türünü ve süresini belirlemektedir (Elmacıoğlu, 1998:45). Mesleklerin sosyal sınıfları 

belirleyen önemli bir faktör olduğu ifade edilirken (Korkmaz, 2000:28), meslek seÑimini etkileyen 

faaktörlerin sosyolojik ve psikolojik faktörler Ģeklinde gruplanabilecekleri belirtilmektedir (Keser ve 

Güler, 2016:21). 

Mali müĢavirlik mesleği ekonomik, sosyal, finansal ve teknolojik alanlarda ortaya Ñıkan 

değiĢikliklerle birlikte artan oranda önem kazanmaya baĢlamıĢ,toplum ve ticaret hayatı iÑerisinde 

oldukÑa etkili bir konuma gelmiĢtir (Akbulut, 1999: 125). Mesleğin önemi ve saygınlığı, mesleğin 

tercih edilme sebepleri arasında sayılmaktadır. Bunun yanında meslek seÑimini etkileyen kiĢisel, 

Ñevresel ve mesleğe özel birÑok faktör vardır. Türkiye‘de yapılan bir araĢtırmanın bulgularına göre, 

―yüksek kazanÑ ve sorumluluk beklentisi, kariyer beklentisi, mesleki bilgi ve beceri, mesleki tecrübe 

ile sosyal statü beklentisinden oluĢan 5 faktörün muhasebe mesleğini seÑmede önemli olduğu, aile 

Ñevresi ve eğitim Ñevresi faktörlerinin ise önemli olmadığı‖ anlaĢılmıĢtır (DinÑ, 2008:90). Kanada‘da 

muhasebe mesleğini seÑme konusunda 897 öğrenci üzerinde yapılan bir araĢtırmada,  meslek 

seÑimini etkileyen faktörler araĢtırılmıĢ; baĢlangıÑta yüksek kazanÑ, uzun vadede yüksek kazanÑ, 

mesleki itibar, meslek iÑi ödül ve eğitim kurumlarında alınan muhasebe eğitimi, mesleği seÑmede en 

etkili beĢ faktör olarak bulgulanmıĢtır (Felton vd.1994:131-141). Auyeung ve Sands(1997) farklı bir 

ÑalıĢma yaparak; muhasebe mesleğinin seÑimi ile ilgili faktörlerin etkisinin, öğrencilerin kültürel 

yapılarına göre farklılık gösterdiğini tespit etmiĢlerdir (Akt. Albez ve Bilici, 2012:390). Her meslek 

seÑiminde olduğu gibi, muhasebe ve mali müĢavirlik mesleğini seÑmeyi etkileyen Ñok sayıda 

değiĢkenden bahsedilebilir. Bu araĢtırmada 20 farklı faktörün mali müĢavirlik mesleğini seÑmeyi 

etkileyip etkilemediği araĢtırılmıĢtır. 

ARAġTIRMA  

AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı, muhasebeci ve mali müĢavir olarak görev yapan meslek mensuplarının, 

mesleği tercih etmelerini etkileyen faktörleri belirlemektir. AraĢtırma, Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 

Ġzmir SMMM Odasına kayıtlı mali müĢavir meslek mensuplarının katılımı ile gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma kapsamında mali müĢavirlik mesleğini seÑmede, anne-baba, okul arkadaĢları, öğretmenler 

ve rol modeller gibi meslek seÑimini etkileyen dıĢsal faktörler; meslek gelirinin iyi olması, saygınlık 

sağlaması, alınan eğitime uygun bir meslek olması, esnek ÑalıĢma saatleri ve bağımsız ÑalıĢmaya 

imkan sağlaması Ģeklinde meslekle doğrudan iliĢkili faktörler ve sayısal bir alanla iliĢkili olma, 

bireyin zihinsel özellikleri ile iliĢkili olma gibi kiĢisel faktörlerle beraber Ģans/kader/tesadüf gibi bir 

faktör de sorgulanmıĢtır. AraĢtırmanın, mesleği merak edenler ve seÑmek isteyenler iÑin değerli bilgi 

ve bulgular iÑerdiği; ayrıca literature katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

AraĢtırmanın Yöntemi ve Örneklemi 

AraĢtırma, kavramsal ve uygulamalı bir ÑalıĢmadır. Muhasebe ve Mali MüĢavirlik ile meslek 

seÑiminin ele alındığı kavramsal kısım, literatürden faydalanılarak derlenmiĢtir. Verilerin toplanması 

aĢamasında anket yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma iÑin hazırlanan anket formu iki bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde meslek mensuplarının meslek seÑimlerini etkileyen faktörleri 
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belirlemeye yönelik yirmi önerme yer almaktadır. Söz konusu önermeler literatürden faydalanılarak 

yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur. Énermelere istatistiksel değerlendirmeler iÑin 5‘li Likert ölÑeği 

kapsamında kesinlikle rolü yoktur iÑin 1, rolü yoktur iÑin 2, kararsızım iÑin 3, rolü vardır iÑin 4, 

büyük rolü vardır iÑin 5 ağırlık değeri verilmiĢtir. Anketin ikinci bölümünde cinsiyet, medeni durum, 

yaĢ, eğitim, gelir aralığı, meslekteki yıl ve ÑalıĢma biÑimi ile ilgili verilere ulaĢmak üzere yedi soru 

sorulmuĢtur.  

AraĢtırmanın evrenini, Ġzmir ilinde mesleklerini icra eden bütün mali müĢavirler oluĢturmaktadır. 

Ġzmir ilinde Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası kayıtlarına göre (Mayıs-2017) 9085 mali 

müĢavir bulunmaktadır (http://archive.ismmmo.org.tr/). Odaya kayıtlı 9085 mali müĢavirden basit 

tesadüfi örnekleme yöntemine göre seÑilen 342 meslek mensubuna Ġzmir SMMMO aracılığıyla 

ulaĢılmıĢ; hazırlanmıĢ anket formu katılımcılara online olarak iletilmiĢtir. Daha sonra katılımcıların 

doldurulmuĢ oldukları anket formları değerlendirmeye alınmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 

programıyla analize tabi tutulmuĢ; tek grup t-testi ile hipotezlerin doğruluğu test edilmiĢtir. 

 AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢrırma kapsamında anket formunda yer alan her bir önermeye iliĢkin bir hipotez geliĢtirilmiĢtir. 

AĢağıda görüldüğü Ģekilde toplam yirmi hipotez oluĢturulmuĢtur. 

H1:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede anne-baba yönlendirmesi önemli bir etkendir. 

H2:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede okul arkadaĢları önemli bir etkendir. 

H3:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede okuldaki öğretmenler önemli bir etkendir. 

H4:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede rol model önemli bir etkendir. 

H5:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede Ģans/kader/tesadüf önemli bir etkendir.  

H6:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede mesleğin gelirinin iyi olması önemli bir etkendir.  

H7: Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede alınan eğitimin mesleğe uygun olması önemli bir etkendir.  

H8:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede mesleğin saygın bir sosyal statüsünün olması önemli bir 

etkendir.  

H9:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede mesleğe duyulan özel ilgi önemli bir etkendir.  

H10:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede sayısal alan olması önemli bir etkendir.  

H11:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede bağımsız ÑalıĢma imkÍnı sunması önemli bir etkendir.  

H12:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede mali müĢavirliğin baba mesleği olması önemli bir etkendir.  

H13: Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede zihinsel özellikler (zeka, kapasite vb.) mali müĢavirlik 

mesleğini seÑmede önemli bir etkendir.  

H14:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede kolay iĢ bulabilme imkÍnı önemli bir etkendir.  

H15:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede meslekte yükselme imkÍnının olması önemli bir etkendir.  

H16:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede kentli mesleği olması önemli bir etkendir.  

H17:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede gelecekte mesleğin önemini koruyacağı düĢüncesi önemli bir 

etkendir. 

H18:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede fazla sermaye gerektirmeyen bir meslek olması önemli bir 

etkendir.  

H19:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede masa baĢı iĢlerden olması önemli bir etkendir.  

H20:Mali müĢavirlik mesleğini seÑmede esnek ÑalıĢma saatleri önemli bir etkendir. 

 

AraĢtırmanın Bulguları ve TartıĢma 

AraĢtırmaya katılan meslek mensuplarının, %76,3‘ü erkek; %82,5‘i evlidir. Katılımcıların %40,4‘ü 

31-40; %24,3‘ü 41-50 yaĢ aralığında iken, 61 yaĢ ve üzeri grubun %8,8 orana sahip olduğu 

görülmektedir. AraĢtırmaya katılan meslek mensuplarının %78,4‘ü lisans ve %15,2‘si lisansüstü 

eğitime; %16,4‘ü, 3.501-4.250 TL arası ve %37,7‘si, 5.000 TL ve üzeri gelire sahiptir. Katılımcıların 

%26,6‘sı 5 yıldan az, %22,2‘si 6-10 yıl arası, %16,1‘i ise 26 yıldan fazla tecrübeye sahiptir. 

AraĢtırmaya katılan meslek mensuplarının %72,5‘inin bağımsız, %20,5‘inin Ģirkete bağlı ve 
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%7‘sinin ise bir SMMM yanında ÑalıĢtığı anlaĢılmıĢtır. 

Mali müĢavirlik mesleğinin tercih edilmesini etkileyen faktörler ile ilgili hipotezlere iliĢkin test 

sonuÑları Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. Hipotezleri test etmek amacıyla ―tek grup t-testi‖ kullanılmıĢ, α = 

0,05 ve test değeri olarak ortak değer 3 olarak alınmıĢtır. 

 

Tablo 1. Hipotezler Ġçin t-testi Tablosu 

 

Test Value = 3                                         

 

 
 

 

   SonuÑ 
     (H1i) t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 

Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1.Anne-baba yönlendirmesi -11,549 341 ,000 -,90351 -1,0574 -,7496 Kabul 

2.Okul arkadaĢlarının etkisi -20,392 341 ,000 -1,25731 -1,3786 -1,1360 Kabul 

3.Okuldaki öğretmenlerin etkisi -12,846 341 ,000 -,92690 -1,0688 -,7850 Kabul 

4.Rol modelin (örnek alınan 

kiĢinin) SMMM meslek mensubu 

olması 

-2,495 341 ,013 -,21345 -,3817 -,0452 Kabul 

5.ġans/Kader/Tesadüf 3,486 341 ,001 ,27778 ,1210 ,4345 Kabul 

6.Mesleğin gelirinin iyi olması -6,817 341 ,000 -,45906 -,5915 -,3266 Kabul 

7.Alınan eğitimin mesleğe uygun 

olması 

11,751 341 ,000 ,81287 ,6768 ,9489 Kabul 

8.Mesleğin saygın bir sosyal statü 
sunması 

-,364 341 ,716 -,02632 -,1687 ,1160 Ret 

9.Mesleğe duyulan özel ilgi 2,679 341 ,008 ,19883 ,0528 ,3448 Kabul 

10.Sayısal alan olması -1,235 341 ,218 -,09357 -,2425 ,0554 Ret 

11.Bağımsız ÑalıĢma imkÍnı 
sunması 

12,304 341 ,000 ,80117 ,6731 ,9292 Kabul 

12.Baba mesleği olması -18,918 341 ,000 -1,34211 -1,4816 -1,2026 Kabul 

13.Zihinsel özellikler -1,154 341 ,249 -,08772 -,2372 ,0617 Ret 

14.Meslekte kolay iĢ bulabilme 
imkÍnı sunması 

-1,910 341 ,057 -,14327 -,2908 ,0042 Ret 

15.Meslekte yükselme imkÍnının 

olması 

,000 341 1,000 ,00000 -,1453 ,1453 Ret 

16.Bir kentli mesleği olması -4,156 341 ,000 -,30409 -,4480 -,1602 Kabul 

17.Gelecekte önemini koruyacağı 
düĢüncesi 

5,022 341 ,000 ,35673 ,2170 ,4964 Kabul 

18.Fazla sermaye gerektirmeyen 

bir meslek olması 

,882 341 ,378 ,06433 -,0792 ,2078 Ret 

19.Masa baĢı iĢlerden olması -,482 341 ,630 -,03509 -,1782 ,1080 Ret 

20.ÆalıĢma saatlerinin esnek 

olması 

-1,251 341 ,212 -,09649 -,2482 ,0552 Ret 

 

Tablodan görüleceği gibi, araĢtırmaya katılan mali müĢavirlerin, mali müĢavirlik mesleğini seÑmede 

etkili olan faktörler ile ilgili hipotezlerden 8 tanesi kabul edilmemiĢtir. Mesleğin saygın bir sosyal 

statü sunması, sayısal alan olması, zihinsel özellikler, meslekte kolay iĢ bulabilme imkanı sunması, 

meslekte yükselme imkanının olması, fazla sermaye gerektirmeyen bir meslek olması, masa baĢı 

iĢlerden olması ve ÑalıĢma saatlerinin esnek olması önermelerine iliĢkin hipotezler kabul 

edilmemiĢtir. AraĢtırma sonuÑlarına gore, anne baba yönlendirmesi, okul arkadaĢlarının ve 

öğretmenlerin etkisi, rol modelin meslek mensubu olması, kentli mesleği olması gibi Ñevresel 

faktörler mali müĢavirlik mesleğini seÑmede önemli etkisi olan faaktörlerdendir. Aynı Ģekilde 

mesleğin gelirinin iyi olması, alınan eğitimin mesleğe uygun olması, mesleğe duyulan özel ilgi, 

bağımsız ÑalıĢma imkanı sunması, gelecekte önemini koruyacağı düĢüncesi, mali müĢavirlik 

mesleğini seÑmede önemli etkisi olan mesleğe iliĢkin faktörler olarak bulgulanmıĢtır. Bunların 

yanında mesleğin, baba mesleği olması ve Ģans/kader/tesadüf Ģeklinde diğer iki faktörün de mali 

müĢavirlik mesleğini seÑmede etkili faktörlerden olduğu anlaĢılmaktadır.  

AraĢtırmada elde edilen sonuÑlar literatürdeki bazı araĢtırma sonuÑları ile örtüĢürken bazıları ile 

farklılık göstermektedir. Gökgöz ve Zeytin‘in (2012) muhasebe mesleğinin seÑilmesini etkileyen 

faktörlerin incelenmesine yönelik yaptıkları araĢtırma sonuÑları, bu araĢtırmada elde edilen sonuÑlar 

ile kısmen farklılık göstermektedir. Söz konusu ÑalıĢmada, mesleğin saygın bir sosyal statü sunması, 

ÑalıĢma saatlerinin esnek olması, meslekte yükselme imkÍnının olması ve masa baĢı iĢlerden olması, 

mesleği seÑmede önemli bir etken olarak bulgulanmıĢken, bu ÑalıĢmada meslek seÑiminde etkisi 
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olmayan faktörler arasında değerlendirilmiĢtir. Yine aynı ÑalıĢmada, ―ġans/Kader/Tesadüf‖ 

faktörünün etkisiz olduğu görülürken, bizim sonuÑlarımız bu faktörün de meslek seÑiminde etkili 

olduğunu göstermektedir. Türkiye‘de yapılan bir diğer araĢtırma bulgularına göre, ―yüksek kazanÑ ve 

sorumluluk beklentisi, kariyer beklentisi, mesleki bilgi ve beceri, mesleki tecrübe ile sosyal statü 

beklentisinden oluĢan 5 faktörün muhasebe mesleğini seÑmede önemli olduğu, aile Ñevresi ve eğitim 

Ñevresi faktörlerinin ise önemli olmadığı‖ anlaĢılmıĢtır (DinÑ, 2008:90). Bizim ÑalıĢmamızda, meslek 

gelirinin iyi olmasının yanında aile, arkadaĢ, öğretmen gibi faktörlerin de seÑimi etkileyen 

faktörlerden olduğu bulgulanmıĢtır. Kanada‘da öğrenciler üzerinde yapılan bir araĢtırmada da, 

muhasebe mesleğini seÑerken yüksek kazancın, mesleki itibarın ve okulda alınan muhasebe 

eğitiminin, mesleği seÑmede etkili faktörlerden olduğu anlaĢılmıĢtır ki (Felton vd. 1994:131-141), bu 

ÑalıĢmada da aynı sonuÑlara ulaĢılmıĢtır. Amerika‘da beĢyüz muhasebeci üzerinde yapılan bir diğer 

araĢtırma sonucuna göre, mesleğin sağladığı kazanÑ, esnek ÑalıĢma saatleri, seyahat imkanları ve 

düzeyi, heyecanlı veya sakin bir iĢ olma niteliği ile aile bireylerine zaman ayırabilme imkanı vermesi 

gibi faktörlerin meslek seÑiminde önemli faktörler olduğu tespit edilmiĢtir (Ahmadi vd.1995:17). Bu 

sonuÑlarla kısmen örtüĢen araĢtırma sonuÑlarımıza göre, esnek ÑalıĢma saatleri meslek seÑiminde 

etkil olmayan, meslek geliri ise etkili olan faktörler arasındadır. 

 

 

 

 

SONUÇ 

Ġnsanların iĢ ve yaĢam tarzlarını belirlemede en önemli unsurlardan birinin meslek seÑimi olduğu 

söylenebilir. Meslek, bireyin sosyal, psikolojik, ekonomik durumunu belirleyen en önemli 

unsurlardan biridir. Sağladığı gelir, itibar, statü ve sosyal sermaye ile hayatı anlamlı ve sağlıklı 

kılmakta; bireylerin, kendini gerÑekleĢtirme platformu olarak kritik önem arzetmektedir.  

Meslek seÑimini etkileyen birÑok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin her birinin, bireyi etkileme 

dereceleri de farklı olabilmektedir. Bu araĢtırmanın amacı, muhasebeci ve mali müĢavir olarak görev 

yapan meslek mensuplarının, mesleği tercih etmelerini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu 

kapsamda araĢtırma, Ġzmir ilinde faaliyet gösteren ve Ġzmir SMMM Odasına kayıtlı 342 meslek 

mensubunun katılımıile gerÑekleĢtirilmiĢtir. Anket formunda, muhasebe ve mali müĢavirlik meslek 

seÑimini etkileyebileceği düĢünülen yirmi faktöre iliĢkin önermeler yer almıĢ ve katılımcıların bu 

önermelere katılıp katılmadıkları Likert tarzı ölÑekle sorgulanmıĢ, anket uygulamasından elde edilen 

veriler analize tabi tutulmuĢtur.  

Elde edilen bulgulara göre, anne baba yönlendirmesi, okul arkadaĢlarının ve öğretmenlerin etkisi, rol 

modelin meslek mensubu olması, kentli mesleği olması,  mesleğin gelirinin iyi olması, alınan 

eğitimin mesleğe uygun olması, mesleğe duyulan özel ilgi, bağımsız ÑalıĢma imkanı sunması, 

gelecekte önemini koruyacağı düĢüncesi, mali müĢavirlik mesleğini seÑmede önemli etkisi olan 

faktörlerdendir. Bunların yanında mesleğin, baba mesleği olması ve Ģans/kader/tesadüf Ģeklinde 

diğer iki faktörün de mali müĢavirlik mesleğini seÑmede etkili faktörlerden olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Mesleğin saygın bir sosyal statü sunması, sayısal alan olması, zihinsel özellikler, meslekte kolay iĢ 

bulabilme imkanı sunması, meslekte yükselme imkanının olması, fazla sermaye gerektirmeyen bir 

meslek olması, masa baĢı iĢlerden olması ve ÑalıĢma saatlerinin esnek olması faktörleri ise mali 

müĢavirlik mesleğini seÑmede etkili olmayan faktörlerdendir. 
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE 

BEKLENTĠLER: UġAK ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

 

Gülen Safi  

Yüksek Lisans Éğrencisi, UĢak Êniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme, guleensafi@hotmail.com 

Sibel ÖzafĢarlıoğlu Sakallı 

Dr.Éğr.Êyesi, UĢak Êniversitesi Sağlık Yüksekokulu, sibel.ozafsarlioglu@usak.edu.tr 

ÖZET: 

Günümüzde küreselleĢmeyle beraber yaĢanan teknolojik ve ekonomik geliĢmeler sonucunda muhasebeye ve 

muhasebeciliğe verilen önem artmıĢtır. Bu doğrultuda muhasebecilerin sorumlulukları da artmıĢtır. 

Sorumlulukların artması sonucunda meslek mensupları bazı sorunlarla karĢılaĢmıĢ ve bu sorunların Ñözümüne 

yönelik beklentiler artmıĢtır.  

Bu ÑalıĢmada da UĢak ilinde faaliyet gösteren muhasebecilerin mesleklerini icra ederken karĢılaĢtıkları sorunların 

belirlenmesi ve muhasebe mensuplarının mükelleflerden, Maliye Bakanlığı‘ndan ve bağlı bulundukları odalardan 

beklentilerini ortaya koyarak Ñözüm önerilerinin belirlenmesi amaÑlanmıĢtır.  

Bu amaÑla UĢak ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarına ―görüĢme tekniği‖ uygulanmıĢ ve elde edilen 

bilgilere göre ―tahsilat problemi, haksız rekabet, mevzuatta sık yaĢanan değiĢimler ve mesleğe gerekli saygının 

gösterilmemesi‖ görüĢme kapsamında muhasebecilerin sorunları olarak belirlenmiĢ ve bu sorunların Ñözülmesi 

beklentilerinin baĢında yer aldığı görülmüĢtür.  

Yapılan ÑalıĢma sonucunda haksız rekabetin önlenmesi iÑin odanın gerekli denetimleri sık ve düzenli olarak 

yapması, sürekli değiĢen mevzuatla ilgili gerekli bilgilendirmeleri gerÑekleĢtirmesi ve muhasebecilerin hak ettiği 

değeri görmeleri iÑin ise Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları 

Birliği‘nin muhasebe mesleğinin toplum tarafından daha iyi tanınması adına ÑalıĢmalar yürütmesi gerektiği 

düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları. 

THE PROBLEMS THAT ACCOUNTANTS FACE AND THEIR EXPECTATIONS: A 

SAMPLE OF UġAK CITY 

 
 

 

ABSTRACT: 

In today‘s world, as a result of technological and economic advances experienced together with globalization, the 

importance given to accountancy and accountants has risen. The responsibilities of accountants, in the same way, 

have risen too. The increase in responsibilities has resulted in several problems and so expectations as to the 

solution of these problems have emerged.  

In this paper, we aim to determine the problems that the accountants working in UĢak city face while 

implementing their jobs and the expectations of them from the clients, from the Ministry of Finance and the 

chambers they belong to as well as to put forward suggestions for the solution of the problems. 

To this end, ―interview‖ technique was applied to the accountants working in UĢak city and it has been seen that 

―cash problems, unfair competition, frequents changes in the regulations and respecting the occupation less than it 

deserves‖ are the problems of the accountants and the number one expectation  is the solution of these problems. 

We believe that in order to eliminate unfair competition the chamber should carry out inspections more frequently 

and regularly, the chamber should inform its members about the regulations more often, and the Union of 

Chambers of Certified Public Accountants and Sworn-in Certified Public Accountants of Turkey should carry out 

activities to make the profession of accountancy known better by the public. 

Key Words: Accountancy, Accountants, Problems of Accountants. 
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GĠRĠġ 

Muhasebe mesleği günümüz Türkiye'sinde küreselleĢmenin etkisiyle, teknolojik ve ekonomik 

geliĢmeler sonucunda önem verilen mesleklerden biri haline gelmiĢtir. Muhasebecilik mesleği 1989 

yılında Ñıkan 3568 sayılı kanun ile yasal bir statüye eriĢmiĢtir. Türkiye‘de muhasebe meslek 

mensupları üÑ unvana ayrılmaktayken son yapılan düzenlemeyle ―Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir‖ 

ve ―Yeminli Mali MüĢavir‖ olarak iki Ģekilde tanımlanmaktadır. 

Muhasebe mesleği, bilindiği gibi, ülkelerin ekonomik yapısını oluĢturan özel ve kamu iĢletmelerinin 

muhasebe ve denetim ile ilgili tüm ekonomik faaliyetlerini yasalara, kurallara, ilkelere, standartlara ve 

yöntemlere dayalı olarak tarafsız, nesnel, sır tutar ve güvenilir bir tutumla gerÑekleĢtirilmesini 

sağlayan bir meslek dalıdır (ĠbiĢ, 2002:134; Gökgöz ve Zeytin, 2012:478).  

Muhasebe meslek mensupları kendilerine yüklenen görevleri yaparken mükellefler, yasalar, sosyal 

yaĢam kuralları, kültür veya geleneklerden kaynaklanan nedenlerle bazı sorunlarla karĢı karĢıya 

gelebilmektedir. Bu gibi sorunlar bu meslek elemanlarının iĢ performansını düĢürebilmekte, kamuya 

ve mükellefe verebilecekleri hizmetin kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Meslek elemanlarının iĢ 

ortamının stres verici olması, bu mesleği seÑecek genÑ meslek adaylarının da meslek tercihleri 

üzerinde etkili olabilmektedir. Meslek mensuplarının yaĢadıkları sorunların Ñözümü, mesleki 

faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesine olanak verecektir. Minimum sorunla yürütülen faaliyetler 

hem mükellef hem de devlet aÑısından daha huzurlu bir iĢ yaĢamını ve toplumsal mali uzlaĢma 

ortamını sağlayacaktır (Ézen ve Gündüz, 2016:68). 

Bu ÑalıĢma UĢak ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının mesleki sorunlarını ve 

beklentilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıĢtır. ÆalıĢmanın söz konusu amacı doğrultusunda, ilk 

olarak konuya iliĢkin literatür taramasına daha sonra ise UĢak ilinde faaliyet gösteren muhasebe 

meslek mensuplarının mesleki sorunları ve beklentilerinin analiz edilmesi sonucu ortaya konan 

bulgulara yer verilmiĢ olup, bu bulgular sonucu mesleki sorunların Ñözümüne yönelik öneriler ile 

ÑalıĢma sonuÑlanmıĢtır.  

Literatür  

Türkiye‘de literatüre bakıldığında muhasebe meslek mensuplarının sorunlarına ve beklentilerine 

yönelik birÑok ÑalıĢma yapıldığı görülmektedir. Bu konudaki ÑalıĢmalardan biri Uzay ve Güngör 

(2004) tarafından Kayseri ilinde yapılmıĢtır. Belirlenen sorunların mükelleflerden ücretlerini 

zamanında alamamaları, haksız rekabet, aldıkları ücretin emeklerinin karĢılığı olmadığı ve iĢ yükünün 

fazla olması olduğu ve kayıt dıĢı ekonominin ortadan kaldırılması gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Kalaycı ve TekĢen (2006)‘in Isparta ili örneğinde ise karĢılaĢılan sorunlar mükelleflerin 

muhasebecilere az vergi ödetmesi yönünde yaptığı baskı, muhasebecilerin kanun ve mevzuatlardaki 

değiĢimlere ayak uyduramaması ve Maliye Bakanlığı‘nın muhasebecilerle uzlaĢmacı olmadığı 

yönünde belirlenmiĢtir.  

Alagöz ve Ceran (2007)‘ın Konya ilinde yaptıkları ÑalıĢmada muhasebecilerin öncelikli sorunlarının; 

kamu kurumlarında yaĢanan bürokrasinin fazla olması, mükelleflerin muhasebecileri vergi 

muhasebecisi olarak görmesi, mevzuatın Ñok sık değiĢmesi ve iĢ yükünden dolayı özel hayatın 

kısıtlanması olarak sıralamak mümkündür. 

Tetik, Kınay ve Ciğer (2008)‘in Antalya ili örneğinde ise 121 muhasebe meslek mensubuna anket 

uygulanmıĢtır. Yapılan ÑalıĢma sonucunda mükelleflerden ücretlerin tahsil edilememesi ve haksız 

rekabet sorunlarıyla karĢılaĢtıkları görülmüĢtür. 

Belen (2008)‘in Doğu Anadolu Bölgesinde 7 farklı ilde yapmıĢ olduğu araĢtırmada en önemli 

sorunların, tahsilat problemi, eğitilmiĢ muhasebe elemanı bulamama, kanunların ve mevzuatın sık 

değiĢmesi, ücret yetersizliği ve belgesiz muhasebecilik mesleğinin icra edilmesi olduğu belirlenmiĢtir.  

Ézulucan, Bengü ve Fevzi (2010)‘nin Türkiye‘de farklı illerde 1395 kiĢiye yapmıĢ oldukları 

ÑalıĢmada ortak sorunları 3 baĢlık halinde toplamıĢ ve bu sorunların mesleklerini icra ederken 

karĢılaĢtıkları sorunlar, uygulamada karĢılaĢılan ve meslek odalarına iliĢkin sorunlar olmak üzere 

belirlemiĢlerdir.   
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Karcıoğlu ve Yazarkan (2011) araĢtırmasında kamu kurumlarında dosyaların zamanında 

sonuÑlanmaması, gereksiz evrakların istenmesi, memurların bilgi eksikliği, kanunların fazla katı 

olması gibi sorunları olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. 

Biyan (2012) araĢtırmasındaki muhasebe sorunlarını yeterli bilgiye sahip muhasebe ÑalıĢanının 

olmaması, muhasebe ücretlerinin tahsil edilememesi, mesleki saygınlığın olmaması, haksız rekabet, 

mevzuatların anlaĢılmasının güÑ olması olarak ortaya koymuĢtur. 

Yıldırım ve Güney (2012) yaptıkları ÑalıĢmada sorunları; muhasebe ücretlerini tahsil edememeleri, 

meslek mensuplarına yüklenen sorumlulukların fazla olduğunu ve sürekli Ñıkarılan af kanunlarının 

mükellef ile aradaki iletiĢimi zayıflattığı belirlenmiĢtir. 

Gökgöz ve Zeytin (2012)‘in Bilecik ve Yalova ili araĢtırmasında muhasebe ücretlerinin tahsil 

edilememesi, hizmet bedellerinin yetersiz olması, iĢ yükünün fazla olması, mükelleflerin evraklarını 

zamanında getirmemeleri ve devlet dairelerinde bürokrasinin fazla olması olarak tespit edilmiĢtir.   

Tuğay ve TekĢen (2014) muhasebe mesleğinin sorunlarını, toplum tarafından vergi muhasebecisi 

olarak algılanmaları, kanunlarda ve mevzuatta sık sık yapılan değiĢikliklere ayak uyduramamaları, 

meslektaĢların oda tarafından belirlenen ücret tarifesinin altında defter tutmaları, iĢ yükünün fazla 

olması, mükelleflerin ücretlerini zamanında ödememesi olduğunu ifade etmiĢtir.  

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ  

Bu ÑalıĢmada, UĢak il merkezinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının, mesleki 

faaliyetlerini yerine getirirken karĢılaĢmıĢ oldukları sorunları ve bu sorunların Ñözümüne yönelik 

beklentilerini tespit edebilmek amacıyla veri toplama yöntemi olarak birincil veri kaynaklarından olan 

görüĢme yöntemi kullanılmıĢtır. Veri toplama yöntemi yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği 

uygulanmıĢtır. GörüĢme soruları hazırlanmadan önce, araĢtırma konusu ile ilgili ulusal alan yazın 

taraması yapılmıĢtır. AraĢtırmada muhasebe meslek mensuplarına yöneltilen sorular Ģunlardır: a) UĢak 

ilinde mesleğinizi icra ederken mükellef/maliye teĢkilatı/bağlı bulunduğunuz odayla ilgili 

karĢılaĢtığınız sorunlar nelerdir? b) Bu sorunlara karĢı Ñözüm önerileriniz ve beklentileriniz nelerdir? 

OluĢturulan görüĢme soruları araĢtırma kapsamındaki katılımcılara yöneltilmiĢtir. 

AraĢtırmaya iliĢkin veriler 10-30 Kasım 2017 tarihleri arasında 51 muhasebe meslek mensubuyla 

görüĢme yapılarak toplanmıĢtır. GörüĢme esnasında araĢtırmaya iliĢkin bilgiler verilmiĢ ve 

katılımcıların cevapları yazılı olarak kaydedilmiĢtir. GörüĢme sırasında, katılımcıların soruları 

cevaplarken araĢtırmacıdan etkilenmemesine ÑalıĢılmıĢtır.  

ARAġTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölüm katılımcıların karĢılaĢtıkları sorunlar ve Ñözüm önerileri olarak iki baĢlık halinde 

sunulmuĢtur. AraĢtırmaya katılan toplam 51 muhasebe meslek mensubundan 36‘sı lisans mezunu, 

10‘u ön lisans mezunu ve 5‘i lise mezunudur. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında katılımcıların 19‘u 

kadın ve 32‘si erkektir. Katılımcıların Ñoğunluğu bu mesleği 10 yılı aĢkın süredir yapmaktadır. 

ÆalıĢma sürelerine baktığımızda 1-5 yıl arası ÑalıĢan 9 kiĢi, 6-10 yıl arası ÑalıĢan 6 kiĢi, 11-15 yıl arası 

ÑalıĢan 11 kiĢi, 16- 20 yıl arası ÑalıĢan 17 kiĢi ve 20 yıl üstü ÑalıĢan sayısı 8‘dir. Beklentiler ve 

sorunlara iliĢkin verilen cevaplar her bir ifadenin yanında belirtilmiĢtir.  

Muhasebe Meslek Mensuplarının KarĢılaĢtıkları Sorunlar  

Mükelleflerden alınan ücretlerin zamanında veya hiÑ tahsil edilememesi, (42 kiĢi) 

Bazı meslektaĢların belirlenen fiyat tarifesinin altında defter tutması ve bunun haksız rekabete sebep 

olması, (38 kiĢi) 

Kanun ve mevzuatın sık sık değiĢmesi ve bunların takibinde bulunulamaması, (32 kiĢi)  

Odanın yapılan değiĢiklikler hakkında yeterince bilgi vermemesi, (31 kiĢi) 

Mükelleflerin belgelerini zamanında getirmemeleri, (30 kiĢi)  

Devlet dairesinde yaĢanan bürokrasinin fazla olması, (29 kiĢi)  

Alınan ücretlerin emeğin karĢılığı olmaması, (26 kiĢi) 

Mesleğe gereken saygının gösterilmemesi ve mükellefler tarafından vergi muhasebecisi olarak 

görülmeleri, (2l kiĢi)  

ĠĢ yoğunluğundan dolayı özel hayata zaman ayıramamak, (18 kiĢi) 

Devlet dairesi ÑalıĢanlarının yaĢlarından dolayı teknolojiye ayak uyduramaması ve yeterli bilgiye 

sahip olmadığı, (11 kiĢi) 

Vergilerde yapılacak olan değiĢikliklerin muhasebecilere sorulmadan yapılması. (10 kiĢi) 
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Muhasebe Meslek Mensuplarının Beklentileri  

Mükelleflerin muhasebe ücretini zamanında vermeleri ve bu ücret konusunda tartıĢmamaları, (36 kiĢi)  

Meslek mensupları arasında haksız rekabetin önlenmesi, (34 kiĢi)  

Muhasebecinin sorumluluğunun sınırlandırılması, (33 kiĢi) 

Vergi sisteminin basit ve düzenli hale getirilmesi, (28 kiĢi) 

Mevzuatla ilgili değiĢikliklerin anında bildirilmesi, (24 kiĢi) 

Muhasebeciye gerekli değerin verilmesi, (24 kiĢi) 

Muhasebecilerin ücretlerinin garanti altına alınması, (21 kiĢi) 

Bürokratik iĢlemlerin azaltılması, (15 kiĢi) 

Mükelleflerin belgelerini zamanında getirmeleri. (11 kiĢi) 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Muhasebe, kendisine taraf olan kiĢi ve kuruluĢlara sonuÑlar iÑeren bilgiler üretmektedir ve taraflar bu 

bilgilerden kendi Ñıkarları doğrultusunda yararlanmaktadır. Günümüzde muhasebeye kendi Ñıkarları 

aÑısından taraf olanların sayısı ve ÑeĢitliliği daha da artmıĢtır. Bu doğrultuda geliĢen ekonomik sistem 

iÑerisinde de muhasebe mesleğinin önemi giderek artmıĢtır. 

UĢak ilinde yapılan bu ÑalıĢmada elde edilen verilere göre bu mesleği icra eden erkek sayısı kadınlara 

göre daha fazladır. Meslek mensuplarının Ñoğu kalifiyeli eleman olmadığını bunun sebebinin ise 

mesleğin cazibesini yitirdiği ve TÊRMOB‘un yaptığı staja baĢlama ve SMMM sınavlarının zorluk 

derecesinin fazla olduğunu belirtmiĢtir. 

UĢak ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının genel olarak sorunlarına bakıldığında 

meslektaĢların mevcut tarifenin altında defter tutmaları, mükelleflerle olan tahsilat sorunları, 

mevzuatta sık sık yaĢanan değiĢimler ve mesleğe gerekli saygının gösterilmemesi olduğu görülmüĢtür.   

Haksız rekabet, muhasebecilerin karĢılaĢtığı mesleki sorunların en önemlisidir. Bunun Ñözülmesi iÑin 

bağlı olunan odanın yaptığı denetimlerin sıklaĢtırılması, vergi denetiminde meslek mensuplarından 

yararlanılması, muhasebe ve denetim standartlarının uygulamaya geÑirilmesi gerekmektedir. 

Tahsilat probleminin Ñözülmesi iÑin mükelleflerin muhasebe ücretlerini düzenli ödemelerini sağlamak 

amacıyla Maliye Bakanlığının güvencesi altına alınmalıdır. Êcretlerin ödenmemesi halinde vergi 

cezası yaptırımı olmalıdır.   

Bağlı olunan odanın mevzuatla ilgili değiĢiklikleri en kısa zamanda bildirmesi, resmi kurumlarla 

sağlıklı iliĢki geliĢtirmeye yardımcı olması ve sorunların Ñözümüne katkı sağlaması, odanın aylık 

bülten Ñıkarması, meslek mensupları arasında iletiĢimi geliĢtirecek toplantı, gezi vb. etkinlikler 

düzenlemesi gerekmektedir. 

TÊRMOB‘un muhasebecinin korunması ve etkin bir Ģekilde ÑalıĢması iÑin muhasebe hukukunun 

oluĢturulması iÑin ÑalıĢmalar yapması, sınavlara hazırlık eğitimleri düzenlemesi, mesleğin toplumda 

tanınması iÑin sürekli ÑalıĢmalar yapılmasının önemli olduğu görülmektedir.  
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Özet: Bu ÑalıĢmada bireyin yaĢamındaki en önemli hedeflerinden biri olan yaĢam doyumuna etki eden faktörler 

incelenmiĢtir. GerÑekleĢen durumun beklentilerle kıyaslanmasıyla ortaya Ñıkan sonucu gösteren yaĢam doyumuna 

etki eden birÑok faktör bulunmaktadır. ÆalıĢma 78 Muhasebe meslek mensubu üzerinde yapılmıĢtır. Ġlk olarak, 

SM, SMMM ve YMM‘lerin yaĢam doyumu düzeyleri ile meslekte geÑirdikleri süreler, bakmakla yükümlü 

oldukları kiĢi sayıları ve yaĢları arasında herhangi bir iliĢki olup olmadığı incelenmiĢtir. Ayrıca, bağımsız 

örneklem t-testi ile ÑalıĢanların cinsiyetlerine, medenî durumlarına ve mesleği isteyerek seÑip seÑmemelerine göre 

yaĢam doyumu düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Yalnızca 

mesleği isteyerek seÑip seÑmemelerine göre yaĢam doyumu düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıĢtır. Devam etmekte olan ÑalıĢmanın daha fazla katılımcıyla tamamlanması sonucunda, baĢka 

hipotezlerin de sınanması mümkün olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: YaĢam Doyumu, Mutluluk, Muhasebe, Serbest Meslek Mensupları, Türkiye  

 

 

 

SELF-EMPLOYED ACCOUNTANTS' LIFE SATISFACTION LEVELS 

Abstract: Factors influencing the life satisfaction, which is one of the most important objectives in humans' lives, 

are examined in this study. There are many factors influencing the life satisfaction that is the comparison of the 

actual situation against the expectations of the person. The study is conducted with 78 self-employed accountants. 

Initially, accountants', CPAs' and Sworn-in CPAs' life satisfaction levels are compared to their tenure in the 

profession, the number of dependant persons they are obliged to look at, and their ages. Secondly with the help of 

independent sample t-test, the life satisfaction levels of self-employed accountants are analyzed against their 

gender, marital status, and whether they chose their profession willingly or not. There was only a statistically 

significant difference between the informed choice of the profession and the levels of life satisfaction. Following 

the completion of the current study with increased numbers of respondents, it will become possible to test other 

hypotheses as well. 

Keywords: Life Satisfaction, Happiness, Accounting, Self-employed Accountants, Turkey 

 

 

GĠRĠġ 

 

Yüzyıllar boyunca insanoğlunun ilgi odağı olmuĢ konular biri olan yaĢam doyumu,  bir 

insanın beklentileri―ne istediği―ile elinde bulunanların―neye sahip 

olduğu―karĢılaĢtırılmasıyla elde edilen durum ya da sonuÑtur. YaĢam doyumu ifadesiyle 

yalnızca belirli bir duruma iliĢkin doyum değil, genel olarak tüm yaĢantı aÑısından doyum 

anlaĢılmaktadır (Ézer ve Ézsoy Karabulut, 2003: 72). Her ne kadar bazı ÑalıĢmalarda yaĢam 

doyumu ve mutluluk aynı anlamda kullanılmıĢ olsa da, sosyal psikologlar tanımlanması güÑ 

ve farklı anlamlara gelen ve günlük yaĢamda oldukÑa sık kullanılan mutluluk kavramı yerine 

yaşam doyumu veya öznel iyi oluş kavramlarını kullanmaktadır (Ézdevecioğlu ve AktaĢ, 

2007: 7‒8).  

Aristo‘ya göre mutluluk deneyim sonucu kazanılamayacağı gibi, insanın sahip olduğu diğer 

varlıklar―menkuller/gayrimenkuller―gibi de değildir. Aristo‘ya göre,  insanların mutlu 

olması ve iyi bir hayatı elde edilebilmesi, fonksiyonlarını etkin kullanmasına bağlı 

olmaktadır. Bu bakıĢ aÑısının doğal sonucu olarak; söz konusu fonksiyonlarla ilgili 

uygulamaların iyi yapılması durumunda, bireyin mutluluğu gerÑekleĢecektir (IĢık ve MeriÑ, 

2010: 423, 424). Pragmatist anlayıĢı temsil eden Bentham ve daha sonraki yıllarda Stuart‘a 

göre en büyük mutluluk; en Ñok sayıda insana, en fazla iyiliğe neden olandır (Akgün, 2015: 

27).  
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YaĢam doyumu sadece bir alana ya da bir kurama bağlı olmayıp, mülti-disipliner niteliktedir. 

YaĢam doyumunu bireysel aÑıdan aÑıklayan kuramlardan bazıları Ģunlardır (ġimĢek, 2011: 

31): (1) AĢağıdan yukarıya ve yukarıdan aĢağı kuramları―Diener 1984, (2) duyuĢsal, 

biliĢsel ve birleĢik kuramlar, (3) sonuÑ ve süreÑ kuramları ve (4) amaÑ ve gereksinim 

kuramları. Abraham Maslow‘un Gereksinim Kuramı, M. Joseph Sirgy ve Jiyun Wu‘nun 

Dengeli Yaşam Modeli ve Martha C. Nussbaum‘un Nesnel Liste Kuramı amaÑ ve gereksinim 

kuramlarına örneklerdir (Batan, 2016: 16). 

Diener‘e göre (1984: 550) yaĢam doyumu, öznel iyi oluĢun biliĢsel bir bileĢeni ve bireyin 

yaĢamıyla ilgili biliĢsel yargılarını iÑermektedir (aktaran Dağlı ve Baysal, 2016: 1251). 

Éznel iyi oluĢ literatürü, insanların neden ve niÑin kendi yaĢamlarını pozitif yollardan 

değerlendirdikleri üzerinde durmaktadır (Yetim, 1991: 69). Bu ÑalıĢmaların kapsadığı 

kavramlar, mutluluk, doyum, moral ve olumlu duygu gibi kavramlardır (Vara, 1999: 17). 

Diener (1994) ve Proctor vd.'ne (2008) göre öznel iyi olma, bireyin yaĢamına iliĢkin biliĢsel 

ve duyuĢsal değerlendirmelerdir. Literatürde yaĢam doyumu kavramının Ñoğunlukla öznel iyi 

olma yapısının altında bulunan biliĢsel bileĢen olarak incelendiği görülmektedir (aktaran 

ġimĢek, 2011: 13). Diener'e (1994) göre doyum; biliĢsel karara iliĢkin bir deneyim olmasının 

yanı sıra mutluluk, duygu ve hislere de gönderme yapmaktadır (ibid., 3). Bahsedilen bu 

sınıflandırmaya göre yaĢam doyumu ile öznel iyi olma iliĢkisi ġekil 1‘de aÑıklanmaktadır. 
ġekil 3.YaĢam Doyumu ve Éznel Ġyi Olma ĠliĢkisi 

 
Kaynak: ġĠMġEK, E. (2011). Érgütsel ĠletiĢim ve KiĢilik Ézelliklerinin YaĢam Doyumuna Etkileri, Doktora Tezi, Anadolu 
Êniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, EskiĢehir. Sayfa 13. 

 

Diener ve Lucas‘a (1999) göre yaĢam doyumu; geÑmiĢten doyum, gelecekten doyum, 

mevcut yaĢamdan doyum, yaĢamı değiĢtirme arzusu ve kiĢinin yakınlarının o kiĢinin yaĢamı 

hakkındaki görüĢlerini kapsamaktadır. Doyum alanları ise; iĢ, aile, serbest zaman, sağlık, 

para, benlik ve kiĢinin yakın Ñevresi olabilmektedir (alıntılayan Tuzgöl Dost, 2007: 133). 

Diener (2000) yaĢam doyumunu genel mutluluk aÑısından önemli bir unsur olarak görmekte 

ve yaĢamdan hoĢnutsuz olmanın genel stres belirtisi olduğunu dile getirmektedir. Æok sayıda 

faktörün yaĢam doyumunu etkilediği düĢünülmektedir. ĠĢ ve iĢ tecrübesi kiĢinin hayatında 

önemli bir kısmı oluĢturur ve kiĢisel hedeflerin/amaÑların gerÑekleĢtirilmesi/baĢarılması 

yaĢam doyumunu artırmaktadır (alıntılayan Bulut Serin ve Aydınoğlu, 2013: 46). BaĢtemur, 

32 ülkede yaĢam doyumu ile ilgili yapılan 245 ÑalıĢmanın sonuÑlarını incelemiĢ ve yaĢam 

doyumuna etki eden faktörleri derlemiĢtir: (1) Ézgürlük ve demokrasinin kabul gördüğü 

ekonomik yönden zengin bir ülkede yaĢamak, (2) Politik istikrar, (3) Azınlıktan ziyade, 

Ñoğunluğun parÑası olmak, (4) Toplumdaki sosyal katmanın üst grubunda yer almak, (5) Evli 

olmak, ailesi ve arkadaĢları ile iyi iliĢkiler iÑerisinde bulunmak, (6) Fiziksel ve ruhsal olarak 

sağlam olmak, (7) AÑık fikirli ve aktif olmak, (8) Kendi hayatının kontrolünü elinde 

bulundurduğunu hissetmek, (9) Para kazanma ve politik olarak muhafazakÍr olmak yerine, 

sosyal ve maddî değerlere sahip olmaya istekli olmak (alıntılayan Deveci, 2014: 59‒60). 

Diğer yandan literatürde yaĢam doyumunu etkileyen faktörlerin, iĢle ilgili faktörler, kiĢisel 

faktörler, Ñevresel faktörler ve toplumsal faktörler olarak dört kategoride de toplandığı 

görülmektedir (Ézdevecioğlu, AktaĢ, 2007: 8). Tablo 1 bu kategorileri göstermektedir. 
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Tablo 5.YaĢam Doyumunu Etkileyen Faktörler 

Kategori Açıklama 

ĠĢ 
ĠĢin niteliği, iĢin dıĢarıdan görünümü, alınan ücret, örgütteki rol, iĢ yükü, yükselme 

imkÍnları, iĢyerinde verilen eğitimler, iĢle ilgili tecrübeler 

KiĢisel Faktörler 
YaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, kiĢilik özellikleri, bireyin negatif veya pozitif duygusallıkları, 

beklentileri 

Çevresel 

faktörler 
Alternatif iĢ bulma imkÍnları 

Toplumsal 

Faktörler 

Bireyin sosyal ağları, üye olunan sosyal organizasyonlar, aile ve akrabalar ile iliĢkiler, aile 

izolÍsyonu, hemĢerilik 

Kaynak: ÉZDEVECĠOĞLU, M., AKTAġ, A. (2007). ―Kariyer Bağlılığı, Meslekî Bağlılık ve Érgütsel Bağlılığın YaĢam 
Tatmini Êzerindeki Etkisi‖, Erciyes Êniversitesi ĠktisÍdi ve Ġdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, 1‒20. Sayfa 8'den 

düzenlenmiĢtir. 

 

ÇALIġMANIN AMACI 

Bu araĢtırmanın amacı; büro sahibi bağımsız muhasebe meslek mensuplarının yaĢam doyum 

düzeylerinin ÑeĢitli faktörlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını ortaya koymaktır. 

Tablo 1'deki faktör grupları göz önünde bulundurulduğunda mevcut ÑalıĢmada yaĢam 

doyumuna etki eden faktörlerden kiĢisel faktörlerin, iĢle ilgili faktörlerin ve toplumsal 

faktörler grubunda değerlendirilen aile yapısıyla iliĢkili faktörlerin ele alındığı söylenebilir.   

ÇalıĢmanın Hipotezleri 

ÆalıĢmanın hipotezleri aĢağıdaki gibi kurulmuĢtur: (1) YaĢın yaĢam doyum düzeyi üzerinde 

etkisi vardır, (2) Cinsiyetin yaĢam doyum düzeyi üzerinde etkisi vardır, (3) Medenî durumun 

yaĢam doyum düzeyi üzerinde etkisi vardır, (4) ÆalıĢanların bakmakla yükümlü oldukları 

kiĢi sayısının yaĢam doyum düzeyi üzerinde etkisi vardır, (5) Meslekte geÑen sürenin yaĢam 

doyum düzeyi üzerinde etkisi vardır, (6) Mesleği isteyerek seÑmenin yaĢam doyum düzeyi 

üzerinde etkisi vardır. 

ÇalıĢmanın Yöntemi 

Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985: 72) tarafından geliĢtirilen YaĢam Doyumu 

ÉlÑeği'nin özgün formu tek faktör, beĢ madde ve Likert tipinde yedili derecelendirmeden 

oluĢan kendini değerlendirme ölÑeğidir. Her bir madde, yedili derecelendirilmiĢ cevaplama 

sistemine, yani ―1=Kesinlikle Katılmıyorum‖ ile ―7=Tamamen Katılıyorum‖ ve aradaki 

seÑeneklere göre değerlendirilmektedir. Ġlgili ölÑek daha önce de Köker (1991) tarafından 

TürkÑeye uyarlanmıĢ ve yedili derecelendirme olarak Türkiye‘de değiĢik araĢtırmacılar 

tarafından kullanılmıĢtır. ÉlÑeğin TürkÑeye uyarlanması sırasında, özgün formunda yedi 

basamaklı olan cevap seÑeneklerinin Türk kültürüne uygun olmadığı görülünce basamak 

sayısı beĢe indirilmiĢtir. Bu sistemde ölÑekteki ifadelerin puanlanması; HiÑ katılmıyorum (1), 

Æok az katılıyorum (2), Orta düzeyde katılıyorum (3), Büyük oranda katılıyorum (4) ve 

Tamamen Katılıyorum (5) Ģeklindedir (Dağlı ve Baysal, 2016: 1252). ÆalıĢmada, yaĢam 

doyumu düzeylerinin incelenmesine iliĢkin olarak YaĢam Doyumu ÉlÑeği ve araĢtırmacılar 

tarafından oluĢturulan KiĢisel Bilgi Formu kullanılmıĢtır. Google Forms kullanılarak 

oluĢturulan form, 3 ġubat 2018 tarihinde Türmob internet sitesinde (www.turmob.org.tr) yer 

alan 77 SMMM odasının ve sekiz YMM odasının listelerde bulunan e-posta adreslerine 

gönderilmiĢ ve oda mensuplarıyla paylaĢılması istenmiĢtir. Adreslerden bazıları hata 

verdiğinden, bu odaların internet sitelerine ayrıca girilerek varsa farklı e-posta adresleri 

yeniden toplanmıĢ ve bu adreslere gönderim yapılmıĢtır. 

Bulgular 

Ankete, ikisi Serbest Muhasebeci (SM), 74'ü Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir (SMMM) ve 

ikisi Yeminli Mali MüĢavir (YMM) olmak üzere 78 bağımsız ÑalıĢan büro sahibi muhasebe 

meslek mensubu katılmıĢtır. Toplanan verilerin analizi iÑin IBM SPSS Statistics 20 

programından yararlanılmıĢtır. Toplanan verilere ait betimleyici istatistikler ayrıntılı olarak 

verilmiĢtir. Pearson KorelÍsyon Analizi sonucunda ÑalıĢanların Yaşam Doyumu düzeyleri ile 

Meslekte Geçirdikleri Süreler, Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişi Sayıları ve Yaşları 

arasında herhangi bir iliĢki bulunamamıĢtır. Ayrıca, bağımsız örneklem t-testi ile ÑalıĢanların 
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Cinsiyetlerine, Medenî Durumlarına ve Mesleği İsteyerek Seçip Seçmemelerine göre yaĢam 

doyumu düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı araĢtırılmıĢ; 

yalnızca mesleği isteyerek seÑip seÑmemelerine göre yaĢam doyumu düzeylerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıĢtır (p<0,05). 
Tablo 6. SM, SMMM ve YMM'lere iliĢkin Betimsel Ġstatistikler 

Eğitim Durumu Frekans Oran (%) 

Lise 4 5,1 

Énlisans 3 3,8 

Lisans Érgün Éğretim 36 46,2 

AÑık Éğretim Fakültesi 27 34,6 

Lisansüstü 8 10,3 

TOPLAM 78 100,0 

ÇalıĢma Alanı Frekans Oran (%) 

Defter Tutma 73 26,6 

SGK ile iliĢkiler 55 20,1 

Vergi Dairesi ile iliĢkiler 54 19,7 

ġirket KuruluĢ 41 15,0 

ġirket KapanıĢ 31 11,3 

Tasdik 20 7,3 

TOPLAM 274 100,0 

Mükellef Büyüklükleri Frekans Oran (%) 

Mikro - iĢveren dahil 1 ilÍ 9 ÑalıĢan 62 55,4 

KüÑük - iĢveren dahil 10 ilÍ 49 ÑalıĢan 36 32,1 

Orta - iĢveren dahil 50 ilÍ 249 ÑalıĢan 12 10,7 

Büyük - iĢveren dahil ÑalıĢan sayısı 250'den fazla 2 1,8 

TOPLAM 112 100,0 

Tablo 2'den anlaĢıldığı üzere, SM, SMMM ve YMM'lerin yüzde 46,2'si Lisans Érgün 

Éğretim mezunu, yüzde 34,6'sı AÑık Éğretim Fakültesi mezunudur. Katılımcıların 

yüzde 94,87'sinin SMMM olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Defter tutma faaliyetinin 

yüzde 26,6, SGK ile iliĢkilerin yüzde 20,1 ve vergi dairesiyle iliĢkilerin yüzde 19,7 olması 

doğaldır. Daha önce bahsedildiği gibi anketler 77 SMMM odasına ve sekiz YMM odasına 

gönderilmiĢtir. YMM unvanlı meslek mensubu sayısının göreceli olarak az olduğu 

düĢünüldüğünde, büroda mükelleflere verilen hizmetlerin görünümünün bu Ģekilde olması 

doğaldır. Yine, tamamen bu ÑalıĢmanın anketini yanıtlayan meslek mensupları bağlamında 

olmakla beraber, mükellefleri mikro büyüklükte iĢletme olan meslek mensubu oranı 

yüzde 55,4'tür. Bunu ağırlıklı olarak küÑük iĢletme mükelleflere hizmet veren meslek 

mensupları yüzde 32,1 ile takip etmektedir.  
Tablo 7.SM, SMMM ve YMM'lerin Mükelleflerinin Faaliyet Gösterdikleri Sektörler 

Mükelleflerin Faaliyet Gösterdikleri 

Sektörler 
Frekans 

Oran 

(%) 

Mükelleflerin Faaliyet Gösterdikleri 

Sektörler 
Frekans 

Oran 

(%) 

Perakende Ticaret 52 10,9 
Meslekî, Bilimsel ve Teknik 
Faaliyetler 

11 2,3 

ĠnĢaat ve Bayındırlık 44 9,2 Orman Êrünleri ve Mobilya 11 2,3 

Gıda, ĠÑki ve Tütün 44 9,2 Metal EĢya, Makine ve GereÑ Yapım 10 2,1 

Lokanta ve Oteller 41 8,6 BiliĢim 9 1,9 

Toptan Ticaret 39 8,1 Ġdarî ve Destek Hizmetleri 6 1,3 

Diğer 38 7,9 
KÍğıt ve KÍğıt Êrünleri, Basım & 
Yayın 

6 1,3 

Tarım ve Hayvancılık 25 5,2 TaĢıt AraÑları Sanayii 6 1,3 

Eğitim, Sağlık, Spor & Dğ.Sosyal 

Hzm. 
21 4,4 Elektrik Gaz ve Su 5 1,0 

Gayrimenkul Faaliyetleri 18 3,8 TaĢ ve Toprağa Dayalı 3 0,6 

Dokuma, Giyim EĢyası ve Deri 17 3,5 Teknoloji 3 0,6 

UlaĢtırma, HaberleĢme ve Depolama 15 3,1 BalıkÑılık ve Su Êrünleri 2 0,4 

Sigorta ġirketleri 14 2,9 Mali KuruluĢlar 2 0,4 

Kimya, Petrol, KauÑuk & Plstk. 
Êrünler 

13 2,7 Metal Ana Sanayi 1 0,2 

Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri 11 2,3 Ormancılık ve Orman ĠĢletmeciliği 1 0,2 

Madencilik 11 2,3 TOPLAM 479 100,0 

Yukarıda Tablo 5'te SM, SMMM ve YMM'lerin hizmet verdikleri mükelleflerinin faaliyet 

gösterdikleri sektörler yer almaktadır. Mükellef sayısına bakıldığında ve meslek mensubunun 

verdiği hizmetler göz önünde bulundurulduğunda; perakende ticaret erbabı, muhtemelen 

küÑük müteahhitler ve esasen küÑük tüccar addedilebilecek olan gıda, iÑki, tütün 

sektörlerinin birlikte ve yaklaĢık olarak yüzde 30'luk dilimi oluĢturması doğaldır. Kurumsal 
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yapıları itibarıyla menkul kıymetler Ģirketlerinin, bankaların ve kamu kurumlarının listede 

yer almaması beklenen bir durumdur.     

Yapılan istatistikî analizler sonucunda, SM, SMMM ve YMM'lerin yaĢları ile yaĢam 

doyumu düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir doğrusal iliĢkiye rastlanmamıĢtır. 

Benzer Ģekilde katılımcıların meslekte geÑirdikleri süreler ile yaĢam doyumu düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir doğrusal iliĢkiye de rastlanmamıĢtır. SM, SMMM ve 

YMM'lerin bakmakla yükümlü oldukları kiĢi sayısı ile yaĢam doyumu düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir doğrusal iliĢki de bulunmamıĢtır.  
Tablo 8.SM, SMMM ve YMM'lerin YaĢları, Kıdemleri ve Bakmakla Yükümlü Oldukları KiĢi Sayısı 

ile YaĢam Doyumu Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki 

 
Pearson KorelÍsyon 

Katsayısı (r) 
Anlamlılık 

YaĢ & YaĢam Doyumu 0,201 0,078 

Meslekte geÑen süre & YaĢam Doyumu 0,091 0,426 

Bakmakla yükümlü olunan kiĢi sayısı & YaĢam Doyumu 0,101 0,379 

SM, SMMM ve YMM'lerin yaĢam doyumu düzeylerinde cinsiyetlerine ve medenî 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Ancak yaĢam 

doyumu düzeylerinde mesleği isteyerek seÑip seÑmemelerine göre istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmuĢtur (p<0,05). Mesleğini kendisi isteyerek seÑenlerin yaĢam doyumu 

düzeyleri (15,96±4,79) diğerlerine (13,69±4,65) göre anlamlı derecede daha yüksektir. 
Tablo 9.SM, SMMM ve YMM'lerin Cinsiyetlerine, Medenî Durumlarına, Mesleği Ġsteyerek SeÑip 

SeÑmemelerine Göre YaĢam Doyumu Ortalamalarına ait t-Testi SonuÑları 

  n Ortalama 
Standart 

Sapma 
t sd Anlamlılık 

YaĢam Doyumu 
Kadın 17 14,7059 4,55199 

-0,392 76 0,696 
Erkek 61 15,2295 4,94433 

YaĢam Doyumu 
Bekâr 10 13,8000 4,84883 

-0,920 76 0,360 
Evli 68 15,3088 4,84154 

YaĢam Doyumu 

Kendim 

isteyerek 
49 15,9592 4,79131 

2,043 76 0,044 

Diğer* 29 13,6897 4,65298 

                 *Diğer: 1) Ailemin isteğiyle, 2) Baba/aile mesleği olduğu iÑin, 3) BaĢka seÑeneğim olmadığı iÑin, 4) Tesadüfen 

ÆalıĢmaya katılan SM, SMMM ve YMM'lerin yaĢam doyumunu temsil eden beĢ ifadeye 

verdikleri yanıtlar sonucunda Yaşam Doyumu Toplam Puanı ortalaması 15,1154 olmuĢtur. 

Alınabilecek olan en yüksek puan göz önünde bulundurulduğunda ÑalıĢmaya katılan 

muhasebe meslek mensuplarının yüzde 60 yaĢam doyumuna sahip olduğu söylenebilir.   
Tablo 10.SM, SMMM ve YMM'lerin YaĢam Doyumu Düzeyleri 

Alınabilir Minimum Puan 5 ve Alınabilir Maksimum Puan 25'tir n 
Toplamların 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

YaĢam Doyumu Toplam Puanı* 78 15,1154 4,83757 

YaĢam Doyum Ölçeği Maddelerine ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  Ortalama 
Standart 

Sapma 

1. Ġdeallerime yakın bir yaĢantım vardır.  3,0000 1,09307 

2. YaĢam koĢullarım mükemmeldir.  2,9103 1,08336 

3. YaĢamımdan memnunum.  3,3974 1,19891 

4. ġimdiye kadar yaĢamdan istediğim önemli Ģeylere sahip oldum.  3,4487 1,11247 

5. Tekrar dünyaya gelsem hayatımdaki hemen hemen hiÑbir Ģeyi değiĢtirmezdim.  2,3590 1,40476 

                 *Elde edilen yüksek puan yaĢam doyumunun fazla olduğunun göstergesidir. 

SONUÇ 

Serbest ÑalıĢan muhasebe meslek mensuplarının yaĢam doyumu düzeylerinin incelendiği bu 

ÑalıĢmanın sonucunda, katılımcıların yaĢam doyumu düzeylerinde cinsiyetlerine ve medenî 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Ancak yaĢam 

doyumu düzeylerinde mesleği isteyerek seÑip seÑmemelerine göre, istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Katılımcıların yaĢları, meslekte geÑirdikleri süreler ve 

bakmakla yükümlü oldukları kiĢi sayısı ile yaĢam doyumu düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir doğrusal iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Serbest ÑalıĢan muhasebe meslek 

mensuplarının yaĢam doyumu düzeyleri ile ilgili yapılacak daha sonraki ÑalıĢmalarda 

örneklem sayısının artırılması, yaĢam doyumu düzeyine etki eden faktörlerin aÑıklanması 

bakımından faydalı olacağı düĢünülmektedir. Yalnızca örneklem sayısının artırılması ve etki 
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eden faktörlerin ortaya Ñıkarılması değil, yanı sıra farklı mesleklerin mensuplarının yaĢam 

doyumu puanlarının da değerlendirilmesi, Türk toplumu aÑısından geniĢ alan ÑalıĢmalarının 

gerÑekleĢtirilmesi daha mutlu, yaĢam doyumuna yakalamıĢ bireyler yaratmak aÑısından 

önemlidir. Bunlar belirlendiğinde akademinin ve meslek odalarının birlikte izleyecekleri yol 

haritaları da ortaya Ñıkacaktır. 

KAYNAKÇA 

AKGÊN, E. (2015). Lise Éğretmenlerinin Psikolojik Sermaye Düzeyleri Ġle YaĢam Doyumu 

Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki, Yüksek Lisans Tezi, KahramanmaraĢ Êniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. 

BATAN, S. N. (2016). YetiĢkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ve Dini BaĢa Æıkmanın YaĢam 

Doyumuna Etkileri, Doktora Tezi, Marmara Êniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ġstanbul. 

BULGURCU GÊREL, E. B., GÊREL, E. (2015). ―Muhasebe Meslek Mensuplarının 

Mesleki TükenmiĢlik Düzeyinin YaĢam Doyumu Êzerine Etkisi: Aydın Ġli Érneği‖, 

Muhasebe ve Denetime BakıĢ, 37‒47. 

BULUT SERĠN, N., AYDINOĞLU, N. (2013). ―Investigation of Life Satisfaction Predictors 

of School Counselors‖, Eurasian Journal of Educational Research, 53/A, 345‒360. 

ÆELĠK, M. (2016). ―TükenmiĢlik YaĢam Doyumu ve ĠĢ Yükü ĠliĢkisi: Denizli‘de Faaliyet 

Gösteren Muhasebe Meslek Mensupları Êzerinde Bir AraĢtırma‖, Süleyman Demirel 

Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, 21(4), 1139‒1152. 

DAĞLI, A. ve BAYSAL, N. (2016). ―YaĢam Doyumu ÉlÑeğinin TürkÑeye Uyarlanması: 

GeÑerlik ve Güvenirlik ÆalıĢması‖. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. ISSN: 1304-0278. 

Güz-2016 Cilt:15 Sayı:59. Doi:10.17755/esosder.75955 

DEVECĠ, S. (2014). Sağlık ÆalıĢanlarında ĠĢ Doyumu ve YaĢam Doyumu ĠliĢkisi (Antalya 

Atatürk Devlet Hastanesi HemĢireler Érneği), Yüksek Lisans Tezi, Beykent Êniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul. 

DURSUN, S., KAYA, U., ĠġTAR, E. (2015). ―KiĢilik – ĠĢ Uyumunun Duygusal 

TükenmiĢlik ile ĠĢ ve YaĢam Doyumu Êzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları 

Êzerinde Bir Uygulama‖, KTU SBE Sos. Bil. Derg., (9), 55‒69. 

IġIK, A., MERĠÆ, M. (2010). ―Hayatın Kalitesi (Quality of Life) Kavramının Felsefik 

Temelleri; Aristo, Bentham ve Nordenfelt‖, Ege Akademik BakıĢ, 10 (1), 421‒434. 

ÉZDEVECĠOĞLU, M., AKTAġ, A. (2007). ―Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve 

Érgütsel Bağlılığın YaĢam Tatmini Êzerindeki Etkisi‖, Erciyes Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, 1‒20. 

ÉZER, M., ÉZSOY KARABULUT, É. (2003). ―YaĢlılarda YaĢam Doyumu‖, Geriatri, 6(2): 

72‒74. 

ġĠMġEK, E. (2011). Érgütsel ĠletiĢim Ve KiĢilik Ézelliklerinin YaĢam Doyumuna Etkileri, 

Doktora Tezi, Anadolu Êniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, EskiĢehir. 

TUZGÉL DOST, M. (2003). ―Êniversite Éğrencilerinin YaĢam Doyumunun Bazı 

DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi‖, Pamukkale Êniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 132‒

143. 

TÊRMOB (2018). Odalar. http://www.turmob.org.tr/Odalar/YMM. 

VARA, ġ. (1999). Yoğun Bakım HemĢirelerinde ĠĢ Doyumu ve Genel YaĢam Doyumu 

Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Êniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Ġzmir. 

YETĠM, Ê. (1991). KiĢisel Projelerin Organizasyonu ve Érüntüsü AÑısından YaĢam 

Doyumu, Doktora Tezi, Ege Êniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir. 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
578 
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ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ: BĠR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞĠ 
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ÖZET 
Bu araĢtırmanın amacı sağlık sektörü ÑalıĢanlarında giriĢimcilik ile yenilikÑilik arasındaki farklılaĢma durumlarını 

incelemek ve giriĢimcilik ile yenilikÑilik arasındaki iliĢkinin boyutlarını ortaya Ñıkarmaktır. Bu amaÑ 

doğrultusunda 2017 yılında Ġstanbul ilindeki bir özel zincir hastanede görev yapmakta olan 249 sağlık ÑalıĢanı 

(Doktor, HemĢire, Yardımcı Sağlık Personel, Birim sorumluları) ile bir araĢtırma yapılmıĢtır. ÆalıĢmada ölÑeğin 

geÑerlilik ve güvenilirliği iÑin faktör analizi ve cronbach-alfa testi, hipotez testleri iÑin korelasyon, regresyon, 

bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi Anova uygulanmıĢtır.  GiriĢimcilik ölÑeğinin toplam 

Cronbach_Alfa değeri 0,806, YenilikÑilik ölÑeğinin toplam Cronbach_Alfa değeri 0,975 tir.  AraĢtırma 

sonucunda giriĢimciliğin proaktiflik boyutunun yenilikÑiliğin alt boyutlarının aÑıklanması üzerinde etkili olduğu, 

bu etkinin ise pozitif olumlu yönlü olduğu görülmüĢtür. GiriĢimciliğin rekabetÑilik boyutunun ise süreÑ 

yenilikÑiliği ve davranıĢ yenilikÑiliği boyutunun aÑıklanması üzerine etkili olduğu ve bu etkinin pozitif olumlu 

yönlü olduğu görülmüĢ ancak rekabetÑilik boyutunun hizmet yenilikÑiliği boyutunu aÑıklamada etkili olmadığı 

tespit edilmiĢtir.    

Anahtar Sözcükler: GiriĢimcilik, YenilikÑilik, Sağlık ÆalıĢanları 

THE EFFECTS OF ENTREPRENEURSHIP BEHAVIOR ON INNOVATIVE IN 

HEALTHCARE WORKERS: A PRIVATE HOSPITAL EXAMPLE 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine the differences between entrepreneurship and innovation in health 

sector workers and to elucidate the dimensions of the relationship between entrepreneurship and innovation. For 

this purpose, a survey was conducted with 249 health workers (doctors, nurses, assistant health personnel, unit 

managers) working in a private chain hospital in Istanbul in 2017. In the study, factor analysis and cronbach-

alpha test for validity and reliability of the scale, correlation, regression, independent groups t-test and one way 

variance analysis Anova were applied for hypothesis tests. Entrepreneurship scale total Cronbach_Alfa value is 

0.806, Innovation scale total Cronbach_Alfa value is 0.975. As a result of the research, it has been found that 

entrepreneurship has a positive effect on explaining the sub-dimensions of innovativeness of the proactivity 

dimension. It has been found that the competitiveness dimension of the entrepreneurship is influential on the 

disclosure of the process innovation and behavior innovation dimension and it is found that this effect is 

positively positive but it has been determined that the competitiveness dimension is not effective in explaining the 

service innovation dimension. 

 

Key Words: Entrepreneurship, Innovation, Healthcare Workers 

GĠRĠġ  

Dünyada Ñevresel Ģartların hızla değiĢmesi tüm örgütleri baĢarının sürdürülebilirliği konusunda tehtit 

etmekte ve yöneticilerin Ñok ÑeĢitli sorunlar ile karĢı karĢıya kalmasına neden olmaktadır (Skerlavaj 

vd., 2010:6390). Sağlık sektörü de bu durumdan etkilenmektedir. Sağlık sektörünün dinamik ve Ñoğu 

zaman kaotik olan yapısı sektörde yer alan örgütlerin yaĢam Ģansını tehtit eden faktörler olarak 

görülmektedir. Günümüzde sağlık teknolojilerindeki geliĢmeler, sağlık hizmeti veren ÑalıĢanların 

ÑeĢitliliğinin artması, hastalığa neden olan faktörlerdeki artıĢ, sosyal hayattaki karmaĢık değiĢiklikler, 

hasta ve ÑalıĢan güvenliği konularının önem derecesinin artması sağlık hizmetlerinin her geÑen gün 

daha da karmaĢık bir yapıya dönüĢmesine neden olmaktadır (Æakır, 2007:128). Toplumlarda 

insanların yaĢam kalitesini geliĢtirmede giriĢimcilik önemli bir unsurdur (Arslan ve ġener, 2012). 

GiriĢimciliğin artması ile ekonomide olumlu yönde etkilendiğinden giriĢimcilik tüm dünyada 

desteklenmektedir. Sağlık bakımındaki yeni geliĢmeler ve toplumsal değiĢmeler giriĢimciliğin sağlık 

sektöründeki önemini her geÑen gün arttırmaktadır (Æulha ve ark., 2017 :52; Rankinen ve RyhÎnen, 

2014). Sağlık yönetiminde birÑok sağlık probleminin Ñözümünde, Ñok boyutlu düĢünme ve Ñok 

disiplinli ÑalıĢmalar iÑin yeni problem Ñözme tekniklerine ihtiyaÑ duyulmaktadır. Bu nedenle sağlık ile 

ilgili problemleri Ñözmek ve yeni fikirler geliĢtirmek iÑin sağlığın iyileĢtirilmesi ve hastalıkların 

önlenmesinde giriĢimcilik ilkelerinin kullanılması gerekmektedir (Dolu ve diğerleri, 2016). Bireysel 

bakımın nitelikli olarak sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi iÑin giriĢimci sağlık ÑalıĢanlarına ihtiyaÑ vardır 

(Wilson ve ark., 2012). ĠÑinde bulunduğumuz küresel Ñağda teknolojininde geliĢmesi ile kaliteli sağlık 

hizmeti sunumu iÑin giriĢimcilik, yenilikÑilik ve yaratıcılık gibi kavramlar ülkemizde de önem 

kazanmıĢtır (ġen ve ark., 2013). 
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Tüm bu geliĢmeler ile birlikte, değiĢken ve belirsizlikler ile dolu Ñevresel Ģartlar göz önünde 

bulundurulduğunda yenilikÑi davranmak örgütler iÑin kaÑınılmaz hale gelmiĢtir. ĠÑinde bulunduğumuz 

küresel dünyada örgütlerin baĢarılı olabilmeleri, ÑalıĢtıkları alandaki faaliyetlerini geliĢtirmeleri ve 

etkili yenilikler yapmaları ile mümkün olacaktır (Michael Hammer, 2004: 84). Son yıllarda yapılan 

ÑalıĢmalarda örgütlerin etkili olabilmeleri ve ayakta kalabilmeleri iÑin yenilikÑi olmalarının gerekliliği 

konusunda görüĢ birliği vardır. Bu bağlamda yenilikÑiliğin Ñağımızın değiĢen dünya düzeni karĢısında 

kullanılabilecek genel geÑer bir paradigma olduğu kabul görmektedir.  Sağlık sektörünün en önemli 

kurumları olan hastaneler, sağlık ÑalıĢanlarının ve paydaĢlarının ihtiyaÑ ve beklentilerini karĢılama, 

sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak iÑin yenilikÑi olmak zorundadırlar (Boutros, 2007: 51). 

Günümüz ekonomik Ģartlarında rekabetin giderek küresel bir ÑerÑeve iÑinde yoğunlaĢtığı ortamda, 

giriĢimcilerin tanımlanması, iĢe alınması veya ortaya Ñıkarılabilmesi iĢ dünyasının en önemli 

hedeflerindendir (Zahra vd., 2000: 470). Yapılan ÑalıĢmada ülkemizde özel hastanelerin sayısının 

hergün hızla artması ile verilen sağlık hizmetinin geliĢtirilmesinde Ñağımızda en önemli etken olduğu 

düĢünülen giriĢimcilik ve yenilikÑilik kavramlarının ayrı ayrı incelenmesi, aynı zamanda giriĢimci 

davranıĢın yenilikÑiliğe olan etkisini araĢtırmak amaÑlanmıĢtır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.GiriĢimcilik ve Boyutları 

Literatürü incelediğimizde giriĢimciliğin birÑok tanımının yapıldığı görülmektedir. GiriĢimciliğin 

tanımı ekonomi, sosyoloji ve psikoloji alanlarında birÑok araĢtırmacı tarafından tanımlanmıĢtır. 

GiriĢimcilik ―Bireylere ve topluma fayda sağlamak iÑin bir Ģeylerin geliĢtirilmesi ya da 

kurumsallaĢtırılması‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Andrade ve diğerleri, 2015). GiriĢimciliğin iĢ 

dünyasında ekonomik anlamda kilit rolü uzun yıllardır devam etmektedir.  ÆağdaĢ anlamda 

giriĢimcilik ÑalıĢmaları Schumpeter tarafından baĢlatılmıĢtır. Fransız ekonomist Richard Cantillon 

giriĢimci kelimesini ekonomik anlamda ilk kullanan kiĢi olmasına rağmen Jean-Baptiste Say 

giriĢimciye ekonomik iĢleyiĢte bir rol belirleyen ilk ekonomisttir (Schumpeter, 1954). GiriĢimcilik 

geleceğin örgütsel modeli olarak görüldüğünden bu konudaki ÑalıĢmalar her geÑen gün artmakla 

birlikte evrensel bir giriĢimcilik tanımı mümkün olmamıĢtır. GiriĢimcilik giriĢimcinin risk alması, 

proaktif davranması ve rekabetÑi olması Ģeklinde de tanımlanmaktadır (Arslan ve ġener, 2012; BaĢar 

ve diğerleri, 2015). GiriĢimcilik ekonomik geliĢmenin sağlanmasında ―olmazsa olmaz bir konumda‖ 

algılanmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde sosyal ve eknomik politika yapanların bu durumu göz ardı 

etmesi pek mümkün görünmemektedir (Galindo ve MÒndez, 2014). Son yıllarda özellikle sağlık 

hizmeti sunucuları araĢtırma yapma, rehberlik etme ve örgütlerini daha iyi yönetme konuları ile daha 

yakından ilgilenmeye baĢlamıĢlardır ancak hala bu Ñaba yereli değildir. Sağlık hizmetlerinde 

giriĢimciliğe daha az önem verilmesinin birÑok nedeni vardır. Birincisi sağlık hizmetlerinin doğası 

gereği diğer hizmetlerden Ñok farklı ve ÑeĢitli olması ve son yıllara kadar iĢletmelerin aksine 

giriĢimciliği yönlendiren bir kar motivasyonunun olmamasıdır. Sağlık hizmetleri toplumun sağlığını 

ve refahını geliĢtirmeyi hedefleyen daha geniĢ bir toplumsal misyona sahiptir. Bu nedenlerle yapı, 

kültür, finansman ve hizmet sunumundaki farklılıklar giriĢimciliğin önündeki engeller olarak 

tanımlanmaktadır. Érneğin yapısal olarak sağlık hizmeti örgütleri stratejik ittifaklar kurarak 

benzerleĢtikÑe daha verimli olabilmekte ve bu da giriĢimciliği engellemektedir. Bir baĢka sorun ise 

finansal kaynak yetersizliği giriĢimcinin risk almasını engellemektedir (Guo ve Buss, 2006). 

GiriĢimcilik Ñok boyutlu bir kavramdır. GiriĢimcilik risk alma, proaktiflik ve rekabetÑilik 

boyutlarından oluĢmaktadır. GiriĢimciliğin her alt boyutu farklı varyans aÑıkladığından dolayı 

birbirinden bağımsız değiĢkenler olarak değerlendirilmektedir (Lumpkin ve Dess 1996; Covin ve 

Slevin 1991; Covin ve Covin, 1990; Antoncic ve Hisrich, 2001; Miller 1983 ). Sağlık sektöründe 

giriĢimcilik proaktiflik, risk alma ve rekabetÑilik olarak tanımlanır. Sağlık giriĢimciliği yenilik 

aktivitesi olarak yeni ve mevcut hizmeti geliĢtirmeyi kapsar ve giriĢimcilik boyutları aÑısından 

örgütler bir boyutta yüksek değer alırken diğer boyutta düĢük değer alabilmektedirler (Kreiser vd., 

2002; Stetz vd., 2000; Aldemir ve Acar, 2012).KüreselleĢen dünyada örgütlerin ayakta kalabilmeleri 

iĢ dünyasının sürekli belirsizlik, karmaĢıklık, rekabetle karĢı karĢıya kaldığı ortamda bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin günlük yaĢamın bir parÑası olduğu, rekabet üstünlüklerini sürdürebilmeleri ve baĢarılı 

olabilmeleri iÑin risk almaları ve proaktif davranabilmelerini gerektirmektedir (AltuntaĢ ve Dönmez, 

2010). 

Yenilikçilik ve Boyutları 

YenilikÑilik yaratıcılık sonucu ortaya Ñıkan yeni fikir ve alternatiflerin örgüt veya bireyler aracılığı ile 

değer yaratan değiĢim ve geliĢimi körüklemesidir (Yazıcı, 2000s. 87).   

YaĢadığımız küresel dünyanın en önemli özelliği tüm kurum ve bireylerden yeni projeler ve bakıĢ 

aÑıları talep etmesidir. Bu talebin ortaya Ñıkmasının ana nedeni geÑmiĢin baĢarı getiren tüm yöntem, 

usul, tarz ve kurumlarının artık baĢarıya ulaĢmayı garanti edememesidir. Dünyadaki değiĢimin hızı ve 
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yönü örgütleri Ñok yönlü bir belirsizliğe sürüklemektedir. Bu belirsizlikten kurtulmanın tek ÑıkıĢ yolu 

yenilikÑilikten geÑmektedir. YenilikÑilik; risk alma, değiĢim ve en önemlisi bilinenlerin dıĢına 

Ñıkmayı göze alarak örgütlerin değiĢim ve istikrarı aynı anda elde etme isteği ile baĢ edebilmelerinin 

her zamankinden daha fazla hissedilmesi anlamına gelmektedir. YenilikÑiliği bu kadar zorunlu ve 

cazip kılan sebeplerin baĢında küreselleĢmenin sebep olduğu bazı zorunluluklar gelmektedir. Érgütsel 

baĢarı ve pazarda lider olmanın temel Ģartı değiĢimle baĢ etmek, yenilikÑiliği ve gereklerini yerine 

getirebilmektir. Drucker YenilikÑiliği ―kaynaklara yeni zenginlik yaratma kapasitesi kazandırma 

eylemi‖ olarak tanımlamıĢ ve yenilikÑiliğin değiĢim yönetimi olmadığını ileri sürmüĢtür. Énemli olan 

örgütlerin ihtiyaÑları olan yenilik ve değiĢikliğin ne olduğunu bulmaya yönelik arayıĢlarında seÑici 

olmalarıdır (Barker, 2001, s. 23). YenilikÑi stratejiler örgütlerin rekabet avantajı yaratmasını 

kolaylaĢtırarak yaĢama Ģanslarını arttırmaktadır.  Sürdürülebilir rekabet avantajı yaratma; yenilikÑi 

düĢüncenin örgütsel düzeyde yayılması ve iÑinde büyüyebileceği bir kültür ile beslenmesi ile mümkün 

olacaktır (Drucker, 2003, s. 130–134). 

Bu düĢünceler ÑerÑevesinde son yıllarda yenilikÑiliğin hastaneler ve sağlık sektörü iÑin önemi daha 

fazla fark edilmiĢ, uygulayıcılar ve akademisyenlerin bu alanda ÑalıĢmalarında artıĢlar olmuĢtur. 

Ancak sağlık sektöründe yapılan uygulamaların karmaĢık yapısı yapılacak iĢlemlerin etkili ve gerekli 

olduğunu belirlemeyi güÑleĢtirdiği iÑin yenilik yapmayı da güÑleĢtirmektedir (Price, 2006: 49). 

Hastanelerde yenilikÑi davranmak diğer sektörlere göre uygulanabilirliği daha zor bir olgu olarak 

karĢımıza Ñıkabilir. Bundan dolayı da yenilikÑiliğin diğer sektörlere göre hastaneler ve sağlık sektörü 

iÑin Ñok yeni bir durum olduğunu söylemekte yanlıĢ olmayacaktır.  Sağlık hizmeti doğası gereği en 

küÑük bir hatanın insan hayatı iÑin tehlikeli sonuÑlara neden olabileceğinden dolayı hastane 

iĢletmelerinde yenilikÑi davranmanın daha zor olacağı algısını doğurmaktadır. Ancak Ñağımızda tıp 

bilimindeki sürekli ilerleme ile teĢhis, tedavi ve rehabilitasyon  süreÑlerinin hızlı ve etkili yapılması ile 

hastane iĢletmelerinde yenilikÑilik hız kazanmaktadır. Bununla birlikte otelcilik, yemek, teknik 

hizmetleri, temizlik gibi daha birÑok hizmeti teĢhis ve tedavi ile birlikte yapabilmeleri hastaneleri 

yenilikÑilik yapabilme adına zengin iĢletmelere dönüĢtürmektedir. YenilikÑilik öğrenmeyi, değiĢimi 

ve baĢarıyı beraberinde getiren yapıya sahip olması ile birlikte riskli bir iĢ olduğuda gerÑektir. Ancak 

örgütlerin yaĢamını sürdürebilmesi iÑin yeni fikirlerin ortaya Ñıkması ve yeniliklerin baĢarılı 

olabilmesi iÑin örgüt ve örgütün tüm kademelerinde bulunan ÑalıĢanların zaman zaman riske girmeleri 

gerekmektedir (Claver ve diğ, 1998: 59). 

Sağlık sektörünün ana kurumlarından olan hastaneler, sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağlama, 

hastaların,hasta yakınlarının, sağlık personelinin ve paydaĢların ihtiyaÑlarına daha iyi cevap 

verebilmek iÑin yenilikÑi olmak durumundadırlar.  

GiriĢimciliğin yenilikÑiliği ne yönde ve nasıl etkileyeceği sorusu ve değiĢkenlerin alt boyutları 

arasındaki iliĢkiler araĢtırmanın temel alanını oluĢturmaktadır. Bulgulara göre oluĢturulan öncül 

hipotezler ise Ģu Ģekildedir; 

H1: Sağlık ÆalıĢanlarında GiriĢimcilik ile Yenilik arasında Pozitif Yönde iliĢki vardır. 

H1a: Sağlık ÆalıĢanlarında GiriĢimcilik Boyutları ile Hizmet YenilikÑiliği boyutu arasında Pozitif 

Yönde iliĢki vardır. 

H1b: Sağlık ÆalıĢanlarında GiriĢimcilik Boyutları ile SüreÑ YenilikÑiliği boyutu arasında Pozitif Yönde 

iliĢki vardır. 

H1c: Sağlık ÆalıĢanlarında GiriĢimcilik Boyutları ile DavranıĢ YenilikÑiliği boyutu arasında Pozitif 

Yönde iliĢki vardır. 

 

3.YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı, Önemi ve Modeli  

Günümüzde birÑok iĢletme giriĢimciliğin artan öneminin farkına varmıĢtır. Bunun nedeni sayısı hızla 

artan rakipler, geleneksel iĢletme yönetim modellerinin Ñağımızda yetersiz kalması, yetenekli ve 

eğitimli ÑalıĢanların özellikle sağlık sektöründe kurumlar arasında yer değiĢtirmeleri, artan 

uluslararası rekabet, verimlilik ve etkinliğin arttırılmasına yönelik Ñabalar Ģeklinde sayılabilir (BaĢar 

ve Tosunoğlu, 2006:27). Bu nedenle iĢletmeler yenilikÑi olmaya ve değiĢime zorlanmaktadırlar 

(Kuratko ve Hotgetts, 1998). Günümüzde pek Ñok araĢtırma, örgütlerde ÑalıĢanlara daha fazla 

özgürlük vererek, kaynak kullandırarak ve özerklik tanıyarak onların yaratıcı enerjilerini kullanarak 

yenilik yapmalarını sağlayan bir metot olarak giriĢimciliği önermektedir (Rodrigues, 2010: 144-151).  
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ġekil 1 Sağlık ÇalıĢanlarında GiriĢimcilik Boyutlarının Yenilikçiliğe Etkisi Modeli 

 

 

    

                                                                      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
AraĢtırmada 2017 yılında Ġstanbul ilindeki bir özel zincir hastanede görev yapmakta olan sağlık 

ÑalıĢanlarının (Doktor, HemĢire, Yardımcı Sağlık Personel, Birim sorumluları)  giriĢimcilik 

eğilimlerinin ölÑülmesi ve bu eğilimin ÑalıĢanların yenilikÑilik bakıĢını etkileyip etkilemediği 

sorusuna ve cevap bulunması hedeflenmiĢtir. 

AraĢtırma uygulama olarak özel bir zincir hastaneden oluĢturulan örneklemdeki ÑalıĢanlardan 

oluĢturulan örneklem ile sınırlandırılmĢtır. 

3.3. Örneklem ve Verilerin Toplanması  

Evrenin Ġstanbul‘da bulunan özel bir zincir hastanede ÑalıĢan 478 sağlık ÑalıĢanıdır. Evren iÑerisinde 

kolayda örneklem metodu ile 300 denek seÑilmiĢ web sitesi üzerinden online anket hazırlanmıĢ, 

ÑalıĢmayı aÑıklayan bir ön yazı ve anket web sitesinde tanımlanarak linki sağlık ÑalıĢanlarına 

gönderilmiĢtir.Ancak geri dönüĢler yeterli olmadığından yüz yüze baĢvuru tekniğide kullanılarak 

anketler uygulanmıĢtır. Uygulanan anketlerden 257 adetinin geri döndüğü belirlenmiĢ, eksik ya da 

hatalı doldurulan 8 anket elendikten sonra 249 anket değerlendirmeye alınmıĢtır. Elde edilen veriler 

SPSS programı ile analiz edilmiĢtir. ÆalıĢmada ölÑeğin geÑerlilik ve güvenilirliği iÑin faktör analizi ve 

Cronbach-Alfa testi, hipotez testleri iÑin korelasyon, regresyon, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü 

varyans analizi Anova uygulanmıĢtır.  Uygulanan güvenilirlik analizi sonucu giriĢimcilik ölÑeğinin 

toplam Cronbach_Alfa değeri 0,806, YenilikÑilik ölÑeğinin toplam Cronbach_Alfa değeri 0,975 tir.  

3.4. Ölçekler 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak kullanacağımız ölÑekler güncel ve uluslararası düzeyde kabul 

görmüĢ kaynaklar arasında literatür araĢtırması yapılarak alanlarına uygun olan daha önceki 

ÑalıĢmalarda kullanılmıĢ geÑerlilik ve güvenilirlikleri onaylanmıĢ anketler arasından seÑilmiĢtir. Bu 

kapsamda giriĢimcilik eğilimini belirlemek üzere FiĢ ve Wasti (2009) tarafından kullanılan, Covin ve 

Slevin, (1989); Lumpkin ve Dess, (2001); Khandwalla, (1976); Venkatraman, (1989); Hornsby vd., 

(2002) tarafından geliĢtirilen ölÑek kullanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında yenilikÑilik ölÑeği olarak 

Wang ve Ahmed, (2004); Day, (1977) tarafından geliĢtirilen ölÑek kullanılmıĢtır. Êzerinde ÑalıĢılan 

giriĢimcilik ve yenilikÑilik ölÑekleri iÑin güvenilirlik analizi (Tablo 1) ayrı ayrı yapıldığında her bir 

ölÑeğin Cronbach-Alfa güvenilirlik katsayısı alt sınır olan 0,70 kritik eĢik değerinin (Nunally, 1978; 

Nunally ve Bemstein, 1994) oldukÑa üzerinde bulunmuĢtur. GiriĢimcilik ölÑeğinin toplam 

Cronbach_Alfa değeri 0,806, YenilikÑilik ölÑeğinin toplam Cronbach_Alfa değeri 0,975 tir. Ardından 

temel bileĢenler analizine geÑilmiĢtir. Varimax rotasyonu kullanılırak yapılan uygulama faktör matrisi 

iÑin gerekli varyansların toplamını maksimize etmektedir (Hair vd, 1998). Ézdeğeri 1 ve daha yüksek 

olan bileĢenler ile 0,500 ve daha yüksek değerler alan değiĢkenler dikkate alındığında öncelikle 

araĢtırmanın bağımlı değiĢkeni olan yenilikÑilik ölÑeği ele alınmıĢ ve beklendiği üzere toplam üÑ alt 

bileĢene ayrılmıĢtır. Ancak Hizmet YenilikÑiliği boyutuna ait (y1) değiĢkeni hiÑbir faktör altına 

yüklenemediğinden ölÑekten ÑıkarılmıĢtır. Ardından incelenen bağımsız değiĢken olan giriĢimcilik 

ölÑeği literatürde ön görülen 3 bileĢene ayrılmıĢtır. Ancak alt bileĢenlerden risk alma boyutu 

güvenilirlik kat sayısı 0,500‘ün altında Ñıktığı iÑin boyut analize dahil edilmemiĢtir ve risk alma 

YENİLİKÇİLİK 

Rekabetçilik 

Süreç Yenilikçiliği 

Davranış 

Yenilikçiliği 

Hizmet Yenilikçiliği 
Proaktiflik 

 

H1 

Rekabetçilik 

Proaktiflik 

GİRİŞİMCİLİK 
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boyutuna ait olan (g7, g8, g9, g10) değiĢkenleri ölÑekten ÑıkarılmıĢtır. Proaktiflik ve rekabetÑilik 

eğilimi boyutları analize dahil edilmiĢtir. 

 

Tablo 1: AraĢtırma Ölçeklerinin Temel BileĢenler Analiz Sonuçları 

 Faktör Ağırlıkları Cronbach  AÑıklanan 

 Min Max α KMO Toplam varyans 

 

GiriĢimcilik 

   

0,806 

 

0,776 

 

78,61 

Proaktiflik 0,772 0,886 0,939   

 

RekabetÑilik 

 

0,874 

 

0,895 

 

 

0,774 

  

 

Yenilikçilik 

 

 

  

0,975 

 

0,921 

 

90,213 

Hizmet 

SüreÑ   

DavranıĢ 

0,690 

0,601 

0,672 

0,808 

0,816 

0,780 

0,945 

0,939 

0,953 

 

  

 
4.BULGULAR 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı Ģu Ģekilde yer almaktadır. Ankete katılanların 

%70,3‘ü kadıın, %29,7‘si erkektir. Katılımcıların %58,3‘ü 20-30 yaĢ arası, %27,2‘si 31-40 yaĢ arası, 

%13,5‘i 41-50 yaĢ arası ve %1‘i 51 yaĢ ve üzerinde olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca %49,4‘ü evli 

olduğunu, %50,6‘sı bekar olduğunu söylemiĢtir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde 

&29,7‘si lise, %48,6‘sı üniversite ve %21,7‘si yüksek lisans veya doktora düzeyinde olduğu 

görülmüĢtür. Katılımcıların mesleklerine bakıldığında %21,1‘nin doktor, %29,3‘nün hemĢire, 

%38,6‘sının yardımcı sağlık personeli ve %9,2‘sinin birim sorumlusu olduğu tespit edilmiĢtir. 

Katılımcıların meleklerinde ÑalıĢma sürelerine bakıldığında %65,9‘nun 0-5 yıl, %29,7‘sinin 6-15 yıl, 

%4‘nün 16-21 yıl ve %0,4‘ünün 21 yıl ve üzeri ÑalıĢma yılına sahip olduğu görülmüĢtür. 

Bu ÑalıĢmada giriĢimciliğin yenilikÑilik üzerine etkisinin araĢtırılması söz konusu olmakla birlikte, 

giriĢimcilik ve yenilikÑiliğin demografik değiĢkenler ile anlamlı bir fark gösterip göstermediğini 

incelemek üzere 0,5 anlamlılık düzeyinde yapılan analiz sonuÑlarında (Tablo 2 ve 3), bağımlı 

değiĢkenler ile test edilen her bir bağımsız değiĢkenden elde edilen p değerinin büyük olduğu dolayısı 

ile H0 yokluk hipotezinin kabul edileceği görülmüĢtür. 

Tablo 2: Demografik Verilerin GiriĢimciliğe Etkisi 

Bağımsız DeğiĢken Analiz Yöntemi p Değeri 

Cinsiyet Bağımsız Gruplar  

t-Testi 

 0,086 

YaĢ ANOVA 0,334 

Eğitim Düzeyi ANOVA 0,749 

Meslek ANOVA 0,566 

Mesleki Deneyim Süresi ANOVA 0,560 

Bağımlı DeğiĢken: GiriĢimcilik  

 

 

Tablo 3: Demografik Verilerin Yenilikçiliğe Etkisi 

Bağımsız DeğiĢken Analiz Yöntemi p Değeri 

Cinsiyet Bağımsız Gruplar  

t-Testi 

0,641 

YaĢ ANOVA 0,128 

Eğitim Düzeyi ANOVA 0,442 

Meslek ANOVA 0,199 

Mesleki Deneyim Süresi ANOVA 0,072 

Bağımlı DeğiĢken: Yenilikçilik  
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Bu araĢtırmada sağlık hizmeti sağlayan iĢletmelerde sağlık ÑalıĢanlarının giriĢimci davranıĢlarının 

yenilikÑiliğe etkisini ortaya Ñıkarmak hedeflenmiĢtir. Bu amaÑla yapılan anket araĢtırması ile elde 

edilen veriler sağlık iĢletmelerinde en Ñok görülen yenilikÑilik boyutlarından süreÑ yenilikÑiliği (Ort. 

3,64; SS.1,10) olduğu onu sırası ile hizmet yenilikÑiliği (Ort. 3,60; SS.1,24) ve davranıĢ yenilikÑiliği 

(Ort. 3,49; SS.1,14) boyutunun takip ettiği görülmektedir. GiriĢimcilik boyutlarından proaktiflik 

eğilimi (Ort. 3,60; SS.1,14) olduğu görülmektedir. AraĢtırma modelimizde Ñok değiĢkenli veri analizi 

tekniklerini uygulayabilmek iÑin yapılan Q-Q grafiklerine göre gözlemlerin diyagonelde yer alan 

doğruya yakın olduğu gözlenmiĢtir. Bu da örneklemin normal dağıldığını ifade etmektedir. AraĢtırma 

hipotezlerini test etmek iÑin regresyon analizinden fayadalanılmıĢtır. Ancak regresyon analizlerini 

uygulayabilmek iÑin kontrol edilmesi gereken bir takım varsayımlar bulunmaktadır. Bu varsayımların 

bir tanesi araĢtırma modelinin değiĢkenleri arasında iliĢkilerin bulunmasıdır. ĠliĢkileri incelemek iÑin 

korelasyon analizi yapılmıĢtır. Korelasyon analizine bakıldığında giriĢimcilik ile yenilikÑilik arasında  

(r=0,79, p˂0.01) yüksek düzeyde kuvvetli pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. 

GiriĢimcilik boyutları olan proaktiflik ve rekabetÑilik arasında anlamlı ve pozitif yönlü düĢük düzeyde  

(r=0,26, p˂0.01) bir iliĢki tespit edilmiĢtir. YenilikÑilik boyutları olan hizmet, süreÑ ve davranıĢ 

yenilikÑiliği birbirleri ile anlamlı ve pozitif yönlü iliĢkiler iÑinde olup iliĢkilerin Ģiddeti  (r=0,87 ve 

0,91, p˂0.01) arasında değiĢmektedir. 

GiriĢimcilik boyutlarından proaktiflik boyutu hizmet yenilikÑiliği arasında  (r=0,80, p˂0.01), süreÑ 

yenilikÑiliği  (r=0,83, p˂0.01) ve davranıĢ yenilikÑiliği  (r=0,81, p˂0.01) yüksek düzeyde pozitif yönlü 

ve anlamlı iliĢkiler mevcuttur. GiriĢimcilik boyutlarından rekabet boyutu hizmet yenilikÑiliği arasında 

(r=0,18, p˂0.01), süreÑ yenilikÑiliği (r=0,27, p˂0.01) ve davranıĢ yenilikÑiliği (r=0,26, p˂0.01) düĢük 

düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı iliĢkiler mevcuttur.  

AraĢtırma modelinde yer alan faktörler arasındaki varsayılan doğrusal iliĢkiler regresyon analizi ile 

test edilmiĢtir. Regresyon analizleri bağımlı değiĢken ile onun üzerinde etkisi olduğu varsayılan 

bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkimatematiksel bir model ile aÑıklamak iÑin kullanılır (Hair vd., 

1998). Bağımlı değiĢkendeki toplam değiĢmenin yüzde kaÑının bağımsız değiĢkenler tarafından 

aÑıklandığını bulmak iÑin bir veri setindeki varyasyonun oranını tanımlayan R
2 
değerinden 

yararlanılmıĢtır.  

AraĢtırmanın asıl amacına yönelik giriĢimciliğin yenilikÑilik üzerinde etkisi hipotezlerin test 

edilmesinde ‗Æoklu Doğrusal Regresyon Analizi‘ yönteminden yararlanılmıĢtır ve ―H1: Sağlık 

ÆalıĢanlarında GiriĢimcilik ile Yenilik arasında Pozitif Yönde iliĢki vardır‖ hipotezi altında yer alan 

H1a, H1b ve H1c hipotezleri test edilerek giriĢimciliğin yenilik üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Elde 

edilen analiz sonuÑlarında; 

H1: Sağlık ÆalıĢanlarında GiriĢimcilik ile Yenilik arasında Pozitif Yönde iliĢki vardır, hipotezi kabul 

edilmiĢtir. 

H1a: Sağlık ÆalıĢanlarında GiriĢimcilik Alt Boyutları ile Hizmet YenilikÑiliği boyutu arasında Pozitif 

Yönde iliĢki vardır hipotezi kabul edilmiĢtir. 

H1b: Sağlık ÆalıĢanlarında GiriĢimcilik Alt Boyutları ile SüreÑ YenilikÑiliği boyutu arasında Pozitif 

Yönde iliĢki vardır hipotezi kabul edilmiĢtir. 

H1c: Sağlık ÆalıĢanlarında GiriĢimcilik Alt Boyutlarından Proaktiflik boyutu ile davranıĢ yenilikÑiliği 

boyutu arasında pozitif yönde bir iliĢki vardır ancak GiriĢimcilik alt boyutlarından rekabetÑilik boyutu 

ile yenilikÑilik alt boyutlarından davranıĢ yenilikÑiliği arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Dolayısı ile H1c hipotezi kısmen kabul edilmiĢtir. 

Tablo 4: GiriĢimcilik Alt Boyutu Proaktifliğin Yenilikçilik Alt Boyutları Üzerindeki Etkileri 

 Hizmet YenilikÑiliği (H1a) SüreÑ YenilikÑiliği (H1b) DavranıĢ 

YenilikÑiliği(H1c) 

 

Proaktiflik 

 

,242** 

 

,403*** 

 

,232** 

  

R. 0,846                  R2: 0,716                    F: 206,151       p≤.000 

  

***p˂0.001; **p˂0.01;  *p˂0.05; 

 

GiriĢimcilik alt boyutlarından proaktiflik boyutunu yenilikÑilik alt boyutlarının yüksek seviyede 

aÑıkladığı (Tablo 4) (R=0,846; R
2
:0,716 F (3)= 206,151; p=0,000) bulunmuĢtur. Alt boyutlar iÑinde en 

aÑıklayıcı olan süreÑ yenilikÑiliğidir (β= 0,403). Bu boyutu sırası ile hizmet yenilikÑiliği (β= 0,242) ve 

davranıĢ yenilikÑiliği (β= 0,232) izlemektedir. 
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Tablo 5: GiriĢimcilik Alt Boyutu Rekabetçiliğin Yenilikçilik Alt Boyutları Üzerindeki Etkileri 

 Hizmet YenilikÑiliği (H1a) SüreÑ YenilikÑiliği (H1b) DavranıĢ 

YenilikÑiliği(H1c) 

 

RekabetÑilik 

 

-,322* 

 

,330* 

 

,247 

  

R. 0,309                  R2: 0,096                    F: 8,640      p≤.000 

  

***p˂0.001; **p˂0.01;  *p˂0.05; 

 
GiriĢimcilik alt boyutlarından rekabetÑilik boyutunu yenilikÑilik alt boyutlarının düĢük seviyede 

aÑıkladığı (Tablo 5) (R=0,309; R
2
: 0,096 F (3) = 8,640; p=0,000) bulunmuĢtur. Alt boyutlar iÑinde en 

aÑıklayıcı olan süreÑ yenilikÑiliğidir (β= 0,330). Hizmet yenilikÑiliği (β= -0,322)  negatif olarak 

bulunmuĢtur. DavranıĢ yenilikÑiliğinin rekabet boyutunu aÑıklamadığı ortaya ÑıkmıĢtır. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 
Bu araĢtırmada amaÑ sağlık sektörü ÑalıĢanlarının giriĢimcilik davranıĢı ile yenilikÑilik arasındaki 

farklılaĢma durumlarını incelemek ve istatistiksel olarak giriĢimcilik ile yenilikÑilik arasındaki 

iliĢkinin boyutlarını ortaya Ñıkarmaktı. Ayrıca demografik değiĢkenlere göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğinin tespit edilmesi, önerilerin oluĢturulması ve bundan sonraki ÑalıĢmalara katkıda 

bulunulması hedeflenmiĢtir. GiriĢimciliğin yenilikÑilik üzerine etkisinin araĢtırılması söz konusu 

olmakla birlikte, giriĢimcilik ve yenilikÑiliğin demografik değiĢkenler ile anlamlı bir fark gösterip 

göstermediğini incelemek üzere 0,5 anlamlılık düzeyinde yapılan analiz sonuÑlarında bağımlı 

değiĢkenler ile test edilen her bir bağımsız değiĢkenden elde edilen p değerinin büyük olduğu dolayısı 

ile H0 yokluk hipotezinin kabul edileceği görülmüĢtür. Buna göre; cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, medeni 

durum, meslek ve meslekte deneyim tecrübesi incelenmiĢ, belirtilen değiĢkenlerin giriĢimcilik ve 

yenilikÑilik skorları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farka neden olmadığı sonucu elde 

edilmiĢtir.  

AraĢtırmamızın bağımsız değiĢkenlerinin bağımlı değiĢkenler üzerindeki etkileri incelendiğinde H1a, 

H1b ve H1c hipotezlerinin analiz sonuÑlarından da görüleceği üzere giriĢimcilik alt boyutlarının 

yenilikÑilik alt boyutlarını kuvvetli olarak pozitif yönde etkilediği ortaya ÑıkmıĢtır. Sadece 

rekabetÑilik alt boyutunun davranıĢ yenilikÑiliğini desteklemediği görülmüĢtür. Bir baĢka ifade ile 

giriĢimcilik stratejisi uygulayan kurumların yenilikÑilikte de rakiplerinden daha ileride olacakları ve 

örgütlerini Ñağın gerektirdiği seviyelere taĢıyabilecekleri görülmektedir.  

GiriĢimcilik yenilikÑiliğin geliĢmesinde bir mikro sürücü görevi görmektedir. YenilikÑiliğin 

geliĢebilmesi iÑin giriĢimciliğin desteğinin olması gerekir. GiriĢimci literatürde belirsizliği ortadan 

kaldıran, yenilikÑi, karar verici, lider, ekonomik kaynakların düzenleyicisi, fırsatları yakalayan ve 

alternatif kayanaklar yaratan kiĢiler olarak tanımlanmaktadır (Schumpeter 1934; Schultz 1975). Sağlık 

kurumları gerekli değiĢimi yapabilmek ve Ñağı yakalayabilmek iÑin örgütün geliĢtirilmesinde insiyatif 

kullanan, ısrarcı olan bir tavır ile hem kurumsal giriĢimciliği hem de ekonomik faaliyetlerin ve 

organizasyonların yapılanmasını sağlamalıdır. Bir baĢka ifade ile giriĢimci davranan kuruluĢların 

rakiplerinden önce ve aktif stratejiler geliĢtirdikleri ve buna uygun örgüt yapısı ve süreÑleri oluĢturan 

hastanelerin önemli bir rekabet avantajı sağladıkları görülmektedir. Yapılan ÑalıĢmalar yenilikleri 

uygulayabilen örgütlerin rekabet üsütnlüğü sağlamakla birlikte örgüt performanslarında da iyileĢmeler 

sağladıklarını ortaya koymaktadır (Zehir ve ÉzĢahin, 2006; Hog ve Ha, 2009; Cheveerug ve 

Ussahawanitchakit, 2008). Günümüzde yönetsel roller yeniliÑi, üretici ve bütünleyici olmayı 

gerektirmektedir. Sağlık sektöründe rekabetin kalıcı olasında giriĢimciliğin ve yenilikÑiliğin katkısı 

Ñok aÑıktır.  Sağlık sektörünün kolaylaĢtırıcı yönetim tarzını teĢvik ederek tüm sağlık ÑalıĢanları 

tarafından paylaĢılan örgüt kültürünü yaratmaları yüksek performansı yakalamak iÑin Ñok önemlidir 

(Ratten, 2012, Amit vd., 2000). 

Yöneticilerin kurum yöneticilerini giriĢimci ve yenilikÑi olmaları iÑin eğitmede pratik adımlar 

atmaları ve örgütsel amaÑları gerÑekleĢtirmek iÑin kurumlar ve ÑalıĢanlar arası iliĢki kurmaya 

odaklanan iletiĢim mekanizmaları yaratmak iÑin tasarlanmıĢ politikaları teĢvik etmeleri Ñok önemlidir. 

Verimliliğin geliĢtirilmesi birÑok sağlık kurumunda baĢarılı yönetim biÑimi ve sağlık giriĢimciliğinin 

önemli belirleyicisi olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. 

Sağlık kurumlarının amaÑlarını destekleyen etkin yönetim biÑimi, giriĢimciliği ve yenilikÑiliğin 

performansı olumlu yönde etkilediği fikrini örgütün verimliliği iÑin önmeli olduğu konusunu 

vurgulayabilmek iÑin sağlık sektöründe daha Ñok ÑalıĢmaya ihtiyaÑ vardır. Sağlık örgütlerinin temel 

amacı varlığını sürdürebilme, marka bağımlılığı yaratabilme ve karlılık sağlamaktır. Ézellikle sağlık 

sistemlerinde emek ve teknoloji yoğun bir hizmet üretildiğinden ve doğası gereği sürekli bilgi 
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geliĢtirme ve yenilikÑiliğe aÑık olduğundan dolayı giriĢimcilik ve yenilikÑiliğin birlikte 

uygulanmasına ihtiyaÑ vardır.  

Bu amaÑların yerine getirilebilmesi iÑin; 

Sağlık kurumlarının ÑalıĢanlarını giriĢimci ve yenilikÑi olma konusunda teĢvik etmeleri, 

ÆalıĢanların hizmet üretimine katılımını sağlayarak hizmet kalitesini yükseltmeleri 

Hastalarına kaliteli hizmet üreterek müĢteri memnuniyetini arttırmaları 

Marka bağımlılığı yaratmak iÑin periyodik olarak ÑalıĢanlarını giriĢimcilik ve yenilikÑilik konusunda 

eğitmeleri önerilir. 
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Özet 

Bu araĢtırmada, sağlık ÑalıĢanlarının ilk iletiĢim kurdukları yöneticilerinin otantik liderlik özelliklerine iliĢkin 

algılarının belirlenmesi ve bu algılarının ÑeĢitli sosyo-demografik özelliklerine göre değiĢip değiĢmediğinin 

ortaya konulması amaÑlanmaktadır. AraĢtırmanın evrenini Ankara ilinde bir eğitim araĢtırma hastanesinde ÑalıĢan 

550 sağlık ÑalıĢanı oluĢturmaktadır. AraĢtırmada tüm sağlık ÑalıĢanlarına ulaĢılması hedeflenmiĢtir. AraĢtırmada 

kullanılan veri toplama aracı, 01 Haziran 2015-15 Haziran 2015 tarihleri arasında araĢtırmacılar tarafından sağlık 

ÑalıĢanlarına dağıtılmıĢ ve toplam 205 adet geÑerli ve kullanılabilir anketin geri dönüĢü sağlanmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda sağlık ÑalıĢanlarının otantik liderlik algılarına verdikleri puan ortalamalarında yaĢ ve cinsiyet 

değiĢkenleri aÑısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiĢtir. Bu ÑalıĢmaya katılan sağlık 

ÑalıĢanlarının, yöneticilerinin otantik liderlik algı düzeyleri orta-yüksek seviyededir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, otantik liderlik, sağlık ÑalıĢanları. 

 

 

 

 

THE PERCEPTIONS OF AUTHENTIC LEADERSHIP AMONG HEALTH 

EMPLOYEES: AN EXAMPLE OF TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL 

 
 

 

 

Abstract 

This study aims to determining the perceptions of authentic leadership of healthcare employees for the first 

managers who were communicated with and whether these perceptions vary according to various socio-

demographic characteristics. The universe of the research is composed of 550 health employees working in an a 

training and research hospital in Ankara. It was aimed to reach all health employees in the research. The data 

collection tool used in the research was distributed to healthcare employees by researchers between June 1, 2015 

and June 15, 2015, and a total of 205 valid and usable surveys were returned. As a result of the research, it was 

determined that there were statistically significant differences in terms of age and gender variables in the mean 

scores of health employees' perceptions on authentic leadership perceptions. The authentic leadership perception 

levels of health employees participating in this study are medium-high for their managers. 

Key Words: Leadership, authentic leadership, health care employees. 

 

 

GĠRĠġ 

Otantik liderlik, son yıllarda araĢtırmacıların dikkatini Ñeken liderlik türlerinden biridir. 

AraĢtırmacıların konuya ilgi duymasının önemli sebeplerinden biri, otantik liderliğin örgütsel baĢarıda 

önemli bir rolünün olmasıdır. Otantik liderler, örgütsel ve toplumsal sorunlara hitap ederek kamu 

politikası sorunlarının Ñözümünde aktif rol almaktadır (George, 2003). Otantik liderlik, kendi 

düĢüncelerinin ve davranıĢlarının derinden farkında olan, kendinin ve baĢkalarının değer/ahlak 

perspektifini anlayan, faaliyet gösterdikleri bağlamdan haberdar olan ve kendinden emin, umutlu, 

iyimser, dayanıklı ve yüksek ahlaki karaktere sahip liderlerin özelliği olarak tanımlanmaktadır (Avolio 

vd., 2004: 803). Otantik liderler, örgütsel baĢarının sağlanmasında güvene dayalı bir ÑalıĢma 

ortamının oluĢturulmasına katkı sağlamaktadır (Korkmaz, 2017:438). Otantik liderliğin iliĢkilerde 

Ģeffaflık, iÑselleĢtirilmiĢ ahlak anlayıĢı, bilgiyi dengeli değerlendirme ve öz farkındalık olmak üzere 

dört bileĢeni bulunmaktadır (Kernis, 2003:13). 

Otantik liderlik, sağlıklı bir ÑalıĢma ortamını teĢvik etmek iÑin gereken ―tutkal‖ olarak nitelenmektedir 

(Johansson vd., 2011:146; Shirey, 2006: 256). Otantik liderliğin sağlık ÑalıĢanları ve sağlık sisteminin 

bütünü üzerindeki pozitif etkileri bulunmaktadır ve yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunumuna katkı 
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sağlamaktadır. Türkiye'de pozitif örgüt psikolojini artıracak araĢtırmalara sağlık kurumları özelinde 

ihtiyaÑ duyulmaktadır. 

Bu araĢtırmanın amacı, sağlık ÑalıĢanlarının ilk iletiĢim kurdukları yöneticilerinin otantik liderlik 

özelliklerine iliĢkin algılarının belirlenmesidir. Ayrıca ÑalıĢanların otantik liderliğe iliĢkin 

algılamalarının bazı kiĢisel özelliklerine (yaĢ, cinsiyet, eğitim, görev vb.) göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını test etmek de bu araĢtırmanın amaÑları arasındadır. 

 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın evrenini Ankara ilinde bir eğitim araĢtırma hastanesinde ÑalıĢan 550 sağlık ÑalıĢanı 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada hastanede ÑalıĢan tüm sağlık ÑalıĢanlarına ulaĢılması hedeflenmiĢtir. 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı, 01 Haziran 2015-15 Haziran 2015 tarihleri arasında 

araĢtırmacılar tarafından sağlık ÑalıĢanlarına dağıtılmıĢ ve toplam 205 adet geÑerli ve kullanılabilir 

anketin geri dönüĢü sağlanmıĢtır. 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. Anket formu toplam 24 sorunun yer 

aldığı iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde sağlık ÑalıĢanlarının kiĢisel ve demografik 

bilgilerini ölÑmeye yönelik 8 soru bulunmaktadır. Ġkinci bölümde 16 sorudan oluĢan ―otantik liderlik 

ölÑeği‖ yer almaktadır. 

Bu ÑalıĢmada, Walumbwa vd. (2008) tarafından geliĢtirilen ―Otantik Liderlik‖ ölÑeği kullanılmıĢtır. 

ÉlÑekte otantik liderlik, dört boyutta (iliĢkilerde Ģeffaflık, iÑselleĢtirilmiĢ ahlak anlayıĢı, bilgiyi 

dengeli değerlendirme ve öz farkındalık)  toplam 16 soru ile değerlendirmektedir. Soru formunda 

Likert tipi (1=hiÑbir zaman; 5= her zaman) bir ölÑek kullanılmıĢtır. Yüksek değerler otantik liderlik 

düzeyinin yüksek olduğuna iĢaret etmektedir. ÉlÑeğin TürkÑe geÑerlik ve güvenirliği Tabak vd. 

(2012) tarafından ―Otantik Liderlik ÉlÑeği: GeÑerlik ve Güvenirlik ÆalıĢması‖ baĢlıklı ÑalıĢmada 

yapılmıĢtır. 

Otantik liderlik ölÑeğinin geÑerliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢ ve ġekil 

1‘de Otantik Liderlik ÉlÑeğine iliĢkin path diyagramı verilmektedir. StandartlaĢtırılmıĢ yükler, her bir 

gözlenen değiĢken ile ilgili olduğu gizil değiĢken arasındaki korelasyonları göstermektedir. Dördüncü 

soru dıĢında 15 sorunun standartlaĢtırılmıĢ katsayıları yüksektir. Gerek standartlaĢtırılmıĢ katsayıların 

yüksek olması gerekse de t değerlerinin 2.56‘dan büyük olması nedeniyle ölÑekten soru ÑıkarılmamıĢ 

ve araĢtırma 16 soru üzerinden yürütülmüĢtür. 

 

 
ġekil 1. Otantik Liderlik Ölçeğinin Path Diyagramı (StandartlaĢtırılmıĢ Katsayılar) 

 

Tablo 1‘de araĢtırma ölÑeğine iliĢkin ölÑüm modeli sonuÑları görülmektedir. Tablo incelendiğinde 

uyum ölÑülerinin kabul edilebilir sınırlar iÑerisinde olduğu görülmektedir. Hem path diyagramında 
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görülen sonuÑlar hem de ölÑüm modeli sonuÑları, araĢtırma ölÑeğinin geÑerli olduğunu 

göstermektedir. 

 

Tablo 1. Ölçüm Modeli Sonuçları 

Uyum Ölçüsü Değeri Uyum 

2 /df 1.99 Mükemmel uyum 

RMSEA 0.07 Ġyi uyum 

NFI 0.97 Mükemmel uyum 

NNFI 0.98 Mükemmel uyum 

CFI 0.98 Mükemmel uyum 

RFI 0.96 Mükemmel uyum 

AGFI 0.85 Ġyi uyum 

 

Tablo 2‘de ölÑeğin güvenirliğine iliĢkin sonuÑlar görülmektedir. Tabak vd. (2012) tarafından yapılan 

ÑalıĢmada ölÑeğin güvenilirlik değeri α=0,90 olarak hesaplanmıĢtır. Bu ÑalıĢmada ölÑeğin güvenilirlik 

değeri α=0,936 olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca ölÑeğin alt boyutları olan iliĢkilerde Ģeffaflık, 

iÑselleĢtirilmiĢ ahlak anlayıĢı, bilgiyi dengeli değerlendirme ve öz farkındalık iÑin de güvenilirlik 

katsayıları 0,70‘den yüksek olarak hesaplanmıĢtır (bkz. Tablo 2). 

 

 

 

Tablo 2. Veri Toplama Aracının Güvenilirliği 

Boyutlar Madde Sayısı Cronbach Alpha Katsayısı 

Otantik Liderlik 16 0.936 

   ĠliĢkilerde ġeffaflık 5 0.813 

   ĠÑselleĢtirilmiĢ Ahlak AnlayıĢı 4 0.791 

   Bilgiyi Dengeli Değerlendirme 3 0.797 

   Éz Farkındalık 4 0.862 

 

Anketten elde edilen veriler, IBM SPSS 20.0 ve Lisrel 8.7 paket programlarından yararlanılarak 

doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik analizi, iki bağımsız grupta t testi, tek yönlü varyans analizi ve 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiĢtir.  

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

AraĢtırma kapsamında yer alan sağlık ÑalıĢanlarının ÑeĢitli sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı 

Tablo 3‘te verilmektedir. 
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Tablo 3. Katılımcılara ĠliĢkin Tanımlayıcı Özellikler 

DeğiĢkenler Sayı % 

YaĢ (yıl)  

    ≤ 32  99 48,3 

    ≥ 33 106 51,7 

Cinsiyet  

     Kadın 129 62,9 

     Erkek 76 37,1 

Eğitim Durumu  

     Lise 25 12,2 

     Én lisans 41 20,0 

     Lisans ve Lisansüstü 59 28,8 

     6 Aylık Fakülte 31 15,1 

     Tıpta Uzmanlık 49 23,9 

Hastanedeki Görev  

     Hekim 82 40,0 

     HemĢire 76 37,1 

     Diğer Sağlık Personeli 47 22,9 

Görev Birimi  

     Klinik 167 81,5 

     Poliklinik 22 10,7 

     Ġdari Büro 16 7,8 

Medeni Durum  

     BekÍr 68 33,2 

     Evli 137 66,8 

Toplam ÇalıĢma Süresi (yıl)  

     ≤ 7 101 49,3 

     ≥ 8 104 50,7 

Liderlik Eğitimi  

     Evet 57 27,8 

     Hayır 148 72,2 

TOPLAM 205 100,0 

 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların % 48,3‘ünün 32 yaĢ ve altında olduğu ve büyük bir bölümünün 

(%62,9) kadınlardan oluĢtuğu görülmektedir. Sağlık ÑalıĢanlarının %12,2‘si lise, %20‘si ön lisans ve 

% 28,8‘i lisans ve üzeri eğitim derecesindedir. Ayrıca, % 48‘i tıp fakültesi mezunudur ve bunların % 

23,9‘u uzmanlık eğitimi almıĢtır. AraĢtırmaya katılan sağlık ÑalıĢtıklarının hastanedeki görevlerine 

göre dağılıma bakıldığında % 40‘ı doktor, % 37,1‘i hemĢire ve % 22,9‘u hemĢire dıĢındaki sağlık 

ÑalıĢanlarıdır. Katılımcıların büyük Ñoğunluğu (% 81,5) kliniklerde görev yaparken, % 66,8‘i evlidir. 

AraĢtırma kapsamındaki sağlık ÑalıĢanlarının ortalama ÑalıĢma süresi 7 yıldır ve % 72,2‘si liderlik 

konusunda herhangi bir eğitim almamıĢtır. 

Tablo 4‘te araĢtırmadaki değiĢkenlere iliĢkin temel istatistikler yer almaktadır. AraĢtırmaya katılan 

205 sağlık ÑalıĢanın otantik liderlik alt boyutlarına verdikleri cevapların puan ortalamalarına 

bakıldığında, en yüksek puanın iliĢkilerde Ģeffaflık (3,56) ve en düĢük puanın ise bilgiyi dengeli 

değerlendirme (3,41) boyutuna verildiği görülmektedir. AraĢtırmaya katılan sağlık ÑalıĢanlarının 

otantik liderlik algıları 5‘li Likert ÉlÑeği ile değerlendirildiğinden, ortalama skorlar ―5‖ değerine 

yaklaĢtıkÑa ilgili boyutun düzeyi en yükseği, ―1‖ değerine yaklaĢtıkÑa ise en düĢüğü göstermektedir. 

Buradan hareketle bu ÑalıĢmaya katılan sağlık ÑalıĢanlarının yöneticilerinin otantik liderlik 

düzeylerine iliĢkin algı düzeylerinin orta-yüksek seviyede olduğu söylenebilir. 

 

 
Tablo 4. DeğiĢkenlerin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler Min Max Ort S.S. 

   ĠliĢkilerde ġeffaflık 1,00 5,00 3,56 0,94 

   ĠÑselleĢtirilmiĢ Ahlak AnlayıĢı 1,00 5,00 3,47 0,90 

   Bilgiyi Dengeli Değerlendirme 1,00 5,00 3,41 1,05 

   Éz Farkındalık 1,00 5,00 3,51 0,99 

     

Tablo 5‘te araĢtırmaya katılan sağlık ÑalıĢanlarının otantik liderlik alt boyutlarına iliĢkin puanları yaĢ, 

cinsiyet, eğitim durumu, görev gibi ÑeĢitli değiĢkenlere göre gerÑekleĢtirilen test sonuÑları 

verilmektedir. Katılımcıların iliĢkilerde Ģeffaflık boyutuna iliĢkin puanları cinsiyetlerine (t=1,993; 

p0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Kadın sağlık ÑalıĢanları 
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iliĢkilerde Ģeffaflık boyutuna 3,46 puan, erkek sağlık ÑalıĢanları ise 3,73 puan vermiĢlerdir. 

Katılımcıların içselleĢtirilmiĢ ahlak anlayıĢı alt boyutuna vermiĢ oldukları puanları ÑeĢitli 

değiĢkenlere göre karĢılaĢtıran test sonuÑlarına bakıldığında, katılımcıların iÑselleĢtirilmiĢ ahlak 

anlayıĢı boyutuna iliĢkin puanlarının yaĢlarına (t=2,834; p0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar gösterdiği görülmektedir. YaĢları 32 ve altında olan sağlık ÑalıĢanları iÑselleĢtirilmiĢ ahlak 

boyutuna 3,66 puan verirken, yaĢları 33 ve üzerinde olan sağlık ÑalıĢanları 3,30 puan vermiĢlerdir.  

Katılımcıların bilgiyi dengeli değerlendirme boyutuna iliĢkin puanları yaĢlarına (t=1,991; p0,05) 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. YaĢları 32 ve altında olan sağlık ÑalıĢanları 

bilgiyi dengeli değerlendirme boyutuna 3,56 puan verirken yaĢları 33 ve üzerinde olan sağlık 

ÑalıĢanları 3,27 puan vermiĢlerdir. Öz farkındalık boyutlarına verilen puanlarları ÑeĢitli değiĢkenlere 

göre karĢılaĢtıran test sonuÑlarına bakıldığında, grupların iÑselleĢtirilmiĢ ahlak anlayıĢı boyutu 

puanlarının istatistiksel olarak farklılaĢmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 5. ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Otantik Liderlik Alt Boyutlarına ĠliĢkin Analiz Sonuçları 

DeğiĢkenler 
ĠliĢkilerde 

 ġeffaflık 

ĠçselleĢtirilmiĢ 

Ahlak AnlayıĢı 

Bilgiyi Dengeli 

Değerlendirme 

Öz  

Farkındalık 

 Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 

YaĢ (yıl)     

≤ 32  3,67 0,83 3,66 0,82 3,56 0,95 3,58 0,94 

≥ 33 3,46 1,03 3,30 0,94 3,27 1,12 3,44 1,04 

 t=1,664; p=0,098 t =2,834; p=0,005 t=1,991; p=0,048 t=1,002; p=0,318 

Cinsiyet     

Kadın 3,46 0,99 3,41 0,91 3,32 1,10 3,44 1,08 

Erkek 3,73 0,84 3,58 0,88 3,55 0,95 3,62 0,83 

 t=-1,993; p=0,039 t=-1,332; p=0,184 t=-1,520; p=0,130 t=-1,292; p=0,198 

Eğitim 

Durumu 
    

Lise 3,54 0,98 3,51 0,76 3,21 1,06 3,43 0,84 

Én lisans 3,48 1,13 3,42 1,01 3,26 1,24 3,45 1,22 

Lisans  3,42 1,01 3,34 1,00 3,33 1,14 3,42 1,09 

6 Aylık 

Fakülte 
3,85 0,62 3,76 0,79 3,64 0,87 3,66 0,77 

Tıpta 

Uzmanlık 
3,63 0,83 3,49 0,79 3,57 0,85 3,59 0,87 

 F=1,235; p=0,297 F=1,169; p=0,326 F=1,178; p=0,322 F=0,453; p=0,770 

Hastanedeki 

Görev 
    

Hekim 3,70 0,76 3,57 0,80 3,57 0,87 3,60 0,83 

HemĢire 3,53 1,02 3,43 0,99 3,35 1,20 3,44 1,16 

Diğer Sağlık 

Personeli 
3,37 1,09 3,38 0,91 3,21 1,06 3,46 0,97 

 F=1,928; p=0,148 F=0,829; p=0,438 F=1,900; p=0,152 F=0,553; p=0,576 

Görev Birimi     

Klinik 3,57 0,94 3,47 0,89 3,41 1,03 3,51 0,99 

Poliklinik 3,38 0,99 3,39 0,94 3,12 1,09 3,35 1,05 

Ġdari Büro 3,72 0,95 3,60 0,98 3,72 1,14 3,71 0,96 

 χ²=2,248; p=0,325 χ²=1,463; p=0,481 χ²=3,539; p=0,170 χ²=0,571; p=0,752 

Medeni 

Durum 
    

BekÍr 3,49 0,90 3,44 0,85 3,39 1,04 3,34 0,99 

Evli 3,60 0,97 3,49 0,93 3,41 1,06 3,59 0,99 

 t=-0,730; p=0,466 t=-0,424; p=0,672 t=-0,136; p=0,892 t=-1,715; p=0,088 

Toplam 

ÇalıĢma 

Süresi (yıl) 

    

≤ 7 3,58 0,81 3,57 0,86 3,48 1,00 3,52 0,96 

≥ 8 3,55 1,07 3,38 0,94 3,33 1,10 3,49 1,03 

 t=0,242; p=0,809 t=1,524; p=0,129 t=1,030; p=0,304 t=0,229; p=0,819 

Liderlik 

Eğitimi 
    

Evet 3,48 0,97 3,38 1,00 3,39 1,14 3,41 1,08 

Hayır 3,59 0,94 3,51 0,86 3,41 1,02 4,13 0,96 

 t=0,730; p=0,466 t=0,959; p=0,339 t=0,115; p=0,908 t=0,877; p=0,381 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AraĢtırma sonucunda, sağlık ÑalıĢanlarının, yöneticilerinin otantik liderliklerine iliĢkin algı 

düzeylerinin orta-yüksek seviyede olduğu belirlenmiĢtir. Sağlık ÑalıĢanlarının otantik liderlik alt 

boyutlarına verdikleri cevaplar incelendiğinde, en yüksek puanın iliĢkilerde Ģeffaflık ve en düĢük 

puanın ise bilgiyi dengeli değerlendirme boyutuna verildiği belirlenmiĢtir. Akbolat vd. (2017: 83) 

tarafından yapılan ÑalıĢmada, sağlık ÑalıĢanlarının otantik liderlik algıları orta düzeyde bulunmuĢtur. 

Sağlık ÑalıĢanlarının otantik liderliğe iliĢkin puanları incelenmiĢ ve yaĢ ve cinsiyetin istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiĢtir. Erkeklerin kadınlara göre iliĢkilerde Ģeffaflık 

algısı daha yüksek bulunmuĢtur. Bu bulguya göre, erkek ÑalıĢanlar yöneticilerinin kendi gerÑek 

benliğini Ģeffaf bir Ģekilde paylaĢtığını kadınlara göre daha fazla düĢünmektedir. YaĢı genÑ olanlar, 

yöneticilerinin ahlaki standartlar ve yeteneklerini (iÑselleĢtirilmiĢ ahlak anlayıĢını) daha yüksek olarak 

değerlendirmiĢtir. Ayrıca genÑ olanlar, yöneticilerinin bilgiyi daha dengeli değerlendirdiklerini 

düĢünmektedir. 

Sağlık ÑalıĢanlarının güven iÑinde, kendilerinden güÑ alarak, daha pozitif olmaları iÑin ve doğru 

kararlar alabilmelerinde otantik liderliğin önemli olduğu düĢünülmektedir. Hem baĢkalarına hem de 

kendilerine karĢı dürüst olan ÑalıĢan kültürünün benimsenmesinde otantik liderliğin rolü 

bulunmaktadır. Bir sağlık kurumunda otantik liderin varlığı güÑlü bir Ģekilde algılandığında, örgütün 

performansına olumlu Ģekilde yansıyabilmektedir. Ézellikle sağlık kurumlarında iliĢkilerin Ģeffaflığı, 

ahlak anlayıĢı, bilgiyi dengeli değerlendirme ve öz farkındalık gibi kavramların gerekliliği 

düĢünüldüğünde, otantik liderlik algısının yerleĢtiği sağlık kurumlarında daha Ģeffaf, güvenilir ve 

kaliteli iliĢkiler kurulabilecek ve böylece insanlara duyulan güven artabilecektir. ÆalıĢma, bir 

hastanede görev yapan sağlık ÑalıĢanları ile sınırlı tutulduğundan, daha büyük ölÑekte ve daha 

kapsayıcı ÑalıĢmaların yapılması, sağlık kurumlarında otantik liderlik algısının diğer örgütsel 

değiĢkenlerle iliĢkisinin incelenmesi ve özel-kamu sağlık kurumları karĢılaĢtırmasına yönelik 

araĢtırmaların yapılması önerilmektedir. 
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KARAR VERME YÖNTEMĠYLE SEÇĠMĠ: MANĠSA’DA SAĞLIK KURULUġUNDA 
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ÖZET 

KüreselleĢen dünyada, teknolojinin sürekli geliĢmesi ve bilginin değiĢiklik göstermesi 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını da doğru orantılı Ģekilde etkilemiĢtir. Bu sebeple 

günümüzdeki hizmetler tüketicilerin memnuniyetleri doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. 

ĠĢletmeler arasında rekabetinde giderek artıĢ göstermesi ve firmaların benzer hizmetleri ve 

ürünleri vermesi, müĢteriyi elde tutmanın gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu 

gereklilik tüketicileri daha bilinçli hale getirip, satın alınan hizmet ve üründen memnun 

olmadıkları takdirde iĢletme yöneticileri ile iletiĢim kurarak belirli kurallar doğrultusunda 

ihtiyaç duydukları hizmete ulaĢma imkanına sahip olup, farklı seçenekleri değerlendirme 

imkanını da barındırmaktadır. Günümüz dünyasında birçok hizmet sektörü yer almakla 

birlikte yeni milenyumda sağlık sektörü hızla geliĢerek, kaliteli hizmet sunarak müĢterilerin 

memnuniyetine önem veren hizmet sektörü haline gelmiĢtir. Hastalar kendilerine sunulan 

hizmetin güvenilir olmasını beklemektedir. Yapılan çalıĢmada Manisa’daki bir sağlık 

kuruluĢunda hastaların memnuniyetini etkileyen kriterler göz önüne alınarak hastaların 

beklentilerine yer verilmiĢtir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik 

hiyerarĢi süreci (AHP) uygulanarak doktor seçiminde kriterlerin önem derecesi belirlenmiĢtir. 

Anahtar Sözcükler: Hizmet Sektörü, ÇKKV, AHP 

 

 

 

SELECTION OF MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING METHOD FOR 

SELECTION OF HOSPITAL DOCTOR IN HEALTH SECTOR: AN APPLICATION 

IN HEALTH IN MANĠSA 

 

 

ABSTRACT 

In the globalizing world, technology has constantly evolved and changed the information, 

affecting the desires and needs of consumers accurately or quickly. For this reason, the services 

offered today are due to consumer satisfaction. Increasing competition among firms and giving 

firms similar services and products also necessitates keeping customers. This requirement 

makes consumers more conscious and has the opportunity to access the services they need in 

accordance with certain rules by contacting the business managers if they are not satisfied with 

the services and products purchased, and also have the opportunity to evaluate different 

options. With many service sectors taking place in today's world, the health sector has rapidly 

developed in the new millennium and has become a service sector that gives importance to 

customer satisfaction by providing quality services. Patients expect the service offered to them 

to be reliable. In the study conducted, the expectations of the patients were taken into 

consideration in the criterias affecting the satisfaction of the patients in a health facility in 

Manisa. Analytical hierarchy process (AHP), one of the multi-criteria decision making methods, 

has been applied to determine the importance level of criteria in doctor selection. 

Key Words: Service Sector,  MCDM, AHP 

 

1.GĠRĠġ 

Æok kriterli karar verme, yaĢam boyunca karĢılaĢtığımız problemlerde kritik bir rol oynamaktadır ve 

karar vermenin bilinen en iyi dalıdır. Æok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP 

günümüzde hızlı bir geliĢme göstermiĢtir. Bu yöntem, karmaĢık problemlerin Ñözümünde 
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kullanılmaktadır. Son yıllarda bu metot analitik metodolojileri olarak bilinenlerin büyümesiyle birlikte 

geliĢme göstermiĢtir. Uygulamalı matematik ve operasyon araĢtırmalarına dayanan birÑok yöntem, 

karar vericilere bilinÑli kararlar vermeye yardımcı olmak iÑin kullanıĢlıdır (Brunelli, 2014:1). AHP, 

bir dizi değerlendirme kriteri ve en iyi kararın alınacağı bir dizi alternatif seÑenek göz önüne alır. Bazı 

ölÑütlerin karĢıt olabilmesi nedeniyle, genel olarak, en iyi seÑeneğin her bir ölÑütü optimize eden, 

diğer kriterler arasında en uygun dengeyi sağladığı seÑeneğin doğru olmadığını kabul etmek 

önemlidir.  

Yapılan bu ÑalıĢmada Ege bölgesinde yer alan Manisa iline ait bir sağlık kuruluĢunun müĢterilerin 

sağlık ÑalıĢanlarından bekledikleri hizmet, 7 kriter ve 3 alternatif ile Ñok kriterli karar verme 

yöntemlerinden biri olan AHP ile değerlendirilmiĢtir. 

2.HĠZMET YÖNETĠMĠ 

GeliĢmiĢ ekonomilerde hizmet önemli bir rol oynamaktadır. Hizmet kavramı soyut bir kavram 

olmakla beraber üretici ile müĢteri arasında önemli bir aracı görevindedir. Hizmet kavramı bir yerden 

bir yere nakliyat iĢlemi ve depolama iĢlemi olmayan bir süreÑtir (Midilli,2011;4). Hizmetler, doğrudan 

maddi imalat, madencilik veya tarım ile iliĢkili olmayan ÑeĢitli ekonomik faaliyet gruplarıdır. Hizmet, 

yönetimsel beceri, eğlence, eğitim aracılığı ve benzerleri Ģeklinde insan değerinin sağlanmasını iÑerir. 

Hizmet sektörü diğer ekonomik faaliyetlerden farklı bir daldır. Hizmet yönetimi son zamanlarda 

değiĢim göstermiĢtir.  Bir hizmeti yöneten bütünleĢik pazarlama karmasının 8P‘si kavranmalıdır ve 

onun özelliklerinin anlaĢılması gerekir. Hizmet pazarlamasındaki amaÑ; müĢterilerin hizmet deneyimi 

yaratan faktörleri ve organizasyonun müĢteri deneyimini nasıl geliĢtirebileceğini değerlendirmek ve 

ÑeĢitli ürün üreten herhangi bir sektördeki organizasyon iÑin rekabet avantajı olarak nasıl 

kullanılabileceğini tanımlamaktır (Mathew, 2017: 43).  

 3.KARAR SORUNUNUN YAPILANDIRILMASI VE ÇOK KĠTERLĠ KARAR VERME 

YÖNTEMĠ 

Karar vermede en yaratıcı görev, hiyerarĢik yapıya hangi faktörlerin ekleneceğine karar vermektir. 

HiyerarĢileri oluĢtururken problemi olabildiğince kapsamlı bir Ģekilde göstermek iÑin yeterince 

ayrıntılı bilgi iÑermelidir. Problemin etrafındaki Ñevre dikkate alındığında, Ñözümün katkıda 

bulunması gerektiğini düĢündüğü nitelikleri belirlemekte ve sorunla iliĢkili katılımcılar, bir hiyerarĢi 

oluĢtururken önemli konuları oluĢturmaktadır. Hedef niteliklerinin konusunu ve ilgili tarafları 

hiyerarĢik olarak düzenlemek iki amaca hizmet eder: duruma ve karar sürecine özgü karmaĢık 

iliĢkilerin genel bir görünümünü sağlar ve aynı zamanda karar vericinin aynı hususları karĢılaĢtırıp 

değerlendirmesine izin verir (Saaty ve Vargas, 2001:2). Karar vermek iÑin ÑeĢitli bilgi ve teknik 

veriler gerekir (Saaty, 1994: 10): 

KararlaĢtırılacak problemle ilgili ayrıntılar 

Ġlgili kiĢi veya aktörler 

SonuÑları etkileyen etkiler 

Zaman aralıkları senaryoları ve kısıtları 

 

Kısaca karar vermeyi aĢağıdaki adımları iÑeren bir süreÑ olarak görüyoruz: 

Bir hiyerarĢi ya da bağımlılık döngüsü olan sistem olarak bir problemi yapılandırmak, 

Fikirlerin hislerini yansıtan yargıları ortaya Ñıkarmak, 

Anlamlı numaraları olan bu yargıları temsil etmek, 

HiyerarĢinin elemanlarının önceliklerini hesaplamak iÑin verileri numaraları kullanmak, 

Genel sonuÑları belirlemek iÑin bu sonuÑları sentezlemek. 

Karar verme, insanlara temel ihtiyaÑları gidermek veya hayatta kalmak iÑin istihbarat, bilgelik ve 

yaratıcılık kullanımını iÑerir. Bir kararın değerlendirilmesi, doğru kararın sağlanmasından doğan 

faydalar, maliyetler, riskler ve yanlıĢ kararlar alınırsa yapılan iĢlemlerden kaynaklanan kayıplar gibi 

ÑeĢitli hususları gerektirir (Alexander, 2012:1). Æok kriterli karar verme yöntemi sınırlı alanda ve 

birey tarafından uygulanan kavramsal bir teorik ilgiden ziyade evrensel bir felsefeye dönüĢmüĢtür. 

Günümüzde ÆKKV mühendislik, tıp, ekonomi, Ñevre hukuku ve kamu politikası gibi hemen hemen 

her alanda uygulanmaktadır. Ayrıca ÆKKV, ampirik, niceliksel, normatif ve betimsel analizlerle 

bütünleĢen bir felsefe dalıdır (Haimes, 2009: 16). Æok kriterli karar verme yönteminde (ÆKKVY) 

kriterler arasından en uygun alternatif belirlenir. Æok kriterli karar verme ağacı Ģu Ģekildedir:  
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ġekil 1: Æok Kriterli Karar Verme Ağacı 

ġekilde de görüldüğü gibi ÆKKVY‘de birden fazla kriter ve birden fazla seÑenek yer almaktadır.Her 

alternatif birbirinden farklı özelliklere sahiptir. ġekil 1, genel bir hiyerarĢik yapı göstermektedir. 

HiyerarĢinin kökünde, incelenen problemin amacı veya hedefi analiz edilmektedir. Bu iki seviye 

arasında ÑeĢitli kriterler ve alt kriterler vardır. 

3.1.ANALĠTĠK HĠYERARġĠ SÜRECĠ 

Analitik HiyerarĢi süreci Saaty tarafından 1977-1994 yıllarında Ñok ölÑütlü karar verme yaklaĢımını 

oluĢturmaktadır. AHP, matematiksel özellikleri ve gerekli girdi verilerinin elde edilmesinin oldukÑa 

kolay olması sebebiyle birÑok araĢtırmacının ilgisini ÑekmiĢtir. AHP karmaĢık karar problemlerini 

Ñözmek iÑin kullanılabilecek bir karar destek aracıdır. AHP, Hedefleri, ölÑütleri, alt kriterleri ve 

alternatifleri iÑeren Ñok düzeyli bir hiyerarĢik yapıdır (Triantaphyllou ve Mann, 1995: 1).  AHP, karar 

alıcıların kararlarını, hiyerarĢiler halinde bir problem ayrıĢımı oluĢturmak iÑin alır. Problem 

karmaĢıklığı, hiyerarĢide, karar vericinin Ñözülmesi gereken problem modeliyle birleĢtiği düzeylerin 

sayısı ile temsil edilir. AHP, matematiksel olarak en uygun Ñözüme ulaĢmak iÑin faktörleri sıralamada 

matris cebiri kullanır (Alexander, 2012:1). 

AHP, faktörlerin ve seÑim alternatiflerinin eĢleĢtirilmiĢ kıyaslamalarından oran ölÑekleri elde eder. 

AHP' nin kullanıldığı tipik uygulamalar Ģunlardır (Alexander, 2012:2): 

Yazılım geliĢtirme ve üretkenliği etkileyen faktörleri ve gereksinimleri önceliklendirerek, 

Motorlu araÑlarda emniyet özelliklerini geliĢtirmek iÑin ÑeĢitli stratejiler arasından seÑim yapmak, 

Malzeme ihtiyaÑ planlaması (MRP) iÑin maliyet ve zamanlama seÑeneklerini tahmin etme, 

BirkaÑ yazılım satıcısından istenen yazılım bileĢenlerini seÑmek, 

AraĢtırma veya yatırım tekliflerinin kalitesini değerlendirmek. 

AHP; kriterler ve seÑeneklerin birbirlerine göre önem derecelerini belirlemek iÑin her seÑeneğin diğer 

seÑenekler ile ikili karĢılaĢtırmaları yapılır ve bu karĢılaĢtırmada Saaty‘nin önem derecesindeki 

tablosuna bakılarak ağırlık puanı belirlenir: 

 

 

 

 

 

KARAR 

 

Kriter 1 Kriter 2 Kriter n 

Alternatif 1 Alternatif 2 
………………

….. 
Alternatif n 
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Tablo 1. Saaty Énem Derecesi Tablosu 

 
Tercih  Sayısal Değerler 

EĢit 1 

Marjinal GüÑlü 3 

GüÑlü 5 

Æok GüÑlü 7 

AĢırı GüÑlü  9 

Bulanık girdileri yansıtmak iÑin ara değerler 2,4,6,8 

3.1.1.AHP Adımları: 

AHP, sorunun daha kolay kavranabilir ve öznel olarak değerlendirilebilen bir alt problemlerin 

hiyerarĢisine dönüĢtürülmesini sağlar. Subjektif değerlendirmeler sayısal değerlere dönüĢtürülür ve 

her bir alternatifi sayısal ölÑekte sıralamak iÑin iĢlenir. AHP' nin metodolojisi aĢağıdaki adımlarda 

aÑıklanabilir (Bhushan ve Rai, 2004: 18, Soner ve Énüt, 2006: 113): 

Adım 1: Problem; bir hedef, kriter, alt kriter ve alternatif hiyerarĢiye ayrılmıĢtır. Bu, karar vermenin 

en yaratıcı ve önemli kısmıdır. Karar problemini bir hiyerarĢi olarak yapılandırmak, AHP sürecinin 

temelini oluĢturur. HiyerarĢi, bir düzeydeki öğelerle hemen aĢağıda verilen düzeyler arasındaki iliĢkiyi 

belirtir. Bu iliĢki, hiyerarĢinin en alt düzeylerine doğru devam eder ve bu Ģekilde her unsur birbirlerine 

dolaylı olarak bağlanır. AHP‘nin bu adımında ikili karĢılaĢtırmaların yapılacağı matris oluĢturulur. Bu 

karĢılaĢtırmada Saaty‘nin Énem derecesinden (Tablo: 1) faydalanılır. Matris oluĢturulmadan önce 

karar noktaları tespit edilir. Karar noktaları ―m‖ ile gösterilir, karar noktalarını etkileyen faktör sayısı 

ise ―n‖ ile gösterilir.  
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KarĢılaĢtırma matrisinin köĢegenindeki bileĢenler i=j olduğu durumda 1 değerini alır. Faktörlerin 

karĢılaĢtırılması önem derecelerine göre karĢılıklı yapılır. KarĢılaĢtırmalar bütün değerleri 1 olan 

köĢegenin üst kısmında kalan değerler iÑin yapılır. KöĢegenin alt kısmında kalan değerler iÑin 

aĢağıdaki formül uygulanır:   

        
ij

ji
a

a
1

  

Adım 2:  Faktörlerin önem dağılımları belirlenir. KarĢılaĢtırma matrisinin ana özdeğeri ve karĢılık 

gelen normalleĢtirilmiĢ sağ özvektörü, karĢılaĢtırılan ÑeĢitli ölÑütlerin göreli önemini verir. Normalize 

edilmiĢ özvektörün elemanları, alternatiflere göre kriterlere veya alt kriterlere ve derecelere göre 

ağırlık olarak adlandırılır.  
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Sütun vektörlerin hesaplanmasında aĢağıdaki formül kullanılır: 





n

i

ij

ij

ij

a

a
b

1

 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

597 

n  adet B sütun vektörü, bir matris formatında bir araya getirildiğinde ise aĢağıda gösterilen C matrisi 

oluĢturulacaktır. 
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C matrisinden faydalanılarak, faktörlerin birbirlerine göre önem değerlerini gösteren yüzde önem 

dağılımları elde edilebilir. Éncelik Vektörü olarak adlandırılan W sütun vektörü elde edilir.  

n

c

w

n

j

ij

i





1

 

W vektörü aĢağıda gösterilmiĢtir: 
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Adım 3: ―n‖ sırasındaki matristeki tutarlılık değerlendirilir. Bu yöntemle yapılan karĢılaĢtırmalar 

özneldir eğer elde edilen matris tutarlı değilse elde edilen ağırlıklar kullanılamaz. Tutarlılık indeksi, 

CI, olarak hesaplanır. . AHP, CR hesaplamasının özünü, faktör sayısı ile Temel Değer adı verilen () 

bir katsayının karĢılaĢtırılmasına dayandırmaktadır. ‘ nın hesaplanması iÑin öncelikle A karĢılaĢtırma 

matrisi ile W öncelik vektörünün matris Ñarpımından D sütun vektörü elde edilir.  
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D sütun vektörü ile W sütun vektörünün karĢılıklı elemanlarının bölümünden her bir değerlendirme 

faktörüne iliĢkin temel değer (E) elde edilir. Bu değerlerin aritmetik ortalaması ise karĢılaĢtırmaya 

iliĢkin temel değeri () verir. 
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 hesaplandıktan sonra Tutarlılık Göstergesi (CI) hesaplanır:  

1




n

n
CI


 

Son olarak ise CI, Random Gösterge (RI) olarak adlandırılan ve Tablo 2‘ de gösterilen standart 

düzeltme değerine bölünerek CR elde edilir.  

Tablo 2. Random Gösterge Tablosu 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,35 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 

RI

CI
CR 

 

Hesaplanan CR değerinin 0.10‘dan küÑük olması karar vericinin yaptığı karĢılaĢtırmaların tutarlı 

olduğunu gösterir. 

Adım 4: Her faktör iÑin yüzde önem dağılımları bulunur. Her bir karĢılaĢtırma iĢleminden sonra 1mx  

boyutlu ve değerlendirilen faktörün karar noktalarına göre yüzde dağılımlarını gösteren S sütun 

vektörleri elde edilir. Bu sütun vektörleri aĢağıda tanımlanmıĢtır:  
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Adım 5: Karar noktalarındaki sonuÑ dağılımlarının bulunması  

Karar matrisi aĢağıda tanımlanmıĢtır: 
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Karar matrisi W sütun vektörü ile Ñarpıldığı zaman m elemanlı L sütun vektörü elde edilir. L sütun 

vektörü karar noktalarının yüzde dağılımını verir.  
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4. UYGULAMA  

Bu ÑalıĢmada kamu sağlık kuruluĢundaki hastaların doktor seÑiminde hangi kriterlerin hastalar iÑin 

daha önemli olduğu AHP yöntemiyle ele alınmıĢtır. Doktor seÑiminde kullanılmıĢ olan kriterler 

aĢağıda yer almaktadır: 

Kriterler: 

Doktor hasta arasındaki etkili iletiĢim: Hastalar sağlık sorunları sebebiyle sağlık kuruluĢlarına giderler 

ve doktorların kendileriyle sağlıklı bir iletiĢim kurmalarını beklerler. Hastalar doktorların kendilerini 

etkili Ģekilde dinlemelerini ve sorunlarına Ñözüm aramalarını beklemektedir. Sağlık sorunu sebebiyle 

oluĢan korkularını, kaygılarını doktorların sözlü iletiĢimi ile azaltmalarını beklerler. 

Doktorun hastayı yeterince bilgilendirmesi: Hastalar doktora soru sorduklarında alacakları cevabın 

kendilerini tatmin etmelerini beklemektedir. Yapılacak iĢlemlerden önce ya da yapılan iĢlemlerden 

sonra hasta kendisinin yeteri Ģekilde bilgilendirilmesini doktordan beklemektedir. 

Tedavi Sonrasında hastanın iletiĢime kolayca geÑebilmesi: Hastalar tedavileri bittikten sonrada 

doktorların kendileriyle iletiĢim halinde olmalarını beklerler. Tedavi olduktan sonrada doktorların 

aynı ilgi ve nezaketi göstermelerini isterler. 

Randevu sürelerinin uzun olması:  Hastalar gittikleri sağlık sektöründe doktorların kendilerine 

yeterince vakit ayırmalarını ister. 

Fiziksel ortamın hijyenik olması: Hastalar gittikleri kamu kuruluĢlarının, özel kuruluĢların yada özel 

muayenehanelerin temiz olmalarını bekler. Muayene olacakları fiziksel ortamın hijyenik olmasını 

ister. 

Doktorun yanında bulunan sağlık ÑalıĢanlarının davranıĢı: Hastalar doktorlardan bekledikleri ilgi ve 

nezaketi doktorların yanında ÑalıĢan sağlık personelinden de beklemektedir. Sağlık ÑalıĢanları ve 

doktorlarda hastadan aynı nezaketi beklerler. 

Klinikte bulunan teknik donanımın iyi olması: Muayene olmak iÑin gelen hastalar ister kamu sektörü 

olsun ister özel sektör olsun klinik iÑinde bulunan teknik donanımların yeterli olmasını ve iyi olmasını 

beklerler. 

Alternatifler: 
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Kamu hastanelerinde poliklinik hizmeti 

Ézel hastanelerde poliklinik hizmeti 

Ézel muayenehanedeki hizmetler 

Bu kriterler ve alternatifler aĢağıda ġekil 2‘ de hiyerarĢik yapıda gösterilmiĢtir: 

Doktor hasta arasındaki etkili iletiĢim: D.H.A.E.Ġ 

Doktorun hastayı yeterince bilgilendirmesi: D.H.Y.B. 
Tedavi sonrasında hastanın doktor ile iletiĢime kolayca geÑebilmesi: T.S.H.D.Ġ.K.G. 
Randevu sürelerinin uzun olması: R.S.U.O. 
Fiziksel ortamın hijyenik olması: F.O.H.O. 

Doktorun yanında bulunan sağlık ÑalıĢanlarının davranıĢı: D.Y.B.S.Æ.D. 

Klinikte bulunan teknik donanımın iyi olması: K.B.T.D.Ġ.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       ġekil 2. HiyerarĢik Yapının OluĢturulması 

 

    4.1. NORMALĠZE EDĠLMĠġ MATRĠSĠN OLUġTURULMASI  

Yapılan ÑalıĢmada yer alan anketlerin ortalama normalize değeri elde edilmiĢtir. Her anketteki sütun 

değerlerin toplamının sütun değerine oranı elde edilmiĢ ve bu değerlerin ortalaması aĢağıda Tablo 3‘ 

te belirtilmiĢtir. 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HASTANIN DOKTOR SEÇĠMĠ 

D.H.A.E.Ġ. D.H.Y.B. T.S.H.D.Ġ.K.G. R.S.U.O. F.O.H.O.  D.Y.B.S.Æ.D. K.B.T.D.Ġ.O. 

Kamu 

hastanelerinde 

poliklinik hizmeti 

Ézel hastanelerde 

poliklinik hizmeti 

Ézel 

muayenehanedeki 

hizmetler 
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           Tablo 3. Normalize EdilmiĢ Karar Matrisi 

 
 

 

Kriterler 

 

D.H.A.E.Ġ. 

 

D.H.Y.T.B. 

 

 

T.S.H.D.Ġ.K.G. 

 

R.S.U.O. 

 

F.O.H.O. 

 

 

D.Y.B.S.Æ.D. 

K.B.T.D.Ġ.O. 

 

D.H.A.E.Ġ. 0,06 0,074 0,075 0,04 0,06 0,04 0,10 

D.H.Y.T.B. 
 

0,056 0,07 0,08 0,08 0,05 0,19 0,10 

T.S.H.D.Ġ.K.G. 
0,06 0,07 0,08 0,17 0,06 0,19 0,11 

R.S.U.O. 0,06 0,04 0,02 0,04 0,06 0,03 0,10 

F.O.H.O. 

 
0,50 0,67 0,68 0,38 0,51 0,37 0,48 

D.Y.B.S.Æ.D. 0,28 0,07 0,08 0,30 0,26 0,19 0,10 

K.B.T.D.Ġ.O. 

 
0,50 0,67 0,68 0,38 1,03 1,70 0,95 

 

4.2. ÖNCELĠK VEKTÖRÜNÜN BELĠRLENMESĠ 

Normalize edilmiĢ karar matrisi oluĢturulduktan sonra Éncelik vektörü belirlenir. AĢağıda Éncelik 

vektörü Tablo 4‘ te gösterilmiĢtir. Yapılan uygulamada ankete katılan hastaların ortalaması baz 

alınmıĢtır. 

                     
  Tablo 4. Éncelik Vektörü 

 Öncelik Vektörü 

Doktor hasta arasındaki etkili 

iletiĢim 0,063601 

Doktorun hastayı yeterince 

bilgilendirmesi 

 0,090944 

Tedavi sonrasında hastanın 

doktor ile iletiĢime kolayca 

geÑebilmesi 

 0,103082 

Randevu sürelerinin uzun 

olması 

 0,048778 

Fiziksel ortamın hijyenik 

olması 

 0,512617 

Doktorun yanında bulunan 

sağlık ÑalıĢanlarının davranıĢı 

 0,180978 

Klinikte bulunan teknik 

donanımın iyi olması 

 0,845225 

 

4.3. ÖNCELĠK MATRĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ  

Éncelik vektörü belirlendikten sonra öncelik matrisi Tablo 5‘ teki gibi belirlenmiĢtir. 
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 Tablo 5. Éncelik Matrisi 

 

max= 7,60 

CI= 0,10 

CR=0,07 

Tutarlılık Oranı= 0,07<0,1 olduğu iÑin kabul edilebilir seviyededir. 

 

4.4 DOKTOR SEÇĠMĠNDE ALTERNATĠFLERĠN AHP ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Sağlık sektöründe hastaların doktor seÑimini belirlemek iÑin kriterlerin AHP‘ ye göre değerlendirildiği 

gibi seÑeneklerde değerlendirilmiĢtir. Doktor hasta arasındaki etkili iletiĢime göre seÑeneklere gerekli 

değerler verilmiĢ ve CR değeri 0,03 bulunmuĢtur ve 0,10‘dan küÑük olduğu iÑin tutarsızlık kabul 

edilebilir seviyededir. Doktorun hastayı yeterince bilgilendirmesi kriterine göre seÑenekler 

değerlendirildiğinde CR değeri 0,08 bulunmuĢtur. Tedavi sonrasında hastanın iletiĢime kolayca 

geÑebilmesi kriterine göre seÑenekler değerlendirildiğinde CR=0,05 bulunmuĢtur. Randevu sürelerinin 

uzun olması kriterine göre seÑenekler değerlendirildiğinde; CR=0,09 bulunmuĢtur. Fiziksel ortamın 

hijyenik olması kriterine göre seÑenekler değerlendirildiğinde CR=0,09 bulunmuĢtur. Doktorun 

yanında bulunan sağlık ÑalıĢanlarının davranıĢı seÑeneklere göre değerlendirildiğinde CR=0,07 

bulunmuĢtur. Klinikte bulunan teknik donanımın iyi olması kriterine göre seÑenekleri 

değerlendirdiğimizde CR= 0,06 bulunmuĢtur. 

 

5.SONUÇ 

Hastalar verilen hizmetin beklentilerini karĢılamasını beklerler ve teĢhisin doğru konulması, doğru 

tedavinin yapılması, ağrının bir an önce durması, korku ve heyecanın giderilmesi, saygı, ilgi ve 

nezaket beklerler. Hastanın memnuniyeti hastanın verilen hizmeti ne kadar algılayabildiğine bağlıdır. 

Hastaların geÑmiĢte yaĢadığı tecrübeler, Ñevresinde edindiği bilgiler, hastanın yaĢı, cinsiyeti, eğitim 

düzeyi ve statüleri gibi faktörler hasta memnuniyetini etkilemektedir. 

Yapılan ÑalıĢmada hastaların doktor seÑimi Ñok kriterli karar verme yönteminden biri olan AHP ile 

değerlendirilmiĢtir. Doktor seÑiminde 7 kriter ve 3 alternatif belirlenmiĢ ve hastaların alternatiflere 

bağlı olarak kriterleri seÑmesi istenmiĢtir. Bu ÑalıĢmada önce kriterler, daha sonra her kriter tek tek 

alternatiflere göre puanlandırılmıĢtır. Kriterlere göre öncelik sırası belirlendiğinde 0,845 ile klinikte 

bulunan teknik donanımın iyi olması kriteri hastalar iÑin birinci sırada yer alır. 0,51 ile fiziksel 

ortamın hijyenik olması hastalar iÑin ikinci önemli kriterdir. ÊÑüncü sırada hastalar iÑin önemli olan 

0,18 ile doktorun yanında bulunan sağlık ÑalıĢanlarının davranıĢı gelmektedir. Sırasıyla bu kriterleri 

0,10 ile tedavi sonrasında hastanın doktor ile iletiĢime kolayca geÑebilmesi, 0,09 ile doktorun hastayı 

yeterince bilgilendirmesi, 0,06 ile doktor hasta arasındaki etkili iletiĢim ve son olarak 0,05 ile randevu 

sürelerinin uzun olması kriteri gelmektedir. Hastalar doktor hasta arasındaki etkili iletiĢim kriterinde 

0,66 ile özel muayenehaneleri, 0,23 özel hastaneleri ve 0,11 ile kamu hastanelerini tercih etmektedir. 

Doktorun hastayı yeterince bilgilendirmesi kriterinde hastalar 0,56 ile özel muayenehaneleri, 0,32 ile 

kamu hastanelerini ve 0,12 ile özel hastaneleri tercih etmektedir. Tedavi sonrasında hastanın iletiĢime 

kolayca geÑebilmesi kriterinde 0,63 ile kamu hastanelerini, 0,27 ile özel muayenehaneleri ve 0,10 ile 

 Öncelik Matrisi 

Doktor hasta arasındaki etkili 

iletiĢim 0,491963 

Doktorun hastayı yeterince 

bilgilendirmesi 

 0,685524 

Tedavi sonrasında hastanın 

doktor ile iletiĢime kolayca 

geÑebilmesi 

 0,784588 

Randevu sürelerinin uzun 

olması 

 0,359408 

Fiziksel ortamın hijyenik 

olması 

 4,060612 

Doktorun yanında bulunan 

sağlık ÑalıĢanlarının davranıĢı 

 1,383739 

Klinikte bulunan teknik 

donanımın iyi olması 

 6,291844 
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özel hastaneleri tercih etmektedirler. Randevu sürelerin uzun olması kriterinde hastalar 0,67 ile kamu 

hastanelerini, 0,24 ile özel muayenehaneleri ve 0,09 ile özel hastaneleri tercih etmektedir. Fiziksel 

ortamın hijyenik olması kriterine göre, 0,51 ile özel muayenehaneleri, 0,36 ile özel hastaneleri ve 0,13 

ile kamu hastanelerini tercih etmektedir. Doktor yanında bulunan sağlık ÑalıĢanının davranıĢları 

kriterine göre hastalar 0,75 ile ilk sırada kamu hastanelerini, 0,15 ile özel muayenehaneleri ve 0,10 ile 

özel hastaneleri tercih etmektedir. Klinikte bulunan teknik donanım kriterinde hastalar 0,70 ile özel 

muayenehaneleri,0,24 ile özel hastaneleri ve 0,06 ile kamu hastanelerini tercih etmektedirler. 

SonuÑ olarak hastalar Ñoğunlukla özel muayenehaneleri tercih etmektedir. Ancak; kamu 

hastanelerinde tedavi sonrası iletiĢime kolayca geÑebilmekteler ve sağlık ÑalıĢanlarının davranıĢları 

kamu hastanelerinde önem derecelerine göre bakıldığında daha iyidir. ÆalıĢmada yapılan sonuÑlar 

Manisa ilindeki 10 hasta ile yapıldığı iÑin anket sonucuna kesin olarak doğrudur demek mümkün 

değildir.  
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SAĞLIK YÖNETĠMĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇEVRESEL TUTUM VE 

DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ (GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ) 

Ece DOĞUÆ 

AraĢtırma Görevlisi, Gazi Êniversitesi Sağlık Yönetimi, ecedoguc@gazi.edu.tr 

Gamze ARIKAN  

AraĢtırma Görevlisi, Gazi Êniversitesi Sağlık Yönetimi, gamzearikan@gazi.edu.tr  

ÖZET 

Æevresel kaygının insanların tutum ve değerlerine nasıl yansıtıldığının anlaĢılması, duyarlı 

Ñevre yönetiminin geliĢtirilmesi iÑin önemlidir. AraĢtırma, Gazi Êniversitesi Sağlık yönetimi 

bölümünde okuyan öğrencilerin Ñevreye iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesi amacıyla 311 

öğrenci ile gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada, öğrencilerin sosyo demografik değiĢkenlere 

göre Ñevresel duyarlılıklarının fark yaratıp yaratmadığı incelenmiĢtir. 

AraĢtırmada öğrencilerin Ñevresel tutum ve davranıĢlarını ölÑmek iÑin Carroliza ve 

Berenguer (2000) tarafından geliĢtirilen 16 maddeden oluĢan Ñevresel tutum ve davranıĢ 

ölÑeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, öğrencilerin Ñevreye iliĢkin görüĢlerinin cinsiyet 

ve yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık olduğu ortaya ÑıkmıĢtır (MWU= -2,067,  

p<0.05; KWH= 11,734, p<0.05). Erkek öğrencilerin Ñevre duyarlılığı kadın öğrencilere göre 

daha fazladır. YaĢ değiĢkenindeki farklılığı bulmak iÑin yapılan Mann Whitney U testi 

sonucunda 18 yaĢ ve altı ile 22 yaĢ ve üzerindeki öğrenciler; 19-21 yaĢ arasındaki öğrenciler 

ile 22 yaĢ ve üzerindeki öğrenciler arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuĢtur. 

Éğrencilerin yaĢı ilerledikÑe Ñevre duyarlılığının arttığı görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Æevre, Æevre duyarlılığı, Æevresel tutum ve davranıĢ, Æevre sorunları 

GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Æevre, canlıların iÑinde bulunduğu ve tüm yaĢamsal faaliyetlerini devam ettirdiği ortam ya 

da koĢullardır. Ġlk canlılar bu ortam iÑinde meydana gelmiĢlerdir. Ġnsanoğlunun yeryüzünde 

son birkaÑ milyon yıldır yaĢadığı göz önünde bulundurulduğunda, neden Ñevre sorunlarının 

son yıllarda ciddi olarak yaĢamı tehdit ettiği sorulabilir (Uzun, 2007). 

Æevre sorunları ise yaĢamla ilgili ihtiyaÑların karĢılanmasını güÑleĢtiren veya 

imkÍnsızlaĢtıran engellere iliĢkin sorunlardır (Æabuk ve Karacaoğlu, 2003:190). Bu engellere 

Ñevre kirliliği denilmektedir. Bu sorunlar dar anlamda hava, toprak, su kirliliği ve bu 

kirliliğin Ñevrede yaĢayanlar iÑin tehdit yaratmaya baĢlaması olarak algılanırken günümüzde 

kirlenme dıĢında pek Ñok sorun artık Ñevre sorunu olarak sayılmaktadır (Görmez, 2018: 4).  

Son birkaÑ yılda Ñevre durumu üzerinde artan bir endiĢe vardır. Endüstriyel atıklara ve 

zararlı kimyasallara maruz kaldıkÑa Ñevremizdeki kalite düĢmektedir. Biyolojik ÑeĢitlilik 

kaybı, iklim koĢullarındaki değiĢiklikler, sera gazı etkisi, ozon tabakasının tükenmesi ve 

Tsunami gibi birÑok Ñevresel olaylar yaĢanmakta ve yaĢam destek sistemi iÑin bir tehditler 

ve Ñevre kazaları iÑin de artmıĢ riskler bulunmaktadır. 

Æevresel bilinÑ Ñevrenin bilgisi ile baĢlamak zorundadır. Æevremize evimiz, iĢyerimiz, 

Ñevremizde yaĢayan tüm insanlar ve büyüyen bitkiler dÍhildir. Ayrıca nefes aldığımız hava, 

iÑtiğimiz su, tükettiğimiz yiyecekler de vardır. Doğa Ģimdiye kadar büyümekte olan nüfusa 

yeterli derecede katkı sağlama konusunda Ñok nazik davranmaktadır (Jadhav ve Purohit, 

2008: 1). ĠÑerisinde yaĢadığımız Ñevreyi daha etkili ve verimli kullanmanın yolu, Ñevre 

bilincine sahip bireylerden oluĢan bir toplum yapısı ortaya Ñıkarmaktır. Æevrenin korunması, 

geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi konularında gösterilen Ñabaların amacı daha sağlıklı ve 

güvenli bir Ñevrede yaĢama imkÍnlarının sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan da yine 

insandır. 
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Tutum, birinin ortamında birine ya da bir Ģeye olumlu ya da olumsuz bir Ģekilde tepki verme 

yatkınlığıdır. Bu bir tutum, bir değer gibi, varsayımsal bir yapı olduğunu hatırlamak 

önemlidir; yani, hiÑ kimse bir tutumu görmez, dokunamaz veya kendini bir tutumdan izole 

edemez (Schermerhorn vd., 2002: 29). Tutum genel anlamda, insanların bir durumu, nesneyi 

veya diğer insanlar hakkındaki görüĢlerini algılayıp hissettiklerini ifade etmek iÑin 

kullanılmaktadır. Tutum görülemez, ancak davranıĢ bir tutum ifadesi olarak görülebilir. 

Tutumun biliĢsel, duyuĢsal ve davranıĢsal yönleri bulunmaktadır ve bu yönleriyle davranıĢı 

oluĢturmaktadır.  (Kondalkar, 2006: 86).  Her nesne bir tutum konusu olabilmektedir. Ancak 

bunun iÑin o nesnenin tutum sahibi olacak kiĢinin gözünde psikolojik bir değer kazanması 

gerekmektedir (Can, vd., 2006: 82).  

Æevresel tutum ise; Ñevre sorunlarından dolayı meydana gelen endiĢe, huzursuzluk, moral 

bozukluğu, bu sorunları Ñözmeye istekli ve hazır olma gibi bireylerin Ñevreyle ilgili olumlu 

ya da olumsuz tüm düĢünceleri ve davranıĢlarıdır (Aydın ve Æepni, 2012: 190). 

Ciddi ve potansiyel olarak büyük Ñapta küresel Ñevre değiĢimi döneminde, bireylerde 

Ñevresel tutumların ve buna bağlı olarak Ñevresel davranıĢların teĢvik edilmesi, 

sürdürülebilirlik yolunda önemli zorluklardan biridir. Bu nedenle Ñevresel davranıĢın 

belirleyicilerinin incelenmesi, ekonomi, sosyoloji, antropoloji ve psikoloji de dahil olmak 

üzere geniĢ bir sosyal bilimler disiplinleri yelpazesi iÑin uzun zamandır ilgi konusu olmuĢtur 

(Turaga vd., 2010: 211). 

Æevre sorunları günümüzde sadece bireyleri ya da belirli bir bölgeyi değil tüm dünyayı 

etkilemektedir ve Ñevre sorunlarının Ñözümü ise bilgili ve duyarlı bireylerden geÑmektedir. 

Bu ÑalıĢmanın amacı ise üniversite öğrencilerinin Ñevresel tutum ve davranıĢlarının, Ñevreye 

duyarlı hareketlerin ne kadarının gerÑekleĢtirdiklerinin ölÑülmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

YÖNTEM 

ÆalıĢmanın amacı doğrultusunda Gazi Êniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerine 

anket uygulanmıĢtır. AraĢtırma iÑin örneklem seÑilmemiĢ tüm öğrencilere ulaĢılmaya 

ÑalıĢılmıĢtır. Bölümde öğrenim gören toplam 443 öğrenci vardır ve öğrencilerin 311‘ine 

anket uygulanmıĢtır.   

Éğrencilerin Ñevresel tutum ve davranıĢlarını ölÑmek iÑin Carroliza ve Berenguer (2000) 

tarafından geliĢtirilen 16 maddeden oluĢan Ñevresel tutum ve davranıĢ ölÑeği kullanılmıĢtır. 

Ayrıca anket formunda öğrencilerin cinsiyetleri, sınıfları, yaĢları, ailelerinin toplam gelirleri, 

ikamet ettikleri yer, herhangi Ñevreci dersi alıp almadıkları, Ñevreci gruplara üye olup 

olmadıkları ve dünyanın baĢına gelebilecek en büyük felaketin ne olduğu sorulmuĢtur. 

Hipotez testlerinin yapılmasından önce ölÑekte yer alan ifadelerin anlamlı faktörler haline 

getirilip sadeleĢtirilmesi iÑin KeĢfedici Faktör Analizi gerÑekleĢtirilmiĢtir ve tek faktörlü bir 

yapıya ulaĢılmıĢtır. Analizler sonucunda faktör yükü 0,40‘ın altında kalan iki ifadenin 

araĢtırmadan Ñıkarılmasına karar verilmiĢtir. 

Tablo 1. Æevresel Tutum ve DavranıĢ ÉlÑeğinin Tek Boyutluluk Analizi 

ĠFADELER   
 

Faktör yükü 

Ekolojik (çevre dostu) ürünleri satın alırım. ,688 

Geri dönüştürülmüş ürünleri satın alırım. ,647 

Kullanılmış kâğıtları geri dönüşüm kutularına atarım. ,606 

Kullanılmış pilleri geri dönüşüm kutularına atarım. ,584 

Cam malzemeleri geri dönüşüm kutularına atarım. ,582 

Çevre koruma örgütlerinin kampanyalarına destek veririm. ,544 

Enerji tasarrufu sağlayan elektronik ürünleri satın alırım. ,517 

Enerji tasarrufu sağlayan ampuller satın alırım. ,515 

Alışverişe giderken tekrar kullanabileceğim alışveriş poşetlerini tercih ederim. ,514 

Kullanmadığım ilaçları sağlık kurumlarına geri dönüşüm için veririm. ,506 

Özel ulaşım araçlarının (kendi arabanda dahil olmak üzere) kullanımını azaltırım. ,491 
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Su tasarrufu sağlamak için su deposu kullanırım ,465 

Isı kaçaklarını önlemek için kapı ve pencereleri izole ederim. ,452 

Kullanmadığım odaların ısıtma sistemlerini kapatırım. ,401 

KMO Measure of Sampling Adequacy = 0,787 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 1406,34  sign= 
0,000 

ÉlÑeğin güvenilirliği 14 ifade iÑin Cronbach Alpha ile sınanmıĢtır ve Cronbach Alpha 

katsayısı 0,806 bulunmuĢtur ve Cronbach Alpha katsayısı 0.70‘den büyük olduğu iÑin 

ölÑeğin güvenirlilik derecesinin yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

ÆalıĢmada oluĢturulan hipotezler ise aĢağıdaki gibidir:  

H1: Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin Ñevresel tutum ve davranıĢları sosyo-demografik 

özelliklere göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

H1a: Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin Ñevresel tutum ve davranıĢları cinsiyete göre 

anlamlı farklılık göstermektedir.  

H1b: Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin Ñevresel tutum ve davranıĢları yaĢa göre anlamlı 

farklılık göstermektedir.  

H1c: Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin Ñevresel tutum ve davranıĢları sınıflarına göre 

anlamlı farklılık göstermektedir.  

H1d: Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin Ñevresel tutum ve davranıĢları ailenin toplam 

gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

H1e: Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin Ñevresel tutum ve davranıĢları ikamet ettikleri 

yere göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

Tek Érneklem Kolmogorov Smirnov Testi ile uygulanan ölÑekteki değiĢkenlerin normal 

dağılım gösterip göstermediği analiz edilmiĢtir. ÉlÑeğin normal dağılım göstermediği 

belirlenmiĢ ve verilerin analizinde parametrik olmayan testler uygulanmıĢtır. Katılımcılara 

uygulanan anketin tüm verilerine yönelik frekans dağılımlarını belirleyen analizler 

yapılmıĢtır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiĢtir. Yapılan analizler ve sonuÑlar aÑıklanmaya ÑalıĢılacaktır. 

BULGULAR 

Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplara göre frekans ve yüzde dağılımları Tablo 2‘deki 

gibidir. 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Ézelliklerin Frekans ve Yüzde Dağılımları 
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Özellikler 
Katılımcı 

N (%) 

Cinsiyet 
Kadın 227 73 

Erkek 84 27 

Yaş 

18 yaş ve altı 41 13,2 

19-21 yaş 186 59,8 

22 yaş ve üzeri 84 27 

Sınıf 

Birinci sınıf 79 25,4 

İkinci  sınıf 82 26,4 

Üçüncü sınıf 61 19,6 

Dördüncü sınıf 89 28,6 

Ailenin Toplam Geliri 

1500 lira ve altı 33 10,6 

1501-300 lira 144 46,3 

3001-4500 lira 80 25,7 

4501-6000 lira 34 10,9 

6001 lira ve üzeri 20 6,4 

İkamet Edilen Yer 

Ailenizin yanı 93 29,9 

Öğrenci evi 162 52,1 

Öğrenci yurdu 56 18,0 

Çevreci topluluğa üyelik  Üyeliği var 5 1,7 

 Üyeliği yok 306 98,3 

Felaket Beşeri afetler 51 16,4 

Doğal afet 177 56,9 

Klimatik felaket 83 26,7 

Toplam  311 100 

 

Tabloyu incelediğimizde öğrencilerin %73‘ü kadın, %59,8‘i 19 ve 21 yaĢ arasındadır, 

%52,1‘i ise öğrenci evinde kalmaktadır. Éğrencilerin ailelerinin %72‘si 1501 ile 4500 lira 

arasında toplam gelire sahiptir. 311 öğrenciden sadece 7 (%2,3) kiĢi herhangi bir Ñevreci 

örgüte üyedir ve sadece 25 (%8) kiĢi Ñevre ile ilgili seÑmeli ders almıĢtır.  Éğrencilere 

dünyanın baĢına gelebilecek en büyük felaket nedir diye sorulduğunda 51 (%16,4) kiĢi beĢeri 

afetler, 177 (%56,9) kiĢi doğal afetler ve 83 (%26,7) kiĢi klimatik afetler olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

Ġfadelerin frekanslarına bakıldığında öğrencilerin en yüksek düzeyde katılım gösterdiği 

ifadeler ―Enerji tasarrufu sağlayan ampuller satın alırım.‖ ve ―Isı kaÑaklarını önlemek iÑin 

kapı ve pencereleri izole ederim‖ olmuĢtur. Éğrencilerin katılım düzeyinin en düĢük olduğu 

ifadeler ise ―Kullanmadığım ilaÑları sağlık kurumlarına geri dönüĢüm iÑin veririm.‖ Ve ―Su 

tasarrufu sağlamak iÑin su deposu kullanırım‖ olmuĢtur.  ÉlÑeğin ortalamasına baktığımızda 

ise ölÑeğin ortalaması 3,1162‘dir ve bu sonuca göre katılım düzeyinin ortalama olduğu 

görülmüĢtür. 

Tablo 2. Éğrencilerin Æevreye ĠliĢkin GörüĢlerinin Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırması Æevresel 

Tutum Ve DavranıĢı-Cinsiyet ĠliĢkisi: Mann Whitney U Testi 

 
 Cinsiyet N Ortalama sırası Z Sig. 

Çevresel Tutum ve 
Davranış 

Kadın 227 149,59 -2,067 ,039* 

Erkek 84 173,31 

*p<0.05 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi, yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, öğrencilerin Ñevreye 

iliĢkin görüĢlerinin cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık olduğu ortaya ÑıkmıĢtır 
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(MWU= -2,067,  p<0.05). Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre Ñevreye karĢı daha 

duyarlı olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 3. Éğrencilerin Æevreye ĠliĢkin GörüĢlerinin YaĢa Göre KarĢılaĢtırması, Æevresel 

Tutum ve DavranıĢı-YaĢ ĠliĢkisi: Kruskall Wallis H Testi 

 
 Yaş N Ortalama 

sırası 
Serbestlik 
derecesi 

Ki kare Sig. 

Çevresel Tutum ve 
Davranış 

18 yaş ve altı 41 128,96 

2 11,734 ,003* 
19-21 yaş arası 186 150,07 

22 yaş ve üzeri 84 182,32 

*p<0.05 

Yapılan Kruskall Wallis H testi sonucunda, öğrencilerin Ñevreye iliĢkin görüĢlerinin ―yaĢ‖ 

değiĢkenine bağlı olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmüĢtür (KWH= 11,734, 

p<0.05). Farkın kaynağını bulmaya yönelik yapılan Mann Whitney U testi sonucunda 18 yaĢ 

ve altı ile 22 yaĢ ve üzerindeki öğrenciler; 19-21 yaĢ arasındaki öğrenciler ile 22 yaĢ ve 

üzerindeki öğrenciler arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuĢtur.   

Hipotez testleri sonucunda, öğrencilerin sınıfları, ailenin toplam geliri ve ikamet ettikleri yer 

değiĢkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Ve bu nedenle 

sınıf, gelir ve ikamet yerlerine ait olan alt hipotezler red edilmiĢtir. Ana hipotez olan ―H1: 

Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin Ñevresel tutum ve davranıĢları sosyo-demografik 

özelliklere göre anlamlı farklılık göstermektedir.‖ kısmen kabul edilmiĢtir.  

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler, hızla artan sanayileĢme, giderek azalan, yok olma 

tehlikesi ile karĢı karĢıya kalan dünyamızın doğal kaynakları ve bütün bunların üzerinde 

katlanarak artan nüfus, 21. yüzyılda gelecek konusundaki Ñevresel endiĢeleri ifade 

etmektedir. Æevre sorunları artık yalnızca ülkelerin sorunu değil, bu gezegendeki tüm 

insanlığın ortak sorunu olmuĢtur (Baykal ve Baykal, 2008). Dünyanın Ñevre sorunlarının 

Ñözümüne yardımcı olmak iÑin kullanılabilecek pek Ñok eğitim Ñözümü bulunmaktadır. 

SonuÑta, bu eğitimsel Ñözümler, dünyanın bir sonraki devriminin sürdürülebilirlik devrimine 

katkıda bulunacaktır (Agardy ve Nemerow, 2005: 43). 

Éğrencilerin Ñevresel tutum ve davranıĢlarını belirlemek amacıyla yapılan bu araĢtırma 

sonucuna göre cinsiyet ve yaĢ değiĢkenlerinde anlamlı farklılık bulunmuĢ ancak sınıf, gelir 

ve ikamet ettikleri yer değiĢkenlerinde anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. Buna göre erkek 

öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha duyarlı oldukları tespit edilmiĢtir.  YaĢ 

değiĢkeninde, grupların sıra ortalamalarına bakıldığında, 22 yaĢ ve üzerindeki öğrencilerin 

Ñevreye iliĢkin tutum ve davranıĢlarının diğer yaĢ gruplarına göre daha hassas olduğu ve 

Ñevre konusunda bilinÑli olduğu söylenebilir. Éğrencilerin yaĢı ilerledikÑe Ñevreye olan 

bakıĢ aÑısının olumlu yönde değiĢtiği ileri sürülebilir. Éğrenciler Gazi Êniversitesi Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültesi bünyesinde öğrenim görmektedir. Fakültenin seÑmeli havuzunda 

doğal kaynaklar ve Ñevre ekonomisi,  Ñevre sorunları, Ñevre politikaları ve Ñevre hukuku 

olmak üzere bir Ñok seÑmeli ders bulunmaktadır. Ancak sağlık yönetimi öğrencilerinden 

sadece 25 kiĢi bu derslerden herhangi birini almıĢtır.  Æevreci gruplara üyelikleri 

sorulduğunda ise 311 öğrenciden sadece 7‘si herhangi bir Ñevreci gruba üye olduğunu 

belirtmiĢtir. ÊÑ öğrenci Türkiye Erozyonla Mücadele, AğaÑlandırma ve Doğal Varlıkları 

Koruma Vakfı‘na (TEMA) birer öğrenci ise; Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) 

ve izciliğe üye olduğu görülmüĢtür.  

Dünyanın baĢına gelebilecek en büyük felaket nedir diye sorulduğunda öğrencilerin Ñoğu 

%57‘si doğal afet (deprem, tsunami, sel, heyelan) olarak cevaplandırmıĢtır.  Bunun ardından 

%27‘si klimatik felaketler (küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, buzulların erimesi 
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gibi) ve son olarak %17 ile beĢeri afetler (silahlanma, nüfusun hızla Ñoğalması, robotlar, 

savaĢ gibi) gelmektedir. 

Éğrencileri Ñevre derslerine özendirmeli ve öğrencilerin Ñevresel etkinliklere katılımı 

sağlanmalıdır. Bu doğrultuda Ñevresel eğitimleri teoride kalmamalı günlük hayatlarında da 

uygulayabilmeleri gerekmektedir. Éğrencilerin Ñok azının Ñevreci gruplara üye olduğu 

görülmüĢtür. Bu yüzden öğrencilerin Ñevre gruplarına katılmaları iÑin teĢvik edilmelidir ve 

öğrencilerin Ñevre sorunlarına karĢı farkındalığı artırılmalıdır. Kısıtlar göz önüne alındığında, 

örneklem sayısı artırılabilir ve öğrencilerin diğer bölümlerle, fakültelerle, üniversitelerle 

karĢılaĢtırması yapılabilir. Érneklem olarak sadece öğrencileri değil Ñevre konusu toplumu 

ilgilendirdiği iÑin araĢtırmaya toplumun her kesiminden kiĢiler dÍhil edilebilir. Æevresel 

sorunlarla ilgili farklı değiĢkenlerle (kiĢilik yapısı, yaĢanılan bölge gibi) araĢtırma 

geniĢletilebilir. 

Bu yüzden yapılması gereken, iÑinde bulunduğumuz 21. yüzyılda ve hızla küreselleĢen 

dünyamızda, ulusal ve uluslararası kuruluĢların, üniversitelerin ve devletlerin Ñevre ile ilgili 

Ñözümler, alternatifler ve yaptırımlar konusunda daha Ñok yoğun ve sıkı iĢbirliği 

yapılmasıdır. 
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YÖNTEMĠ ĠLE BĠR UYGULAMA 

Sinan AYTEKĠN 
DoÑ. Dr., Balıkesir Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, saytekin@balikesir.edu.tr 

Abdullah Ferit EROL 
Éğr. Gör,. Batman Êniversitesi Kozluk MYO, erolferit@gmail.com 

Özet 

Bu ÑalıĢmada finansal performansın sürdürülebilirlik endeksinde yer alabilmek iÑin yeterli bir gösterge olup 

olmadığı araĢtırılmıĢtır. Bu amaÑla Kasım 2014-Ekim 2015 dönemi iÑin değerlemeye tabi tutulan BIST 30 

Ģirketleri, Kasım 2015-Ekim 2016 dönemi iÑin değerlemeye tabi tutulan BIST 50 Ģirketleri ve Kasım 2016-Ekim 

2017 dönemi iÑin değerlemeye tabi tutulan 63 Ģirket ÑalıĢmanın örneklemi olarak belirlenmiĢtir. Érneklemdeki 

mali kuruluĢlar dıĢındaki Ģirketlerin finansal performansları 10 finansal oran (ÆalıĢma Sermayesi Devir Hızı, 

Duran Varlık Devir Hızı, Net Kar Marjı, Éz Sermaye Karlılığı, Aktif Karlılığı, Cari Oran, Finansman Oranı, 

KaldıraÑ Oranı, Yatırım Oranı ve Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye) kullanılarak ARAS (Additive Ratio 

Assesment) yöntemiyle analiz edilmiĢtir. Değerlendirme sonucunda elde edilen sıralama ile sürdürülebilirlik 

endeksinde yer alan Ģirketler karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġncelenen dönemler aÑısından tahmin yüzdesi sırasıyla %45 

(5/11), %64 (14/22) ve %74 (25/34) olarak bulunmuĢtur. SonuÑ olarak finansal performansın endekste yer 

alabilmek iÑin tek baĢına büyük ölÑüde yeterli bir gösterge olabileceği tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, BIST, Sürdürülebilirlik Endeksi, Entropi, ARAS 

 

IS FINANCIAL PERFORMANCE THE FUNDEMENTAL DETERMINANT OF 

CORPORATE SUSTAINABILITY PERFORMANCE? 

AN APPLICATION ON THE BORSA ISTANBUL (BIST) SUSTAINABILITY INDEX 

(XUSRD) BY ARAS METHOD 

Abstract 

In this study, it was examined whether financial performance is an indicator that is adequate to be included in the 

Sustainability Index. For this purpose, the BIST 30 companies which were assessed for the period of November 

2014-October 2015, the BIST 50 companies which were assessed for the period of November 2015-October 2016 

and 63 companies which were assessed for the period of November 2016-October 2017 were selected as samples 

of the study. Financial performances of companies except financial companies in the sample were analyzed by 

ARAS (Additive Ratio Assesment) method using 10 financial ratios (Working Capital Turnover, Fixed Asset 

Turnover, Net Profit Margin, Equity Profitability, Asset Profitability, Current Ratio, Financing Ratio, Leverage 

Ratio, Investment Rate and Fixed Asset / Total Capitalization). The ranking obtained as a result of the evaluation 

was compared with the companies in the Sustainability Index. The estimated percentages were found as 45% 

(5/11), 64% (14/22) and 74% (25/34) respectively in terms of the examined periods of time. As a result, it has 

been determined that financial performance can be a sole indicator that is adequate to be included in the index. 

Keywords: Financial Performance, BIST, Sustainability Index, Entropy, ARAS 

 

1. GĠRĠġ 

ĠĢletmelerin göstermiĢ oldukları faaliyetlerin sonucunda elde ettikleri finansal bir gösterge 

bulunmaktadır. Bu gösterge kısaca finansal performans olarak ifade edilmektedir. Finansal performans 

iĢletmelerin yaptıkları faaliyetlerin etkinliğini göstermekle birlikte yatırımcıların ve kreditörlerin 

iĢletmeleri tercih etmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

Finansal performans ile birlikte iĢletmelerin finansman yapıları, yapmıĢ oldukları yatırımlar ve bu 

yatırımların verimliliği en son olarak da iĢletmenin risk derecesi belirlenebilmektedir. Diğer taraftan 

finansal performans, geÑmiĢ dönemlerin gerÑeğe uygun bir Ģekilde değerlendirilmesi ve gelecek iÑin 

gerÑekleĢtirilmesi planlanan yatırım ve bu yatırımın finansmanı iÑin iĢletme yönetici veya 

yöneticilerine önemli bilgiler sağlayabilmektedir (Uygurtürk ve Korkmaz, 2012: 96).  Bunların 

dıĢında iĢletmenin ortak ve yöneticilerinin geleceğe yönelik yapacakları yatırım planlaması ve bu 

yatırımlar iÑin finansman sağlayacak finansal kuruluĢların iĢletmenin kredibilitesi hakkında bilgi 

almak ve karar vermek amacıyla bazı göstergelere ihtiyaÑ duyarlar. Bu göstergelerin iÑerisinde en 

önemlisi olarak gösterilen ise finansal performanstır (Aytekin ve Sakarya, 2013: 31). 

ĠĢletmeler yapmıĢ oldukları yatırım projelerini performans ölÑümü vasıtasıyla izleyebilir ve bu 

projelerde ortaya Ñıkan olumsuzlukları ve bu olumsuzlukları nasıl giderebileceğini belirleyebilirler. 

Ayrıca performans ölÑümü vasıtasıyla bu olumsuzlukları belirlerken bir taraftan da değiĢik hedefleri 
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gerÑekleĢtirmek ve bu hedefleri gerÑekleĢtirme sırasında da birbiriyle ÑeliĢen kriterler arasından en 

uygununu bulmak zorundadırlar. Æoklu ve Ñoğunlukla birbiriyle ÑeliĢen değiĢkenlerin olduğu 

durumlarda bir sorunu ortadan kaldırabilmek iÑin Æok Kriterli Karar Verme tekniklerinden (ÆKKV) 

faydalanılmaktadır. (Bülbül ve Köse, 2011: 72).  

Karar vericiler kriter sayısının Ñok olduğu durumlar ile karĢılaĢtığında ortaya Ñıkan sorunları Ñözüme 

kavuĢturmak amacıyla ÑeĢitli yaklaĢımlar kullanmıĢlardır. Bu yaklaĢımlara Ñok kriterli karar verme 

teknikleri adı verilmektedir (Émürberk ve Kınay, 2013: 344). Bu tekniklere örnek olarak VIKOR, 

MOORA, TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE, PAPRIKA, MAUT, COPRAS, ARAS, MACBETH, 

STEM vb. verilebilir. 

Kurumsal sürdürülebilirlik, Ģirketlerde uzun dönemli değer yaratmak iÑin ekonomik, Ñevresel ve 

sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleriyle beraber Ģirket operasyonlarına ve karar süreÑlerine 

uyarlanarak ortaya Ñıkabilecek risklerin yönetilmesidir. Yatırımcılar kurumsal sürdürülebilirliğin 

önemini giderek daha fazla anlamakta ve Ñevresel, sosyal ve yönetsel faktörleri yatırım stratejilerine 

entegre etme yollarını araĢtırmaktadırlar. Kurumsal sürdürülebilirlik performansını inceleyerek 

yatırımcılar bir Ģirketin yönetim kalitesini ve gelecekteki performans potansiyelini daha iyi 

belirleyebilmektedirler. Bu da, yatırımcıların uzun vadeli getiri elde edebilecek yatırım fırsatlarını 

belirlemelerini sağlamaktadır. Kısaca, sürdürülebilirlik üzerine odaklanmak, daha iyi bilgilendirilmiĢ 

yatırımcıların daha optimal yatırım kararı vermesini sağlamaktadır (http://www.sustainability-

indices.com/) . 

Global ölÑekte uygulanan ilk sürdürülebilirlik endeksi 1999 yılında faaliyete baĢlayan Dow Jones 

Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI)‘dir. Türkiye‘de ise Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa Ġstanbul 

bünyesinde ilk olarak 4 Kasım 2014 tarihinde hesaplanarak yayınlanmaya baĢlanmıĢtır. BIST 

Sürdürülebilirlik Endeksinin amacı, BIST‘te iĢlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları 

üst seviyede olan iĢletmelerin bulunacağı bir endeks oluĢturulması, Türkiye‘de ve özellikle Borsa 

Ġstanbul iĢletmeleri arasında sürdürülebilirlik hakkındaki anlayıĢ, bilgi ve uygulamaların artmasıdır 

(http://www.borsaistanbul.com). Endekste yer alacak Ģirketler her yıl Kasım-Ekim dönemi iÑin bir kez 

belirlenmektedir. 2014 yılında BIST 30 endeksinden 15 Ģirketin yer aldığı endekste 2015 yılında BIST 

50 endeksinden 29 Ģirket yer almıĢtır. 2016 yılında ise BIST 50 endeksine ilaveten BIST 100 

endeksinden gönüllülük esasına göre katılan Ģirketlerle endeksin kapsamı geniĢletilmiĢtir. BIST her yıl 

Aralık ayında bir sonraki dönem iÑin değerlemeye tabi Ģirketler listesini yayınlamaktadır.  

BIST tarafından hazırlanan ġirketler ĠÑin Sürdürülebilirlik Rehberinde performans değerlendirmesinin 

sadece finansal performansları dikkate alınarak yapılması, yalnızca dikiz aynasına bakarak araba 

kullanmaya benzetilmektedir (http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/surdurulebilirlik-

rehberi.pdf). Dolayısıyla sürdürülebilirlik endeksinde yer alabilmek iÑin finansal performans tek 

baĢına yeterli görülmemekte, EIRIS (Ethical Investment Research Services Limited ) Ģirketi tarafından 

yapılan değerlendirmelerde Ñevre, biyoÑeĢitlilik, iklim değiĢikliği, yönetim kurulu yapısı, rüĢvetle 

mücadele, insan hakları, sağlık ve güvenlik, tedarik zinciri ve bankacılık kriterleri gibi Ñoğunlukla 

Ñevresel, sosyal ve yönetiĢim becerilerine iliĢkin faktörler baz alınmaktadır. Buradan hareketle bu 

ÑalıĢmada sürdürülebilirlik endeksinde yer alabilmek iÑin finansal performansın tek baĢına yeterli bir 

gösterge olup olmadığının tespit edilmesi amaÑlanmıĢtır. Bu amaÑ iÑin Æok Kriterli Karar Verme 

tekniklerinden ARAS metodundan faydalanılmıĢtır. Kriterlerin ağırlıklandırılması iÑin ise ENTROPĠ 

yöntemi kullanılmıĢtır. 

 

2. LĠTERATÜR TARAMASI 

Æok özellikli karar verme ve Ñok amaÑlı karar verme teknikleri olarak sınıflandırabileceğimiz ÆKKV 

yöntemleri finans literatürde karĢılaĢılan birÑok problemin Ñözümünde sıkÑa kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden ARAS metodu ile yapılan bazı ÑalıĢmalar yöntemin kullanım alanlarının anlaĢılması 

aÑısından aĢağıda özetlenmiĢtir. 

Zavadskas ve Turskis (2010) ÑalıĢmalarında ÆKKV tekniklerinin özelliklerinden bahsetmekle birlikte 

bir takım değiĢiklikleri ortaya koymuĢlar ve ARAS ÆKKV tekniğini oluĢturmuĢlardır. Bu tekniği 

aÑıklamak amacıyla ofis odalarında mikro klimayı değerlendiren bir vaka ÑalıĢması yapılmıĢtır. Bu 

ÑalıĢmada binadaki hava devri, havanın nem oranı, hava sıcaklığı, aydınlatma yoğunluğu, hava debisi 

ve Ñiğlenme noktası gibi kriterler değerlendirilmiĢtir. ÉlÑütler ise uzman kiĢilerin tahminlerine 
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dayanarak kriterlerle karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonucunda kriterleri yüzdeliklerine göre sıralandırarak en iyi 

ve en kötü kriterleri belirlemiĢlerdir. 

Kutut vd. (2013) ÑalıĢmalarında Vilnius'un tarihi kent merkezindeki bazı binaların statüsünü ele 

alarak, binaların temelleri, arkeolojik, tarihi, mimari, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaÑları gibi 

değiĢkenleri dikkate alarak, yeniden yapılandırma ihtiyaÑlarını tespit etmek amacıyla AHP ve ARAS 

Ñok kriterli karar verme tekniklerini karĢılaĢtırmıĢlardır. Sonucunda kültürel miras uzmanlarının, halk 

temsilcilerinin ve yatırımcıların seÑilen her binaya karĢı tutumları dikkate almaya ve değerlendirmeye 

imkan tanımıĢtır. 

Zavadskas ve Turskis (2010), yaptıkları ÑalıĢmada teslimat fiyatı, mali durum, ürün özellikleri, 

standartlar ve bununla ilgili sertifikalar, ticari güÑ ve tedarikÑinin performans kriterlerini göz önünde 

bulundurarak tedarikÑinin paydaĢlarına en uygun olabilecek süreÑleri belirlemesi sağlanmaya 

ÑalıĢılmıĢtır. Bu amaÑla ARAS metoduyla gri iliĢkisel analizi birleĢtirerek ARAS-G metodunu 

kullanmıĢlardır. Bu analiz sonucunda teslimat fiyatı ve ürün özellikleri ön plana Ñıktığı gözlenmiĢtir. 

Ecer (2016), ÑalıĢmasında en uygun Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprice Resource Planning-

ERP) yazılımı sistemlerinin seÑilmesinde Ñok kriterli karar verme yöntemlerinden ARAS yöntemini 

kullanmıĢtır. ÆalıĢmada ÑeĢitli ERP yazılımı seÑim kriterleriyle farklı ERP yazılımı alternatifleri 

incelenmiĢ ve en iyi ERP sistemi seÑimini bu yöntem yardımıyla elde etmiĢtir. 

Yıldırım (2015), yaptığı ÑalıĢmada ARAS yöntemini basamak basamak aÑıklamıĢ ve bir uygulamayla 

desteklemiĢtir. Bu ÑalıĢmayla ARAS yönteminin Bulanık Sistem Teorisi ve yeterli bilginin 

bulunmadığı durumlarda Gri Sistem Teorisi ile entegre olarak kullanılabileceği sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Organ ve Katrancı (2016), yaptıkları ÑalıĢmada kırılgan sekizli olarak ifade edilen Brezilya, 

Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Arjantin, Rusya ve ġili‘nin yaĢanabilirlik düzeyini 

belirlemek iÑin COPRAS ve ARAS Ñok kriterli karar verme tekniklerini kullanmıĢlar ve sonuÑlarını 

karĢılaĢtırmıĢlardır. ÆalıĢmada bu amaÑla kriter olarak yeĢil alan, ortalama yaĢam süresi, GSYĠH, 

nüfus yoğunluğu ve iĢsizlik kriterlerini dikkate almıĢlardır. SonuÑ olarak iki teknikte farklı sonuÑlar 

elde edilmiĢtir. COPRAS‘a göre Rusya yaĢanabilirlik seviyesi en yüksek ülke, ARAS‘a göre ise 

Brezilya yaĢanabilirlik seviyesi en yüksek ülke olarak belirlenmiĢtir. 

Zavadskas, Turskis ve Vilutiene (2010), ÑalıĢmalarında zemin sıvılaĢmasının olduğu yerler iÑin en 

uygun temel kurulum seÑimi iÑin alternatifleri belirlemeye ÑalıĢmıĢlardır. Bu amaÑla kurulum 

maliyetleri, kurulum süresi, seÑim zorluğu, seÑimin avantaj ve dezavantajları, kurulumun 

sürdürülebilir ve transfer edilebilirliği ve önceki tecrübeler kriterleri dikkate alınmıĢtır. Bu kriterlerle 

taban kurulumunda kullanılan 3 farklı seÑeneği karĢılaĢtırmıĢlardır. ARAS yöntemi uygulanmıĢ ve 

sonucunda bu üÑ farklı kurulum seÑeneğinden birisi diğerlerine göre daha ön plana Ñıkarak tercih 

edilmiĢtir. 

Dadelo vd. (2012), güvenlik personeli seÑiminde; savunma konusunda verilen teorik ve pratik eğitim 

süresi, mesleki etkinlik, mesleki bilgi, mücadele edebilme gücü kardiyo solunum durumu gibi kriterler 

belirlemiĢ bu kriterlerin sıralanması konusunda ARAS yöntemini kullanmıĢlardır. SonuÑ olarak 

seÑilecek her bir bireyin sorunlu alanları ve performansları değerlendirilmiĢtir. ARAS yönteminin bu 

sorunlara Ñözüm getirebileceği öngörülmüĢtür. 

Baleţentis vd. (2012) ARAS yöntemiyle birlikte üÑ farklı ÆKKV tekniğini kullanarak Litvanya‘da 

faaliyet gösteren iktisadi kuruluĢları değerlendirerek ortaya Ñıkan sonuÑları karĢılaĢtırmıĢlardır. Buna 

göre uygulanan üÑ ÆKKV tekniği ile birbiriyle iliĢkili ve doğru sonuÑlar elde edildiği 

gözlemlenmiĢtir. 

Reza ve Majid (2013) bankaların internet bankacılığına duyulan güveni ARAS yöntemiyle 

değerlendirmiĢlerdir. ÆalıĢmayla bankacılık yapısı ve iletiĢiminin yanı sıra internet bankacılığına olan 

güveni de ortaya koymuĢlardır. ARAS yöntemiyle elde edilen sonuÑlarla önemli görülen üÑ bankanın 

diğer bankalara yol gösterebileceği tespit edilmiĢtir. 

Baleţentis ve Štreimikienė (2013) Litvanya‘nın sürdürülebilir kalkınma önceliklerinin sıralanmasında 

ÆKKV tekniklerinden ARAS ve TOPSIS yöntemlerinden yararlanmıĢlardır. Yapılan ÑalıĢmanın 

sonucunda her iki yönteme göre sürdürülebilirlik değerlendirmesinin pozitif trend gösterdiğini ortaya 

konulmuĢtur. 

Chatterjee ve Bose (2013) rüzgar Ñiftliklerinin satıĢında satıcının seÑimlerinde etkili olan kriterleri 

belirlemek iÑin ARAS ve COPRAS yöntemlerini kullanmıĢlardır. ÆalıĢmalarında özellikle kararların 

birbirine bağlı oldukları ve bazı durumlarda ÑeliĢkilerin ortaya Ñıkması nedeniyle bu yöntemleri 
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kullanmaya karar vermiĢlerdir. ÆalıĢmanın sonucunda uygulanabilir ve iyi Ñözümler sunabileceğini 

tespit etmiĢlerdir. 

Türkiye sermaye piyasaları iÑin yeni bir endeks olması nedeniyle Sürdürülebilirlik Endeksinin konu 

olan ulusal ÑalıĢmalar sınırlıdır. Bu ÑalıĢmalardan 3 tanesi aĢağıda özetlenmiĢtir. 

Æıtak ve Ersoy (2016) hisse senedi getiri oranları ve PD/DD oranı üzerinden sürdürülebilirlik 

endeksine katılan firmalara yatırımcıların göstermiĢ oldukları tepkiyi araĢtırmıĢlardır. ÆalıĢmaya 

iĢletmelerin endekse katılmalarından önceki ve sonraki 10‘ar günlük getiri oranları dahil edilmiĢtir. 

Olay ÑalıĢması yapılan araĢtırmada hisse senedi getiri oranlarında anlamlı bir fark bulunamamıĢ ancak 

PD/DD oranları endekste yer almayan diğer firmalara göre daha yüksek ÑıkmıĢtır. Analiz sonucuna 

göre endeks aÑıklandıktan sonra kısa dönemde yatırımcıların hisse senetlerine talebin arttığı 

görülmüĢtür. 

ġahin ve Akgün (2016) BIST sürdürülebilirlik endeksinde bulunan iĢletmelerin finansal etkinliklerinin 

ölÑümü ve geliĢme gösterip göstermediği araĢtırılmıĢlardır. Bu amaÑla 2016 yılında endekste iĢlem 

gören 18 iĢletmenin 2012-2015 yılları arasındaki finansal verileri kullanılarak veri zarflama analizi 

uygulanmıĢtır. Analiz sonucuna göre yıllar itibariyle iĢletmelerin finansal etkinliklerinin arttığı 

gözlenmiĢtir. 

Gök ve Ézdemir (2017) ÑalıĢmalarında 4 Kasım 2014-30 Aralık 2016 dönemine ait günlük kapanıĢ 

fiyatlarıyla BĠST Sürdürülebilirlik Endeksi ile BIST 100 endeksini performansları aÑısından 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Sharpe rasyosu ve Jensen Alfasının hesaplanmasıyla yapılan analiz sonucunda 

Sürdürülebilirlik Endeksinin sermaye piyasalarının yatırımcıları iÑin teĢvik edici bir unsura sahip 

olmadığı, her iki endeksin performanslarının birbirlerinden sistematik olarak farklılaĢmadığı sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. 

 

3. VERĠ SETĠ VE YÖNTEM  

Bu ÑalıĢmanın amacı Ģirketler aÑısından sürdürülebilirlik endeksinde yer alabilmek iÑin finansal 

performansın diğer faktörlere nazaran önem derecesini belirlemeye ÑalıĢmaktır. Bu amaÑla Kasım 

2014-Ekim 2015 dönemi iÑin değerlemeye tabi tutulan BIST 30 Ģirketleri, Kasım 2015-Ekim 2016 

dönemi iÑin değerlemeye tabi tutulan BIST 50 Ģirketleri ile Kasım 2016-Ekim 2017 dönemi iÑin 

değerlemeye tabi tutulan 63 ayrı Ģirket ÑalıĢmanın örneklemi olarak belirlenmiĢtir. ÆalıĢmanın 

kapsamı Tablo 1‘de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 1: ÆalıĢmanın ve Endeksin Kapsamı 
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Kasım 2014 - 

Ekim 2015 
30 15 1 7 4 11 22 

Kasım 2015 - 

Ekim 2016 
50 29 3 11 7 22 36 

Kasım 2016 - 

Ekim 2017 
63 42 3 13 8 34 47 

 

Érneklemdeki mali kuruluĢlar dıĢındaki Ģirketlerin finansal performansları 10 finansal oran (ÆalıĢma 

Sermayesi Devir Hızı, Duran Varlık Devir Hızı, Net Kar Marjı, Éz Sermaye Karlılığı, Aktif Karlılığı, 

Cari Oran, Finansman Oranı, KaldıraÑ Oranı, Yatırım Oranı ve Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye) 

kullanılarak ARAS yöntemiyle ölÑülmüĢ ve elde edilen sıralama ile endekste yer alan Ģirketler 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Analiz kapsamında ele alınan ve literatürde sıklıkla finansal performans göstergesi 

olarak kullanılan oranlara iliĢkin veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)‘ndan 
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(http://www.kap.gov.tr) alınan bilanÑo ve gelir tablolarından yararlanılarak hesaplanmıĢtır. Endekste 

yer alacak Ģirketler her yıl Kasım-Ekim dönemi iÑin bir kez belirlendiğinden Kasım 2014-Ekim 2015 

dönemi iÑin 2014 yılının mali tablolarından, diğer dönemler iÑin ise sırasıyla 2015 ve 2016 yılları mali 

tablolarından faydalanılmıĢtır. ÆalıĢmada kullanılan finansal oranlar Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. 

ÆalıĢmada, yıllara göre sırasıyla 22, 36 ve 47 karar noktası (alternatifler/Ģirketler) ve 10 

değerlendirme faktörü (kriterler/finansal oranlar) bulunmaktadır. 

 

Tablo 2: ÆalıĢmada Kullanılan Finansal Oranlar 

Grup Finansal Oranın Açılımı Kod 
Beklenen 

Değer 

Faaliyet 

ÆalıĢma Sermayesi Devir Hızı (Net SatıĢlar/Dönen 

Varlıklar) 
F1 

Yüksek 

olmalı 

Duran Varlık Devir Hızı (Yatırım Karlılığı) (Net 

SatıĢlar/Duran Varlıklar) 
F2 

Yüksek 

olmalı 

Karlılık 

Net Kar Marjı (Net Kar/Net SatıĢlar) K1 
Yüksek 

olmalı 

Éz Sermaye Karlılığı (Net Kar/Ézkaynaklar) K2 
Yüksek 

olmalı 

Aktif Karlılığı (Net Kar/Toplam Aktifler) K3 
Yüksek 

olmalı 

Likidite Cari Oran (Dönen Varlıklar / KVYK) L1 >2 

Finansal 

(Mali)  

Yapı 

Finansman Oranı (Ézkaynaklar/Toplam Yabancı 

Kaynaklar) 
M1 >1 

KaldıraÑ Oranı (Toplam Yabancı Kaynaklar/Toplam 

Aktifler) 
M2 <0,5 

Yatırım Oranı (Maddi Duran Varlıklar/Ézkaynaklar) M3 >0,7 

Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye M4 >1 

 

Günümüzde gerek bireysel gerekse büyük ölÑekli kararlar vermek durumunda olan insanlar bu 

kararları verirken tek bir kriterden ziyade birden fazla kriteri dikkate alarak karara varırlar. Æok 

kriterli karar verme, bir Ñok disiplinin bir araya gelip karar alıcıya birden fazla boyutla karar verme 

problemini değerlendirme ve karar alma imkanı sunan tekniklerin bir araya getirildiği yapıdır. Æok 

kriterli karar verme problemleri ise, Ñoklu değiĢkenlerin optimize edildiği mümkün Ñözüm setleri 

iÑinde en iyi alternatifin seÑildiği problemler olarak ifade edilebilir (Yıldırım ve Énder, 2015: 15). 

Æok kriterli karar verme problemlerin Ñözümünde kullanılan birÑok teknik bulunmaktadır. Bunların 

iÑerisinde yeni yeni kullanılmaya baĢlanan ve görece güncel olan ARAS Ñok kriterli karar verme 

tekniği de yer almaktadır. 

Tipik ÆKKV problemi aynı anda göz önünde bulundurulması gereken farklı karar kriterlerini belirli 

bir sıraya koyarak incelemektedir. ARAS yöntemine göre ise araĢtırmaya konu olan alternatif 

kriterlerin fayda fonksiyonu değerlerini, araĢtırmacı tarafından eklenen optimal alternatif kritere ait 

fayda fonksiyonu ile karĢılaĢtırmaktadır (Zavadskas ve Turskis, 2010: 163).  

ARAS yöntemine ek olarak ağırlıklandırılmıĢ normalize karar matrisi oluĢturulurken ENTROPĠ 

ağırlık yöntemiyle elde edilen kriter ağırlıkları kullanılmıĢtır. ENTROPĠ yönteminin kullanılmasının 

en önemli nedeni ise Ñok kriterli karar verme sorunlarının Ñözümünde kullanılan yöntemlerde 

kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde ÑalıĢmayı yapan araĢtırmacıların tecrübe ve bilgilerine 

dayanan sübjektif verilerin yerine kullanılabilmesidir (PerÑin ve Sönmez, 2018: 570). 

ENTROPĠ yönteminde ağırlıkların belirlenmesi iÑin dört adım izlenmesi gerekmektedir. Bu adımlar 

sırasıyla aĢağıdaki gösterilmiĢtir. 

Adım: Karar matrisinin oluĢturulması (Wang ve Lee, 2009: 8982); 

Bir karar verme sorununda m alternatif sayısını, n ise kriter sayısını göstermektedir. Buna göre matris 

aĢağıdaki gibidir. 
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     (a) 

Adım: Normalize karar matrisinin oluĢturulması (Émürbek vd. 2017: 31); 

Normalize karar matrisini oluĢturmak iÑin aĢağıdaki eĢitlikler kullanılmıĢtır. 

 

Fayda durumunda; 

 
𝑟 𝑗 =   𝑗 / 𝑚𝑎  𝑗   ( i = 1…,m; J= 1,…, n )    (b) 

 

Maliyet durumunda; 

 

𝑟 𝑗= 𝑚 𝑛 𝑗/   𝑗   ( i = 1…,m; J= 1,…, n )    (c) 

 

 

Adım: Tüm durumların entropi değerlerinin hesaplanması (Æakır ve PerÑin, 2013: 83); 

   (d) 

EĢitlikte yer alan fij değerinin hesaplanması 

 

    (e) 

fij değerlerinin aynı olması durumunda j kriterinin entopisi maksimum olmakta diğer bir ifade ile ej =1 
olmaktadır.   

Adım: Kriterlerin entropi ağırlıklarının hesaplanması 

Entropi ağırlıkları aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla elde edilmektedir. 

    (f) 

Bu eĢitlik sonucunda elde edilen entropi ağırlık değerleri, ARAS yönteminde ağırlıklı normalize karar 

tablosu oluĢturulurken kullanılmıĢtır. 

ARAS yöntemi de dört basamaktan oluĢmaktadır. Bunları Ģu Ģekilde aÑıklayabiliriz. 

Birinci safhada, herhangi bir karar verme probleminde olduğu gibi karar matrisinin oluĢturulmasını 

iÑerir (Madic vd., 2014, 74). 

   (1) 

Bu matriste m alternatif sayısını, n ise kriter sayısını göstermektedir. Ayrıca karar matrisinin üzerinde 

Xij i. Alternatifin j. Kriterde gösterdiği performans değerini X0j ise j. Kriterin optimal değerini ifade 

etmektedir (Yıldırım, 2015: 289). 

Eğer j kriterinin optimal değeri bilinmiyorsa, kriterin fayda veya maliyet özelliğine göre optimal 

değeri aĢağıdaki gibi hesaplanabilir (Zavadskas ve Turskis, 2010, 163) 
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X0j = maxiXij  fayda durumunda;    (2) 

              
 

X0j = miniXij  maliyet durumunda;    (3) 

              
 

Ġkinci safhada, normalize karar matrisinin oluĢturulması safhasıdır. Bu matriste normalize karar 

matrisinin X, değerler xij tanımlanır (Zavadskas ve Turskis: 2010, 163). 

Tercih edilen değerler maksimum diğer bir ifade ile fayda durumundaysa Ģu Ģekilde hesaplanır 

(Balezentiene ve Kusta, 2012: 4). 

        (4)  

   

Tercih edilen değerler minimum diğer bir ifadeyle maliyet durumundaysa normalize edilme iĢlemi iki 

aĢamada gerÑekleĢir. Ġlk aĢamada değerler maliyet durumundan fayda durumuna dönüĢtürülür ikinci 

aĢamada ise normalize değerler aĢağıdaki gibi hesaplanır (Yıldırım, 2015: 289). 

Birinci aĢamada    

         (5) 

Ġkinci aĢamada  

       (6) 

Formüldeki iĢlemler tamamlandıktan sonra aĢağıdaki matris elde edilir. 

  (7) 

ÊÑüncü safhada, normalize karar matrisinin oluĢturulmasının ardından uzman görüĢüne veya yazarın 

bizatihi belirlediği subjektif veriler vasıtasıyla saptanan wj kriter önem dereceleri kullanılarak ağırlıklı 

normalize karar matrisi oluĢturulur. Kriterlere ait önem dereceleri 0<wj<1 koĢulunu sağlamaktadır. 

Ağırlıklar toplamı ve ağırlıklı normalize değerler Ģu Ģekilde hesaplanmaktadır (Madic vd., 2014: 75); 

       (8) 

       (9) 

Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra ağırlıklı normalize karar matrisi aĢağıdaki gibi oluĢmaktadır. 
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               (10) 

Son safha da ise, optimallik fonksiyon değerinin belirlenmesidir. Bu amaÑla aĢağıda i alternatiflerinin 

optimallik fonksiyonunun değeri Si olarak aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Zavadskas ve Turskis, 

2010: 163). 

                 (11) 

Bu hesaplamanın ardında elde edilen değerlerin büyük olanları en iyi alternatifleri, küÑük olanları ise 

en kötü alternatifleri ifade etmektedir. Sonrasında elde edilen Si değerini S0 değerine oranlayarak 

fayda dereceleri hesaplanır. Fayda derecesi Ki olarak gösterilmektedir.  

                  (12) 

Yukarıdaki denklemle hesaplanan Ki değerleri 0 ile 1 arasında büyükten küÑüğe doğru sıralanmakta 

ve böylece alternatiflerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

4. BULGULAR 

Yapılan ÑalıĢmada ARAS yöntemi kullanılmıĢ ve örnek olması amacıyla aĢağıda Kasım 2014-Ekim 

2015 dönemi Ģirketleri iliĢkin Ñözüm tablolarına yer verilmiĢtir.  

Bu aĢamada Ģirketin finansal tablolarından elde edilen veriler ile optimal değerleri matrise eklenerek 

Tablo 3 elde edilmiĢtir. Bu matris yukarıda yer alan (2) ve (3) nolu eĢitlikler kullanılarak 

oluĢturulmuĢtur. Optimal değerler kriterlerin fayda ve maliyet indeksi olma durumlarına göre 

belirlenmiĢtir. ÆalıĢma kapsamında analize dahil edilen kaldıraÑ oranı maliyet indeksi olduğu iÑin her 

yıl iÑin minimum değerleri, diğer finansal oranlar fayda indeksi olduğu iÑin her yıl iÑin maksimum 

değerleri alınmıĢtır. 
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Tablo 3: Karar Matrisine Ait Veri Seti (2014 Yılı) 

Kod F1 F2 K1 K2 K3 L1 M1 M2 M3 M4 

OPTĠMAL 

DEĞER 
7,980 10,144 0,414 0,703 1,053 2,391 0,295 3,099 2,331 1,967 

ARCLK 1,477 3,190 0,000 0,000 0,000 0,550 0,645 1,912 0,412 0,493 

ASELS 1,060 0,950 0,140 0,070 0,158 0,802 0,555 1,961 0,385 0,695 

BIMAS 7,980 10,144 0,027 0,122 0,344 0,550 0,645 0,897 1,081 1,172 

ENKAI 0,198 0,143 0,118 0,703 1,053 2,007 0,333 2,401 0,312 0,704 

EREGL 1,558 1,341 0,145 0,104 0,161 1,833 0,353 2,374 0,795 0,667 

FROTO 4,031 2,788 0,050 0,082 0,216 0,615 0,619 0,995 1,136 1,003 

KCHOL 2,753 1,747 0,062 0,066 0,144 0,846 0,542 1,305 0,616 0,871 

KRDMD 1,806 0,940 0,151 0,093 0,211 0,797 0,556 1,419 1,375 0,867 

MGROS 4,697 2,102 0,012 0,018 0,107 0,197 0,836 0,637 1,401 1,343 

PETKM 2,338 2,045 0,002 0,002 0,004 1,360 0,424 1,555 0,832 0,762 

PGSUS 2,042 1,521 0,047 0,041 0,123 0,489 0,671 1,749 1,663 0,758 

SAHOL 0,096 0,087 0,414 0,019 0,118 0,190 0,840 0,650 0,106 1,967 

SISE 1,216 1,027 0,061 0,034 0,058 1,417 0,414 2,974 0,719 0,641 

TAVHL 1,033 0,540 0,234 0,083 0,295 0,392 0,718 2,645 0,241 0,755 

TCELL 0,905 1,162 0,119 0,061 0,086 2,391 0,295 2,666 0,353 0,555 

THYAO 3,680 0,954 0,075 0,057 0,199 0,403 0,713 0,772 2,331 1,083 

TKFEN 1,375 2,632 0,013 0,012 0,029 0,674 0,597 1,429 0,594 0,635 

TOASO 1,951 2,247 0,077 0,081 0,256 0,459 0,685 1,130 0,723 0,883 

TRKCM 1,085 0,800 0,147 0,068 0,117 1,374 0,421 2,606 0,600 0,688 

TTKOM 2,121 1,010 0,145 0,099 0,312 0,464 0,683 1,518 1,298 0,860 

TUPRS 5,682 2,659 0,037 0,067 0,237 0,395 0,717 0,817 1,716 1,117 

ULKER 1,419 2,512 0,081 0,074 0,191 0,628 0,614 3,099 0,463 0,455 

 

Tablo 4 entropi ağırlık değerlerini hesaplayabilmek iÑin fayda ve maliyet kriterlerine göre (b) ve (c) 

eĢitlikleri kullanılarak oluĢturulan normalize karar matrisini göstermektedir. 
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Tablo 4: Fayda ve Maliyet Kriterlerine Göre Entropi Değerleri ĠÑin Normalize EdilmiĢ Karar Matrisi 

(2014 Yılı) 

Kod F1 F2 K1 K2 K3 L1 M1 M2 M3 M4 

ARCLK 0,185 0,314 0,000 0,000 0,000 0,230 0,457 0,617 0,177 0,250 

ASELS 0,133 0,094 0,339 0,100 0,150 0,335 0,532 0,633 0,165 0,353 

BIMAS 1,000 1,000 0,066 0,174 0,327 0,230 0,457 0,289 0,464 0,596 

ENKAI 0,025 0,014 0,286 1,000 1,000 0,839 0,887 0,775 0,134 0,358 

EREGL 0,195 0,132 0,350 0,148 0,153 0,767 0,836 0,766 0,341 0,339 

FROTO 0,505 0,275 0,121 0,117 0,205 0,257 0,476 0,321 0,487 0,510 

KCHOL 0,345 0,172 0,149 0,094 0,137 0,354 0,545 0,421 0,264 0,443 

KRDMD 0,226 0,093 0,365 0,133 0,200 0,333 0,530 0,458 0,590 0,441 

MGROS 0,589 0,207 0,029 0,025 0,102 0,082 0,353 0,205 0,601 0,683 

PETKM 0,293 0,202 0,005 0,003 0,004 0,569 0,696 0,502 0,357 0,387 

PGSUS 0,256 0,150 0,112 0,058 0,117 0,205 0,439 0,564 0,714 0,385 

SAHOL 0,012 0,009 1,000 0,027 0,112 0,080 0,351 0,210 0,045 1,000 

SISE 0,152 0,101 0,148 0,048 0,055 0,592 0,713 0,960 0,309 0,326 

TAVHL 0,130 0,053 0,567 0,118 0,280 0,164 0,411 0,853 0,104 0,384 

TCELL 0,113 0,115 0,289 0,087 0,082 1,000 1,000 0,860 0,151 0,282 

THYAO 0,461 0,094 0,182 0,081 0,189 0,169 0,414 0,249 1,000 0,551 

TKFEN 0,172 0,259 0,031 0,017 0,028 0,282 0,494 0,461 0,255 0,323 

TOASO 0,244 0,222 0,187 0,115 0,243 0,192 0,430 0,364 0,310 0,449 

TRKCM 0,136 0,079 0,355 0,096 0,111 0,575 0,700 0,841 0,258 0,350 

TTKOM 0,266 0,100 0,350 0,141 0,297 0,194 0,432 0,490 0,557 0,437 

TUPRS 0,712 0,262 0,089 0,095 0,225 0,165 0,412 0,264 0,736 0,568 

ULKER 0,178 0,248 0,196 0,105 0,182 0,263 0,480 1,000 0,198 0,231 

 

Bu aĢamada ise her bir kritere ait ağırlıkları belirlemek iÑin entropi ağırlık yöntemi kullanılmıĢtır. 

Tablo 4‘deki normalize karar matrisindeki veriler ve (d), (e) ve (f) eĢitlikleri kullanılarak elde edilen 

kriter ağırlıkları Tablo 5‘de gösterilmiĢtir.  
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Tablo 5: Entropi Değerinin Hesaplanması (2014 Yılı) 

Kod F1 F2 K1 K2 K3 L1 M1 M2 M3 M4 

ARCLK -0,10 -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,12 -0,15 -0,08 -0,09 

ASELS -0,08 -0,08 -0,18 -0,12 -0,12 -0,13 -0,14 -0,15 -0,08 -0,12 

BIMAS -0,29 -0,34 -0,06 -0,17 -0,20 -0,10 -0,12 -0,09 -0,16 -0,17 

ENKAI -0,02 -0,02 -0,16 -0,37 -0,34 -0,24 -0,19 -0,18 -0,07 -0,12 

EREGL -0,11 -0,11 -0,18 -0,16 -0,12 -0,23 -0,19 -0,17 -0,13 -0,12 

FROTO -0,20 -0,18 -0,09 -0,13 -0,15 -0,11 -0,13 -0,10 -0,17 -0,16 

KCHOL -0,16 -0,13 -0,10 -0,11 -0,11 -0,14 -0,14 -0,12 -0,11 -0,14 

KRDMD -0,12 -0,08 -0,19 -0,15 -0,15 -0,13 -0,14 -0,12 -0,19 -0,14 

MGROS -0,22 -0,15 -0,03 -0,04 -0,09 -0,05 -0,10 -0,07 -0,19 -0,19 

PETKM -0,14 -0,15 -0,01 -0,01 -0,01 -0,19 -0,16 -0,13 -0,14 -0,13 

PGSUS -0,13 -0,12 -0,08 -0,08 -0,10 -0,09 -0,12 -0,14 -0,21 -0,13 

SAHOL -0,01 -0,01 -0,32 -0,04 -0,10 -0,05 -0,10 -0,07 -0,03 -0,23 

SISE -0,09 -0,09 -0,10 -0,07 -0,06 -0,19 -0,17 -0,20 -0,12 -0,11 

TAVHL -0,08 -0,06 -0,24 -0,13 -0,18 -0,08 -0,12 -0,19 -0,06 -0,13 

TCELL -0,07 -0,10 -0,16 -0,11 -0,08 -0,26 -0,21 -0,19 -0,07 -0,10 

THYAO -0,19 -0,09 -0,12 -0,10 -0,14 -0,08 -0,12 -0,08 -0,26 -0,16 

TKFEN -0,10 -0,17 -0,03 -0,03 -0,03 -0,12 -0,13 -0,12 -0,11 -0,11 

TOASO -0,13 -0,16 -0,12 -0,13 -0,17 -0,09 -0,12 -0,11 -0,12 -0,14 

TRKCM -0,08 -0,07 -0,18 -0,12 -0,10 -0,19 -0,17 -0,19 -0,11 -0,12 

TTKOM -0,13 -0,09 -0,18 -0,15 -0,19 -0,09 -0,12 -0,13 -0,18 -0,14 

TUPRS -0,25 -0,17 -0,07 -0,12 -0,16 -0,08 -0,12 -0,08 -0,22 -0,17 

ULKER -0,10 -0,17 -0,12 -0,12 -0,14 -0,11 -0,13 -0,21 -0,09 -0,09 

Ej -0,908 -0,883 -0,877 -0,799 -0,875 -0,930 -0,985 -0,966 -0,937 -0,980 

wj 0,107 0,136 0,143 0,234 0,145 0,081 0,018 0,039 0,074 0,024 

 

ARAS yönteminin ikinci safhasında yer alan (4), (5) ve (6) nolu eĢitlikler kullanılarak elde edilen her 

bir kritere ait verilerle Tablo 6‘daki normalize karar matrisi oluĢturulmuĢtur. Böylece alternatiflerin 

büyüklükleri daha küÑük değerlere Ñekilerek alternatif kararların karĢılaĢtırılabilmesi sağlanmıĢtır. 
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Tablo 6: Normalize EdilmiĢ Karar Matrisi (2014 Yılı) 

Kod F1 F2 K1 K2 K3 L1 M1 M2 M3 M4 

OPTĠMAL 

DEĞER 
0,136 0,193 0,161 0,264 0,192 0,113 0,077 0,076 0,108 0,094 

ARCLK 0,025 0,061 0,000 0,000 0,000 0,026 0,035 0,047 0,019 0,024 

ASELS 0,018 0,018 0,055 0,026 0,029 0,038 0,041 0,048 0,018 0,033 

BIMAS 0,136 0,193 0,011 0,046 0,063 0,026 0,035 0,022 0,050 0,056 

ENKAI 0,003 0,003 0,046 0,264 0,192 0,095 0,068 0,059 0,015 0,034 

EREGL 0,027 0,025 0,056 0,039 0,029 0,086 0,064 0,058 0,037 0,032 

FROTO 0,069 0,053 0,019 0,031 0,039 0,029 0,037 0,025 0,053 0,048 

KCHOL 0,047 0,033 0,024 0,025 0,026 0,040 0,042 0,032 0,029 0,042 

KRDMD 0,031 0,018 0,059 0,035 0,039 0,038 0,041 0,035 0,064 0,041 

MGROS 0,080 0,040 0,005 0,007 0,020 0,009 0,027 0,016 0,065 0,064 

PETKM 0,040 0,039 0,001 0,001 0,001 0,064 0,053 0,038 0,039 0,036 

PGSUS 0,035 0,029 0,018 0,015 0,023 0,023 0,034 0,043 0,077 0,036 

SAHOL 0,002 0,002 0,161 0,007 0,022 0,009 0,027 0,016 0,005 0,094 

SISE 0,021 0,019 0,024 0,013 0,011 0,067 0,055 0,073 0,033 0,031 

TAVHL 0,018 0,010 0,091 0,031 0,054 0,018 0,031 0,065 0,011 0,036 

TCELL 0,015 0,022 0,046 0,023 0,016 0,113 0,077 0,066 0,016 0,026 

THYAO 0,063 0,018 0,029 0,021 0,036 0,019 0,032 0,019 0,108 0,052 

TKFEN 0,024 0,050 0,005 0,004 0,005 0,032 0,038 0,035 0,028 0,030 

TOASO 0,033 0,043 0,030 0,030 0,047 0,022 0,033 0,028 0,034 0,042 

TRKCM 0,019 0,015 0,057 0,025 0,021 0,065 0,054 0,064 0,028 0,033 

TTKOM 0,036 0,019 0,056 0,037 0,057 0,022 0,033 0,037 0,060 0,041 

TUPRS 0,097 0,050 0,014 0,025 0,043 0,019 0,032 0,020 0,080 0,053 

ULKER 0,024 0,048 0,032 0,028 0,035 0,030 0,037 0,076 0,022 0,022 

 

ÆalıĢmanın bu aĢamasında diğer Ñok kriterli karar verme teknikleri gibi ARAS yönteminde de 

kriterlere ait önem derecelerine göre ağırlık verilmesi söz konusudur. ÆalıĢmalarda bu ağırlıklar 

ÑalıĢmayı yapan araĢtırmacılar tarafından belirlenmektedir. Ancak bu ÑalıĢmada entropi ağırlık 

yönteminden elde edilen her bir kritere ait ağırlıklar kullanılarak Tablo 7‘deki sonuÑlara ulaĢılmıĢtır. 
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Tablo 7: Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi (2014 Yılı) 

Kod F1 F2 K1 K2 K3 L1 M1 M2 M3 M4 

OPTĠMAL 

DEĞER 
0,015 0,026 0,023 0,062 0,028 0,009 0,001 0,003 0,008 0,002 

ARCLK 0,003 0,008 0,000 0,000 0,000 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 

ASELS 0,002 0,002 0,008 0,006 0,004 0,003 0,001 0,002 0,001 0,001 

BIMAS 0,015 0,026 0,002 0,011 0,009 0,002 0,001 0,001 0,004 0,001 

ENKAI 0,000 0,000 0,007 0,062 0,028 0,008 0,001 0,002 0,001 0,001 

EREGL 0,003 0,003 0,008 0,009 0,004 0,007 0,001 0,002 0,003 0,001 

FROTO 0,007 0,007 0,003 0,007 0,006 0,002 0,001 0,001 0,004 0,001 

KCHOL 0,005 0,005 0,003 0,006 0,004 0,003 0,001 0,001 0,002 0,001 

KRDMD 0,003 0,002 0,008 0,008 0,006 0,003 0,001 0,001 0,005 0,001 

MGROS 0,009 0,005 0,001 0,002 0,003 0,001 0,000 0,001 0,005 0,002 

PETKM 0,004 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,001 0,001 0,003 0,001 

PGSUS 0,004 0,004 0,003 0,004 0,003 0,002 0,001 0,002 0,006 0,001 

SAHOL 0,000 0,000 0,023 0,002 0,003 0,001 0,000 0,001 0,000 0,002 

SISE 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,005 0,001 0,003 0,002 0,001 

TAVHL 0,002 0,001 0,013 0,007 0,008 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 

TCELL 0,002 0,003 0,007 0,005 0,002 0,009 0,001 0,003 0,001 0,001 

THYAO 0,007 0,002 0,004 0,005 0,005 0,002 0,001 0,001 0,008 0,001 

TKFEN 0,003 0,007 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,002 0,001 

TOASO 0,004 0,006 0,004 0,007 0,007 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 

TRKCM 0,002 0,002 0,008 0,006 0,003 0,005 0,001 0,003 0,002 0,001 

TTKOM 0,004 0,003 0,008 0,009 0,008 0,002 0,001 0,001 0,004 0,001 

TUPRS 0,010 0,007 0,002 0,006 0,006 0,002 0,001 0,001 0,006 0,001 

ULKER 0,003 0,006 0,005 0,006 0,005 0,002 0,001 0,003 0,002 0,001 

 

Uygulamanın son aĢamasında ise (11) nolu eĢitlik kullanılarak Tablo 8‘deki optimallik fonksiyon 

değerleri (Si) değeri elde edilmiĢtir. 

 

Tablo 8: Optimallik Fonksiyon Değerleri 

Kod 
2014 2015 2016 

Si %Ki Sıra Si %Ki Sıra Si %Ki Sıra 

Optimal 0,1772 
  

0,1268 
  

0,1143 
  

ADEL - - - - - - 0,0194 0,17 17 

AEFES - - - 0,0142 0,11 34 0,0119 0,10 39 

AFYON - - - - - - 0,0181 0,16 21 

AKSEN - - - 0,0156 0,12 32 0,0203 0,18 16 

ALCTL - - - - - - 0,0251 0,22 10 

ARCLK 0,0175 0,10 22 0,0233 0,18 16 0,0159 0,14 26 

ASELS 0,0303 0,17 16 0,0162 0,13 31 0,0167 0,15 23 

BAGFS - - - 0,0450 0,35 3 0,0087 0,08 46 

BIMAS 0,0708 0,40 2 0,0523 0,41 2 0,0334 0,29 5 

BIZIM - - - 0,0687 0,54 1 0,0429 0,38 2 

BRISA - - - 0,0243 0,19 12 0,0140 0,12 31 

CCOLA - - - 0,0182 0,14 25 0,0130 0,14 35 
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DOAS - - - 0,0376 0,30 4 0,0347 0,30 3 

DOHOL - - - 0,0113 0,09 35 0,0087 0,08 45 

ECILC - - - - - - 0,0259 0,23 8 

EGEEN - - - - - - 0,0457 0,40 1 

ENKAI 0,1100 0,62 1 0,0295 0,23 7 0,0246 0,22 11 

EREGL 0,0417 0,24 3 0,0280 0,22 10 0,0210 0,18 15 

FROTO 0,0393 0,22 6 0,0314 0,25 6 0,0217 0,19 14 

GLYHO - - - - - - 0,0005 0,00 47 

GOLTS - - - 0,0173 0,14 30 0,0116 0,10 40 

GOODY - - - 0,0355 0,28 5 - - - 

GUBRF - - - 0,0223 0,18 19 0,0104 0,09 42 

IHLAS - - - -0,0036 -0,03 36 - - - 

KCHOL 0,0309 0,17 15 0,0229 0,18 17 0,0143 0,13 30 

KONYA - - - - - - 0,0343 0,30 4 

KORDS - - - - - - 0,0184 0,16 20 

KRDMD 0,0388 0,22 7 0,0147 0,12 33 0,0101 0,09 43 

MGROS 0,0272 0,15 18 0,0207 0,16 21 0,0245 0,21 12 

NETAS - - - - - - 0,0125 0,11 37 

OTKAR - - - 0,0179 0,14 28 0,0149 0,13 27 

PETKM 0,0213 0,12 20 0,0283 0,22 9 0,0192 0,17 18 

PGSUS 0,0278 0,16 17 0,0198 0,16 23 0,0132 0,12 34 

SAHOL 0,0327 0,18 14 0,0217 0,17 20 0,0133 0,12 33 

SISE 0,0252 0,14 19 0,0240 0,19 13 0,0176 0,15 22 

TATGD - - - - - - 0,0271 0,24 7 

TAVHL 0,0378 0,21 8 0,0184 0,14 24 0,0094 0,08 44 

TCELL 0,0338 0,19 11 0,0233 0,18 15 0,0144 0,13 28 

THYAO 0,0357 0,20 9 0,0259 0,20 11 0,0144 0,13 29 

TKFEN 0,0192 0,11 21 0,0180 0,14 26 0,0138 0,12 32 

TOASO 0,0344 0,19 10 0,0225 0,18 18 0,0161 0,14 25 

TRKCM 0,0328 0,19 13 0,0201 0,16 22 0,0191 0,17 19 

TTKOM 0,0408 0,23 5 0,0180 0,14 27 0,0115 0,10 41 

TTRAK - - - - - - 0,0240 0,21 13 

TUPRS 0,0415 0,23 4 0,0285 0,23 8 0,0164 0,14 24 

ULKER 0,0333 0,19 12 0,0235 0,19 14 0,0126 0,11 36 

VESBE - - - - - - 0,0253 0,22 9 

VESTL - - - 0,0177 0,14 29 0,0122 0,11 38 

ZOREN - - - - - - 0,0331 0,29 6 

 

Optimallik fonksiyon değeri elde edildikten sonra (12) nolu eĢitlik kullanılarak fayda derecesi (Ki) 

hesaplanmıĢtır. Yukarıda Kasım 2014-Ekim 2015 sürdürülebilirlik endeksine dahil olan Ģirketlerin 

uygulama sonuÑları gösterilmiĢtir. Aynı yöntemler ÑalıĢmanın örneklemi iÑerisinde yer alan diğer 

dönemlere de uygulanmıĢ ve toplu sonuÑlar Tablo 9‘da özetlenmiĢtir. 

 

 

 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
624 

Tablo 9: Yıllar Ġtibariyle Tahmin BaĢarı Sıralaması 

Dönem 

Endeks 

Kapsamındaki 

ġirket Sayısı 

Analizin  

Kapsamı 
Örneklem 

Tahmin  

BaĢarısı 

Kasım 2014-Ekim 2015 15 11 22 5/11 

Kasım 2015-Ekim 2016 29 22 36 14/22 

Kasım 2016-Ekim 2017 42 34 47 25/34 

 

SonuÑlar, dönemler itibariyle değerlendirildiğinde Kasım 2014-Ekim 2015 döneminde değerlemeye 

tabi tutulan 30 Ģirketten 22 tanesi örneklem kapsamında incelenmiĢ ve aynı kriterlerle sürdürülebilirlik 

endeksinde yer alan 15 Ģirketten 11 tanesi analiz kapsamında finansal performans sıralaması aÑısından 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu Ģirketlerden TAVHL, TCELL, TOASO, TTKOM ve TUPRS her iki listede de 

yer aldığından tahmin baĢarısı %45 (5/11) olarak gerÑekleĢmiĢtir. Aynı Ģekilde endeksin Kasım 2015-

Ekim 2016 dönemine dahil olan Ģirketlerden 14‘ü (%64) ve Kasım 2016-Ekim 2017 dönemine dahil 

olan Ģirketlerden 25‘i (%74) iÑin elde edilen finansal performans sıralamaları ile endeksin kapsamının 

örtüĢtüğü görülmektedir. 

 

6. SONUÇ 
Kurumsal sürdürülebilirlik, Ģirketlerde uzun dönemli değer yaratmak iÑin ekonomik, Ñevresel ve 

sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleriyle beraber Ģirket operasyonlarına ve karar süreÑlerine 

uyarlanarak ortaya Ñıkabilecek risklerin yönetilmesidir. Bu doğrultuda oluĢturulan sürdürülebilirlik 

endeksi ise ülkemizde BIST bünyesinde 2014 yılından itibaren hesaplanmaktadır.  Bu ÑalıĢmada son 

dönemlerde giderek önem kazanan sürdürülebilirlik endeksi iÑerisinde yer alan Ģirketlerin endekste 

yer alabilmeleri iÑin finansal performansın yeterli bir gösterge olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Bu amaÑla 

Kasım 2014-Ekim 2015, Kasım 2015-Ekim 2016 ve Kasım 2016-Ekim 2017 dönemlerinde endekse 

alınan Ģirketlerin finansal performans göstergesi olarak 10 farklı orandan faydalanılmıĢ ve elde edilen 

bulgular yıllar itibariyle ARAS metoduyla değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. Elde edilen bulgulara 

göre incelenen dönemler aÑısından sürdürülebilirlik endeksinde yer alabilmek iÑin diğer göstergeler 

dıĢında sadece finansal performansın yıllar itibariyle artan oranlı ve önemli bir payı olabileceği 

görülmüĢtür. Dolayısıyla BIST tarafından yayınlanan, endekste iĢlem görmek iÑin değerlemeye tabi 

tutulacak Ģirketler listesinden özellikle Ñevresel, sosyal ve yönetiĢim becerilerini baz alan faktörlerde 

gösterdikleri baĢarılar ile endekste iĢlem görmeye hak kazanan Ģirketlerin aynı zamanda finansal 

performans göstergelerinin de iyi olduğu söylenebilir. 

Kasım 2017-Ekim 2018 dönemi iÑin değerlemeye tabi tutulan 63 Ģirketten halihazırda 44 Ģirketin 

iĢlem gördüğü ve Türkiye‘de yeni bir endeks olan sürdürülebilirlik endeksini konu alan akademik 

araĢtırmaların daha da artacağı düĢüncesiyle bundan sonra yapılacak ÑalıĢmalarda farklı finansal 

performans göstergeleri ve farklı yöntemlerle ÑalıĢma geliĢtirilmeye aÑıktır.  
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ÖZET 

Katılım bankaları, faizsiz esasa göre bankacılık faaliyetini gerÑekleĢtiren kuruluĢlar olarak bilinmektedir. Aynı 

zamanda, katılım bankaları, kÍr-zarar ve risk paylaĢımına bağlı olarak faaliyet gösteren bir bankacılık türüdür. 

Katılım bankacılığının en önemli iĢlevi faiz hassasiyetine sahip olan tasarruf sahiplerinin tasarruflarını ekonomiye 

kazandırmaktır.  Katılım bankaları; bankacılık sektörünün unsurundan biri olarak günümüzde en hızlı büyüyen 

sektörler konumundadır. Katılım bankacılığı, son yıllarda finansal sektörün ve bankacılık sisteminin bir parÑası 

olarak hızla büyümekte ve geliĢmektedir. Bu ÑalıĢmanın amacı ise Türkiye‘de faaliyet gösteren katılım 

bankalarının ekonomik sürdürülebilirliklerini Æok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden ARAS ve WASPAS 

yöntemleri ile karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirmesini yapmaktır. Katılım bankalarının ekonomik 

sürdürülebilirlik analizi iÑin kriter olarak; sermaye yeterlilik oranı, öz varlık verimliliği, varlıkların getirisi ve 

dağıtılan kar payı oranları kullanılmıĢ ve sonuÑ olarak her iki yöntemde sıralama aynı olarak bulunmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Æok Kriterli Karar Verme, Katılım Bankaları, ARAS, WASPAS 

 

A COMPARATIVE EVALUATION OF ECONOMIC SUSTAINABILITY 

PERFORMANCE OF PARTICIPATION BANKS WITH ARAS AND WASPAS 

METHODS 

 

ASTRACT 

Participation banks are known as institutions that perform banking activities according to the interest-free equity. 

At the same time, participation banks are a type of banking that operates on the basis of profit-loss and risk 

sharing. The most important function of participation banking is to save the savings of interest-sensitive savings  

owners. Participation banks; is one of the fastest growing sectors in the banking sector today. Participation 

banking has been growing and developing rapidly as a part of financial sector and banking system in recent years. 

The purpose of this study, with use of ARAS and WASPAS methods which are Multi-Criteria Decision Making 

methods the economic sustainability of participation banks operating in Turkey is to make a comparative 

evaluation. As benchmarks for economic sustainability analysis of participation banks; capital adequacy ratio, 

own asset efficiency, return of assets and profit share ratios were used, and as a result, the ranking in both 

methods was found to be the same. 

 

Keywords: Sustainability, Multi-Criteria Decision Making, Participation Banks, ARAS, WASPAS 

 

1.GĠRĠġ 

Bankacılık sektörü dünya Ñapında faaliyetleri bakımından birÑok sektörü direk ve dolaylı olarak 

etkileyen bir sistemdir. Êlkelerde yaĢanan krizlerin yarattığı sonuÑlarla birlikte edinilen tecrübelerle, 

farklı önlemler alınarak finansal sistemlerin sağlam tutulması iÑin yeni uygulamalara 

baĢvurulmaktadırlar. Sağlıklı ve güÑlü finansal yapılar, özellikle bireylerin refah düzeylerini 
arttırırken, ülkelerin de ekonomik aÑıdan istikrarlı büyümelerini sağlamaktadır (Bildirici Æalık ve 

Aygün, 2017: 48). Katılım bankacılığı ise, faizsiz bankacılık ilkeleri üzerine kurulu olan ve kendine 

özgü niteliklere sahip olan bir bankacılık modelidir (Türkiye Katılım Bankaları Birliği  (TKKB) 

Faaliyet Raporu, 2016: 4). Aynı zamanda, finansal sistem iÑerisinde faiz yerine, kar ve zarara katılma 
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esasına yani kar ve zarar ortaklığına dayanarak fon toplayan, doğrudan nakit kullandırma yerine 

ticaret ve ortaklık esasına dayanarak fon kullandıran bankacılığın bir türüdür (Bildirici Æalık ve 

Aygün, 2017: 49) Bulunduğu ülke ekonomisi ve finansal durumu bakımından önemli bir fonksiyona 

sahip olan katılım bankalarının daha fazla müĢteri toplama isteğiyle atıl fonların ülke ekonomisine 

kazandırılması ve faizsiz bankacılık ve ürünlerine karĢı müĢteri algısının önemi oldukÑa büyüktür 

(Ézen vd., 2016: 2). 

Katılım bankalarının asıl iĢlevleri de geleneksel banka sistemlerinde olduğu gibi finans sektöründe yer 

alarak aracılık yapmak ve tasarruf sahiplerinde bulunan atıl fonları toplayarak bu fonları sanayici ve 

tüketicilere yani ihtiyaÑ sahiplerine kullandırarak ekonomiye can vermektir (Bildirici Æalık ve Aygün, 

2017: 49). 

Êlkemizde katılım bankaları, 2017 yılında bankacılık sektöründeki büyümenin üzerinde bir büyüme 

performansı göstermiĢ bulunmakla beraber 2002 yılından itibaren neredeyse sektörün 2 katı oranında 

büyüme sergilemiĢtir (Utku, 2018: 7). Êlkemizde Nisan 2017 itibarıyla Türkiye‘de faaliyet gösteren 

beĢ katılım bankası mevcut olup bu bankalar; Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat 

Katılım ve Vakıf Katılım‘dan oluĢmakla birlikte bu bankalar Türkiye Katılım Bankaları Birliği 

TKBB‘ nin üyesidir (TKBB Faaliyet Raporu, 2016: 4). TKBB‘ nin amaÑları iÑerisinde;  bankacılık 

sisteminin aktif olarak büyümesi, güÑlü bir biÑimde faaliyet göstermesi ve bankacılık mesleğinin 

geliĢmesi, rekabet gücünün artırılması doğrultusunda ÑalıĢmalar yapılması ve haksız rekabetin 

önlenmesi iÑin gerekli kararları almak ya da alınmasını sağlamak ve ÑalıĢmaktır (TKBB Faaliyet 

Raporu, 2016: 1). 

Türkiye‘de faaliyet gösteren bu beĢ katılım bankası, 2016 yılsonu raporlarına bakıldığında ulaĢtıkları 

toplam büyüklükleri, piyasa payları ile katılım bankacılığının kısa bir geÑmiĢe sahip olmasına karĢın 

elde ettiği baĢarıyı ortaya koymaktadır (TKBB Faaliyet Raporu, 2016: 32). 

Türkiye‘de katılım bankacılığı sektörü sürdürülebilir bir büyüme göstermektedir. Katılım bankacılığı 

sektörü 2016 yılında, küresel ve yurt iÑi ekonomik ve siyasi dalgalanmaların beraberinde yine de 

istikrarlı bir Ģekilde ilerlemeye devam etmekte olup büyüme eğilimini sağlam adımlarla devam 

ettirmektedir (TKBB Faaliyet Raporu, 2016: 31). Sürdürülebilirlik; değer olarak özellikle finansal 

sektörlerin ve bankaların mevcut olan sosyal, ekonomik ve Ñevresel kaynaklarını diğer iĢletmelerden 

daha verimli kullanarak değer yaratma ilkesine dayanan bir ölÑüm aracı olarak tanımlanabilir (Sarı, 

2015: 39). Sürdürülebilirlik kavramı ekonomik boyutta ele alınmasının yanında, sosyal ve Ñevresel 

kriterleri de gözeterek, gelecek nesiller iÑin yaĢanabilir bir toplum ve temiz bir dünya bırakma 

hedefiyle ele alınması gereken konudur (ĠĢ Bankası Sürdürülebilirlik Raporu, 2014: 4). Ekonomik 

sürdürülebilirlik, iĢletmenin kar etmesi ve sağlam bir finansal yapıya sahip olması ile gerÑekleĢtirilen 

bir ÑalıĢmadır (GenÑoğlu ve AytaÑ, 2016: 52). Bu ÑalıĢmada da katılım bankalarının büyük hedefler 

olarak belirlenen ve güÑlü bir Ģekilde devamlılığının sağlanması iÑin gerekli olan ekonomik 

sürdürülebilirlik performansı ele alınacaktır. 

Bankacılık sektörünün sürdürülebilirlik tanımı iÑerisinde ele alınması iÑin birden fazla kriter aÑısından 

incelenmesi gerekmektedir.  Bu bakımdan bankaların performans değerlendirmesi birden fazla kriter 

barındırdığı iÑin; analizi edilmesinde Æok Kriterli Karar Verme (ÆKKV) yöntemlerinin uygun bir 

seÑim olabileceği görülmektedir. ÆKKV yöntemleri komplex bir yapıda olan karar verme 

problemlerinde alternatifler arasında ölÑülemeyen ve karĢılaĢtırma yapmanın güÑ olduğu durumlar 

olduğunda, bu durumları belirleyerek Ñözüme ulaĢtırmakta ve bununla birlikte karar vericiye en iyi 

kararı vermesine olanak sağlar. ÆKKV yöntemlerini kullanmaktaki asıl hedef alternatif ve kriter 

sayılarının fazla olduğu durumlarda karar vericiye en iyi ve mümkün olduğu kadar kolay ve hızlı bir 

Ģekilde sonucu vermektir (Urfalıoğlu ve GenÑ, 2013: 332). ÆKKV Yöntemleri, bankacılık sektöründe 

oldukÑa fazla kullanılmakta olup ve bu yüzden performans analizi literatür araĢtırmasında da 

görüleceği gibi analiz iÑin uygun bir seÑimdir.  Yapılacak olan bu ÑalıĢmada, katılım bankaların 

ekonomik sürdürülebilirlik performansı ÆKKV yöntemlerinden ARAS ve WASPAS yöntemleri ile 

değerlendirilecektir. 

Türkiye de faaliyet gösteren beĢ katılım bankası, sektörden daha fazla pay almak ve yeni hedeflerini 

gerÑekleĢtirmek iÑin vizyonunu yenileyerek gelecek yıllarda sürdürülebilirliklerini güÑlü bir Ģekilde 

arttırmayı planlamaktadırlar. Bu ÑalıĢmanın amacı ise 5 katılım bankasının son bir yıllık dönemlerini 

baz alarak ekonomik sürdürülebilirliklerini analiz etmektir. Analiz iÑin ÆKKV yöntemlerinden 

WASPAS ve ARAS yöntemleri kullanılarak katılım bankalarının karĢılaĢtırmalı ekonomik 

sürdürülebilirlik performans değerlendirmesi yapılacaktır. 
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2.LĠTERATÜR TARAMASI 

ÆKKV yöntemleri,  özellikle iĢletmelerin ve finansal sektörlerin performans analizi veya alternatifler 

iÑerisinde en iyi seÑimi yapabilmek iÑin kullanılan yöntemlerdir. ÆalıĢmada kullanılan ÆKKV 

yöntemlerinden ARAS ve WASPAS ile yapılan ve literatürde yer alan bazı ÑalıĢmalar Tablo 1.‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 1.  ARAS ve WASPAS Yöntemleri Ġle Ġlgili Literatür Ézeti 

ARAS Yöntemi ile Yapılan ÇalıĢmalar 

Proje Seçimi, Proje Yönetici 

Değerlendirmesi 

(Bakshi ve Sarkar, 2011), (Zavadskas, Vainiünas Turskis ve  

Tamosaitiene, 2012). 

Web Sitelerinin Kalitesinin 

Ölçümü 
(Stanujkic ve Jovanovic, 2012). 

Sera Gazı Emisyonlarının 

Azaltılması ile Ġlgili Analiz 
(Balezentiene ve Kusta, 2012). 

Banka Seçimi (Reza ve Majid, 2013) 

Enerji Üretim Teknolojilerinin 

Analiz Ve Seçimini 
(Sliogeriene, Turskis ve Streimikiene, 2013). 

Tarihi Binaların Korunması Ġçin 

Alternatiflerinin Seçimi 
(Kutut, Zavadskas ve Lazauskas, 2014). 

Personel Seçimi 
 ( KarabaševiĤ, StanujkiĤ, ve UroševiĤ, 2015). (Stanujkic, 

Djordjevic ve Karabasevic, 2015). 

ĠnĢaat Projeleri (Lazauskas, Kutut, Zavadskas, 2015).
 

Erp Yazılım Seçimi (Ecer, 2016). 

Golf Otel Seçimi (Æelik, 2016). 

Bankaların Sürdürülebilirlik 

Analizi 
(Émürbek, Aksoy ve AkÑakanat, 2017) 

Faktoring ġirketlerinin Sıralaması (Ézbek ve Erol, 2017). 

WASPAS Yöntemi ile Yapılan ÇalıĢmalar 

Ġmalat Sektörü (Chakraborty ve Zavadskas, 2014). 

DıĢ Kaynak Stratejilerinin 

Belirlenmesi 
 (Lashgari, Antucheviciene, Delavari ve Kheirkhah, 2014). 

Çok Kriterli ĠĢleme Süreçlerinin 

Ekonomik Analizi 
(Madic, Gecevska,Radovanovic ve Petkovic 2014). 

Mütahhit Seçimi (Zavadskas, Turskis ve Antucheviciene,  2015). 

AlıĢveriĢ Merkezi ĠnĢaat Alanı 

Seçimi 
(Turskis, Zavadskas, Antucheviciene, Kosareva,2015). 

Geleneksel Olmayan ĠĢleme 

Süreçlerinde Uygulama 

(Chakraborty, Bhattacharyya, Zavadskas ve Antucheviciene, 

2015). 

Bankacılık Sektörü Analizi (AkÑakanat, Eren, Aksoy ve Émürbek, 2017). 

Tedarikçi Seçimi (Adalı ve IĢık, 2017). 

 

3.ARAS YÖNTEMĠ 

Zavadskas ve Turksis  tarafından 2010 yılında önerilen ARAS (Additive Ratio Assesment), ÆKKV 

yöntemlerinden biridir (Adalı ve IĢık, 2016: 128). ARAS yönteminin diğer Ñok kriterli karar verme 

yöntemlerinden farkı ise, yöntemde belirlenen alternatiflerin fayda fonksiyonu değerleri, karar 

problemine analiz yapan tarafından eklenen optimal alternatife ait fayda fonksiyonu değeri ile 

karĢılaĢtırılmaktadır (Sliogeriene vd., 2013: 13). ARAS yöntemi, uygulamada yer alan bütün 

alternatiflerin ideal alternatife göre oransal olarak benzerliğini ortaya Ñıkarmaktadır  (Dadelo vd., 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
630 

2012: 68). ARAS yöntemi dört adımdan oluĢmaktadır ve bu adımlar aĢağıdaki gibidir (Zavadskas ve 

Turskis, 2010: 163-165); 

 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Karar matrisi oluĢturulurken her bir kritere ait optimal değerlerden oluĢan bir satır yer almaktadır. 

Karar matrisi X olarak ifade edilirse;       
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      ;    i = 0,1,…,m    j = 0,1,…,n    (1) 

            

m: alternatif sayısını, 

n:   kriter sayısını, 

   :  i. alternatifin j. kriterde gösterdiği performans değerini,  

   :  j. kriterin optimal değerini ifade etmektedir. 

Kriterlere ait optimal değer, karar problemi iÑin belirsizse ya da bilinmiyorsa, kriterin maksimum ya 

da minimum özelliği göstermesine göre optimal değer, eĢitlik (2) ve eĢitlik (3) kullanılarak 

hesaplanmaktadır. 

Maximizasyon durumu: 

ijioj xx max         (2) 

Minimizasyon durumu: 

ijioj xx min         (3) 

Adım 2: Karar Matrisinin Normalize Edilmesiı 

 ̅ normalize karar matrisi  ̅   değerlerinden oluĢmaktadır.  ̅   değerleri kriterin fayda ya da maliyet 

özelliği göstermesine göre iki türlü hesaplanmaktadır. Kriter performans değerlerinin maksimum 

olması analiz iÑin daha iyi kabul ediliyorsa, normalize değerler eĢitlik (4) kullanılarak 

hesaplanmaktadır. 
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ij
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0

                             (4) 

Kriter performans değerlerinin minimum olması analiz iÑin daha iyi kabul ediliyorsa, normalizasyon 

iĢlemi iki aĢamada gerÑekleĢtirilir. Éncelikle performans değerleri kullanılarak fayda durumuna 

dönüĢtürülür, ardından normalize değerleri eĢitlik (5) ve EĢitlik (6) ile hesaplanır. 
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Adım 3. Ağırlıklı Normalize Edilmiş Karar Matrisinin Oluşturulması 
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 Normalize edilmiĢ karar matrisinden sonra belirlenen    ağırlıkları kullanılarak  ̂ ağırlıklandırılmıĢ 

normalize karar matrisi oluĢturulur. Her bir kritere ait ağırlık değerleri 0 <   < 1 koĢulunu sağlamakta 

olup ve ağırlıklar toplamı eĢitlik (7)‘ te gösterildiği gibi 1 ‗e eĢit olmalıdır. 

1
1

  j

n

j
w                       (7) 

Normalize değerlerin oluĢturulması iÑin eĢitlik (8) kullanılarak  ̂   ağırlıklandırılmıĢ normalize 

değerleri elde edilmektedir. 

ijijij wxx


                       (8) 

Hesaplanan  ̂   ağırlıklandırılmıĢ normalize değerleri eĢitlik (9)‘da gösterilen matris Ģeklinde 

oluĢturularak  ̂  ağırlıklandırılmıĢ normalize karar matrisi elde edilir. 
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i = 0,1,…,m     j = 0,1, …,n                               (9) 

                      

Adım 4. Optimal Değerlerin Hesaplanması: 

Her alternatif iÑin ayrı ayrı optimal değerler hesaplanır ve alternatiflere ait değerler eĢitlik (10) 

kullanılarak elde edilir. 

    
ij

n

ji xS  




1

,  i= 0,1,...,m                  (10) 

  :  i. alternatifin optimal fonksiyon değeri        

Son adımda ise, alternatiflere ait    değerleri,     optimal değerine oranlanarak    fayda dereceleri 

eĢitlik (11) kullanılarak elde edilir. 

0S

S
K i

i  ,    i= 0,1,…,m                     (11) 

Burada [0,1] aralığında değer alan    oranları kullanılarak alternatiflerin fayda fonksiyonu değerleri 

hesaplanmaktadır. Elde edilen bu değerler, büyükten küÑüğe doğru sıralanarak alternatiflerin 

sıralaması yapılmaktadır. 

 

 

5.WASPAS YÖNTEMĠ 

2012 yılında Zavadskas ve arkadaĢları tarafından WASPAS Yöntemi (Weighted Aggregated Sum 

Product Assessment) önerilmiĢtir (Madic vd, 2014: 80).  Yöntem; WSM (Weighted Sum Model) 

Ağırlıklı Toplam Modeli ve WPM (Weighted Product Model) Ağırlıklı Êrün Modellerinin 

kombinasyonu biÑiminde geliĢtirilmiĢtir. WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment); 

iki yöntemi bir arada kullanarak doğruluğa dayalı veya doğruluğunu teyit etmeye yönelik en uygun 

Ñok kriterli karar verme yöntemi olarak önerilmiĢtir. Bu yöntemdeki amaÑ sıralama doğruluğunu 

artırmaktır. (Zavadskas vd, 2013: 3).  

WASPAS yöntemi altı adımdan oluĢmaktadır. Bu adımlar aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması  

WASPAS Yöntemine karar matrisinin oluĢturulması ile baĢlamaktadır. 
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Burada; 

 m, aday alternatiflerin sayısı, 

 n, değerlendirme kriterleri sayısı,  

xij, j‘inci kriter göz önüne alınarak i‘inci alternatifin performansıdır (Chakraborty ve Zavadskas, 2014: 

2-3). 

Adım 2: Normalize Edilmiş Karar Matrisinin Oluşturulması 

Ġki iyi bilinen ÆKKV yaklaĢımının eĢit kombinasyonu yani, ―ağırlıklandırılmıĢ toplam modeli (WSM) 

ve ağırlıklandırılmıĢ ürün modeli (WPM)‖ olarak önerilen WASPAS yönteminin uygulamasında, 

oluĢturulan matris elemanlarının, aĢağıdaki iki denklem kullanılarak doğrusal normalizasyon iĢlemi 

yapılmaktadır. (Chakraborty ve Zavadskas, 2014: 3).  

Fayda kriterleri iÑin; 
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ij
ij

x

x
x

.max
                                               (13) 

Maliyet kriterleri iÑin ise, 

   

ij

iji
ij

x

x
x

.min
                                                                                                          (14) 

EĢitlik (13) ve (14) kullanılarak normalizasyon iĢlemi yapılır. Burada ijx değeri Xij değerinin 

normalize edilmiĢ halidir (Chakraborty ve Zavadskas, 2014: 3). 

Adım 3: Ağırlıklı toplam yöntemine (WSM) dayalı i. alternatifin toplam nispi öneminin hesaplanması 

Bu adımda toplam nispi değer önemi i‘inci alternatif değeri her bir kritere ait ağırlık değeri ile Ñarpılır 

ve ardından her bir alternatif değeri sırasıyla toplanarak eĢitlik (15) ile hesaplanır (Chakraborty ve 

Zavadskas, 2014: 3). 

j

n

j

iji wxQ .
1

)1( 


                                                                                                  (15) 

Adım 4: Ağırlıklı ürün yöntemine (WPM) dayalı i. alternatifin toplam nispi öneminin hesaplanması:
 
 

Bu adımda ise WPM yöntemine göre toplam göreceli önemlilik değerleri aĢağıdaki formül yardımıyla 

hesaplanır: 

Normalize edilmiĢ karar matrisi üzerinden her bir i.alternatif kriterinin değeri iÑin ilgili kriter 

ağırlığının kuvveti alınır ve bulunan değerler her bir alternatif iÑin sırasıyla Ñarpılarak Qi
(2)

 değeri 

hesaplanır. (Chakraborty ve Zavadskas, 2014: 3). 

wj
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j

iji xQ )(
1

)2(




                                         (16) 

Adım 5: Toplamsal ve çarpımsal metodların ağırlıklandırılmış ortak genel kriter değerinin 

hesaplanması: 

EĢitlik (17) kullanılarak toplamsal ve Ñarpımsal yöntemlerin ağırlıklı ortak genelleĢtirilmiĢ kriter 

değerleri hesaplanmaktadır (Zavadskas vd, 2012:3). 
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                       (17)                                                                                      

Adım 6: Alternatiflerin Genel Toplam Göreli Öneminin Hesaplanması 

Karar verme sürecinin sıralamasında, doğruluğunun ve etkinliğinin artması amacıyla WASPAS 

yönteminde, alternatiflerin toplam göreli önemini belirlemek iÑin daha genel bir denklem eĢitlik (18) 

kullanılarak geliĢtirilmiĢtir. 

  

                                           

(18) 

 

 

Belirlenen alternatifler Q değerine göre derecelendirilir, yani en iyi alternatif Q değerinin sahip olduğu 

en yüksek değer olmalıdır. λ=0 olduğunda WASPAS metodu WPM‘ye dönüĢtürülürken, λ=1 

olduğunda ise WSM metoduna dönüĢtürmektedir (Zavadskas vd, 2012: 4). 

 

6.UYGULAMA 

ÆalıĢmada katılım bankalarının ekonomik sürdürülebilirlik performans analizi yapılacaktır. 

Performans belirlemede kullanılacak yöntemler, sırasıyla ÆKKV yöntemlerinden olan ARAS ve 

WASPAS‘dır. Ġki yöntemin karĢılaĢtırmalı analizi ile sonucun güvenirliği ve sağlamlığı aÑısından 

kontrol edilebilir nitelikte olduğu düĢünülmektedir. Uygulama iÑin kullanılacak kriterlerin ağırlıkları 

ise eĢit olarak alınmıĢ ve analize eĢit kriter ağırlıkları dahil edilmiĢtir.  Katılım bankalarının ekonomik 

sürdürülebilirlik performans analizi iÑin ele alınan kriterler Tablo 2‘de gösterildiği gibidir. K1, K2 ve 

K3 kodlu kriterlerin ilgili katılım bankalarının 3‘er aylık son dört dönem verilerinin ağırlıklı 

ortalaması alınarak elde edilmiĢ olup ve veriler Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKKB)‘den 

alınmıĢtır (http://www.tkbb.org.tr/). K4 kodlu kriter iÑin ise yine aynı Ģekilde TKKB‘nin web 

sayfasından 3 aylık dönem dağıtılan kar payı oranları olarak verileri alınmıĢtır. 

Tablo 2. Kriterler 

 
 KRĠTERLER Ölçek/Birim KODLARI 
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Sermaye Yeterlilik Oranı (Ézkaynaklar / (Kredi + Piyasa 

+ Operasyonel Riske Esas Tutar)) 
% K1 

Éz Varlık Verimliliği (Net Dönem Karı (Zararı) / 

Ézkaynaklar) 
% K2 

Varlıkların Getirisi (Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam 

Aktifler) 
% K3 

Dağıtılan Kar Payı Oranları 3 Aylık 
% K4 

 

Alternatifler olarak ele alınan katılım bankaları ise kodlarıyla birlikte Tablo 3‘de gösterildiği gibidir. 

Tablo 3. Bankalar 

BANKALAR KODLARI 

AlbarakaTürk Katılım Bankası A.ġ. A1 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. A2 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. A3 

Vakıf Katılım Bankası A.ġ. A4 

Ziraat Katılım Bankası A.ġ. A5 

 

).1,...,1.0,0(
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6.1.ARAS Yönteminin Uygulanması 

Ġlk olarak karar matrisini oluĢtururken ilk satırda bütün kriterler maksimum nitelikte olduğu iÑin 

eĢitlik (2) kullanılarak optimal değerler belirlenmiĢtir. Optimal değerler alınırken; her bir kriterin 

alternatif değeri iÑin kriter maksimum istendiği iÑin en yüksek değer alınmıĢtır. 

 

Tablo 4.  Karar Matrisi 

 
K1 K2 K3 K4 

Optimal Değer 20,5875 9,4975 0,7725 9,3 

A1 16,075 5,625 0,4 9,13 

A2 17,735 9,4975 0,7725 9,01 

A3 16,84 5,565 0,555 8,96 

A4 20,5875 4,9425 0,5675 8,99 

A5 14,3 5,265 0,4875 9,3 

Bu aĢamada eĢitlik (4) yardımıyla,  kriter performans değerinin maksimum olması istendiği iÑin, 

optimal değerlerle birlikte her bir kriterin alternatif değeri kendi sütunundaki toplam değere bölünerek 

normalize edilmiĢ karar matrisi oluĢturulmuĢtur. 

Tablo 5. Normalize EdilmiĢ Karar Matrisi 

 

K1 K2 K3 K4 

Optimal Değer 0,193992933 0,23513 0,2173 0,170049 

A1 0,15147232 0,139259 0,112518 0,166941 

A2 0,167114252 0,23513 0,2173 0,164747 

A3 0,158680801 0,137773 0,156118 0,163833 

A4 0,193992933 0,122362 0,159634 0,164381 

A5 0,134746761 0,130346 0,137131 0,170049 

Bu aĢamada eĢitlik (8) yardımıyla, her bir kriterin alternatif değeri eĢit olarak alınan kriter ağırlık 

değerleriyle ÑarpılmıĢtır. Kriter ağırlıkları Tablo 6‘da gösterildiği gibidir. 

Tablo 6. Kriter Ağırlık Değerleri 

K1 K2 K3 K4 

0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Tablo 7. AğırlıklandırılmıĢ Karar Matrisi 

 
K1 K2 K3 K4 

Optimal Değer 0,04850 0,05878 0,05432 0,04251 

A1 0,03787 0,03481 0,02813 0,04174 

A2 0,04178 0,05878 0,05432 0,04119 

A3 0,03967 0,03444 0,03903 0,04096 

A4 0,04850 0,03059 0,03991 0,04110 

A5 0,03369 0,03259 0,03428 0,04251 

Burada    değerleri eĢitlik (10) yardımıyla hesaplanmıĢtır. Ardından eĢitlik (11) ile    değerleri    

optimal değerine oranlanarak    fayda dereceleri hesaplanmıĢ ve son olarak hesaplanan    fayda 

dereceleri büyükten küÑüğe doğru sıralanarak alternatifler değerlendirilmiĢtir. 

Tablo 8. Optimallik Fonksiyon Değerleri 
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  Σ K SIRALAMA 

Optimal Değer 0,20412 

  A1 0,14255 0,69836 5. 

A2 0,19607 0,96058 1. 

A3 0,15410 0,75496 3. 

A4 0,16009 0,78431 2. 

A5 0,14307 0,70091 4. 

Sıralamaya bakıldığında Kuveyt Türk Katılım Bankası ilk sırada ÑıkmıĢtır. Devamında ise sırasıyla, 

Vakıf Katılım, Türkiye Finans Katılım, Ziraat Katılım ve son sırada ise Albaraka Türk Katılım 

bankası ÑıkmıĢtır. 

 

6.2.WASPAS Yöntemi ile Karar Matrisinin Çözülmesi 

Elde edilen karar matrisi üzerinden her bir fayda kriteri iÑin eĢitlik (13) kullanılarak normalize iĢlemi 

yapılmıĢtır. OluĢturulan normalize edilmiĢ karar matrisi Tablo 9‘da gösterilmiĢtir.  

Tablo 9. Normalize EdilmiĢ Karar Matrisi 

 

K1 K2 K3 K4 

A1 0,780814 0,592261 0,517799 0,98172 

A2 0,861445 1 1 0,968817 

A3 0,817972 0,585944 0,718447 0,963441 

A4 1 0,5204 0,734628 0,966667 

A5 0,694596 0,554356 0,631068 1 

Normalize iĢleminden sonra Ağırlıklı Toplam Yöntemine  (WSM) dayalı olarak değerlerin 

hesaplanması iÑin; normalize edilmiĢ karar matrisi üzerinden eĢitlik (15) kullanılarak her bir 

i.alternatif değeri eĢit olarak alınan ilgili kriter ağırlık değeri ile ÑarpılmıĢ ve daha sonra her bir 

alternatif değeri sırasıyla toplanarak Tablo 10‘da gösterilen Qi
(1)

 değerleri bulunmuĢtur. 

 

Tablo 10. Ağırlıklı toplam yöntemine (WSM) dayalı toplam nispi önem değerleri 

 
K1 K2 K3 K4 Qi 

(1)
 

A1 0,195203 0,148065 0,12945 0,24543 0,718149 

A2 0,215361 0,25 0,25 0,242204 0,957566 

A3 0,204493 0,146486 0,179612 0,24086 0,771451 

A4 0,25 0,1301 0,183657 0,241667 0,805424 

A5 0,173649 0,138589 0,157767 0,25 0,720005 

Ağırlıklı ürün yöntemine (WPM) dayalı değerlerin hesaplanmasında ise; normalize edilmiĢ karar 

matrisi üzerinden eĢitlik (16) ile her bir i.alternatif kriterinin değeri iÑin ilgili kriter ağırlığının kuvveti 

alınmıĢ ve hesaplanan değerler her bir alternatif iÑin sırasıyla Ñarpılarak Tablo 11‘deki gibi Qi
(2)

 

değerleri hesaplanmıĢtır. 

 Qi
(1) 

ve Qi
(2) 

değerlerinin bulunmasından sonra eĢitlik (17) kullanılarak Toplamsal ve Æarpımsal 

Metodların AğırlıklandırılmıĢ Ortak Genel Kriter Değerleri Qi elde edilmiĢtir.  
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Tablo 11. Ağırlıklı ürün yöntemine (WPM) dayalı toplam nispi önem değerleri 

 
K1 K2 K3 K4 Qi 

(2)
 Qi SIRALAMA 

A1 0,940019 0,87726 0,848282 0,995398 0,69631 0,707229 5. 

A2 0,963401 1 1 0,992111 0,955801 0,956683 1. 

A3 0,951009 0,874911 0,920659 0,990732 0,758933 0,765192 3. 

A4 1 0,849345 0,925799 0,99156 0,779687 0,792555 2. 

A5 0,912921 0,862874 0,89129 1 0,702101 0,711053 4. 

Qi değerlerinin elde edilmesiyle alternatif katılım bankalarının sıralaması yapılmıĢtır. Sıralamaya 

bakıldığında ise birinci sırada Kuveyt Türk Katılım Bankası ÑıkmıĢtır. 

WASPAS‘da, karar verme sürecinin sıralamasının doğruluğunun ve etkinliğinin artması iÑin λ etkisine 

bakılmaktadır. Bütün alternatiflerin toplam göreli önemini bulmak iÑin daha genel bir adımı olan 

sıralama üzerinde λ etkisi eĢitlik (18) ile ÑözümlenmiĢ ve Tablo 12‘ de gösterilmiĢtir.  

Tablo 12. WASPAS yöntemin performansını sıralama üzerinde λ Etkisi 

 

λ=0 λ=0,1 λ=0,2 λ=0,3 λ=0,4 λ=0,5 

A1 0,6963 0,6985 0,7007 0,7029 0,7072 0,6963 

A2 0,9558 0,9560 0,9562 0,9563 0,9567 0,9558 

A3 0,7589 0,7602 0,7614 0,7627 0,7652 0,7589 

A4 0,7797 0,7823 0,7848 0,7874 0,7926 0,7797 

A5 0,7021 0,7039 0,7057 0,7075 0,7111 0,7021 

 

 

 

λ=0,6 λ=0,7 λ=0,8 λ=0,9 λ=0,10 SIRALAMA 

A1 0,7094 0,7116 0,7138 0,7160 0,7181 5. 

A2 0,9569 0,9570 0,9572 0,9574 0,9576 1. 

A3 0,7664 0,7677 0,7689 0,7702 0,7715 3. 

A4 0,7951 0,7977 0,8003 0,8029 0,8054 2. 

A5 0,7128 0,7146 0,7164 0,7182 0,7200 4. 

 

Yapılan hesaplamayla λ‘nın sıralamaya etkisi ele alınmıĢtır. Genel sonuÑ itibariyle Tablo 11‘deki gibi 

Qi sıralaması ile aynı sonuÑ bulunmuĢtur. Sıralamaya bakıldığında aynı Ģekilde Kuveyt Türk Katılım 

Bankası bütün λ değerlerinde en yüksek değeri ile birinci sırayı almıĢtır. 

 

7.SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Katılım bankacılığı sektörü son zamanlarda ister küresel olsun, ister yurt iÑi ekonomik ve siyasi 

dalgalanmalara karĢın istikrarlı bir Ģekilde büyüme eğilimi göstermektedir. Sektör, Albaraka Türk, 

Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım‘dan oluĢan beĢ banka ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir. (TKKB Faaliyet Raporu, 2016: 32). Büyük hedefler iÑerisinde yer alan ekonomik 

sürdürülebilirlik; bankaların kar etmesi ve sağlam bir finansal yapıya sahip olmasıyla devamlılığını 

sağlaması iÑin en önemli kavramlardan biridir. Bu ÑalıĢmanın amacı da katılım bankalarının ekonomik 

sürdürülebilirlik performans analizini yapmaktır. Analizde katılım bankalarının ekonomik 

sürdürülebilirlik karĢılaĢtırmalı performanslarına bakıldığında uygulama sonucu Tablo 13‘deki gibi 

bulunmuĢtur.  
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Tablo 13. SonuÑ KarĢılaĢtırma Tablosu 

 
ARAS WASPAS 

A1 5. 5. 

A2 1. 1. 

A3 3. 3. 

A4 2. 2. 

A5 4. 4. 

 

Tablo 13‘e bakıldığında hem ARAS hem WASPAS yönteminde ilk sırada Kuveyt Türk Katılım 

Bankası ÑıkmıĢtır. Kuveyt Türk Bankası‘nın son dönemlerde yapmıĢ olduğu ÑalıĢmalara bakıldığında 

da; 2016 yılında toplam aktif müĢterilerinin %31‘ini dijitalleĢtirerek önemli bir ilerleme kaydetmiĢtir. 

Kuveyt Türk 2015 yılında gerÑekleĢtirdiği, Türkiye‘nin ilk dijital faizsiz bankacılık platformu ile 2016 

yılında bir ilke imza atarak Bireysel Emeklilik Sistemi‘ni dijital ortama taĢımıĢtır. Kuveyt Türk, bu 

uygulamayla katılım bankacılığında BES iĢlemini online yapan ilk ve tek banka olma özelliği 

taĢımaktadır. Banka platform üzerinden yaklaĢık  %70‘i 35 yaĢ altında olan 60 bin yeni müĢteri 

kazanmıĢ ve tamamı yeni müĢterilerden kazanılan 80 milyon TL mevduata ulaĢmıĢtır. 2010 yılında 

Türkiye‘deki ilk Sukuk ihracını yapan Kuveyt Türk, yakın zamana kadar ABD doları, Malezya Ringiti 

ve Türk lirası gibi farklı para türlerinde yurt iÑi ve yurt dıĢında yaklaĢık 9,8 milyar TL‘lik kira 

sertifikası ihracı gerÑekleĢtirmiĢtir. Banka, 2016 yılı ġubat‘ta ise 350 milyon ABD dolarlık sermaye 

benzeri sukuk, Mayıs‘ta 300 milyon TL‘lik yurt iÑi kira sertifikası ve Ekim‘de 500 milyon ABD 

dolarlık uluslararası Sukuk ihracı gerÑekleĢtirerek, Türkiye‘nin en büyük ihraÑÑısı unvanını elde 

etmiĢtir.  Global Finance tarafından verilen ―Türkiye‘nin En Ġyi Ġslami Finansal KuruluĢu‖, Islamic 

Finance News tarafından verilen ―Türkiye‘de Yılın ĠhraÑÑısı‖ ödüllerinin de sahibi olmuĢtur. Aynı 

zamanda Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi ile Bankacılık ve Finans Sektörü kategorisinde ―En Ġyi Ar-Ge 

Merkezi‖ ödülüne layık görülerek 3 yıl üst üste aynı ödülün sahibi olmuĢtur (TKKB Faaliyet Raporu, 

2016: 64). Banka bu kanallarda ürün ve hizmet ÑeĢitliliğini artırmaya devam ederek 

sürdürülebilirliğini devam ettirmeyi amaÑlamaktadır. 

Birden fazla alternatif ve kriterin bulunduğu bir ortamda performans değerlendirmesi yapmak iÑin 

uygun seÑim olan ÆKKV yöntemleri ile analiz yapılmıĢtır. Genel bir değerlendirme ile katılım 

bankalarının sıralaması her iki yöntemde de aynı ÑıkmıĢtır. ÆalıĢmanın amacı doğrultusunda uygun bir 

Ñözüm olan ve Ñözüm sonucu her iki yöntemde de aynı sonucun Ñıkması, kullanılan ÆKKV 

yöntemlerinden ARAS ve WASPAS‘ın tutarlılığı ve doğruluğunu gösterir niteliktedir. 
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ÖZET 

AraĢtırma, özel bir iĢletmede ÑalıĢan beyaz ve mavi yakalı ÑalıĢanların kariyer Ñapaları ile 

proaktif iĢ davranıĢları arasındaki iliĢkinin karĢılaĢtırılmasına yönelik olarak 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Erzincan ilinden seÑilen bir özel iĢletmede 397 ÑalıĢan üzerinde 

uygulanan anket sonuÑlarına göre bu kıyaslama yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, 

ÑalıĢanların iĢ türüne göre proaktif iĢ davranıĢlarının farklılık gösterdiği ve ÑalıĢanların 

kariyer Ñapaları ile proaktif iĢ davranıĢları arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir. ĠĢ türü kapsamında ise beyaz ve mavi yakalı ÑalıĢanların sahip olduğu kariyer 

Ñapalarının proaktif iĢ davranıĢı sergilemeleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Beyaz Yakalılar, Mavi Yakalılar, Kariyer Æapaları, Proaktif DavranıĢ 
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AND PROACTIVE BUSINESS BEHAVIORS OF THE WHITE AND BLUE 

COLLAR EMPLOYEES IN A ORGANIZATION  
 

 

 
 

ABSTRACT 

This research is performed in order to compare the relationship between the career anchors 

and proactive business behaviors of the white and blue collar employees working in a private 

organization. This comparison is carried out according to the results of questionnaire which 

is applied to 397 employees of a private organization chosen from Erzincan Province. 

Following the research it is identified that the proactive business behaviors of the employees 

change according to business type and there is a positive oriented relationship between the 

career anchors and proactive business behaviors of the employees. Additionally it is 

determined that the career anchors of the white and blue collar employees have an effect on 

showing proactive business behavior. 

Keywords: White Collar Workers, Blue Collar Workers, Career Anchors, Proactive 

Behavior 

 

GĠRĠġ 

ÆağdaĢ ve modern dünyada insan, iĢletmelerin en önemli sermayelerinden birisi haline 

gelmiĢtir. Sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı elde etme amacı güden tüm iĢletmeler beĢeri 

unsurları dikkate alma zorunluluğu hissetmekte ve ÑeĢitli yöntemlerle birey-örgüt uyumunu 

sağlamaya ÑalıĢmaktadır. Bu uyumu sağlayabilmek iÑin bireylerin kariyer seÑimlerini 

etkileyen unsurların örgüt iÑinde mevcut olması büyük önem taĢımaktadır. Böylece birey, 

bulunduğu örgütü kariyer hedeflerine uygun görmeye baĢlayıp davranıĢlarını bu doğrultuda 

yönlendirmeye ÑalıĢacaktır. Ancak kariyer seÑimini Ģekillendiren unsurlar bireysel olarak 

farklılık gösterebilmektedir. Érgütler iÑin önemli olan, ÑalıĢanların iĢ niteliğine uygun olarak 
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söz konusu unsurları genel kategorilere ayırıp örgüt iÑindeki tüm bireylere hitap 

edebilmektir. Bunu baĢarabilen örgütler, ÑalıĢanların iĢ verimliliğini artırarak sektörde büyük 

avantaj elde edebilmektedir. 

Küresel ekonomi, teknoloji ve iĢgücü yapısı gibi iĢ hayatını etkileyen pek Ñok unsur 

bulunmaktadır (Uysal, 2014:1). Rekabet avantajı elde etmeye ÑalıĢan örgütler, yönlendirmesi 

diğerlerine nispeten daha Ñok kendi inisiyatiflerinde olduğu iÑin, iĢgücü yapısını 

esnekleĢtirmeye ÑalıĢmaktadır. Tarihi süreÑ iÑerisinde değiĢen ekonomiye paralel olarak 

iĢgücü yapısında da köklü değiĢiklikler olduğu görülmektedir. Günümüz itibariyle 

belirsizliğin ve karĢılıklı bağımlılığın sürekli arttığı iĢ hayatında ÑalıĢanların inisiyatif 

kullanıp öngörülü davranmaları, kendilerini etkileyen durumlarda ısrarcı olup Ñevrelerini 

kontrol altında tutarak geliĢtirmeleri beklenmektedir (Uysal, 2014: 3). Ancak ÑalıĢanların bu 

davranıĢları zoraki değil gönüllü ve istekli olarak yapması daha baĢarılı sonuÑlara ulaĢmayı 

sağlayacaktır. Bu nedenle ÑalıĢanların iĢ ile ilgili seÑimlerini etkileyen kendilerine dair 

hissettikleri yetenek ve ihtiyaÑların, söz konusu davranıĢlara ne kadar uygun olduğunun 

belirlenmesi gerekir.  

Yukarıdaki aÑıklamalardan hareketle ÑalıĢanların kariyer Ñapaları ve proaktif iĢ 

davranıĢlarından kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Kariyer Ñapası, ÑalıĢanların kendileri 

ile ilgili mesleki benlik kavramını oluĢturan ve kiĢinin iĢ ile ilgili seÑimlerini yöneten 

kendilerine dair algıladıkları yeteneklerin, güdülerin, ihtiyaÑların ve değerlerin toplamıdır 

(Schein, 1990:2). Æapa, bir seÑimle karĢı karĢıya kalan bireylerin vazgeÑmeyeceği ve tolare 

edemeyeceği öz değerleri olarak düĢünülebilir. Bu değerler, kariyerinin baĢlangıcında olan 

bireylerde Ñok belirgin olmamakla birlikte zamanla Ģekilleneceği iÑin değiĢtirilebildikleri 

düĢünülmektedir (Crepeau vd., 1992:148). Bu nedenle ÑalıĢanların kariyer Ñapalarının 

ölÑümlenmesi, kariyer eğilimlerinin aÑığa Ñıkarılmasına ve örgütlerin buna uygun doğrultuda 

hareket edebilmesine yardımcı olacaktır (Æerik ve Bozkurt, 2010:86). Schein tarafından 

geliĢtirilen kariyer Ñapası envanterinin güvenlik-bağımsızlık-teknik fonksiyonel yetkinlik- 

yönetsel yetkinlik- yaratıcılık- adanmıĢlık-meydan okuma-hayat tarzı olmak üzere sekiz 

boyuttan oluĢtuğu görülmektedir (Schein, 1990: 5-11; Hardin vd., 2001:124). Jansen ve 

Chandler (1990) tarafından yapılan geliĢtirmeler neticesinde kariyer Ñapası envanterine üÑ 

boyut daha eklenmiĢtir. Bu boyutlar Ģöyle aÑıklanabilir: 

Güvenlik/Ġstikrar: Bireylerin örgüte bağlılığını etkileyen iĢ güvenliğinin garanti altına 

alındığı kariyer planlaması yapma eğilimidir (Bigliardi vd, 2005:427).  

Özerklik/Bağımsızlık: Bireyin uzmanlık alanının gerektirdiği Ģekilde davranabilme 

özgürlüğüne sahip olma isteği doğrultusunda kariyer planlaması yapma eğilimidir. 

Teknik-Fonksiyonel Yetkinlik: Bireyin teknik bilgisi ile uzmanlaĢma Ñabasıdır 

(Ramakrishna ve Potosky, 2002:83). Genel yönetim iĢlerinden ziyade teknik becerilerini 

geliĢtirebileceği iĢleri seÑme eğilimini ifade eder (Schein, 1990:8). 

Genel Yönetsel Yetkinlik: Analiz yeteneği ön planda olan bireylerin baĢkalarıyla ÑalıĢma 

eğilimidir. Yönetim yeteneği geliĢmiĢ olan bu tür bireyler, yapılan iĢlerin sonuÑlarından 

diğer ÑalıĢanlarla birlikte daha fazla sorumluluk almasını gerektirir (Jiang ve Klein, 

2000:222).   

GiriĢimcilik/Yaratıcılık Yeteneği: Bireyin ürün, hizmet vb. alanlarda yeni bir Ģeyler ortaya 

koymak amacıyla yenilikÑi giriĢimlerde bulunma eğilimidir (Bigliardi vd., 2005: 428). 

Hizmete Adanma: Bireyin uzmanlaĢma Ñabasından ziyade diğer ÑalıĢanlara ya da örgütsel 

amaÑlara yardımcı olma düĢüncesiyle hareket etme eğilimidir (Jiang ve Klein, 2000:222).  

Saf Meydan Okuma: Bireyin, bireysel ya da örgütsel bazda engelleri aĢmaya ve 

Ñözümlenemeyecek sorunları Ñözmeye ÑalıĢma eğilimidir.  

Hayat Tarzı: Bireyin iĢ, aile ve kariyer unsurlarını bütünleĢtirmeye ÑalıĢma eğilimidir 

(Bigliardi vd., 2005:428). 

SavaĢçı: Bireyin riskli amaÑları gerÑekleĢtirebilme cesareti gösterme eğilimidir (Derr, 

1979:14). Bu özelliğe sahip kiĢilerin maceracı ve giriĢimci iĢlere karĢı talebi yüksek olur. 
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Ayrılmaya Ġsteklilik: KiĢinin ÑalıĢmakta olduğu iĢ yerinden ayrılma eğilimidir. Aynı 

zamanda bireyin, mevcut kariyerini bir kenara bırakıp baĢka kariyer planları yapmaya 

baĢlaması ya da baĢka kariyer alanlarına yönelmesi de bu boyut iÑerisinde yer almaktadır.  

Kariyer Memnuniyeti: KiĢinin mevcut iĢine ve kariyerine karĢı duyduğu memnuniyeti 

belirlemeyi hedefleyen bir boyuttur.  

Proaktif davranıĢ örgütün, değiĢen Ñevresel Ģartlar karĢısında esnekliğini artırabilmek iÑin iÑ 

Ñevresini değiĢtirme ve kontrol altında tutabilme yönündeki davranıĢlarını ifade etmektedir. 

Proaktif davranıĢ Ģekillerinden birisi olan proaktif iĢ davranıĢı ise bireyin, örgütsel etkinliği 

artırmak amacıyla diğer ÑalıĢanları değiĢim doğrultusunda etki altına alabilmesine yönelik 

davranıĢlardır (Uysal, 2014:107). Tüm örgütsel süreÑte ihtiyaÑ duyulan bu davranıĢlar, yeni 

iĢ süreÑleri geliĢtirerek örgütün esneklik yeteneğini ve rekabet gücünü artırmaktadır. DeğiĢen 

Ģartlara uyum sağlamak üzere yaratıcı fikirlerin geliĢtirilmesi, ÑalıĢanların sürekli 

performanslarını artırma Ñabası iÑinde olması, ÑalıĢanların bireysel faaliyetler yerine grupsal 

faaliyetlerle etkileĢim iÑinde olmayı tercih etmesi, ÑalıĢanların problemleri öngörerek 

yenilikÑi Ñözümler geliĢtirebilmesi vb. durumlar proaktif iĢ davranıĢı olarak nitelendirilebilir 

(Parker ve Collins, 2010:655). Parker ve Collins (2010)‘e göre proaktif iĢ davranıĢını 

aÑıklayan dört unsur vardır (Morrison ve Phelps, 1999:403): 

Sorumluluk Alma: Érgütün, Ñevresel değiĢimlere uyum sağlama Ñabası iÑindeyken 

ÑalıĢanların, bu sürece katkı sağlayabilmek adına gönüllü olarak üstlendiği faaliyetleri ifade 

eder. 

Dile Getirme (GörüĢ Bildirme): Érgüt iÑinde ÑalıĢma gruplarını etkileyen unsurların ele 

alınıp tartıĢılması ve örgütün geliĢimine fayda sağlayabilecek yaratıcı düĢüncelerin aÑıkÑa 

ifade edilebilmesini ifade eder.  

Bireysel Ġnovasyon (Yenilik GeliĢtirme): Bireylerin ÑalıĢma ortamında etki uyandırmayı 

amaÑlayan bu davranıĢ Ģekli, sorunları doğru bir Ģekilde tanımlama ve yeni Ñözüm üretme ile 

aÑığa Ñıkar (Scott ve Bruce, 1994:172).  

Problemleri Engelleme: Érgüt dıĢında oluĢan sorunların tekrarlanmasını önlemeye yönelik 

sergilenen davranıĢları ifade eder. 

 

ÇALIġMANIN AMACI 

Kariyer Ñapası kavramının farklı değiĢkenlerle iliĢkilendirilerek pek Ñok ÑalıĢmada araĢtırma 

konusu olmakla birlikte, beyaz ve mavi yakalı ÑalıĢanlar perspektifinden proaktif iĢ 

davranıĢları ile kariyer Ñapaları arasındaki iliĢkiye dair literatürde herhangi bir ÑalıĢmaya 

rastlanmamıĢ olması bir eksiklik olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda ÑalıĢma özel bir 

iĢyerinde görev yapan beyaz ve mavi yakalı ÑalıĢanların kariyer Ñapaları ile proaktif iĢ 

davranıĢları arasındaki iliĢkinin karĢılaĢtırılması amacıyla yapılmıĢtır. Zihinsel gücünü 

kullanarak genellikle masa baĢı olarak tabir edilen iĢlerde faaliyet gösteren beyaz yakalı 

ÑalıĢanlar ile ağırlıklı olarak beden gücünü kullanan mavi yakalı ÑalıĢanların kariyer Ñapaları 

arasındaki farklılıkları belirlemek alt amaÑlardan birisi olarak belirlenmiĢtir. Alt amaÑ olarak 

ele alınan diğer konu ise proaktif iĢ davranıĢının, ÑalıĢanların iĢ türüne (beyaz ve mavi yakalı 

olmalarına) göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. 

 

YÖNTEM 

Örneklem  

ÆalıĢmanın örneklemini; Erzincan‘da özel sektörde faaliyet gösteren bir iĢyerinde beyaz ve 

mavi yakalı ÑalıĢanlar oluĢturmaktadır. Anket soruları beyaz yakalı ve mavi yakalı 

kapsamında olmasına dikkat edilerek toplam 425 ÑalıĢana uygulanmıĢ ancak 397 anket 

değerlendirmeye alınmıĢtır. AraĢtırma kapsamındaki ÑalıĢanların %46.5‘i  (n=185) kadın ve 

%53.5‘i (n=212) erkektir. Katılımcıların kurum iÑindeki görevleri değerlendirildiğinde 

%35.8‘inin (n=142) beyaz yakalı ve %64.2‘sinin (n=255) mavi yakalı olduğu görülmüĢtür. 

Ortalama yaĢları 25-34 aralığında ve iĢ yerindeki görev süreleri ortalama 1-5 yıl 

aralığındadır.  

 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

643 

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırma, birincil elden veri toplama yöntemlerinden birisi olan yüz yüze anket yöntemi 

kullanılarak gerÑekleĢtirilmiĢtir.  Anket kapsamında öncelikle katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiĢ, ardından sırasıyla ÑalıĢanların kariyer 

Ñapalarını ve proaktif iĢ davranıĢlarını belirlemeye yönelik ölÑekler kullanılmıĢtır. ÆalıĢmada 

kariyer Ñapalarını ölÑmek üzere Erik Jansen ve Gaylen Chandler tarafından geliĢtirilen ve 

AktaĢ (2004) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanan Kariyer Æapaları ÉlÑeğinden yararlanılmıĢtır. 

Proaktif iĢ davranıĢlarının ölÑümünde ise Parker ve Collins (2006) tarafından geliĢtirilen 

Proaktif ĠĢ DavranıĢ Envanteri (Proactive Work Behavioor Inventory) kullanılmıĢtır.  Tüm 

ölÑeklerde yer alan maddeler beĢli Likert ölÑeğine uygun Ģekilde hazırlanmıĢtır. 

 

 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Tablo 1‘de araĢtırmaya dahil edilen değiĢkenlerin ortalama değerleri, standart sapmaları, 

Pearson korelasyon ve Cronbach alfa güvenilirlik değerlerine yönelik bulgular yer 

almaktadır. Veriler incelendiğinde beyaz yakalı ÑalıĢanların, mavi yakalı ÑalıĢanlara kıyasla 

bağımsızlık ve ayrılmaya isteklilik yönündeki kariyer Ñapalarının daha baskın olduğu 

görülmektedir. Bu iki iĢ türüne ait (beyaz-mavi yakalı) ortalama değerler üzerinde yapılan 

bağımsız gruplar arası t testi sonuÑları neticesinde, katılımcıların kariyer Ñapaları ile iĢ türleri 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir (p= .028< .05). Ortalamalar 

kıyaslandığında söz konusu farklılığın mavi yakalı ÑalıĢanlardan kaynaklandığı 

görülmektedir. Benzer Ģekilde katılımcıların proaktif iĢ davranıĢları ile iĢ türleri arasında da 

anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir (p= .006< .05).  Ortalamalar itibariyle 

incelendiğinde bu farklılığın mavi yakalı ÑalıĢanlardan kaynaklandığı görülmektedir.  
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Tablo 1.AraĢtırmanın DeğiĢkenlerine Ait Ortalama, Standart Sapma, Korelasyon ve Güvenilirlik 

Değerleri 

 
 

DeğiĢkenler 

Ort 

 

 BY  

MY 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

1.Teknik 

Yetkinlik 

3,

44 

3,

53 

(.2

7) 

              

2.Güvenlik/ 

Ġstikrar 

3,
83 

4,
35 

,44
3** 

(.7
3) 

             

3.Özerklik/B

ağımsızlık 

3,

67 

3,

33 

,30

1** 

,24

7** 

(.5

6) 

            

4.Yönetsel 

Yetkinlik 

3,
56 

4,
01 

,44
5** 

,57
9** 

,29
9** 

(.6
3) 

           

5.GiriĢimcili

k Yeteneği 

3,

76 

4,

18 

,36

9** 

,55

1** 

,22

9** 

,58

5** 

(.6

1) 

          

6.SavaĢçı 

 

3,

52 

3,

83 

,25

2** 

,35

7** 

,30

5** 

,51

5** 

,44

6** 

(.6

4) 

         

7.Saf 

Meydan 

Okuma 

3,
52 

3,
91 

,37
5** 

,49
1** 

,15
9* 

,57
1** 

,43
1** 

,40
5** 

(.6
1) 

        

8.Hizmete 

Adanma 

4,
12 

4,
40 

,42
1** 

,52
8** 

,15
2* 

,49
9** 

,49
6** 

,42
0** 

,41
4** 

(.4
5) 

       

9.Hayat 

Tarzı 

3,
83 

4,
21 

,39
3** 

,49
4** 

,20
4** 

,56
2** 

,47
4** 

,51
5** 

,43
3** 

,44
2** 

(.5
4) 

      

10.Ayrılmay

a Ġsteklilik 

3,

30 

2,

54 

,14

3 

-

,12

4 

,40

9** 

,12

9 

,00

8 

,15

7* 

,08

1 

,07

8 

-

,00

3 

(.5

3) 

     

11.Kariyer 

Memnuniyeti 

3,

66 

3,

84 

,16

9* 

,20

6** 

,04

3 

,20

5** 

,16

8* 

,04

8 

,19

0** 

,21

9** 

,19

6** 

-

,0

89 

(.3

5) 

    

12.Problem 

Engelleme 

3,
75 

4,
19 

,18
0* 

,47
3** 

,09
7 

,36
8** 

,39
7** 

,13
4 

,26
9** 

,30
8** 

,25
5** 

-
,1

79
* 

,29
8** 

(.7
7) 

   

13.Yenilik 

GeliĢtirme 

3,

56 

3,

8 

,29

5** 

,20

7** 

,14

9* 

,32

7** 

,31

5** 

,26

9** 

,27

2** 

,32

9** 

,22

5** 

,1

42 

,03

5 

,32

6** 

(.6

3) 

  

14.GörüĢ 

Bildirme 

3,
36 

3,
59 

,26
7** 

,34
8** 

,17
1* 

,36
4** 

,31
2** 

,19
8** 

,37
0** 

,29
0** 

,24
0** 

,1
24 

,09
4 

,36
4** 

,51
2** 

(.7
3) 

 

15.Sorumlul

uk Alma 

3,

77 

3,

85 

,20

8** 

,23

8** 

,06

7 

,27

5** 

,35

0** 

,12

5 

,24

7** 

,31

4** 

,30

3** 

,1

50
* 

,09

1 

,37

4** 

,43

9** 

,53

1** 

(.7

4) 

*p<.05; **p<.01; parantez içindeki değerler Cronbach alfa güvenilirlik katsayısıdır. 

Proaktif iĢ davranıĢları ile kariyer Ñapaları arasındaki iliĢki boyutlar itibariyle incelendiğinde 

problem engelleme boyutunun; teknik yetkinlik (r=,180, p<,05), güvenlik/istikrar (r=,473, 

p<,01), yönetsel yetkinlik (r=,368, p<,01), giriĢimcilik (r=,397, p<,01), saf meydan okuma 

(r=,269, p<,01), hizmete adanma (r=,308, p<,01), hayat tarzı (r=,255, p<,01), ayrılmaya 

isteklilik (r=,179, p<,05) ve kariyer memnuniyeti (r=,298, p<,01) Ñapaları ile orta ve düĢük 

düzeyde anlamlı derecede iliĢkilidir. Proaktif iĢ davranıĢlarından yenilik geliĢtirme ve görüĢ 

bildirme; ayrılmaya isteklilik ve kariyer memnuniyeti hariÑ diğer Ñapalarla düĢük düzeyde 

iliĢkilidir. Sorumluluk alma ise özerklik/bağımsızlık, savaĢÑı ve kariyer memnuniyeti hariÑ 

diğer Ñapalarla düĢük düzeyde iliĢkilidir. 

AraĢtırmada ele alınan beyaz ve mavi yakalı ÑalıĢanların kariyer Ñapalarının, proaktif iĢ 

davranıĢları üzerinde bir etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla basit doğrusal 

regresyon analizi uygulanmıĢtır (Tablo.2 ve Tablo.3).  
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Tablo 2. Beyaz Yakalı ÆalıĢanların Kariyer Æapalarının Proaktif ĠĢ DavranıĢı Sergilemeleri 

Êzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi 

 Proaktif ĠĢ DavranıĢı 

 B Beta t R2 Düz. R2 F P 

Kariyer 

Çapaları 

,529 ,487 4,490 ,237 ,225 20,161 ,000 

 

Tablo 3. Mavi Yakalı ÆalıĢanların Kariyer Æapalarının Proaktif ĠĢ DavranıĢı Sergilemeleri Êzerindeki 

Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi 

 Proaktif ĠĢ DavranıĢı 

 B Beta t R2 Düz. R2 F P 

Kariyer 

Çapaları 

,547 ,474 5,849 ,225 ,218 34,210 ,000 

Analiz sonucunda, beyaz yakalı ÑalıĢanların kariyer Ñapalarının, proaktif iĢ davranıĢları 

üzerinde etkili olduğu gözlenmiĢtir (B= .529, p= .000). Benzer Ģekilde mavi yakalı 

ÑalıĢanların kariyer Ñapalarının da proaktif iĢ davranıĢları üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiĢtir (B= .547, p= .000).  

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bir iĢ yerinde verimlilik, esneklik ve rekabet edebilirlik düzeyini belirleyen proaktif iĢ 

davranıĢları, ÑalıĢanların performansını ve güdülenmesini yönlendirici bir etkiye sahip olan 

kariyer Ñapalarından etkilenmektedir. Yapılan analizler neticesinde aynı iĢ yerinde farklı 

türde görevleri yerine getirme sorumluluğu olan beyaz ve mavi yakalı ÑalıĢanların kariyer 

Ñapaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlemiĢ ve söz konusu kariyer Ñapalarının, 

proaktif iĢ davranıĢı sergilemeleri üzerinde etkili olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır.   

AraĢtırma kapsamında ele alınan değiĢkenler bazında yapılan literatür taraması sonuÑlarına 

göre bu araĢtırma konusu bazında mevcut baĢka bir araĢtırmaya rastlanmamıĢ olması ve 

ÑalıĢmanın tek iĢletmeye ait verilerle gerÑekleĢtirilmiĢ olması, ulaĢılan sonuÑların 

genellenmesini güÑleĢtirmektir. Bundan sonra yapılacak araĢtırmalarda birkaÑ iĢletme baz 

alınarak benzer nitelikli ÑalıĢmaların yapılması, literatürdeki bu eksikliği giderebilir.  
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ELEġTĠREL DÜġÜNME BECERĠLERĠ ĠLE KARĠYER UYUM 

YETENEKLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ: ÜNĠVERSĠTE 

ÖĞRENCĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
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Özet 

Kariyer uyumu; bir bireyin yaptığı iĢin kalitesini, iĢ bulamamıĢ bir bireyin iĢ bulmada strateji 

geliĢtirmesini, yaratıcı olmasını iÑeren bir kavramdır. Yeni stratejiler oluĢturmak, yaratıcı olmak ve 

daha doğruyu aramak gibi birÑok özellik eleĢtirel düĢünme eğilimi iÑerisindedir. Dolayısıyla eleĢtirel 

düĢünme eğilimi olan bir bireyin kariyerinde baĢarı göstereceği, kariyerine uyum sağlamada problem 

yaĢamayacağı söylenebilir. 

Bu ÑalıĢma; eleĢtirel düĢünme eğiliminin kariyer uyum yeteneğine etkisini tespit etmek amacıyla 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. 401 lisans öğrencisi üzerinde California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi ve Kariyer 

Uyum Yetenekleri ölÑekleri uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın sonuÑlarına göre, her iki ölÑeğin bazı alt 

boyutları aÑısından, demografik değiĢkenleri oluĢturan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiĢtir. Ayrıca eleĢtirel düĢünme eğiliminin; kariyer uyum yeteneğini %44 oranında 

aÑıkladığı ve standartlaĢtırılmayan değerlere göre öğrencilerin özellikle  analitiklik boyutunda 

gösterecekleri bir birim artıĢın kariyer uyum yeteneklerinde yaklaĢık 4 birim artıĢ yaratacağı tespit 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, EleĢtirel DüĢünme Eğilimi, Kariyer Uyum Yeteneği. 

 

 

THE RELATĠONSHĠP BETWEEN CAREER ADAPTATĠON SKĠLLS AND 

CRĠTĠCAL THĠNKĠNG DĠSPOSĠTĠON: A STUDY ON UNĠVERSĠTY 

STUDENTS 

Abstarct 

Career adaptation is a concept including the quality of work, strategies of finding job and creativity. A lot 

of features like imroving the new strategies, being creative and seeking the true are in critical 

thinking disposition. So; it can said if a person have critical thinking disposition, that person will 

succes at his career and will not have a problem with  adapting his career. 

This study‘s purpose is determine the effect of critical thinking disposition on career adaptation skills. 

California Critical Thinking Disposition and Career Adaptation Skills scales are implemented on 401 

university students. According to results; demographic variables have a meaningful effect on some 
 

dimensions of both scales. Beside; critical thinking disposition increasing the career adaptation skill 

about %44 and the rise of one entity analyticalness cause rising of approximately four entitiy career 

adaptation skills. 

Keywords: Career, Critical Thinking Disposition, Career Adaptation Skill. 

 

1.GĠRĠġ 

Kariyer, bireyin kendini toplumda nasıl konumlandırdığı ile ilgili bir kavramdır. Kariyerin 

yön verilmesi, planlanması, planın hayata geÑirilmesi gibi kariyerlerle ilgili faaliyetlerin 

merkezinde insan faktörü vardır. 

Bireyin kendi kariyerini planlaması, bu planı uygulamaya koyması, kariyerini yönetmesi; 

kariyere yönelik problemi ifade etmeyi, probleme yönelik araĢtırma yapmayı, elde edilen 

bilgileri mantığa uygun olarak önceliklendirmeyi, kariyer seÑeneklerini belirlemeyi, öz 

eleĢtiri ile kendi yeteneklerini dürüstÑe tespit etmeyi, bu yeteneklere uygun kariyer 

                                                           
13

 Bu ÑalıĢma birinci yazarın "EleĢtirel DüĢünme Becerilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerine Etkisi" isimli yayımlanmamıĢ 

yüksek lisans tezinden uyarlanmıĢtır. 
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alternatiflerini değerlendirmeyi, değerlendirmeler sonucunda en doğru kararı vermeyi, bu 

kararı uygulamaya koymayı, mesleki rollere katılmayı, alınan kararla ilgili değerlendirme 

yapıp eksikleri belirlemeyi ve gerekirse meslek değiĢtirmeyi, mesleğe iliĢkin yaĢanan 

değiĢimleri rasyonel bir Ģekilde değerlendirmeyi, bu değiĢimi bireysel olarak nasıl 

yöneteceğine iliĢkin planlama yapmayı, mesleğinde baĢarılı olmak iÑin kendini sürekli 

geliĢtirmeyi, örgütte karĢılaĢtığı farklı görüĢlere karĢı empati ile yaklaĢabilmeyi ve 

kurumda etkili bir iletiĢim kurabilmeyi gerektiren bir eğilime sahip olması gerekmektedir. Bu 

aÑık, eleĢtirel düĢünme eğilimi ile kapatılabilir. Zira bireyin kariyerine uyum göstermesi iÑin 

ihtiyacı olan beceriler eleĢtirel düĢünme becerileri ile neredeyse aynıdır. Bu ÑalıĢmada 

eleĢtirel düĢünme eğiliminin kariyer uyum yeteneklerine etkisi araĢtırılmıĢtır. 

 

 

KARĠYER UYUM YETENEĞĠ 

Kariyer, ―Carrus‖ Latince kökünden türemiĢ at arabası anlamında, ―carrera‖ kökünden 

türemiĢ bir baĢka terim ise yol anlamında kullanılmıĢtır (Ertürk, 2011:  200).  Kariyer 

kelimesi, Fransızca ―Carriere‖, Ġngilizce ―Career‖ kelimesinden TürkÑeye geÑmiĢtir. 

Kavramın anlamı Fransızca‘da meslekte aĢılması gereken aĢamalar, seÑilen yön, diplomatik 

ilerleme ve meslek gibi anlamlara. Kariyer kelimesinin anlamı Ġngilizce‘de ise; koĢma, son 

hızda gitme, sürat, meslek yaĢamı, uğraĢ, iĢ hayatı gibi anlamlara gelmektedir (ġimĢek ve 

Ége, 2012: 281). 

Sosyal olarak kariyer kavramı, kiĢiler ile örgütlerin karĢılıklı fayda sağlamalarına ek olarak 

bireyler aÑısından olgunlaĢma, etik değerlere sahip olma, yaĢam deneyimi gibi geliĢmelere 

olanak sağlar. ĠĢ yerindeki ÑalıĢma ortamı, kullanılan teknoloji, iĢ arkadaĢlarının kiĢilikleri ve 

iĢ yerinde sergiledikleri davranıĢlar, yapılan iĢin mahiyeti gibi faktörler bireylerin karĢılıklı 

olarak beklenti ve tutumlarına katkıda bulunur (Ertürk, 2011: 204). 

Kariyer kavramını değerlendiren ÑeĢitli kuramlar bulunmaktadır. Bu kuramların her biri 

kariyere farklı bir perspektiften yaklaĢır. Bunlardan biri de Edgar Schein‘in Kariyer Æapaları 

Teorisidir. 

Kariyer Ñapaları teorisi, Edgar Schein tarafından 1961 yılında Massachusetts Teknoloji 

Enstitüsü‘nde baĢlatılan araĢtırmalar sonucunda ortaya konulmuĢtur. 12 yıl boyunca 44 

yüksek lisans programı mezunu öğrenci ile derinlemesine mülakat yöntemi yoluyla yapılan 

araĢtırmalar ile bireylerin kariyer tercihlerinin nedenleri derinlemesine araĢtırılmıĢtır 

(Yarnall, 1998:56). 

Schein, kariyer Ñapalarını bireyin kendisini tanımasına yardımcı olan bireyin mesleki 

kariyerine yol gösteren, sınırlandırmalar koyan ve dengede tutan davranıĢ Ģekli olarak 
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tanımlamıĢtır. Kariyer Ñapası, kiĢinin mesleki kariyer seÑimleri ve kariyeriyle ilgili olan 

kararlarına etki göstermektedir (Æerik ve Bozkurt, 2010: 85). 

Schein‘in kariyer değerleri Ģunlardır: 

Teknik/Fonksiyonel Yetkinlik, kariyer değerine sahip olan kiĢiler iÑin baĢarı, kabiliyetli 

oldukları alan üstüne yoğunlaĢarak o konuda profesyonel olmaya ÑalıĢmak ve yetenekleri ile 

ilgili alanda en iyi olabilmek iÑin Ñaba göstermektedirler. 

Genel Yönetsel yetkinlik, kariyer değerine sahip olan kiĢiler, karmaĢık durumlar iÑerisinde 

yaĢanan problemleri Ñözebilme, duygusal olarak dengeli davranabilme ve iyi iletiĢim 

kurabilme konusunda beceriklidirler 

Girişimcilik/Yaratıcılık, kariyer değerine sahip kiĢiler, tek baĢına bir Ģeyler üretmeyi seven ve 

iĢini tek yapmaya meyilli olan kiĢilerin sahip olduğu özellikleri iÑeren kariyer değeridir. 

Güvenlik/İstikrar, kariyer değerine sahip olan bireyler, gelecek ile ilgili konuların sağlam 

temeller ile oluĢmasını ve değerleri konusunda hassas olan kiĢilerdir. 

Özerklik/Bağımsızlık, kariyer değerine sahip olan bireyler bağımsızlığı seven ve yaptıkları iĢ 

konusunda talimat almaktan hoĢlanmayan kiĢilerden oluĢurlar. 

Hayat tarzı, kariyer değerine sahip olan bireyler iĢ hayatı ile özel hayatı arasında ki konularda 

düzgün bir denklik kurmaya önem verirler. 

Saf meydan okuma, kariyer değerine sahip olan bireyler karĢısına Ñıkan zorluklarla 

uğraĢmayı seven, rekabetÑi ve zorlukların üstesinden gelmeyi seven kiĢilerdir. 

Kendini adama,kariyer değerine sahip olan kiĢiler toplum hayatı iÑin fayda  sağlamak isterler 

ve iĢ hayatlarını da bu yönde belirlerler (Bayram, Gürsakal ve AytaÑ, 2012: 182). 

Kariyer Ñapaları ve kariyer uyum yeteneği kavramlarının her ikisi de kiĢinin o kariyeri 

neden seÑtiğiyle ilgilenir. Buna ek olarak kariyer uyum yeteneği bireyin mevcut kariyerinde 

veya kariyer öncesi dönemde sosyal hayata katkı sağlama amacı güden,  kiĢilik özelliklerinin 

keĢfedilmesi sürecidir (Savickas vd., 2009: 244). 

Kavramsal model (rol kuramı), bireyin bebeklikten itibaren keĢfetme Ñabası ile bir benlik 

oluĢturmaya baĢladığını, bu sürecin yaĢam buluncaya kadar devam ettiğini anlatır. Ayrıca bu 

teoriye göre keĢfetme Ñabasındaki bireyler sadece etraflarını değil kendi özelliklerini, 

yeteneklerini, eğilimlerini de zamanla keĢfederler (Super ve Super, 2008: 27-28). 

Kariyer uyum yeteneği kiĢinin kendini ve Ñevresini keĢfetmesinden yola Ñıkan, sosyal 

yaĢam, iĢ yaĢamı ve bireyin diğer rolleri arasında bir denge kurmaya ÑalıĢan, kariyer odaklı bir 

kavramdır. Kariyer uyum yeteneğini özellikle Ģu faktörler aÑısından incelemektedir 

(Savickas ve Porfeli, 2012: 663-665). 

Kendini keşfetme aşaması, bireyin kendine ait yetenek ve ilgilerden yola Ñıkarak, öz 

farkındalığa ulaĢması sürecidir. 

Çevreyi keşfetme aşaması, bireyin etrafında bulunan roller üzerinden kariyer yollarını 

anlaması sürecidir. 

Planlama ve karar aşaması ise bireyin kendini ve Ñevreyi tanıyan bireyin kariyerine 

yönelik somut planlar yapması ve uygulama sürecidir. 

 

 

KARĠYER UYUM YETENEĞĠ VE ELEġTĠREL DÜġÜNME EĞĠLĠMĠ ĠLĠġKĠSĠ 

Eldeki tüm koĢulları gözden geÑirerek olguları analiz etme, bunlar hakkında fikirler üretme ve 

bu fikirleri bir amaÑ ÑerÑevesinde organize etme, ulaĢılan sonuÑları savunma, zıt görüĢler ile 

karĢılaĢtırmalar yapma, muhakemelerden Ñıkarımlara ulaĢma, tüm bunları değerlendirip 

problemleri Ñözebilme yetisine eleĢtirel düĢünce denir (Lau, 2011: 1). 
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EleĢtirel düĢünme becerisine sahip olmak bir birey iÑin yalnız baĢına yeterli olmamaktadır. 

Sahip olunan eleĢtirel düĢünme becerisini gereken durumlarda kullanmak ve bu beceriler 

eĢliğinde hareket etmek eleĢtirel düĢünme eğiliminin varlığını göstermektedir (Seferoğlu ve 

Akbıyık, 2006: 193). Beyer‘e (1988: 29) göre eleĢtirel düĢünme becerisi olan bir bireyin bu 

beceriyi kullanabilmesi ayrı bir eylem gerektirmektedir. EleĢtirel düĢünme becerisini 

kullanabilme; baĢka bir deyiĢle eleĢtirel düĢünme eğilimini kazanabilmek zaman 

alabilmektedir. EleĢtirel düĢünme becerisini kullanabilme bazı özelliklere sahip olmayı da 

gerektirmektedir. Bunlar (Kahraman, 2008): 

Analitiklik, 

AÑık Fikirlilik 

Gerekeni Arama 

Sistematiklik 

Kendine Güven 

Meraklılık 

Olgunluk 

EleĢtirel düĢünme; yalnızca akademik hayatı olan insanların ihtiyaÑ duyduğu bir Ģey değildir. 

Ġnsan hayatının neredeyse her evresinde ciddi kararlar vermek durumunda kalır. Bu 

kararların bilinÑli bir Ģekilde verilmesi ve hayatına doğru bir yön vermesi iÑin her birey 

eleĢtirel düĢünmeye ihtiyaÑ duyar (Dantec, 2007: 3). Bu ciddi kararlardan biri de kariyer 

planlaması ve kariyerine gösterebildiği uyum yeteneğidir. EleĢtirel düĢünen bireyde var 

olan analitiklik, sistematiklik, aÑık fikirlilik, kendine güven gibi özellikler, bireyin 

kariyerine göstereceği uyumu da etkilemektedir. 

Bireyin mesleki ya da özel hayatında baĢarılı olabilmesi iÑin kariyer uyum yeteneğine 

ihtiyacı vardır (YeĢiltaĢ vd., 2014: 1286). Kariyer uyum yeteneği, bireyin iĢ hayatında nasıl bir 

psikolojide olacağını belirleyen temel unsurdur (Zacher, 2014). Kariyer uyumu; bir bireyin 

yaptığı iĢin kalitesini, iĢ bulamamıĢ bir bireyin iĢ bulmada strateji geliĢtirmesini, yaratıcı 

olmasını iÑeren bir kavramdır (YeĢiltaĢ vd., 2014: 1288). Yeni stratejiler oluĢturmak, 

yaratıcı olmak, daha iyiyi ve daha doğruyu aramak gibi birÑok özellik eleĢtirel düĢünme 

eğilimi iÑerisindedir. Dolayısıyla eleĢtirel düĢünme eğilimi olan bir bireyin kariyerinde baĢarı 

göstereceği, kariyerine sağlamada problem yaĢamayacağı söylenebilir. 

Modern toplumlar; bireylerin kendilerini öğrenme aÑısından geliĢtirmelerini, kendilerini 

diğerlerinden farklılaĢtıran özgün beceriler kazanmalarını, sürekli öğrenmeye yönelik 

arzularının olmasını, kendi hayatlarını ve kariyerlerini geliĢtirecek yetenekler edinmelerini 

gerektirmektedir (Mittendorf vd., 2011: 1424-1437). Bireyler acımasız iĢ dünyasının 

koĢullarında iĢ değiĢimi, pozisyon değiĢimi gibi sebepler kariyer geÑiĢleri yapmaktadırlar. Bu 

geÑiĢler sırasında birey, kariyerine iliĢkin özelliklerini, amaÑlarını, hedeflerini ve 

yeteneklerini tekrardan gözden geÑirmek ve söz konusu değiĢikliklere uyum sağlamak 

zorunda kalır (Klehe vd., 2011: 218). Bu uyum, kariyer uyumu Ģeklinde ifade edilmektedir. 

Bahsedilen değiĢimlere ya da mevcut kariyerinin kendinden beklentilerine uyum sağalama 

yeteneği de kariyer uyum yeteneği Ģeklinde kavramsallaĢtırılmıĢtır. 

Kariyer uyum yeteneği; bireyin tahmin edilebilen iĢlere ve iĢ hayatındaki örgütsel rollere 

aktif olarak katılması ve tahmin edilemeyen değiĢimlere karĢı hazır olabilme yetisi olarak 

tanımlanmaktadır (Savickas, 1997: 254). BaĢka bir ifadeyle kariyer uyum yeteneği; 

bireylerin mesleklerine ve değiĢiklik arz eden iĢ koĢullarına uyum gösterebilmeleri iÑin 

ihtiyaÑları olan becerileri ifade etmektedir. 

Bireyin mesleki hayatıyla ve kariyeriyle ilgili doğru kararı vermek iÑin yaĢadıkları süreÑte 

sahip olmaları gereken eleĢtirel beceriler kariyer uyum yetenekleridir (Duffy, 2010: 29-43). 

Kaygı,  kontrol,  merak  ve  güven  gibi  kaynakları  gerektiren  kariyer  uyum  yeteneğinin 
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eleĢtirel düĢünme eğilimi ile birlikte anılması mantıklı olacaktır. Zira özgüven, araĢtırma 

eğilimi, karar verme ve dolayısıyla problem Ñözme gibi eğilimler ile kariyer uyum 

yetenekleri büyük oranda benzerlik göstermektedir. 

Bireyin kendi kariyerini planlaması, bu planı uygulamaya koyması, kariyerini yönetmesi; 

kariyere yönelik problemi ifade etmeyi, probleme yönelik araĢtırma yapmayı, elde edilen 

bilgileri mantığa uygun olarak önceliklendirmeyi, kariyer seÑeneklerini belirlemeyi, öz 

eleĢtiri ile kendi yeteneklerini dürüstÑe tespit etmeyi, bu yeteneklere uygun kariyer 

alternatiflerini değerlendirmeyi, değerlendirmeler sonucunda en doğru kararı vermeyi, bu 

kararı uygulamaya koymayı, mesleki rollere katılmayı, alınan kararla ilgili değerlendirme 

yapıp eksikleri belirlemeyi ve gerekirse meslek değiĢtirmeyi, mesleğe iliĢkin yaĢanan 

değiĢimleri rasyonel bir Ģekilde değerlendirmeyi, bu değiĢimi bireysel olarak nasıl 

yöneteceğine iliĢkin planlama yapmayı, mesleğinde baĢarılı olmak iÑin kendini sürekli 

geliĢtirmeyi, örgütte karĢılaĢtığı farklı görüĢlere karĢı empati ile yaklaĢabilmeyi ve 

kurumda etkili bir iletiĢim kurabilmeyi gerektiren bir eğilime sahip olması gerekmektedir. Bu 

aÑık, eleĢtirel düĢünme eğilimi ile kapatılabilir. Zira bireyin kariyerine uyum göstermesi iÑin 

ihtiyacı olan beceriler eleĢtirel düĢünme becerileri ile neredeyse aynıdır. 

 

 

METODOLOJĠ 

Amaç 

ÆalıĢmanın amacı; eleĢtirel düĢünme eğiliminin kariyer uyum yeteneğine etkisini tespit 

etmektir. Bu amaÑla nicel bir desende geliĢtirilen ÑalıĢmada; eleĢtirel düĢünme eğilimi ile 

kariyer uyum yeteneği arasındaki iliĢki ölÑülmüĢtür. 

Problem Cümlesi 

AraĢtırmanın problem cümlesini ―Éğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimleri kariyer uyum 

yeteneklerini etkiliyor mu?‖ sorusu oluĢturmaktadır. 

Evren Ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini bir kamu üniversitesinde ĠĢletme Bölümü 2016-2017 Eğitim Éğretim 

Yılı Güz Dönemi öğrencileri oluĢturmaktadır. Bu anlamda evren 1970 öğrenciden meydana 

gelmektedir. 

AraĢtırmanın örneklemi; tabakalı örnekleme yoluyla ĠĢletme Bölümü öğrencileri sınıf bazında 

tabakalandırılarak oluĢturulmuĢtur. Sayısı belirli olan evrende %5 hata payı ve 

%95 güven aralığı kabul edilerek örneklem büyüklüğü 352 olarak tespit edilmiĢtir (Kan, 

1998). Bu ÑerÑevede 416 öğrenciye ulaĢılmıĢ ve 401‘inden dönüĢ alınmıĢtır. Evreni temsil 

edebilirlik aÑısından 401 sayısı yeterli görülmüĢtür. 

Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araÑları EleĢtirel DüĢünme Eğilimi ÉlÑeği ve Kariyer 

Uyum Yeteneği ÉlÑeğidir. Ayrıca demografik özelliklere iliĢkin sorular da yer almaktadır. 

California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği (CEDEÖ) 

AraĢtırmada California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi ÉlÑeği (CEDEÉ) kullanılmıĢtır. CEDEÉ 6 

alt boyuttan ve toplamda 51 ifadeden oluĢmaktadır. Facione ve arkadaĢları tarafından 1998 

yılında geliĢtirilen ölÑeğin TürkÑe uyarlaması ve geÑerlilik-güvenilirlik ÑalıĢması Kökdemir 

(2003) tarafından yapılmıĢtır. Orjinalinde 7 boyut ve 75 ifade bulunan ölÑeğin TürkÑe‘ye 

uyarlandığı ÑalıĢmada Kökdemir, 6 boyutlu ve 51 ifadeli TürkÑe versiyonu geliĢtirmiĢtir. 

ÉlÑek 6‘lı Likert ölÑeği Ģeklindedir ve 1 ile 6 arasındaki değerler, katılımcının herhangi 

bir ifadeden alacağı puanı göstermektedir. 
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Alt ölÑekler, bir alt ölÑekte yer alan sorulardan elde edilen toplam puan, soru sayısına 

bölünüp ve 10 ile Ñarpılarak değerlendirilmektedir. Alt ölÑeklerin toplamı eleĢtirel düĢünme 

eğilim puanını göstermektedir. Alt ölÑeklerin minimum değeri 10, maksimum değeri 60‘dır. 

(Érneğin doğruyu arama alt ölÑeği:(06+11+20+25+27+28+49) / 7 x 10). TürkÑe 

uyarlamada 6 alt ölÑek olduğundan bir kiĢi ölÑekten en az 60; en fazla 360 puan 

alabilmektedir. TürkÑe uyarlamada 240 puanın altı düĢük,300 puanın üstü yüksek eleĢtirel 

düĢünme eğilimi olarak ifade edilmektedir. ÉlÑekteki 05, 06, 09, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 

23,  25,  27,  28,  33,  36,  41,  43,  45,  47,  49,50  numaralı  maddeler  ters  Ñevrilerek 

puanlanmaktadır (Balcı, 2015: 81). 

Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği (KUYÖ) 

AraĢtırmada kariyer uyum yeteneklerinin ölÑülmesinde Savickas ve Profeli‘nin 2012 

yılındaki ÑalıĢmasında oluĢturulan Kariyer Uyum Yetenekleri ÉlÑeği kullanılmıĢtır. 

ÉlÑekte kaygı, güven, kontrol ve güven olmak üzere dört alt boyut bulunmaktadır. 5‘li 

Likert tipindeki ölÑekte toplam 24 ifade bulunmaktadır. ÉlÑeğin TürkÑe uyarlaması ve 

geÑerlilik-güvenilirlik ÑalıĢması Kanten (2012) tarafından gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

Analiz Yöntemi 

Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS 20.0) programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıĢ ve verilerin analizinde bu 

programdan yararlanılmıĢtır. Analizde, tanımlayıcı bilgiler iÑin frekans ve yüzde 

hesaplamaları yapılmıĢtır. ÉlÑeklerin alt boyutlarının aritmetik ortalamaları ve standart 

sapmaları hesaplanmıĢ ve istatistiksel değerlendirmeler bu puanlar üzerinden yapılmıĢtır. 

Alt ölÑeklerin demografik değiĢkenlere göre karĢılaĢtırılmasında parametrik varsayımlar 

yerine getirildiği durumlarda iki grubu karĢılaĢtırmak iÑin iki ortalama arasındaki farkın 

önemlilik testi (t testi), ikiden fazla grupları karĢılaĢtırmak iÑin varyans analizi (F testi) 

kullanılmıĢtır. Varyans analizi sonucunda hangi grupların birbirinden farklı olduğu 

Tukey‘s-b testine bakarak yorumlanmıĢtır. Ayrıca iki ayrı ölÑeğin alt boyutlarının birbirleri 

arasındaki iliĢki ölÑmek iÑin pearson korelasyon analizi ve EleĢtirel DüĢünme Eğilimi 

ÉlÑeğinin alt boyutlarının Genel Kariyer Uyum Yeteneği skorlarına etkisini ölÑmek iÑin 

Ñoklu regresyon analizi yapılmıĢtır. 

Bulgular ve TartıĢma 

Bu kısımda analize ait bulgular yer almaktadır. ÉlÑeklerin güvenilirliklerine iliĢkin sonuÑlar 

Tablo 1 ve 2‘de gösterilmektedir. 

Tablo 1: California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi ÉlÑeğine Ait Boyutların Cronbach Alpha 

Değerleri 
 

EleĢtirel DüĢünme Eğilimi 

Boyutları 

 
Ġfadeler 

 
Cronbachα 

Doğruyu Arama Boyutu (DAB) 6, 11, 20, 25, 27, 28 0,514 

AÑık Fikirlilik Boyutu (AFB) 
5, 7, 15, 18, 22, 33, 36, 41, 43, 45, 47, 

50 
0,700 

Analitiklik Boyutu (AB) 2, 3, 12, 13, 16, 17, 24, 26, 37, 40, 46 0,739 

Sistematiklik Boyutu (SB) 4, 9, 10, 21, 23 0,544 

Kendine Güven Boyutu (KGB) 14, 29, 35, 39, 44, 48, 51 0,737 

Meraklılık Boyutu (MB) 1, 8, 30, 31, 32, 34, 38, 42 0,721 

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Doğruyu Arama Alt Boyutunun güvenilirliğini 

arttırdığı iÑin bu boyuttan 49. ifade ÑıkarılmıĢtır. Söz konusu ifade Ñıkarıldıktan sonra alpha 

değeri 0,514 olan Doğruyu Arama Boyutu (DAB) kabul edilebilir düzeyde güvenilirliğe 
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eriĢmiĢtir. Bowling ve Ebrahim‘e (2004) göre Cronbach Alphanın minimum düzeyinin 0.50 

olduğu konusunda görüĢ birliği mevcuttur. 

Tablo 2: Kariyer Uyum Yeteneklerine Ait Boyutların Cronbach Alpha Değerleri 
 

Kariyer Uyum Yeteneği Boyutları Ġfadeler Cronbachα 

Kaygı Boyutu 1, 2, 3, 4, 5, 6 0,773 

Kontrol Boyutu 7, 8, 9, 10, 11, 12 0,681 

Merak Boyutu 13, 14, 15, 16, 17, 18 0,769 

Güven Boyutu 19, 20, 21, 22, 23, 24 0,871 

Tablo 3: ÉlÑeklerin StandartlaĢtırılmıĢ Değerleri 
 

EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Kariyer Uyum Yeteneği 

1 0 HiÑ Katılmıyorum 1 0 HiÑ Katılmıyorum 

2 0,2 Katılmıyorum 2 0,25 Kısmen Katılmıyorum 

3 0,4 Kısmen Katılmıyorum 3 0,50 Kararsızım 

4 0,6 Kısmen Katılıyorum 4 0,75 Kısmen Katılıyorum 

5 0,8 Katılıyorum 5 1 Tamamen Katılıyorum 

6 1 Tamamen Katılıyorum 

Ġki ölÑek ve boyutları aralarında değerlendirme yapabilmek iÑin her bir değeri 0-1 arasında 

kalmasını sağlayacak bir standartlaĢtırma yapılmıĢtır. 

EleĢtirel DüĢünme Eğilimi →  6‘lı likert 

Kariyer Uyum Yeteneği →     5‘li 

likert SD: (EDY‘ne verilen cevap – 1 ) / 5 

SD: (KUY‘ne verilen cevap – 1 ) / 4 

Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Anketlerden elde edilen sonuÑlara göre, araĢtırmaya katılanların cinsiyetleri 

karĢılaĢtırıldığında erkeklerin  %40,4 oranına karĢılık kadınların %59,4  ile daha yoğun 

olduğu görülmektedir.  Katılımcıların %0,2‘si cinsiyeti hakkında  bilgi vermemiĢtir. 

Katılımcıların yaĢ dağılımına bakıldığında, en Ñok öğrencilerin %52,1 ile 22-25 yaĢ grubunda 

olduğu görülmektedir. Bu sıralamayı %45,6 ile 18-21 yaĢ grubu ve %1,7 ile 26 ve üzeri yaĢ 

grubu takip etmektedir. Katılımcıların %0,5‘i ise yaĢı hakkında bilgi vermemiĢtir. 

Yukarıda ki tablodan görüldüğü üzere katılımcıların %13‘ü 1. sınıf öğrencisi, %37,2‘si 2. 

sınıf öğrencisi, %14,7‘si 3. sınıf öğrencisi ve %34,7‘si 4. sınıf öğrencisidir. Katılımcıların 

%0,5‘i kaÑıncı sınıf öğrencisi olduğunu belirtmemiĢtir. Katılımcıların annelerinin eğitim 

durumu incelendiğinde, %2,2‘si okuryazar, %3,2‘si okuryazar değil, %46,1‘i ilkokul 

mezunu, %22,9‘u ortaokul mezunu, %17,7‘si lise mezunu, %6,5‘i üniversite mezunudur, 

%1‘i ise lisansüstü eğitim almıĢtır. Katılımcıların %0,2‘si annesinin eğitim durumu 

hakkında bilgi vermemiĢtir. Babalarının eğitim durumu incelendiğinde ise, %0,2‘si 

okuryazar, %0,5‘i okuryazar değil, %33,9‘u ilkokul mezunu, %23,7‘si ortaokul mezunu, 

%24,9‘u lise mezunu, %14,2‘si üniversite mezunudur, %2,2‘si ise lisansüstü eğitim almıĢtır. 

Katılımcıların %0,2‘si babasının eğitim durumu hakkında bilgi vermemiĢtir. AraĢtırmaya 

katılanların büyüdüğü Ñevreye bakıldığında, öğrencilerin %52,4‘ünün ilde, 

%30,7‘sinin ilÑede ve %16,5‘inin köyde büyüdüğü görülmektedir. Katılımcıların %0,5‘i ise 

büyüdüğü Ñevreyi belirtmemiĢtir. 

Ölçeklerin Ortalamalarına ĠliĢkin Bulgular 

 

Tablo 4: Alt ÉlÑeklerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
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Ölçek Boyutlar N Ort Ss 
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a

ri
y

er
 

U
y
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Y
et

en
eğ

i Kaygı Boyutu 401 4,313 0,622 

Kontrol Boyutu 401 4,397 0,534 

Merak Boyutu 401 4,178 0,649 

Güven Boyutu 401 4,496 0,636 

 E
le

Ģt
ir

el
 

D
ü

Ģü
n

m
e 

E
ğ
il

im
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Doğruyu Arama Boyutu (DAB) 401 3,597 0,875 

AÑık Fikirlilik Boyutu (AFB) 401 4,070 0,760 

Analitiklik Boyutu (AB) 401 4,822 0,657 

Sistematiklik Boyutu (SB) 401 4,197 0,837 

Kendine Güven Boyutu (KGB) 401 4,105 0,751 

Meraklılık Boyutu (MB) 401 4,452 0,757 

Alt ölÑeklerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri tablosuna bakıldığında kariyer 

uyum yetenekleri ölÑeğinin alt boyutlarında en yüksek ortalamayı güven boyutunun aldığı, en 

düĢük ortalamayı ise merak boyutunun aldığı, eleĢtirel düĢünme eğilimi ölÑeğinin alt 

boyutlarında ise en yüksek ortalamayı analitiklik boyutu (AB) alırken, en düĢük ortalamayı ise 

doğruyu arama boyutunun (DAB) aldığı görülmektedir. ÆubukÑu‘nun 2006 yılında 

üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı ÑalıĢmada ise öğrencilerin aÑık fikirlilik ve 

analitiklik boyutlarından yüksek puan alırken; meraklılık ve sistematiklik boyutlarından 

nispeten düĢük puan aldıkları tespit edilmiĢtir. 

Fark Analizi Bulguları 

Alt ölÑekler cinsiyet değiĢkenine göre değerlendirildiğinde, boyutlarda anlamlı bir farklılık 

olmadığı gözlemlenmiĢtir. Kürüm‘ün 2002 yılında öğretmen adayları  üzerinde yaptığı 

ÑalıĢmada da; orta düzeyde eleĢtirel düĢünme eğilimi olan öğretmen  adaylarının 

cinsiyetlerinin eleĢtirel düĢünme eğilimlerinde anlamlı bir farklılık oluĢturmadığı tespit 

edilmiĢtir. Ancak GenÑ‘in 2016 yılında öğrencilerin Kariyer Uyum Yeteneklerini ölÑtüğü 

ÑalıĢmada öğrencilerin kariyer uyum yeteneklerinde cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir 

farklılık oluĢtuğu; kadınların erkeklere göre daha yüksek ortalamalara sahip olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Alt ölÑekler yaĢ değiĢkenine göre değerlendirildiğinde, kontrol boyutunda yaĢ grupları 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiĢtir (F=4,121, p=0,017). Buna göre 18-21 

yaĢ grubu ve 22-25 yaĢ grubu arasındaki öğrencilerin, 26 ve üzeri yaĢ grubundakilere göre 

kontrol boyutundan daha yüksek ortalamaya sahip oldukları bulunmuĢtur.  Kontrol 

boyutunun mesleki gelecekle ilgili kararlılığı ifade etmesinden dolayı bu bulgunun 26 yaĢ ve 

üzerinde daha yüksek ortalamaya sahip olması beklenirken daha düĢük ortalamaya sahip 

olmasına yönelik 18-21 yaĢ grubu öğrencileri 1. Sınıf düzeyine takabül etmesinden dolayı 

daha idealist düĢünce yapısına sahip oldukları, buna karĢılık 26 yaĢ ve üzerinin son sınıfları 

iÑermesi ve bu yaĢ grubunun daha gerÑekÑi düĢünmeleriyle birlikte ümitsizliğe kapılmıĢ 

olabilme ihtimalinden dolayı olduğu yorumu yapılabilir. Yine Kariyer Uyum Yetenekleri 

ÉlÑeğinin alt boyutları ile demografik değiĢkenler arasında anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir. 

Buna karĢın öğrencilerin ölÑeğin alt boyutlarının hepsinden yüksek ortalamalar  aldığı ortaya 

ÑıkmıĢ; en yüksek ortalamayı ise güven ve kontrol boyutundan aldıkları görülmüĢtür. 

Alt ölÑekler sınıf değiĢkenine göre değerlendirildiğinde, doğruyu arama boyutunda (DAB) 

(F=4,094, p=0,007) ve aÑık fikirlilik boyutunda (AFB) sınıflar arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu gözlemlenmiĢtir (F=4,994, p=0,002). Yapılan test sonuÑlarına göre 2 ve 3. Sınıflar 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. McCarthy ve arkadaĢlarının 1999 

yılında öğrenciler üzerinde yaptığı ÑalıĢmada ise ikinci sınıf öğrencilerin dördüncü sınıf 

öğrencilere nazaran düĢük eleĢtirel düĢünme puanı aldıkları tespit edilmiĢtir. Benzer Ģekilde 

Wrobel ve arkadaĢlarının 1997 yılında yaptığı ÑalıĢmada son sınıf öğrencilerin birinci 

sınıftaki öğrencilere nispeten daha yüksek eleĢtirel düĢünme puanları aldıkları ortaya 

ÑıkmıĢtır. 
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Alt ölÑekler eğitim (anne) durumu değiĢkenine göre değerlendirildiğinde, aÑık fikirlilik 

boyutunda (AFB) eğitim (anne) durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

gözlemlenmiĢtir (F=2,180, p=0,044). Buna göre annesi lisans üstü eğitim görmüĢ annelerin 

Ñocuklarının diğer eğitim durumundaki annelerin Ñocuklarınınkinden daha düĢük ortalamaya 

sahip oldukları tespit edilmiĢtir 

Alt ölÑekler eğitim (baba) durumu değiĢkenine göre değerlendirildiğinde, kendine güven 

boyutunda (KGB) eğitim (baba) durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

gözlemlenmiĢtir (F=3,005, p=0,011). Buna göre yine benzer Ģekilde babası  lisansüstü eğitim 

görmüĢ öğrencilerin kendine güven boyutundan aldıkları ortalamanın, diğer tüm eğitim 

durumundaki babalarının Ñocuklarınkinden daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir Altuğ‘un 1995 

yılında yaptığı ÑalıĢmada ise; anne ve babanın tutumunun Ñocukların eleĢtirel düĢünme ve öz 

değer duygusu geliĢimindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. 1026 katılımcı ile yapılan ÑalıĢmada anne-

baba tutumlarının Ñocukların eleĢtirel düĢünme düzeylerini ve öz değer duygularının 

geliĢimlerini etkilediği tespit edilmiĢtir. 

Alt ölÑekler Ñevre değiĢkenine göre değerlendirildiğinde, boyutlarda anlamlı bir farklılık 

olmadığı gözlemlenmiĢtir. 

Ölçeklerin Boyutları Arasındaki Korelasyona ĠliĢkin Bulgular Tablo 5: 

ÉlÑeklerin Boyutları Arasındaki Korelasyon Bulguları 

Ölçek Kariyer Uyum Yeteneği 

 E
le

Ģt
ir

el
 D

ü
Ģü

n
m

e
 E

ğ
il

im
i 

 

 
BOYUTLAR 

Kaygı 

Boyutu 

Kontrol 

Boyutu 

Merak 

Boyutu 

Güven 

Boyutu 

Doğruyu 

Arama 

Boyutu 

(DAB) 

PearsonCorrelation Sig. 

(2-tailed) 

N 

0,170** 

0,001 

401 

0,102* 

0,042 

401 

0,167** 

0,001 

401 

0,156** 

0,002 

401 

Açık 

Fikirlilik 

Boyutu 

(AFB) 

PearsonCorrelation Sig. 

(2-tailed) 

N 

0,141** 

0,005 

401 

0,097 

0,054 

401 

0,095 

0,059 

401 

0,0196** 

0,000 

401 

Analitiklik 

Boyutu (AB) 

PearsonCorrelation Sig. 
(2-tailed) 

N 

0,507** 

0,000 
401 

0,433** 

0,000 
401 

0,516** 

0,000 
401 

0,523** 

0,000 
401 

Sistematiklik 

Boyutu (SB) 

PearsonCorrelation Sig. 
(2-tailed) 

N 

0,266** 

0,000 
401 

0,309** 

0,000 
401 

0,233** 

0,000 
401 

0,330** 

0,000 
401 

Kendine 

Güven 

Boyutu 

(KGB) 

PearsonCorrelation Sig. 

(2-tailed) 

N 

0,324** 

0,000 

401 

0,337** 

0,000 

401 

0,396** 

0,000 

401 

0,357** 

0,000 

401 

Meraklılık PearsonCorrelation 0,402** 0,351** 0,449** 0,434** 
Boyutu Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 

(MB) N 401 401 401 4001 

* %90 güven düzeyinde anlamlı 

** %95 güven düzeyinde anlamlı 

*** %99 güven düzeyinde anlamlı 

EleĢtirel DüĢünme Eğilimi ÉlÑeğinin alt boyutları ile Kariyer Uyum Yeteneklerinin alt 

boyutları arasındaki iliĢki değerlendirildiğinde; doğruyu arama boyutu ile kaygı, merak ve 

güven boyutları arasında %95 güven aralığında, kontrol boyutu ile %90 güven aralığında 

anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. AÑık fikirlilik boyutu ile kaygı ve güven boyutları 

arasında yine %95 güven aralığında anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Analitiktik, 

sistematiklik, kendine güven ve meraklılık boyutlarının her biri ile kaygı, kontrol, merak ve 

güven boyutları arasında %95 güven aralığında anlamlı bir iliĢki gözlenmiĢtir. Buna göre 
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eleĢtirel düĢünme eğilimi yüksek olan bir bireyin kariyer uyum yeteneğinin de yüksek 

olacağı yorumu yapılabilir. 

Regresyon Analizi Bulguları 

Tablo  6:  EleĢtirel DüĢünme  Eğilimi  Alt Boyutları  ve  Genel  Kariyer  Uyum Yeteneği 

Skorları Regresyon Analizi Bulguları 
 

Kariyer Uyum Yeteneği Katsayı Standart Hata 

Doğruyu Arama Boyutu (DAB) 0,055* 0,030 

Açık Fikirlilik Boyutu (AFB) 0,006 0,036 

Analitiklik Boyutu (AB) 0,394*** 0,046 

Sistematiklik Boyutu (SB) 0,071** 0,032 

Kendine Güven Boyutu (KGB) 0,090** 0,041 

Meraklılık Boyutu (MB) 0,153* 0,040 

Sabit Terim 0,298* 0,033 

R2 = 0,449 F = 53,346* 
Durbin Watson Testi 

1,876 
* %90 güven düzeyinde anlamlı 
** %95 güven düzeyinde anlamlı 
*** %99 güven düzeyinde anlamlı 

Regresyon analizi incelendiğinde regresyon modelinin bir bütün olarak anlamlı olduğu ve 

bağımlı değiĢken üzerindeki değiĢimin %44‘ünü aÑıkladığı tespit edilmiĢtir. Tablo 

incelendiğinde; eleĢtirel düĢünme eğiliminin yüksek oluĢu kariyer uyum yeteneği genel 

skorunu arttırdığı gözlenmektedir. Ayrıca tablodaki standartlaĢtırılmıĢ değere göre analitiklik 

boyutundaki (AB) 1 birimlik artıĢın, bireyin kariyer uyum yeteneği skorunu 0,394 birim 

arttırdığı tespit edilmiĢtir. Buna ek olarak standartlaĢtırılmamıĢ değerlere göre ise analitiklik 

boyutundaki (AB) 1 birimlik artıĢın, bireyin kariyer uyum yeteneği skorunu 8 birim arttırdığı 

tespit edilmiĢtir. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Éğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin kariyer uyum yetenekleri üzerindeki etkisinin 

araĢtırıldığı bu ÑalıĢmada Ñıkarılan sonuÑlar ve geliĢtirilen öneriler Ģu Ģekildedir: 

ĠĢletme öğrencilerinin genelinin eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin yüksek olduğu  ancak; lisans 

3. sınıftaki öğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin nispeten düĢük olduğu tespit 

edilmiĢtir. Sınıf arttıkÑa doğru orantılı olarak eleĢtirel düĢünme eğilimleri artan öğrencilerin 

3. sınıfta eğilimlerinin düĢmesinin arka planının araĢtırılması ayrı ÑalıĢma konusu olabilir. 

Zira 3. sınıf öğrencilerin hem eleĢtirel düĢünme eğilimlerinde hem de kariyer uyum 

yeteneklerinde bir düĢüĢ gösterdikleri gözlenmiĢtir. Ayrıca kariyer uyum yeteneği ölÑeğinin alt 

boyutlarından en yüksek ortalamaya güven ve kontrol boyutunun sahip olduğu ortaya 

ÑıkmıĢtır. 

Éğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimi ve kariyer uyum yeteneklerinin cinsiyete göre 

farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. Buna karĢın anlamlılık arz etmediği halde kız öğrencilerin 

her iki ölÑekten aldıkları ortalamaların erkek öğrencilerin ortadamarından yüksek olduğu 

görülmüĢtür. 

Éğrencilerin anne eğitim durumlarının EleĢtirel DüĢünme Eğilimi ÉlÑeğinin alt boyutu olan 

aÑık  fikirlilik  boyutunda  anlamlı  bir  farklılık  oluĢturduğu  bulunmuĢtur.  Buna  göre 
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lisansüstü eğitim görmüĢ annelerin Ñocuklarının diğer eğitim durumundaki annelerin 

Ñocuklarınınkinden daha düĢük ortalamaya sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Literatüre ters 

olmakla birlikte bu sonucun; anne eğitim durumu yükseldikÑe Ñocukta oluĢan baskının 

arttığı ve bu baskıdan dolayı öğrencinin anneye layık olamama kaygısı ile aÑık fikirli 

olamadığı yorumu yapılabilir. 

Benzer Ģekilde baba eğitim durumunun EleĢtirel DüĢünme ÉlÑeği alt boyutu olan kendine 

güven boyutunda anlamlı bir fark oluĢturduğu ortaya ÑıkmıĢtır. Buna göre yine benzer 

Ģekilde babası lisansüstü eğitim görmüĢ öğrencilerin kendine güven boyutundan aldıkları 

ortalamanın, diğer tüm eğitim durumundaki babalarının Ñocuklarınkinden daha düĢük olduğu 

tespit edilmiĢtir. Yine literatüre ters olmakla birlikte bu sonucun; baba eğitim durumu 

yükseldikÑe Ñocukta oluĢan baskının arttığı ve bu baskıdan dolayı öğrencinin kendine 

güven konusunda kendini eksik hissetmesine yol aÑtığı yorumu yapılabilir. 

Éğrencilerin eleĢtirel düĢünme eğilimleri ve kariyer uyum yeteneklerinin büyüdükleri sosyal 

Ñevreye göre değiĢim göstermediği ortaya ÑıkmıĢtır. Bu noktada medyanın toplumdaki alt 

ve üst kültürleri benzeĢtirici etkisinden bahsedilebilir. 

Ek olarak EleĢtirel DüĢünme Eğilimi ÉlÑeğinin alt boyutları ile Kariyer Uyum Yetenekleri 

genel skorları arasındaki iliĢki değerlendirildiğinde; doğruyu arama boyutu ile kaygı, merak ve 

güven boyutları arasında anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. AÑık fikirlilik boyutu ile 

kontrol ve güven boyutları arasında yine anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Analitiktik, 

sistematiklik, kendine güven ve meraklılık boyutlarının her biri ile kaygı, kontrol, merak ve 

güven boyutları arasında anlamlı bir iliĢki gözlenmiĢtir. Ayrıca regresyon analizi 

sonucunda eleĢtirel düĢünme eğiliminin; kariyer uyum yeteneğini %44 oranında arttırdığı 

bulunmuĢtur. Buna göre eleĢtirel düĢünme eğilimi yüksek olan bir bireyin kariyer uyum 

yeteneğinin de yüksek olacağı yorumu yapılabilir. 

Éğrencilerin özellikle analitiklik boyutunda gösterecekleri bir birim artıĢın kariyer uyum 

yeteneklerinde 8 birim artıĢ yaratacağı tespit edilmiĢtir. Bu anlamda öğrencilerin analitik 

düĢünme düzeylerini arttırıcı unsurların lisans eğitimi müfredatına eklenmesi öğrencilerin 

kariyer uyum yeteneklerini arttıracağı düĢünülmektedir. 

Éğrencilerin meraklılık, analitiklik, sistematiklik, kendine güven, aÑık fikirlilik ve 

yaratıcılık gibi eleĢtirel düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesi iÑin lisans eğitiminde eleĢtirel 

düĢünme yöntemleri kullanılabilir. 

Éğrencilerin eleĢtiri kabiliyetlerinin geliĢtirilmesi iÑin kendilerini ifade edebilecekleri özgür 

tartıĢma ortamlarının oluĢturulduğu münazara yapılabilir. 

EleĢtirel düĢünme becerilerin geliĢtirilmesine yönelik bölümde söyleĢi ya da gösteriler 

düzenlenebilir. 
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Özet 

Artan iĢ kollarının etkisiyle günümüzde kadınlar hem iĢ yaĢamına hem de siyasi arenada daha Ñok yer almalarına 

karĢın üst düzey kadrolarda yeterince rol oynayamamaktadırlar. Bu durumun birÑok sebebi olmakla birlikte 

yapılan araĢtırmalar doğrultusunda kadınların kariyer basamaklarında yükselmemelerine neden olan engellerden 

birinin de ‗‘cam tavan‘‘ sendromu olduğu görülmektedir. Cam tavan; daha Ñok kadınlar ile üst yönetim arasında 

yer alan iĢ hayatındaki baĢarı ve liyakatlarına bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, aÑıkÑa görülmeyen aynı 

zamanda aĢılamayan engelleri nitelendirmektedir. Bu ÑalıĢmada öncelikle politik ve kariyer sahibi kadınların üst 

pozisyonlara ulaĢmalarında engel olan bireysel, toplumsal ve örgütsel unsurları bireylerin genel yetkinlik inancı 

bağlamında aÑıklanmaya ÑalıĢılmaya ÑalıĢılmıĢtır. Bununla birlikte ÑalıĢmada, siyasi ve politik kariyer 

aÑıklanmaya ÑalıĢılmıĢ, yapılmıĢ ÑalıĢmalar göz önünde bulundurularak politik kariyer sahibi kadınların genel 

yetkinlik inancı algılarının cam tavan ile iliĢkisi aÑıklanmaya ÑalıĢılmıĢtır. ÆalıĢmanın uygulama bölümü ise 

Ġzmir ilinde politik kariyer sahibi farklı iĢ kollarından kadınlar örneklem olarak belirlenerek, anket ÑalıĢması 

yapılmıĢ ve elde edilen veriler SPSS 23.0 programı ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırma bulgularına göre; cam tavanın 

alt boyutları ile demografik değiĢkenler incelendiğinde; yaĢ, eğitim düzeyi, Ñocuk sayısı, kadın siyasetÑilerle 

sorun yaĢama, parti değiĢkenleri ile anlamlı bir iliĢki elde edilmiĢtir. Genel yetkinlik inancı ile demografik 

değiĢkenler incelendiğinde ise; yaĢ, medeni durum, eğitim düzeyi, Ñocuk sayısı ve parti değiĢkenlerinde anlamlı 

bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

Abstract 

Nowadays, with the influence of increasing business sectors, women do not play enough roles in senior staff, 

although they are more involved in both business life and political arena. It is stated that they are unable to go 

beyond the 'glass ceiling' which prevents women from ascending in the direction of the researches carried out and 

they are sentenced to work under the glass ceiling. Glass ceiling; regardless of their achievements and skills in 

business life, between women and senior management, that are not clearly visible and can not be overcome at the 

same time. In this study, firstly, it was tried to be explained with personality types within the context of 

individual, social and organizational elements which impeded the access of political and career-minded women to 

upper positions. Political and political career was tried to be explained, and the relation of politics and politics to 

the glass ceiling was taken into consideration. As for the application part of the study, women from different 

business lines included in active politics in Ġzmir were identified as sample and survey studies were conducted on 

these women. The obtained data were analyzed by SPSS 23.0 program. Based on the analysis results, the barriers 

that women face in their political and political career are revealed and it has been assessed to what extent it is 

linked to personality types without responding to these obstacles.    

Anahtar Kelimeler: Cam tavan sendromu, Genel Yetkinlik Ġnancı, Politik ve Siyasi Kariyer Sahibi Kadınlar 

GiriĢ 

Günümüzde artan iĢ kollarının ve kurumsallaĢmanın etkisiyle kadınların ÑalıĢma 

hayatındaki yeri giderek artmasına rağmen yönetim pozisyonlarındaki kadınların 

sayısının istenilen düzeye ulaĢılmadığı görülmektedir. Yapılan ÑalıĢmalar 

doğrultusunda eğitim, ekonomi, sağlık, siyaset alanlarında kadın ÑalıĢan sayısındaki 

gözle görülür artıĢa rağmen yönetim kadrolarındaki kadın sayısının azlığı endiĢe 

vericidir. Bu endiĢeyi haklı Ñıkaracak bir diğer alanı da politikada görebiliriz (Gönül, 

2015). ÆalıĢmamızın ana temasını oluĢturan problem de bu bağlamda; politik 
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kariyere sahip kadınların incelenmesi ve bu kadınların üst düzey pozisyonlara 

ulaĢırken karĢılaĢtıkları engelleri genel yetkinlikleri bağlamında değerlendirilmesi 

gerÑekleĢtirilecektir.  

Kadınların siyasi hayatta var olma mücadelesi Cumhuriyetin ilan edilmediği döneme 

dayanmaktadır. 15 Haziran 1923 yılında Nezihe Muhittin ve arkadaĢları ‗‘Kadınlar 

Halk Fırkası ‗‘ adıyla siyasi bir parti kurma kararı almıĢlardır. Tarihimizdeki ilk 

siyasi parti olan; Cumhuriyet Halk Fırkası bile henüz kurulmadan,   kuruluĢ 

ÑalıĢmalarını tamamlayan, ancak 1909 sayılı kanun gereğince valiliğin onayı 

olmadığı iÑin parti kurma giriĢimi dernekleĢme Ģekline dönüĢerek sonuÑlanmıĢtır 

(Baykan, ÉtüĢ, 2016). 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemizde kadın haklarının iyileĢtirilmesini sağlayan 

yasal ve yapısal yenilikler hız kazandı. Érneğin, kız Ñocuklarının da erkekler gibi eĢit 

eğitim hakkından faydalanmasını sağlayan 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 

kadınların Belediye seÑimlerinde seÑme ve seÑilme hakkı veren 1930 yılında 

Belediye Kanunu bunun akabinde 1934 yılında anayasa değiĢikliği ile kadınlara 

seÑme ve seÑilme hakkı verilmesiyle ilk kadın milletvekilleri TBMM‘ de yerini 

almıĢtır (Gönül, 2015: 75-76). Kadınların seÑme ve seÑilme hakkına 83 yıl önce 

kavuĢmuĢ olmasına rağmen nüfusumuzun yarısını oluĢturan kadınların 2016 yılı 

itibariyle meclisteki kadın milletvekili sayısı 81, erkek milletvekili sayısı 469 olması 

bu ÑalıĢmanın temel motivasyonları arasında yer almaktadır. 

Kadınların siyasi temsili ve katılımının önündeki önemli engellerden birinin 

kadınlık-erkeklik rolleri olduğuna inanılmaktadır. Kadına ve kadınlığa yüklenen 

roller ve kadınlık algısı;  özel alana kadını yerleĢtirirken, kamusal alanı erkeğin var 

olduğu yaĢam alanı olarak kurgulamaktadır (Konda 2011, 11-12). SeÑim süreci 

boyunca yoğun bir ÑalıĢma iÑinde olan kadınlar mahalle ve ev ziyaretleri gibi 

görevlerin yanında seÑim bürolarında, mitinglerde ÑalıĢmakta, buna karĢın seÑim 

listelerinde ise seÑilemeyecek sıralardan listeye yerleĢtirilmekte ve bu da az sayı ile 

sınırlı kalmaktadır. AraĢtırmanın ana teması politik ve siyasi kariyer sahibi kadınların 

kiĢilik tipleri ile cam tavan sendromu arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak amacıyla 

yapılmıĢtır. Söz konusu kadınların siyasette aktif rol oynayan kiĢinin, kiĢilik tipleri 

bağlamında nasıl tepki verdiğidir. 

 

1. CAM TAVAN SENDROMU 

 1970‘lerde Amerika BirleĢik Devletlerinde ortaya Ñıkan cam tavan kavramı; 

kadınların üst yönetim pozisyonuna gelmesini engelleyici, davranıĢsal ve örgütsel 

önyargılardan oluĢan görünmez yapay bariyeri ifade etmek iÑin kullanılmıĢtır 

(Wirth,2001:1). Bir baĢka tanımlamaya göre cam tavan kavramı; kadınların dikey 

hareketliliğini engelleyen bir bariyerin varlığını belirtir. Bariyeri aĢmayı baĢarabilen 

kadınlar terfi olanaklarından yararlanabilmektedirler (Baxter, Wright, 2000:276).  

Cam tavan algısı hem azınlıklar hem de kadınlar iÑin kullanılmıĢ bir kavram olsa da, 

Cotter‘ in yapmıĢ olduğu araĢtırmaya göre cam tavan algısı cinsiyet üzerinde daha 

Ñok hissedilmektedir (Cotter ve diğerleri, 2001:655-656). 
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 Arulampalam ve diğerleri (2004) ‗nin Avrupa‘ da yapmıĢ oldukları bir diğer 

araĢtırmaya göre;  Avusturya, BelÑika, Danimarka, Ġrlanda ve Almanya‘ da kamu 

sektöründe cam tavanın varlığı tespit edilirken, Fransa ve Ġtalya‘ da özel sektörde 

cam tavan sendromunun varlığını tespit etmiĢlerdir (Arulampalam ve diğerleri, 

2004:12). Bir diğer araĢtırmaya göre ise; kadınlar tepe pozisyona gelebilmek iÑin 

erkeklerden daha büyük zorlukların üstesinden gelmek zorundadırlar (Ryan ve 

Haslam, 2005:88). Cam tavan sendromunun kadınların siyasette yükselmesini 

engelleyen düĢünceyi desteklemesi siyaset alanında yapılan bir baĢka araĢtırmanın 

sonucudur (Folke ve Rickne, 2016:567). Eğitim sektöründe ise kadın egemen meslek 

olmasına rağmen, kadınların cam tavan sendromu ile karĢı karĢıya kaldıkları ve 

okullarda kadınlar Ñoğunlukla öğretmen konumunda olmalarına rağmen erkekler 

genellikle müdür olarak yer aldıkları tespit edilmiĢtir (Carolyn, Broner, 2013). 

 

 Kadın ÑalıĢanların kariyer engelleri ÑeĢitli ÑalıĢmalarda farklı Ģekillerde 

sınıflandırılmaktadır. Bütünleyici bir bakıĢ aÑısı ile cam tavan oluĢumuna yol aÑan 

engeller; bireysel faktörlerden kaynaklanan engeller, örgütsel faktörlerden 

kaynaklanan engeller ve toplumsal faktörlerden kaynaklanan engeller olmak üzere 3 

grupta sınıflandırılmıĢtır (Dreher, 2003:541-542). 

 

Tablo 1: Kadın ÆalıĢanların Cam Tavan Engelleri 

 ÆalıĢmamızın ikinci bölümünde, Türk siyasetinde kadına iliĢkin bilgilere yer 

verilecektir.   

 

2. TÜRK SĠYASETĠNDE KADIN  

 Türk kadınının siyasi alandaki mücadelesi henüz Cumhuriyetin ilan 

edilmediği döneme kadar dayanmaktadır. Kadının siyasi kariyerinde ilk engel; 

Nezihe Muhittin önderliğinde kurulmaya karar verilen Kadınlar Halk Fırkasının 

kurulma sürecinde yaĢanmıĢtır. KuruluĢ ÑalıĢmalarını tamamlayıp ve henüz 

Cumhuriyet Halk Fırkası bile kurulmadan kuruluĢ dilekÑesini vererek tarihin ilk 

siyasal partisi olacakken, 1909 tarihli seÑim kanununa göre kadınların siyasi 

temsilinin mümkün olmaması sebebiyle parti kuruluĢu iÑin valilik tarafından faaliyet 

iÑin izin verilmemesi Ģeklinde sonuÑlanmıĢtır. Bu nedenle Kadınlar Halk Fırkası; 

―Türk Kadınlar Birliği‖ adlı derneğe dönüĢtürülmüĢtür (GökÑimen, 2008: 19-21). 

Kadınların siyasi haklarını arayıĢında; ―Türk Kadınlar Birliği‘‘ Türk kadınının siyasi 

haklarını arayıĢında önemli bir geliĢme olarak ele alınmıĢtır.  

Bireysel Faktörlerden 

Kaynaklanan Engeller 

 

Örgütsel Faktörlerden 

Kaynaklanan Engeller 

Toplumsal Faktörlerden 

Kaynaklanan Engeller 

Çoklu Rol Üstlenme, 

 

Kadınların KiĢisel Tercih ve 

Algıları 

Érgüt Kültürü, 

 

Érgüt Politikaları, 

 

Mentor Eksikliği, 

 

Ġnformel ĠletiĢim Ağlarına 

Katılamama 

Mesleki Ayrım, 

 

Stereotipler 
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 Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde kadınların siyasette varoluĢuna 

yönelik köklü ve yapısal yenilikler hız kazanmıĢtır. Bu önemli yeniliklerden olan 

1934 yılında kadınlara seÑme seÑilme hakkı verilmesiyle birlikte 1935‘ te yapılan 

seÑimlerde ilk kez 18 kadın milletvekili 399 üyeli meclise girmiĢtir (Gönül, 2015: 

75-76). Bununda birlikte Türk Kadınının hakları konusunda önemli geliĢmelerin 

baĢında; ülkemizin 1985 yılında onaylayıp 1986 yılında yürürlüğe giren; ‗‘Kadınlara 

KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Énlenmesi SözleĢmesi‘‘ (CEDAW) imzalanmıĢtır. 

Kadınların siyasal kararlara katılım hakkının genel ÑerÑevesini tanımlayan ve eĢit 

katılımı sağlamak iÑin taraf devletlere özel önlemler alma zorunluluğu getiren bir 

sözleĢmedir (GökÑimen, 2008: 31).  

 Kadınlar birÑok alanda ayrımcılığını önlemek iÑin ÑalıĢmalar yapılmasa da 83 

yıl önce mecliste yer almalarına karĢın, günümüzde meclisteki erkek milletvekili 

sayısının daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Halen meclisteki kadın milletvekili 

oranı; %14.57 ile 80 milletvekili iken, erkek milletvekili oranı; %85.43 ile 469 

milletvekilidir (TÊĠK, 2017). Bakanlar Kurulu‘nda ise; 5 baĢbakan yardımcısının 

erkek ve 21 bakan arasından sadece 2 bakan kadındır (TBMM,2017).  

 Dünya Parlamentolar Birliği‗nin (IPU)  hazırlamıĢ olduğu ‗‘ Siyasette 

Kadın‘‘ raporuna göre; dünyada parlamentolarda kadın oranı; %23.4‘tür. Rapora 

göre kadın milletvekili sıralamasında; 1. sırada; Ruanda, 2. sırada; Bolivya, 3. sırada 

Küba, 4. sırada Ġzlanda ve 5. sırada Nikaragua ülkeleri bulunmaktadır. Rapora göre 

Türkiye ise bu sıralamada 132. sırada yer almaktadır. Kadın bakan sıralamasında ise, 

1. sırada Bulgaristan, 2. sırada Fransa, 3. sırada Nikaragua, 4. sırada ĠsveÑ ve 5. 

sırada Kanada ülkeleri bulunmaktadır. Türkiye ise bu sıralamada 168. sıradadır. 

Mecliste kadın oranının en yüksek olduğu bölgeler bağlamında Tablo 2‘de genel 

görünüm;  %41.7 ile Ġskandinav ülkeleri (Kuzey Êlkeleri) olmuĢtur. Sırası ile diğer 

bölgeler; 2. sırada %28.3 ile Amerika, 3. sırada %25 ile Avrupa (Kuzey ülkeleri 

hariÑ), 4. Sırada %23,8 ile Sahra Altı Afrika, 5. Sırada %19.6 ile Asya, 6. Sırada 

%18.9 ile Arap Êlkeleri yer almaktadır. Son sırada ise %15 ile Pasifik ülkeleri 

bulunmaktadır (IPU, 2017). 

Bölgeler 

 

% (Yüzde) 

Kuzey Êlkeleri (Ġskandinav) 41.7 

Amerika (Kuzey ve Güney Toplam) 28.3 

Avrupa (Kuzey Êlkeleri HariÑ) 25 

Sahra Altı Afrika  23,8 

Asya 19,6 

Arap Êlkeleri 18.9 

Pasifik 15 

  

Tablo 2: Dünyada Mecliste Yer Alan Kadın Oranları 

 MenteĢe (2014 ) tarafından gerÑekleĢtirilen araĢtırmaya göre; kadınların 

siyasal yaĢama büyük oranlarda katılımını engelleyen ÑeĢitli toplumsal, siyasal, 

kültürel, ekonomik ve ailevi engellerin bulunduğu tespit edilmiĢtir. Æağlar (2011) 

tarafından gerÑekleĢtirilen diğer bir araĢtırmaya göre de; ülkemizde kadın, siyasal 

karar organlarında simgesel olmaktan öteye gidememektedir. Bu durumun ÑeĢitli 
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sebepleri olmakla birlikte genel yetkinlik inancı düzeyi ile kadınların siyasete 

katılmasının ilgili olduğu düĢünülmektedir.  

3. ÖZYETKĠNLĠK  

 Éz yetkinlik (genel yetkinlik); kiĢinin herhangi bir iĢi yapma konusunda 

kendi yetkinliğine olan inancını ifade eder. Bununla birlikte bireylerin gelecek 

dönemlerde karĢısına Ñıkabilecek olası durumlarla mücadele edebileceğine iliĢkin 

inancının da olmasıdır (Bandura, 1982: 122). Éz yetkinlik bireyin kendine olan 

inancı olarak kavramsallaĢtırılmıĢtır.  

 Genel yetkinliği yüksek olan bireyler, stres ile baĢa Ñıkmadaki etkinliği daha 

yüksektir (Tong ve Shanggui, 2004: 637-642). Éz yeterliliği artan bireyler daha fazla 

gayret, azim ve dayanıklılık göstermektedir. Éz yeterliliği düĢük olan bireylerde 

güÑlükler karĢısında Ñabuk pes etme, daha fazla stresle daha düĢük performans 

gösterdikleri gözlenmiĢtir (Kurbanoğlu, 2004:139).  

 Éz yetkinliği yüksek olan bireyler kariyerlerinde dıĢsal engellere karĢı daha 

dayanıklı olmaktadırlar (Betz ve Hackett, 1981:409-410). Büyük organizasyonları 

yönetmek ve riskli iĢlere girmek iÑin bireylerin öz yetkinliği yüksek ve cesareti 

olmalıdır. Aksi halde yeterlilik sağlayamayan bireylerde yükselme 

gerÑekleĢmemektedir. Bu durum öz yetkinlik eksikliğinden kaynaklanmaktadır 

(KılıÑ,2017:85). 

 

4. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ  

 AraĢtırmamızda; politik kariyer sahibi olan kadınlarda cam tavan sendromuna 

iliĢkin algılarının ölÑülmesi, cam tavan sendromu ile belirli demografik değiĢkenlerle 

iliĢkisini ve öz yetkinliğe göre cam tavan sendromu düzeylerinin farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını ortaya koymaktır ve bu doğrultuda konuyla iliĢkin sorunları 

saptayarak, Ñözüm önerileri getirmek amaÑlanmıĢtır.  

 Ġzmir ilinde politik kariyer sahibi olan 230 kadına anketler ulaĢtırılmıĢtır. 

Anket ÑalıĢmasının geri dönüĢüm oranı; %74.7‘dir. Geri dönen anketlerin tamamı 

(172 anket), araĢtırmanın analizlerine dÍhil edilmiĢtir. 

 AraĢtırmamızda, ilk bölümde kullanılan ‗‘cam tavan ölÑeği‘‘ cam tavan 

sendromu ile ilgili ifadelere yönelik ölÑmek iÑin kullanılan bir soru formu 

niteliğindedir. Soru formu; AyĢe Karaca‘nın SelÑuk Êniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü‘nde hazırlamıĢ olduğu ‗‘Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam 

Tavan Sendromu Êzerine Uygulamalı Bir AraĢtırma‘‘ baĢlıklı tezinden alınmıĢtır. 

Toplam 38 maddeden oluĢan ölÑek; 5 dereceli likert tipi cevaplanır. ÉlÑekte yer alan 

ifadeler; ‗‘Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum‘‘ seÑenekleri verilip katılımcı 

iÑin hangi seÑenek uygunsa onu tercih etmesi istenmiĢtir. 

 Ġkinci bölümde kullanılan ölÑek ise; Jerusalem ve Schwarzer (1992) 

tarafından geliĢtirilen ‗‘genel yetkinlik inancı ölÑeği‘‘dir. Toplam 10 maddeden 

oluĢan ölÑeğin maddeleri 1 ile 4 arasında puanlanmaktadır. KiĢilerin aldıkları 

puanların yükselmesi genel yetkinlik inancı düzeylerinin de yükseldiği biÑiminde 
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yorumlanmaktadır. Katılımcıların anket yolu ile ifade ettikleri bilgiler 

derecelendirme ölÑeği ile sayısal hale getirilmiĢtir. Bunun yanı sıra demografik 

özellikleri iÑeren kiĢisel bilgi formu da yer almaktadır.  

 Érneklem grubundan elde edilen verilerin analizi, SPSS (Statiscal Package 

Fort The Social Sciences) 23.0 Sosyal Programlar iÑin Ġstatistik Paket Programı 

aracılığı ile analiz edilmiĢ, elde edilen bulgular tablolar ile gösterilmiĢtir. 

 4.1. AraĢtırma Bulguları 

 Érneklemin demografik değiĢkenlere göre dağılımı ve yüzdeleri Tablo 3‘te 

gösterildiği gibidir.  

        n     Yüzde % 

YaĢ 
   21-30                      55      %32 

   31-40                                                                           50                                                     %29.1 

   41-50                                                                           33                                                     %19.2 

   51 ve üzeri                                                                  34                                                     %19.8 

Medeni Durum  
  Evli                90                    %52.3 

  BekÍr                              82                     %47.7  

Eğitim Düzeyi  
  Ġlköğretim                                                                    15                                                     %8.7 

  Ortaöğretim                                                                  9                                                      %5.2  

  Lise                                              63                                                     %36.6 

  Lisans                                                                    77                                                     %44.8 

  Yüksek Lisans                                                          7                                                      %4.1 

  Doktora                                                                        1                                                      %0.6 

Çocuk Durumu  

  Æocuğum Yok      75                                                     %43.6 

  1      34                                                     %19.8           

  2                                                                        47                                                     %27.3            

  3 ve üzeri                                                           16                                                     %9.1 

Siyaset DıĢındaki Profesyonel Meslek Grubu  

   Kamu ÆalıĢanı                                                          30                                                     %15.7 

   Ézel Sektör ÆalıĢanı                                                 48                                                     %25.1 

   ĠĢletmeci                                                                   10                                                     %5.2 

   Ev Hanımı                                                                 65                                                    %34 

   Éğrenci                                                                     12                                                     %6.3 

   Emekli                                                              7                                                      %3.7 
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Parti Ġçindeki Unvan/ Statü 

   BaĢkan                                                                      15                                                     %7.9 

   Yönetici Ġl                                                                 33                                                    %17.3 

   Yönetici ĠlÑe                                                             29                                                    %15.2 

   Êye                                                                           86                                                    %45 

   Gönüllü                                                                      9                                                    %4.7 

Siyasetteki Süre 

   1-5                                                                       11                                                    %6.4 

   6-10                                                                          65                                                   %37.8                                                        

   11-15                                                                        28                                                   %16.3 

   16-20                                                          23                                                   %13.4 

   21 ve üzeri                                                                45                                                  %26.2 

Kadın Siyasetçilerle Sorun YaĢadınız mı? 

   Evet                                                                           59                                                  %34.3                                                  

   Hayır                                                                        113                                                 %65.7                                                

Erkek Siyasetçilerle Sorun YaĢadınız mı? 

   Evet                                                                          60                                                   %34.9                                

   Hayır                                                                       112                                                  %65.1             

Cam Tavan Hakkında Sahip Olunan Bilgi Düzeyi 

   Az                                                        108                                                    %62.8                                                         

   Orta                                                                      47                                                     %27.3           

   Æok                                                                         17                                                      %9.9 

Bağlı Bulunan Parti Adı 

   AKP                                                                       41                                                      %21.5 

   MHP                                                                      82                                                      %42.9  

   CHP                                                                       49                                                      %25.2 

 Tablo 3: Érneklemin Demografik Ézeliklere Göre Dağılımı 

 AraĢtırma örnekleminde yer alan kadınların %32‘ si 21- 30 yaĢ grubundadır.  

Érneklemin %52.3‘ü evlidir. Érneklemde yer alan kadınların % 44.8‘i lisans 

mezuniyetine sahiptir. %43.6‘ sı Ñocuk sahibi değildir. Érneklemde yer alan 

kadınların Ñoğunlukla %25.1 özel sektör, %15.7‘ si kamu sektöründe ÑalıĢmaktadır. 

Érneklemin %17.3‘ü il yöneticisi, %15.2‘si il yöneticisi olarak bağlı bulundukları 

partide görev yapmaktadırlar. Érneklemin %37.8‘si 6-10 yıl arası siyasette yer 

aldıklarını belirtmiĢlerdir. Érneklemde yer alan kadınların %65.7‘ si hemcinsleri ile 

sorun yaĢamadığını belirtirken, %65.1‘ i de erkek siyasetÑilerle sorun 

yaĢamadıklarını belirtmiĢlerdir. Érneklemin cam tavan hakkında sahip olunan bilgi 

düzeyi %62.8 ile az olduğunu belirtmiĢlerdir. Érneklemde yer alan kadınların bağlı 

bulundukları partileri; %21.5 ile Adalet ve Kalkınma Partisi, %42.9 ile MilliyetÑi 

Hareket Partisi ve %25.2 ile Cumhuriyet Halk Partisidir.  
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 ÉlÑekler arasında korelasyon katsayılarının  -,030 ile ,343 arasında değiĢtiği 

gözlenmiĢtir. Tablo 4‘ te yer aldığı gibi; öz yetkinlik ölÑeği ile Ñoklu rol üstlenme 

boyutu arasında aynı yönde anlamlı bir iliĢki (r=,203, p<0,01) vardır. Éz yetkinlik 

ölÑeği ile kiĢisel tercih ve algılar boyutu arasında da aynı yönde anlamlı bir iliĢki 

(r=,292, p<0,01) bulunmaktadır. Éz yetkinlik ile stereotipler boyutu arasında aynı 

yönde anlamlı bir iliĢki (r=,343, p<0,01) bulunmaktadır.  

 Éz yetkinlik ile örgüt kültürü ve politikaları boyutu arasında istatistiksel 

olarak anlamsız bir iliĢki (p=,214), öz yetkinlik ile informel iletiĢim ağları arasında 

istatistiksel olarak anlamsız bir iliĢki (p=,701), öz yetkinlik ile mentorluk arasında 

istatistiksel olarak anlamsız bir iliĢki (p=,207) ve son olarak öz yetkinlik ile mesleki 

ayrım boyutu arasında istatistiksel olarak anlamsız bir iliĢki (p=,311) bulunmaktadır. 

 
 

 

* p< ,05  ** p< ,01 
 

 

Tablo 4: Cam Tavan ÉlÑeğinin Boyutları ile Genel Yetkinlik Ġnancı Arasındaki Korelasyonlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æoklu Rol 

Êstlenme 

KiĢisel 

Tercih ve 

Algılar 

Érgüt 

Kültürü ve 

Politikaları 

Ġnformel 

ĠletiĢim 

Ağları 

Mentorluk 

 

Mesleki 

Ayrım 

 

 

Stereotipler 

Éz 

Yetkinlik 

Pearson 

Correlation 
,203

**
 ,292

**
 -,095 -,030 ,097 ,078 ,343

**
 

N 172 172 172 172 172 172 172 
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DeğiĢkenler 
 

B 

 

Standart 

Hata B 

 

R 

 

R
2 

 

Standardize 

EdilmiĢ β 

 

t 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éz yetkinlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æoklu Rol 

Êstlenme 

 

 

,253 

 

,094 

 

,203 

 

,041 

 

,203 

 

2,70 

 

,008 

KiĢisel 

Tercih ve 

Algılar 

 

 

,357 

 

,090 

 

,292 

 

,085 

 

,292 

 

3,98 

 

,000 

Érgüt 

Kültürü ve 

Politikaları 

 

 

-,098 

 

,079 

 

,095 

 

,009 

 

-,095 

 

-1,248 

 

,214 

Ġnformel 

ĠletiĢim 

Ağları 

 

 

-,035 

 

,092 

 

,030 

 

,001 

 

-,030 

 

-,385 

 

,701 

 

Mentorluk 

 

 

,139 

 

 

,110 

 

,097 

 

,009 

 

,097 

 

1,266 

 

,207 

 

Mesleki 

Ayrım 

 

,070 

 

,069 

 

,078 

 

,006 

 

,078 

 

1,017 

 

,311 

 

Stereotipler 

 

 

,464 

 

,097 

 

,343 

 

,118 

 

,343 

 

4,767 

 

,000 

 

N=172; *p<0,05; ** p<0,01. 

 
Tablo 5: Bağımsız DeğiĢkenin (Genel Yetkinlik Ġnancı) Cam Tavan Sendromu Yordamasına ĠliĢkin 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi SonuÑları 

 Éz yetkinlik inancı, cam tavanın alt boyutları olan; Ñoklu rol üstlenme, kiĢisel 

tercih ve algılar, örgüt kültürü ve politikaları, informel iletiĢim ağları, mentorluk, 

mesleki ayrım, stereotipler puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına basit 

doğrusal regresyon analizi ile bakılmıĢtır.  

 

 Analize göre; öz yetkinlik inancı ile Ñoklu rol üstlenme boyutu arasında 

pozitif (,253) iliĢki tespit edilmiĢtir. Éz yetkinlik ile Ñoklu rol üstlenme boyutu 

arasında istatistiksel aÑıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu görülmüĢtür ( t= 

2,70, p=0,008). Éz yetkinlik inancı ile kiĢisel tercih ve algılar boyutu arasında pozitif 

(,357) iliĢki tespit edilmiĢtir. Éz yetkinlik ile kiĢisel tercih ve algılar boyutu arasında 

istatistiksel aÑıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu görülmüĢtür (t=3,98, 

p=0,000).  

 

 Éz yetkinlik inancı ile örgüt kültürü ve politikaları boyutu arasında negatif (-

,098) iliĢki tespit edilmiĢtir. Éz yetkinlik ile örgüt kültürü ve politikaları arasında 

istatistiksel aÑıdan herhangi bir farklılaĢmaya rastlanmamıĢtır (t= -1,248, p=0,214). 

Éz yetkinlik inancı ile informel iletiĢim ağları boyutu arasında negatif (-,035) iliĢki 

bulunmuĢtur. Éz yetkinlik ile informel iletiĢim ağları boyutu arasında istatistiksel 

aÑıdan herhangi bir farklılaĢmaya rastlanmamıĢtır (t= -,385, p=0,701). Éz yetkinlik 

inancı ile mentorluk boyutu arasında pozitif (,139) iliĢki tespit edilmiĢtir. Éz 

yetkinlik ile mentorluk boyutu arasında istatistiksel aÑıdan herhangi bir farklılaĢma 
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bulunmamıĢtır (t= 1,266, p=0,207). Éz yetkinlik inancı ile mesleki ayrım boyutu 

arasında pozitif (,070) iliĢki tespit edilmiĢtir. Éz yetkinlik ile mesleki ayrım boyutu 

arasında istatistiksel aÑıdan herhangi bir farklılaĢmaya rastlanmamıĢtır (t= 1,017, 

p=0,311).  

 

 Son olarak, öz yetkinlik inancı ile stereotipler boyutu arasında pozitif (,464) 

iliĢki tespit edilmiĢtir. Éz yetkinlik ile kiĢisel tercih ve algılar boyutu arasında 

istatistiksel aÑıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu görülmüĢtür (t=4,76, 

p=0,000).  

 
4.1.1. Tanımlayıcı Ġstatistikler (Demografik DeğiĢkenler) ile Cam Tavan Sendromu ve Genel 

Yetkinlik Ġnancı Arasındaki ĠliĢki 
 

 AraĢtırmamızda cam tavan sendromu ile genel yetkinlik inancı arasındaki 

iliĢkinin yanı sıra; ÑalıĢma anketinde yer alan (yaĢ, medeni durum, eğitim düzeyi, 

Ñocuk durumu, siyasetteki süreleri, kadın ve erkek siyasetÑilerle sorun yaĢayıp 

yaĢamadıkları, cam tavan sendromu hakkında sahip olunan bilgi düzeyi, bağlı olunan 

parti) değiĢkenler ile ÑalıĢma yaĢamına yönelik sorular ile cam tavan sendromunun 

alt boyutları ile genel yetkinlik inancı arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir.  

 
4.1.1.1. Tanımlayıcı Ġstatistikler ve Cam Tavan 

 

Tablo 6: Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları ile YaĢ Grumu Arasında Fark Kontrolü 

 

 Tablo 6‘ da görüldüğü üzere informel iletiĢim ağları ve mentorluk alt 

boyutlarında farklılaĢma görülmüĢtür (p<0,05). AraĢtırmamızda yer alan politik 

kariyere sahip kadınların yaĢları arttıkÑa informel iletiĢim ağlarında daha az yer 

aldıkları görülmüĢtür. Mentorluk algısının ise yaĢa bağlı olarak azaldığı 

görülmektedir. Siyasette yer alan kadınların yaĢları arttıkÑa bir mentorun varlığına 

olan ihtiyaÑları azalmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam Tavan Sendromu 

Alt Boyutları 

YaĢ 

Grubu 

Kareler 

Toplamı 

  Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Ġnformel ĠletiĢim 

Ağları 

Gruplar Arası 4,864 3 1,621 2,778 ,043 

Grup ĠÑi 98,027 168 ,583   

Toplam 102,891 171    

 

Mentorluk 

Gruplar Arası 10,946 3 3,649 4,410 ,005 

Grup ĠÑi 139,001 168 ,827   

Toplam 149,948 171    
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Tablo 7: Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları ile Eğitim Düzeyi Arasında Fark Kontrolü 

 

 Tablo 7‘ de görüldüğü üzere kadınların kiĢisel tercih ve algıları mentorluk ve 

stereotipler alt boyutlarında farklılaĢma görülmüĢtür (p<0,05). Yapılan araĢtırma 

sonucunda; politik kariyere sahip kadınların eğitim seviyeleri arttıkÑa kiĢisel tercih 

ve algıları da artmaktadır. Æaha ve diğerlerinin (2017) yapmıĢ oldukları araĢtırmaya 

göre; eğitim seviyesi yükseldikÑe siyasi parti üyeliği azalıĢ göstermektedir (Æaha ve 

diğerleri, 2017: 254-256).  Diğer bir yandan eğitim seviyeleri artan kadınlar bir 

mentorun varlığına daha Ñok ihtiyaÑ duymaktadırlar. Son olarak, eğitim seviyeleri 

artan kadınlar stereotipler algısını daha Ñok hissetmektedirler. 

 

Tablo 8: Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları ile Æocuk Sayısı Arasında Fark Kontrolü 

 

 Tablo 8‘ de görüldüğü üzere kadınların kiĢisel tercih ve algıları ve stereotipler 

alt boyutlarında farklılaĢma görülmüĢtür (p<0,05). Yapılan araĢtırma sonucunda; 

politik kariyere sahip kadınların kiĢisel tercih ve algıları ve stereotipler algısı Ñocuk 

sayısı arttıkÑa artıĢ göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

Cam Tavan Sendromu 

Alt Boyutları 

Eğitim 

Düzeyi 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Kadınların KiĢisel Tercih 

ve Algıları  

 

Gruplar Arası 11,183 
5 2,237 3,860 ,002 

Grup ĠÑi 96,173 
166 ,579   

Toplam 107,356 171    

 

Mentorluk 

Gruplar Arası 
10,098 5 2,020 2,397 ,039 

Grup ĠÑi 
139,849 166 ,842   

Toplam 149,948 171    

 

Stereotipler  

(KalıplaĢmıĢ Önyargılar) 

Gruplar Arası 
16,221 5 3,244 4,672 ,001 

Grup ĠÑi 
115,264 166 ,694   

Toplam 
131,485 171 

   

Cam Tavan Sendromu 

Alt Boyutları 

Çocuk 

Sayısı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Kadınların KiĢisel 

Tercih ve Algıları  

 

Gruplar Arası 
8,332 5 1,666 2,793 ,019 

Grup ĠÑi 
99,024 166 ,597   

Toplam 
107,356 171    

 

Stereotipler  

(KalıplaĢmıĢ 

Önyargılar) 

Gruplar Arası 
9,767 5 1,953 2,664 ,024 

Grup ĠÑi 
121,718 166 ,733   

Toplam 
131,485 171    
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Cam Tavan 

Sendromu Alt 

Boyutları 

Kadın 

Siyasetçilerle 

Sorun 

N Ortalama Standart 

Sapma 

t P 

Kadınların 

KiĢisel Tercih ve 

Algıları 

Evet 59 3,7240 
, 83799 

2,265 

 

 

,025 

 

Hayır 113 4,0088 ,75286 

 

Tablo 9: Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları ile Kadın SiyasetÑilerle Sorun Arasında Fark 

Kontrolü 

  

 Tablo 9‘ da görüldüğü üzere kadınların kiĢisel tercih ve algıları alt 

boyutlarında farklılaĢma tespit edilmiĢtir (p<0,05). Yapılan analiz sonucunda; 

kadınların kiĢisel tercih ve algıları hemcinsleri ile sorun yaĢayıp yaĢamamaya bağlı 

olarak değiĢmektedir. Hemcinsleri ile sorun yaĢayan kadınların kiĢisel tercih ve 

algıları olumsuz olarak etkilenmektedir. Éztürk‘ ün (2017) yapmıĢ olduğu 

araĢtırmaya göre, kadının hemcinslerine erkeğe oranla daha fazla engel 

gerÑekleĢtirdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır (Éztürk, 2017:125-126). 

 
Tablo 10: Cam Tavan Sendromunun Alt Boyutları ile Parti Grubu Arasında Fark Kontrolü 

 

 Tablo 10‘ da görüldüğü üzere Ñoklu rol üstlenme, informel iletiĢim ağları, 

mesleki ayrım ve stereotipler alt boyutlarında farklılaĢma tespit edilmiĢtir (p<0,05). 

Elde edilen analiz sonuÑlarına göre; Ñoklu rol üstlenme algısı Cumhuriyet Halk 

Partisinde yer alan kadınlarda yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Ġnformel iletiĢim 

ağları algısının Adalet ve Kalkınma Partisinde yer alan kadınlarda yüksek, mesleki 

ayrım algısının Cumhuriyet Halk Partisinde yer alan kadınlarda yüksek, son olarak 

stereotipler algısının Cumhuriyet Halk Partisinde yer alan kadınlarda yüksek olduğu 

elde edilmiĢtir. 

 

 

 

Cam Tavan Sendromu 

Alt Boyutları 

Parti Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Çoklu Rol Üstlenme 

Gruplar Arası 
6,786 2 3,393 5,443 ,005 

Grup ĠÑi 
105,353 169 ,623   

Toplam 
112,139 171    

 

Ġnformel ĠletiĢim 

Ağlarına Katılamama 

Gruplar Arası 
6,247 2 3,124 5,462 ,005 

Grup ĠÑi 
96,644 169 ,572   

Toplam 
102,891 171    

 

Mesleki Ayrım 

Gruplar Arası 
2,830 2 1,415 4,251 ,016 

Grup ĠÑi 
56,254 169 ,333   

Toplam 
59,084 171    

 

Stereotipler  

(KalıplaĢmıĢ Önyargılar) 

Gruplar Arası 
10,236 2 5,118 7,134 ,001 

Grup ĠÑi 
121,249 169 ,717   

Toplam 
131,485 171    
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4.1.1.2. Tanımlayıcı Ġstatistikler ve Genel Yetkinlik Ġnancı  

 

 
Tablo 11: Genel Yetkinlik Ġnancı ile YaĢ Grubu Arasında Fark Kontrolü 

 

 Tablo 11‘ de görüldüğü üzere araĢtırmamızda genel yetkinlik inancı ile yaĢ 

grubu arasında farklılaĢma tespit edilmiĢtir (p<0,05). Elde edilen analiz sonuÑlarına 

göre; politik kariyere sahip kadınların yaĢları arttıkÑa genel yetkinlik inanÑları da 

artıĢ göstermektedir.  
 Medeni 

Durum 

N Ortalama Standart 

Sapma 

t P 

 

Genel Yetkinlik 

Ġnancı  

BekÍr 82 3,2439 
,62993 

-2,020 

 

 

,045 

 

Evli  90 3,4422 ,65514 

 
Tablo 12: Genel Yetkinlik Ġnancı ile Medeni Durum Arasında Fark Kontrolü 

 

 Tablo 12‘ de görüldüğü üzere genel yetkinlik inancı ile medeni durum 

değiĢkeni arasında farklılaĢma görülmüĢtür (p<0,05). Buna göre; politik kariyere 

sahip evli kadınların genel yetkinlik inanÑlarının bekÍr olanlara göre daha yüksek 

olduğu elde edilmiĢtir. Gönül‘ ün (2015) yapmıĢ olduğu araĢtırmada ise; evli 

olmayan kadınların milletvekilliğinin üstünde yer alan TBMM‘ deki pozisyonlar, 

bakanlık ve baĢbakanlık gibi hedefleri seÑmedikleri tespit edilmiĢtir. 

 
Tablo 13: Genel Yetkinlik Ġnancı ile Eğitim Düzeyi Arasında Fark Kontrolü 

 

 Tablo 13‘ de görüldüğü üzere genel yetkinlik inancı ile eğitim düzeyi 

değiĢkeni arasında farklılaĢma görülmüĢtür (p<0,05). Elde edilen analiz sonuÑlarına 

göre; politik kariyere sahip kadınların eğitim düzeyleri arttıkÑa genel yetkinlik 

inanÑları da artmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 YaĢ Grubu Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Genel Yetkinlik Ġnancı 

 

Gruplar Arası 
5,430 3 1,810 4,566 ,004 

Grup ĠÑi 
66,599 168 ,396   

Toplam 
72,029 171    

 Eğitim 

Düzeyi 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Genel Yetkinlik Ġnancı 

 

Gruplar Arası 
5,908 5 1,182 2,967 ,014 

Grup ĠÑi 
66,121 166 ,398   

Toplam 
72,029 171    
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Tablo 14: Genel Yetkinlik Ġnancı ile Æocuk Sayısı Arasında Fark Kontrolü 

 

 Tablo 14‘ de görüldüğü üzere genel yetkinlik inancı ile Ñocuk sayısı değiĢkeni 

arasında farklılaĢma tespit edilmiĢtir (p<0,05). Elde edilen analiz sonuÑlarına göre; 

politik kariyere sahip 2 ve üzeri Ñocuk sahibi olan kadınların genel yetkinlik 

inanÑlarının azaldığı tespit edilmiĢtir. Gönül‘ ün (2015) gerÑekleĢtirmiĢ olduğu 

araĢtırmaya göre; Ñocuksuz kadınlar üst düzey pozisyonları hedeflerken, Ñocuk sahibi 

kadınların daha düĢük oranda üst düzey pozisyonları hedefledikleri tespit edilmiĢtir. 

Bu durum kadınların Ñocuksuz oldukları zaman hedeflerine daha kolay 

ulaĢabileceğine inanmalarından kaynaklanabilir sonucuna ulaĢılabilir.  

 

 

Tablo 15: Genel Yetkinlik Ġnancı ile Parti Grubu Arasında Fark Kontrolü 

 

 Tablo 15‘ de görüldüğü üzere genel yetkinlik inancı ile parti değiĢkeni 

arasında farklılaĢma görülmüĢtür (p<0,05). Elde edilen analiz sonuÑlarına göre; 

Cumhuriyet Halk Partisinde yer alan politik kariyere sahip kadınların genel yetkinlik 

inancının daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiĢtir.  

 

  
SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Êlkemizde 1934 yılında seÑme ve seÑilme hakkına sahip olan kadınlar, geÑmiĢten 

günümüze kadar siyasi organlarda oldukÑa az bir sayı ile temsil edilmiĢlerdir. Türk 

kadınının haklarını kullanabilme konusunda birÑok olumlu geliĢme yaĢanmıĢtır. 

Kadın ve erkek eĢitliğinin uluslararası temel belgesi ve kadın hakları evrensel 

beyannamesi niteliğinde olan BirleĢmiĢ Milletler Kadına KarĢı Her Türlü 

Ayrımcılığın Énlenmesi SözleĢmesi (CEDAW) imzalanmıĢ ve 1986 yılında 

yürürlüğe girmiĢtir. 1990 yılında kurulan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2009 

yılında TBMM‘ de ‗‘Kadın Erkek Fırsat EĢitliği‘‘ komisyonu kurulmuĢtur. Fakat 

gerÑekleĢen geliĢmelere rağmen kadınların siyasette etkinlik düzeyinin düĢük oluĢu, 

siyasette yeteri kadar temsil edilemediklerini göstermektedir.  

Kadınların siyasette etkinlik düzeyinin düĢük oluĢunun birÑok sebebi bulunmakla 

birlikte, kadınların kariyer yolculuğunda karĢılaĢmıĢ oldukları genel engellerin adı 

 Çocuk Sayısı Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Genel Yetkinlik Ġnancı 

 

Gruplar Arası 
6,158 5 1,232 3,104 ,011 

Grup ĠÑi 
65,871 166 ,397   

Toplam 
72,029 171    

 Parti Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Genel Yetkinlik Ġnancı 

 

Gruplar Arası 
4,804 2 2,402 6,039 ,003 

Grup ĠÑi 
67,225 169 ,398   

Toplam 
72,029 171    
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olan ‗‘ cam tavan‘‘ sendromunun varlığına iĢaret etmektedir. Cam tavan sendromu; 

ÑalıĢma yaĢamında var olan kadınların baĢarı ve liyakatlarına bakılmaksızın üst 

düzey pozisyonlardan uzaklaĢtıran görünmez yapay bir engel olarak 

tanımlanmaktadır.  

ÆalıĢmamız, Ġzmir ilinde politik kariyer sahibi olan kadınlar ile sınırlandırılmıĢtır. Bu 

sebeple Türkiye ve dünyadaki tüm politik kariyer sahibi kadınlara genelleĢtirilebilir 

bir nitelik arz etmemektedir. ÆalıĢmamızda incelenmiĢ olan ‗‘ cam tavan‘‘ ve ‗‘ 

genel yetkinlik inancı‘‘ ölÑeğinin ölÑtüğü niteliklerle sınırlı olarak 

gerÑekleĢtirilmiĢtir.   

ÆalıĢmamızda elde ettiğimiz bulgular; Ġzmir ilinde politik kariyer sahibi kadınların 

öz yetkinlik düzeyleri ile cam tavanın alt boyutlarından Ñoklu rol üstlenme, kiĢisel 

tercih ve algılar ve stereotipler boyutu ile anlamlı bir iliĢkiye sahip olduğudur. 

Kadınların hem iyi bir eĢ hem iyi bir anne hem de iyi bir ÑalıĢan olmayla mücadelesi 

olarak adlandırılan Ñoklu rol üstlenme kadınların üzerindeki baskıyı artırmaktadır. 

Kadınlar, gerilim ve baskının artması ile birlikte yükselme fırsatlarını 

kaÑırmaktadırlar. Kadınlar iÑin kariyerini belirleyen önemli bir faktör olan bireyin 

tercihi ve algılarıdır. Æoklu rol üstlenme ile mücadele etmekte zorlanan kadınlar, 

iĢyerinde baĢarısızlıkla sonuÑlanacağını düĢünerek görev üstlenme konusunda 

Ñekingen davranabilmektedirler. Bu da kadınların yükselmelerini engellemektedir. 

Cinsiyet ile bağdaĢtırılmıĢ kalıplaĢmıĢ önyargılar olarak nitelendirilen stereotipler 

kadınların kariyer engellerinden bir diğerini oluĢturmaktadır. BaĢarılı siyasetÑilerin 

erkek olduğuna inanılması, kadın siyasetÑilere iliĢkin ön yargılar, kadınların siyasette 

üst basamaklara gelmelerini engellemektedir.  

 AraĢtırmamızda ÑalıĢma anketinde yer alan değiĢkenler ile ÑalıĢma yaĢamına 

yönelik sorular ile cam tavan sendromunun alt boyutları ve ardından genel yetkinlik 

inancı arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. Analiz sonuÑlarına göre demografik 

değiĢkenler ile cam tavanın alt boyutları arasındaki iliĢki incelendiğinde; politik 

kariyere sahip kadınların yaĢları arttıkÑa informel iletiĢim ağlarında daha az yer 

aldıkları ve yaĢları artan kadınların bir mentore olan ihtiyacın azaldığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Eğitim değiĢkeninde ise; eğitim düzeyi artan politik kariyere sahip 

kadınların algılarının da arttığı, bir mentore olan ihtiyacın arttığı, son olarak da 

kalıplaĢmıĢ önyargıların (stereotipler) eğitim düzeyi artan kadınlarda daha Ñok 

hissedilmekte olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Æocuk sayısı değiĢkeninde ise; Ñocuk 

sayısı artan bireylerin kiĢisel tercih ve algılarının ve bunun yanı sıra kalıplaĢmıĢ 

önyargıların (stereotipler) algısının arttığı tespit edilmiĢtir. Hemcinsleri ile sorun 

yaĢayan politik kariyere sahip kadınların kiĢisel tercih ve algıları da olumsuz 

etkilenmektedir. Son olarak parti değiĢkeninde; Ñoklu rol üstlenme algısı Cumhuriyet 

Halk Partisinde yer alan kadınlarda daha yüksek hissedildiği, informel iletiĢim 

ağlarına katılamama Adalet ve Kalkınma Partisinde yer alan kadınlarda daha yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir. Mesleki ayrım algısının Cumhuriyet Halk Partisinde yer alan 

kadınlarda yüksek, son olarak stereotipler algısının Cumhuriyet Halk Partisinde yer 

alan kadınlarda yüksek olduğu sonucu elde edilmiĢtir. 

 Analiz sonuÑlarına göre demografik değiĢkenler ile genel yetkinlik inancı ile 

arasındaki iliĢki incelendiğinde; politik kariyere sahip kadınların yaĢları ve eğitim 

düzeyleri arttıkÑa genel yetkinlik inancı da artmaktadır. Diğer bir yandan medeni 

durum değiĢkeni incelendiğinde; evli kadınların genel yetkinlik inanÑlarının bekar 

olanlara kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun yanı sıra 2 ve üstü 

Ñocuğa sahip politik kariyerde yer alan kadınların genel yetkinlik inanÑlarında 
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azalma elde edilmiĢtir. Son olarak parti değiĢkeninde Cumhuriyet Halk Partisinde yer 

alan kadınların genel yetkinlik inancı en yüksek olduğu saptanmıĢtır.  

 Kadınların siyasi katılımı süreÑlerinde Ñoklu rol üstlenmeden kaynaklanan 

baskıyı azaltabilmek iÑin; kadın- erkek eĢitliği iÑin kamu kurum ve kuruluĢlarında 

yürütülen ÑalıĢmalarla eĢgüdümün sağlanması gerekmektedir. Kariyer iÑin önemli bir 

faktör olan kiĢinin kendi kararı ve algıları iÑin, seÑmenlerin kiĢilere değil, politik 

partiye oy vermelerinden dolayı siyasi temsilcinin cinsiyetine değil, oy veren 

kiĢilerin beklentilerine yönelik uğraĢlara yoğunlaĢması gerekmektedir. Siyasi 

temsilcinin cinsiyetinin önemsiz olduğu önemli olanın seÑilmiĢ temsilcilerin 

milletinin Ñıkarlarını korumak olduğu unutulmamalıdır. Son olarak toplum tarafından 

cinsiyetle bağdaĢtırılmıĢ kalıplaĢmıĢ önyargılar kiĢilerin değerlendirilmesinde etki 

eden güÑlü sınırlamalardır. Siyasette üst yönetimde kadınların artırılmaları iÑin 

olumlu eylem politikaları geliĢtirilip artırılmalıdır. Kadın erkek eĢitliğini sağlayan 

ÑalıĢmaların baĢında gelen siyasi alanda cinslerarası eĢitliği sağlayan adımların bir an 

önce artırılması gerekmektedir.  
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Özet 

 Bu araĢtırmanın amacı, kariyerizm yöneliminin benlik saygısı üzerindeki etkisini 

tespit etmektir. Bu amaÑla 222 ÑalıĢandan anket tekniği ile veri toplanmıĢtır. Katılımcılara 

Benlik Saygısı ÉlÑeği ve Kariyerizm ÉlÑeği ile birlikte demografik özelliklerin ölÑümüne 

iliĢkin sorulardan oluĢan bir anket formu uygulanmıĢtır. Analiz sonuÑları ÑalıĢanların benlik 

saygısı düzeyi ile kariyerizm yönelimleri arasında negatif yönlü anlamlı korelasyon 

olduğunu ortaya koymaktadır. ÆalıĢanların kariyerizm yöneliminin benlik saygısı üzerinde 

anlamlı negatif bir etkisi olduğu da saptanmıĢtır.  

 Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, Kariyerizm, Beyaz yakalı ÑalıĢanlar.  

1.GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

ÆalıĢanların iĢ yaĢamındaki amaÑlarından biri de pozisyon olarak yükselmektir. Érgütlerdeki 

kariyer basamaklarının net olarak belirlenmesi, ÑalıĢanlar aÑısından da birÑok belirsizliği 

ortadan kaldırmaktadır. Ancak, bu basamakların net olması; ÑalıĢanların istedikleri 

pozisyonları elde etmek adına farklı yollara baĢvurmasına engel değildir. ĠĢte, son yıllarda 

giderek önem kazanan ve olumsuz bir yönelim olan kariyerizm bu noktaya iĢaret etmektedir. 

Kariyerizm, performansa dayalı olmayan yollarla yükselmeye yönelik eğilimi iĢaret 

etmektedir (Feldman ve Weitz, 1991). Kariyerizm yönelimi yüksek olan ÑalıĢanlar, kariyer 

ilerlemelerini görevsel ve bağlamsal performansın ÑeĢitli tiplerine kafa yormak yerine; 

performansa bağlı olmayan yollarla sağlamaya ÑalıĢmaktadırlar. Aslına bakılırsa, kariyerizm 

kariyer alanında kendine hizmet etme davranıĢının önemli bir Ģekli olarak; kariyer 

Ñıktılarının karanlık tarafını göstermektedir (Chaiaburu vd., 2013: 12). Kariyerizm ya da 

kariyerist yönelim, kiĢinin kariyer geliĢimindeki rolünden dolayı örgüte yönelik negatif bir 

eğilimi göstermektedir (Adams vd., 2013; Chaiaburu vd., 2013: 5). Bu yönelim örgüte güven 

eksikliği tarafından desteklendiğinden, kariyerist yönelimi yüksek olanların örgütsel 

özdeĢleme (Chay ve Aryee, 1999: 620-621) ve örgütsel bağlılık (Chay ve Aryee, 1999; 

Aryee ve Chen, 2004: 322) düzeyleri de düĢüktür. Bu eğilimi gösterenler, Ģu temel 7 

varsayımı benimsemiĢlerdir: 1) Érgütte sadece liyakat ile yükselmek zordur, 2) Êstlerle, 

ÑalıĢma arkadaĢlarıyla ve arkadaĢlarla sosyal iliĢkileri kullanmak sıklıkla gerekir, 3) BaĢarılı 

olunduğunun gösterilmesi önemlidir. Bu durum terfi aÑısından baĢarılı bir araÑtır, 4) KiĢiler 

hak etmedikleri terfileri almak iÑin zaman zaman aldatıcı davranıĢlarda bulunurlar, 5) 

Bireylerin kariyer amaÑlarının, uzun dönemdeki örgüt amaÑları ile uyumsuz olacağının fark 

edilmesi önemlidir, 6) Bir üste duyulan sadakatin ödüllendirilmesi imkansızdır, 7) Bireyin, 

örgütün Ñıkarlarını arttırmaktansa kiĢisel olarak ilerlemesini sağlayacak faaliyetlerde 

bulunması zaman zaman gereklidir. Bu temel varsayımlar doğrultusunda birtakım tespitlerde 

bulunulabilir. Kariyerizm yönelimi yüksek olanlar iÑin bireyin mücadele edebilmesi iÑin 

becerileri gereklidir. Fakat, kariyerist taktikler yükselmeyi garantiye almada esastır. 

Kariyerizm yönelimi yüksek olanlar, sosyal onaylanma önyargıları nedeniyle yükselmek iÑin 

iĢlerindeki performans puanlarını olduğundan daha yüksek gösterebilirler. Kariyerizm 

yönelimi yüksek olanlar iÑin imaj yönetimi de Ñok önemlidir. Kariyeristler iĢte yeterli 

performans göstermektense politik davranıĢlarda bulunmaya daha yönelimidirler. Érneğin, 

kariyerizm yönelimi yüksek olanlar politik dedikodular yaparak, politik arkadaĢlıklar ve 

iliĢki ağı geliĢtirerek yükselmeye ÑalıĢırlar. Hsiung ve arkadaĢları (2012) 393 Tayvanlı polis 

ile yaptıkları bir araĢtırmada da kariyerizm yöneliminin örgütsel politika ile pozitif iliĢkili 

olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Kariyerist olmayanlar ise, kurumsal politikaları örgütün 

verimliliği ve iĢe yönelik performans aÑısından arzu etmez ve engelleyici olarak görürler. 
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Yine, kariyeristler, uzun dönemde örgüt iÑin en uygun neyin olduğuna değil; kiĢisel olarak 

en iyinin ne olduğuna inanırlar. Kariyeristler, algılanan adaletsizliği azaltmak iÑin yapılan 

katkının görünürlüğünü arttırmaya daha yönelimlidirler. Êstelik, iĢlerinden memnun 

kalmazlarsa iĢ durumları daha da kötüleĢmeden kayıplarını azaltmaya ve iĢlerini terk etmeye 

Ñabalarlar (Feldman ve Weitz, 1991). 

Kariyerist yönelimi yüksek olanların, hem bireysel hem de örgütsel birÑok Ñıktıyı olumsuz 

etkilediği bilinmektedir. Érneğin, kariyerist yönelimi yüksek olan bir ÑalıĢan, kiĢinin kendi 

Ñıkarını gözetmesi gerektiğine (Aryee ve Chen, 2004: 322)  ve uzun dönemli kariyer 

planlarının amacına ulaĢmayacağına inanmaktadır. Bu tip ÑalıĢanlar, iĢbirliği ve 

koordinasyon gerektiren takım ÑalıĢmalarında diğer ÑalıĢanlara yardımcı olmayacaklarından, 

bu durum takım üyelerinin performansını olumsuz etkileyecektir (Adams vd., 2013). Yıldız 

ve arkadaĢları (2015) tarafından ülkemizdeki 699 kamu ÑalıĢanı ile yapılan bir araĢtırmada, 

kariyerizm yöneliminin kiĢilerarası ve örgüte yönelik yıkıcı iĢyeri davranıĢlarını anlamlı ve 

pozitif etkilediği belirtilmiĢtir. Adams ve arkadaĢları (2013) 442 Amerikalı ÑalıĢan ile 

yaptıkları bir araĢtırmada, kariyerist yönelimi yüksek olanların daha düĢük örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢı gösterdiklerini ve daha düĢük yaĢam doyumuna sahip olduklarını ileri 

sürmüĢlerdir. Hsiung ve arkadaĢları (2012) 393 Tayvanlı polis ile yaptıkları bir araĢtırmada 

ise kariyerizm yöneliminin iĢ doyumunu negatif etkilediğini belirtmiĢlerdir. Yıldız ve 

arkadaĢları (2016) ülkemizdeki 330 özel banka ÑalıĢanı ile yaptıkları bir araĢtırmada, 

kariyerizm ile zorunlu vatandaĢlık davranıĢı arasında anlamlı bir pozitif iliĢki olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Chay ve Aryee (1999) de 249 Singapurlu ÑalıĢan ile yaptıkları bir araĢtırmada; 

kariyerist yönelimin iĢe bağlılık ve örgütsel bağlılık ile negatif, devir oranı niyeti ile pozitif 

iliĢkili olduğunu belirtmiĢlerdir. Aryee ve Chen (2004) 149 Æin‘li ÑalıĢan ile yaptıkları bir 

araĢtırmada ise, kariyerist eğilim ile prosedürel adalet, dağıtımsal adalet, kariyer geliĢtirme 

fırsatları ve iĢverene güven arasında anlamlı negatif bir iliĢki olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Érgütsel ve bireysel aÑıdan olumsuz bir eğilim olarak görülen, kariyerizm yönelimin 

ÑalıĢanların benlik saygısını da olumsuz etkileyeceği düĢünülmüĢtür. Benlik saygısı, kiĢilerin 

kendilerine ne kadar değer verdikleri ile tanımlanmakta; gerÑeklerden ziyade bir algılama 

olayıdır (Baumeister, 2003: 2). Benlik saygısı ya da kiĢinin kendisini, becerilerini ve 

yeteneklerini nasıl gördüğü ile ilgili ve yaĢamdaki baĢarı iÑin kilit bir unsurdur. Benlik 

saygısı, öz-saygıdan baĢka bir kavramdır. Benlik saygısı duygusallığa iĢaret ederken; özsaygı 

biliĢselliğe iĢaret eder. Benlik saygısı yüksek olanlar birbirinin aynısı değillerdir: bazısı 

sosyal beğenilirlik kazanarak ve bunu devam ettirerek motive olurken; diğerleri 

baĢarısızlıkla yüz yüze geldiklerinde göreli olarak daha sakin kalırlar (TıcuĢan, 2016).  

Benlik saygısı kavramına olan ilgi 1970‘li yıllarda baĢlamıĢtır. Yıllar boyunca da bu ilgi 

devam etmiĢtir. Érneğin, Kaliforniya Meclisi, 1980‘li yıllarda, Kaliforniyalı ÑalıĢanların 

benlik saygılarını arttırmak iÑin bir ÑalıĢma grubu oluĢturmuĢtur. Benlik saygısı düzeyindeki 

yükseliĢler ve düĢüĢler, güÑlü duygusal tepkileri de beraberinde getirmektedir. Êstelik, bu 

değiĢimler yaĢamdaki temel baĢarılar ve baĢarısızlıklarla birlikte gerÑekleĢir. Biri, bir sosyal 

gruba kabul edildiğinde, bir problemi Ñözdüğünde ve bir yarıĢmayı kazandığında benlik 

saygısı göstergeleri artmaktadır. Yüksek benlik saygısı, kiĢinin kendisini yüksek derecede 

olumlu; düĢük benlik saygısı ise kiĢinin kendisini olumsuz olarak değerlendirmesine iĢaret 

etmektedir (Baumeister, 2003). Benlik saygısı yüksek olanlar, düĢük olanlara kıyasla daha 

pozitiftirler (Zeigler-Hill ve Myres, 2009). Benlik saygısı yüksek olanlar grup iÑinde 

diğerlerinden daha yüksek performans gösterirler ve otokontrol stratejilerini, benlik saygısı 

düĢük olanlara nazaran daha iyi kullanırlar (Baumeister, 2003: 15). 

Benlik saygısının yüksek olması bu kadar pozitif Ñıktıyı beraberinde getirirken, benlik 

saygısının düĢük olması da birÑok olumsuz Ñıktıya neden olmaktadır. Érneğin, düĢük benlik 

saygısı, kiĢinin kendisiyle ilgili düĢük değerli ya da kötüleyici yargılamalarını 

kapsamaktadır. Benlik saygısı düĢük olanların, yalnızca kendileriyle ilgili olumsuz 

olmadıklarına yönelik sağlam kanıtlar vardır. Bu bireylerin, birÑok olaya, koĢullara, kiĢilere 

ve diğer gerÑeklere yönelik negatif tutumları vardır. Bu durum ― bir Ģeyi değersiz görme 

durumuna veya alıĢkanlığına (floccinaucinihilipilification) ‖ bir eğilimdir (Baumeister, 2003: 

7). Benlik saygısı düĢük olanların, psikolojik destek almayı gerektiren daha fazla mental 
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hastalık yaĢadıkları belirtilmektedir (TıcuĢan, 2016: 669). Keane ve Loads‘ın (2017) 12 ile 

18 yaĢ arasındaki genÑlerle ilgili ÑalıĢmaları analiz ettikleri bir araĢtırmada, düĢük benlik 

saygısı ile anksiyete ve depresyonun birlikte gerÑekleĢtiğini ileri sürmüĢlerdir. Benlik saygısı 

düĢük olanlar, baĢarısızlıkla karĢılaĢtıklarında benlik saygısı yüksek olanlara göre daha derin 

negatif duygusal tepki gösterirler (TıcuĢan, 2016: 670). Benlik saygısı yüksek olanlar ise, 

baĢarısızlıkla karĢılaĢtıklarında dayanıklılık becerilerini geliĢtirebilirler (Baumeister, 2003: 

36). Benlik saygısı düĢük olanların daha depresif oldukları, daha az düĢ kurdukları, 

kiĢilerarası iliĢkilerde daha fazla tehdit hissettikleri, eleĢtiriye karĢı duyarlılıklarının arttığı ve 

daha fazla psikosomatik belirtiler gösterdikleri belirtilmektedir. Bununla birlikte, bu tip 

bireylerin insanlara olan güvenlerinin daha az olduğu ve tartıĢmalara daha düĢük düzeyde 

katılım sağladıkları ileri sürülmektedir (ErĢan vd., 2009). 

Kariyerizm yönelimi yüksek olanlar, bu tip yönelimleri düĢük olanlara kıyasla daha hızlı 

yükselirler. Dolayısıyla, kariyerist bakıĢ aÑısına sahip olanlar sadece kendilerine odaklanarak 

ÑalıĢmaya yatkındırlar. Bu durum da, kariyerizm yönelimi yüksek olanların benlik saygısı 

düzeylerini olumsuz etkilemektedir (Feldman ve Weitz, 1991). Bu ÑalıĢma doğrultusunda, 

araĢtırılacak hipotez Ģu Ģekildedir: 

H1: Kariyerizm yöneliminin benlik saygısı üzerinde anlamlı, negatif bir etkisi vardır. 

2.Yöntem 

AraĢtırma verileri anket tekniği ile toplanmıĢtır. Anketlerin uygulanmasında karma bir metot 

izlenmiĢ; anketler bir kısım katılımcıya elden dağıtılıp geri toplanırken diğer bir kısmına 

elektronik posta yoluyla ulaĢtırılmıĢtır. Elde edilen veriler LISREL 8.7 ve SPSS 20.0 paket 

programları ile analize tabi tutulmuĢ; doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, 

korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi testleri uygulanmıĢtır. 

2.1.Örneklem 

AraĢtırmanın örneklemi, kolayda örnekleme tekniği ile ulaĢılmıĢ 222 beyaz yakalı ÑalıĢandan 

oluĢmaktadır. Katılımcıların yaĢları 18 ile 62 arasında değiĢmektedir ve yaĢ ortalaması 

31‘dir. Érneklemin %46‘sı kadın, %54‘ü ise erkektir. %41‘i evli, %59‘u ise bekardır. %15‘i 

lise, %20‘si ön lisans, %48‘i lisans, %17‘si ise lisansüstü düzeyde eğitim aldığını 

belirtmiĢtir. Katılımcıların %25‘i 1 yıldan kısa süredir, %48‘i 1-5 yıl arası, %22‘si 6-10 yıl 

arası, %3‘ü 11-15 yıl arası, %1‘i 16-20 yıl arası ve %1‘i 20 yıldan uzun zamandır mevcut iĢ 

yerinde ÑalıĢtığı görülmektedir. %9‘u 1 yıldan kısa süre, %35‘i 1-5 yıl arası, %26‘sı 6-10 yıl 

arası, %15‘i 11-15 yıl arası, %8‘i 16-20 yıl arası ve %7‘si 20 yıldan fazla toplam iĢ 

deneyimine sahip olduğunu belirtmiĢtir. 

2.2.Ölçekler, Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Veri toplamak üzere hazırlanan anket formu yukarıda belirtilen demografik verileri toplamak 

üzere yöneltilen sorular haricinde iki farklı ölÑek iÑermektedir. Katılımcıların kariyerizm 

yönelimlerine iliĢkin veriler Feldman ve Weitz (1991) tarafından geliĢtirilen Kariyerizm 

ÉlÑeği‘nin kısa versiyonu ile elde edilmiĢtir. 8 maddeden oluĢan ve BeĢli Likert tipinde (1-

Kesinlikle katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum) hazırlanmıĢ bu ölÑek daha önce Yıldız 

(2015) tarafından dilimize uyarlanmıĢtır. Bu ÑalıĢmada elde edilen verilerle yapılan 

güvenilirlik analizde ölÑeğin Cronbach alpha değeri ,805 olarak tespit edilmiĢtir. Uyum 

iyiliği kriterleri (RMSEA=,069 
2
=36,91, 

2
/df= 2,05, CFI= ,94 GFI= ,96, TLI= ,91, 

SRMR= ,056) kabul edilebilir sınırlar iÑerisindedir. Katılımcıların benlik saygısına 

iliĢkin değerleri, Rosenberg‘in (1965) Benlik Saygısı ÉlÑeği ile ölÑülmüĢtür. 

Katılımcılardan, ölÑeği oluĢturan 10 maddeye, kesinlikle katılmıyorum ile kesinlikle 

katılıyorum arasında değiĢen beĢli Likert ölÑeğinde puan vermeleri istenmiĢtir. Rosenberg‘in 

Benlik Saygısı ÉlÑeği, Æuhadaroğlu (1986) tarafından dilimize uyarlanmıĢtır ve benzer 

araĢtırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. AraĢtırma verileri ile gerÑekleĢtirilen güvenilirlik 

analizinde ölÑeğin Cronbach alpha değeri ,816 olarak tespit edilmiĢtir. Uyum iyiliği kriterleri 

(RMSEA=,072,  
2
 = 65,20, 

2
 /df= 2,03, CFI= ,95, GFI= ,94, TLI= ,93, SRMR= ,062) 

kabul edilebilir sınırlar iÑerisindedir. 
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3. Bulgular  

AraĢtırma verileri ile oluĢturulan değiĢkenlere ait Ñarpıklık ve basıklık kat sayılarının 

(kariyerizm: Ñarpıklık=,023, basıklık=-,062; benlik saygısı: Ñarpıklık=-,640, basıklık=-,033) 

normal dağılıma uygunluk koĢulunu yerine getirecek biÑimde -3 ile +3 değerleri arasında 

olduğu görülmüĢtür (Byrne 2010). 

Katılımcıların benlik saygısı ve kariyerizm düzeylerinin cinsiyet ve medeni durum aÑısından 

anlamlı fak gösterip göstermediğini belirlemek iÑin t testleri yapılmıĢtır. Ancak bu testler 

sonucunda, bahsedilen değiĢkenler aÑısından anlamlı fark bulunamamıĢtır. Yine, kariyerizm 

ve benlik saygısı düzeylerinin eğitim, toplam ve mevcut iĢyerindeki deneyim düzeyi 

aÑısından anlamlı fark gösterip göstermediğini belirlemek iÑin ‗one-way anova‘ testi 

yapılmıĢtır. Ancak, eğitim, toplam ve mevcut iĢyerindeki deneyim düzeyleri aÑısından 

anlamlı fark bulunamamıĢtır. Ancak, örneğin Zeigler-Hill ve Myres (2010) tarafından 

yapılan bir araĢtırmada erkeklerin kadınlardan daha yüksek benlik saygısına sahip oldukları 

bulunmuĢtur. 

Kariyerizm ile benlik saygısı arasındaki iliĢkinin yönünü ve düzeyini anlamak amacıyla 

yapılan Tablo 1‘de görülen korelasyon analizinin sonucunda; kariyerizm ile benlik saygısı 

arasında zayıf düzeyde, negatif yönlü ve anlamlı korelasyon olduğu görülmüĢtür. Benzer 

Ģekilde, yaĢ ile benlik saygısı arasında zayıf düzeyde, negatif yönlü ve anlamlı korelasyon 

olduğu görülmektedir. Buna göre yaĢ arttıkÑa benlik saygısının azalacağı söylenebilir. 

 

Tablo 1: DeğiĢkenlere ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler ve Korelasyon Değerleri 

 Kariyerizm Benlik Saygısı YaĢ Ortalama S.Sapma 

Kariyerizm 1 -,274** -,034 2,84 ,844 

Benlik Saygısı  1 ,142* 4,01 ,671 

YaĢ   1 30,64 6,926 

*Korelasyon p<0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır, ** Korelasyon p<0.01 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır 

 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi, H1 hipotezini test etmek iÑin yapılan basit doğrusal regresyon 

analizi sonucuna göre, kurulan regresyon modelinin tümüyle istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmektedir (F=17,902; p<0.01). DeğiĢkenlere ait anlamlılık testleri 

incelendiğinde, kariyerizm değiĢkeninin benlik saygısı düzeyinin istatistiksel aÑıdan anlamlı 

ve negatif bir tahminleyicisi olduğu görülmektedir (=.278, t=-4.231, p<.001). H1 hipotezi 

iÑin, bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkendeki varyansı aÑıklama gücü R
2
 =.017 olarak 

bulunmuĢtur. Dolayısıyla, kariyerizm eğiliminin benlik saygısı düzeyini aÑıklama oranı 

%1.7‘dir. 

 

Tablo 2: Kariyerizmin Benlik Saygısı Üzerine Etkisi 

DeğiĢkenler Benlik Saygısı() B SH t p 

 

Kariyerizm 

 

-,274 

4,222 

-,345 

,332 

,082 

12,737 

-4,231 

,000 

,000 

R= ,274         DüzeltilmiĢ R
2 
=,071           F=17,902          p=,000 

 

4.TartıĢma, Sonuç ve Öneriler 

AraĢtırma sonuÑları, kariyerizm yönelimin benlik saygısı düzeyini olumsuz etkilediğine 

yönelik hipotezi destekler niteliktedir. Diğer taraftan, yaĢ ile benlik saygısı arasında zayıf 

düzeyde negatif yönlü, istatistiksel aÑıdan anlamlı bir iliĢki de saptanmıĢtır. YaĢ arttıkÑa, 

benlik saygısı düzeyinin düĢtüğü görülmektedir. AraĢtırmaya katılanların yaĢ ortalaması 

31‘dir. OldukÑa genÑ olarak değerlendirebileceğimiz bu ortalamadan dolayı böyle bir sonuca 
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ulaĢıldığı düĢünülebilir; Ñünkü ErĢan ve arkadaĢları (2009) tarafından yapılan bir araĢtırmada 

ise, benlik saygısı düzeyinin yaĢla birlikte arttığı ileri sürülmektedir.  

Benlik saygısı yüksek olan ÑalıĢanların kendilerinden daha hoĢnut olma, daha pozitif bakıĢ 

aÑısına sahip olma ve kendilerini daha iyi kontrol edebilme gibi birÑok olumlu özellikleri 

vardır. Ancak, son dönemlerde yapılan ÑalıĢmalarda (Baumeister, 2003; Nakashima vd., 

2013) yüksek benlik saygısının birtakım olumsuz getirilerinin de olabileceği belirtilmiĢtir. 

Érneğin, benlik saygısı yüksek olan ÑalıĢanlar diğerlerinden daha popülerdirler. Bu durum da 

benlik saygısı yüksek olanların, daha az sevilmelerine yol aÑabilir. Bununla birlikte, benlik 

saygısı yüksek bireyler kendilerini daha bağımsız olarak tanımladıklarından, baĢkaları 

tarafından düĢmanca ve bencil olarak değerlendirilebilir. Aksine, benlik saygısı düĢük 

olanlar kendilerinin diğerlerine daha bağımlı olduğunu vurgularlar. Bu nedenle de, bu 

bireyler daha iĢbirlikÑi ya da arkadaĢÑa algılanarak daha pozitif olarak değerlendirilebilirler. 

Dolayısıyla, gelecekte yapılacak ÑalıĢmalarda, benlik saygısı düzeyleri farklı olarak algılanan 

ÑalıĢanların ÑalıĢma hayatındaki rollerinin ÑeĢitli aÑılardan değerlendirilmesi önerilebilir. 

Kariyerizm yönelimli ÑalıĢanlar hem örgüte hem de diğer ÑalıĢanlara birÑok olumsuz durum 

yaĢatabilmektedir. Kariyerizme yönelimli ÑalıĢanlar, örgütte yükselirken performans dıĢı 

yollara baĢvurmaktadırlar. Bu yollar zaman zaman haksız bir Ģekilde terfilere de sebep 

olabilir. Érgütsel adalet algısını sarsan bu durum sebebiyle, yöneticilerin bu tip eğilimleri 

olan ÑalıĢanları tespit edebilmeleri Ñok önemlidir. ÆalıĢanların kariyerizme yönelmelerini 

önlemek adına, örgütteki kariyer yolları belirli olmalıdır. Yıldız ve arkadaĢları (2015) da bu 

yönelimdeki ÑalıĢanlar iÑin sonuÑ odaklı hedefler yerine süreÑ odaklı bir yaklaĢımın 

benimsenmesini önermiĢlerdir. 

AraĢtırmanın sadece hizmet sektöründe kısıtlı bir örneklem ile yapılması ve kesitsel olması 

temel kısıtlardır. Ġlerleyen zamanlarda yapılacak araĢtırmalarda aynı değiĢkenler ÑeĢitli 

sektörlerde, boylamsal olarak araĢtırılabilir. Érneğin, örgütteki tüm ÑalıĢanların kariyerizm 

yönelimlerinin ve benlik saygısı düzeylerinin zamanla değiĢimleri tespit edilebilir. Bununla 

birlikte, Aryee ve Chen (2004)  kariyerizm yöneliminin vatandaĢlık davranıĢı, devamsızlık 

oranı, devir oranı ve rol performansı üzerindeki etkisinin araĢtırılabileceğini ileri 

sürmüĢlerdir. 
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GÖSTERĠġÇĠ TÜKETĠMDE ÖNEMLĠ BĠR MECRA: SOSYAL MEDYA 

 
Özet 

Günümüzde oldukÑa yoğun olarak kullanılan sosyal medya, insanların birbiriyle iliĢki kurmasına olanak 

sağlarken, tüketim davranıĢlarına da yön vermektedir. Ġnsanlar satın aldıkları birÑok ürünü sosyal medya aracılığı 

ile diğer insanlarla paylaĢmaktadırlar.  Sosyal medya gösteriĢÑi tüketim iÑin kullanılan yeni bir mecra haline 

gelmiĢ durumdadır. Bu nedenle de bu araĢtırmada sosyal medyanın gösteriĢÑi tüketim iÑin nasıl kullanıldığı 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini Adana ve Mersin‘de oturan 390 katılımcı oluĢturmaktadır. Bu 

katılımcılardan bilgiler yüz yüze anket yöntemiyle bilgiler toplanmıĢtır. AraĢtırma sonuÑlarına göre katılımcıların 

sosyal medyada geÑirdikleri süre arttıkÑa gösteriĢÑi tüketimde bulunma eğilimleri de artmaktadır. Êrün satın 

almadan önce sosyal medyada araĢtırma yapan katılımcıların gösteriĢÑi tüketimde bulunmalarında eĢsizlik eğilimi 

önemli rol oynamaktadır. Katılımcılar sosyal medyada en Ñok fotoğraf paylaĢmakta, sosyal medyada paylaĢılan 

ayakkabı, kıyafet, aksesuar, yemek ve Ñanta gibi ürünleri eĢsizlik eğiliminin etkisiyle satın almaktadırlar.  

 

Anahtar Kelimeler: GösteriĢÑi Tüketim, EĢsizlik Eğilimi, Sosyal Medya 

 

AN IMPORTANT CHANNEL IN CONSPICUOUS CONSUMPTION: SOCIAL 

MEDIA 
 

Abstract 

 

Social media, which is used extensively today, allows people to interact with each other, but also leads to 

consumption. People share many of the products they buy with other people through social media. Social media 

has become a new media used for conspicuous consumption. For this reason, in this study, it was investigated 

how social media is used for it. The sample of the study consisted of 390 participants who lived in Adana and 

Mersin. Information was gathered from these participants using the face-to-face survey method. According to the 

results of the research, the more time participants spend in the social media, the more tendency to be in 

conspicuous consumption. Uniqueness tends  play an important role in the conspicuous consumption of 

participants  make investigation  in social media before purchasing the product. Participants usually share  the 

photos on the social media and buy products such as shoes, clothing, accessories, food and bags shared on social 

media with the influence of uniqueness 

 

Keywords: Conspicuous Consumption, Uniqueness Tendency, Social Media 

 

1.GĠRĠġ 

Günümüzde tüketim araÑ olmaktan ÑıkmıĢ ve amaÑ haline gelmiĢtir. Ġnsanlar ihtiyaÑlarını 

karĢılamaktan öte farklı isteklerle tüketim davranıĢında bulunmaktadırlar. Bazen alıĢveriĢten alınan 

zevk nedeniyle yapılan tüketim, bazen de toplumda statü elde etmek iÑin yapılır hale gelmiĢtir. 

Tükettikleri ürünlerle toplum tarafından itibar görmek isteyen insanlar, ne tükettiklerini gösterir 

biÑimde davranıĢlarda bulunmaya baĢlamıĢlardır. Alanyazında gösteriĢÑi tüketim olarak adlandırılan 

bu davranıĢ Ģekliyle ilgili olarak Bozacı (2015:214),   ―tüketimin temel ihtiyaÑları karĢılamaktan öte 

insanların toplum iÑindeki yerini, konumunu belirleyen bir gösterge‖ olduğunu belirtmektedir. Bu tarz 

tüketimde bulunan insanlar, satın aldıkları ürünlerle diğer insanlar tarafından fark edilmeye, onların 

kendilerine hayran olmasını sağlamaya bu sayede de toplumda belli bir statü elde etmeye 

ÑalıĢmaktadırlar. Sabuncuoğlu (2015:372), insanların gösteriĢÑi tüketim sayesinde ―ayaklı reklam 

panosu‖ haline geldiğini, bu nedenle de gösteriĢÑi tüketim ve teĢhirin birbirinin ayrılmaz birer parÑası 

olduğunu belirtmektedir. Ġnsanların kendilerini ve kullandıkları ürünleri teĢhir ettikleri önemli bir 

mecra da sosyal medyadır. 

Günümüzde birÑok kesim tarafından oldukÑa yoğun olarak kullanılan sosyal medya, insanlara kendi 

kimliklerini gösterebilecekleri bir alan sağlamaktadır. Aslında sosyal medya, insanların kendi 

kimliklerini aÑıklamalarına, kabul ettirmelerine, sosyal iliĢkilerini sürdürme ve geniĢletmelerine izin 

vererek sosyal iliĢkilerin alanını ve doğasını değiĢtirmektedir (Taylor ve Strutton, 2015:231). Sosyal 

medya sayesinde insanlar kendi hayatlarını diğer insanlarla paylaĢmaktadırlar. Érneğin bireyin hamile 

olduğu, yeni bir iĢe girdiği, yeni bir ev veya araba aldığı, Ñocuğunun doğum gününü nerede kutladığı 

hatta kimin vefat ettiği bireyin arkadaĢları tarafından sosyal medya vasıtasıyla öğrenilmektedir. 

Yapılan ÑalıĢmalar sosyal ağların insanların kendisine olan güvenini arttırdığını ortaya koymaktadır 

(Gonzales ve Hancock,2011:80,). Æünkü insanlar sosyal medyada hep iyi olan yanlarını 

paylaĢmaktadırlar. Güzel Ñıktıkları fotoğrafları koymakta, doğru olduğunu düĢündükleri yorumlar 

yapmakta, eğlendikleri videoları paylaĢmaktadırlar. Bu tür paylaĢımlara da diğer kullanıcılar 

tarafından iyi geribildirimler geldiğinde insanların kendilerine olan güvenleri artmaktadır. 

Thoumrungroje (2014:8), insanların kendilerine olan bu güvenlerinin bazen kontrollerini 

kaybetmelerine neden olduğunu, gösteriĢÑi tüketim, lüks ürünlere fazla para harcama gibi rasyonel 
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olmayan davranıĢlara neden olduğunu vurgulamaktadır. Bu araĢtırmanın amacı sosyal medyanın 

gösteriĢÑi tüketim iÑin nasıl kullanıldığını ortaya Ñıkartmaktır. AraĢtırmada sosyal medya ile gösteriĢÑi 

tüketim arasındaki iliĢki incelenerek, gösteriĢÑi tüketim eğiliminin sosyal medya vasıtasıyla ürün satın 

almaya olan etkisi de belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

2.ALANYAZIN TARAMASI 

2.1.GösteriĢçi Tüketim  

GösteriĢÑi tüketim kavramı Veblen‘in ―aylak sınıfların teorisi‖ ile ele alınmıĢ bir kavram olup Veblen 

bu kavram ile insanların saygısını kazanmada güÑ ve zenginliğe sahip olmanın yeterli olmadığını, 

önemli olanın bunun gösterilmesi olduğunu belirtmektedir. (Charoenrook ve  Thakor,2008:3). 

Tüketiciler de özellikle pahalı ve göze görünen ürünleri kullanarak, toplumda kendilerine bir yer 

edinmeye ÑalıĢmaktadırlar. Sabir ve diğerleri (2016:2) gösteriĢÑi tüketimi, insanın sosyal statüsünü 

arttırmak ve baĢkalarını ĢaĢırtmak iÑin sahip olduğu parayı savurganca, abartılı bir Ģekilde harcaması 

olarak tanımlarken; Ferreira (2016) da aynı kavramı insanın zenginliği ile diğer insanlar tarafından 

fark edilmesi, onları etkilemesi iÑin kasten fazla para harcaması olarak aÑıklamaktadır. Bu tanımların 

tersine, Bozacı (2015:2018) ise gösteriĢÑi tüketimin pahalıkla ilgili olmadığını, düĢük fiyatlı ürünleri 

satın alan müĢterilerin de farklı olduklarını, daha bilinÑli tüketici olduklarını göstererek Ñevresindeki 

insanlar tarafından saygı görmek adına gösteriĢÑi tüketimde bulunabildiklerini belirtmiĢtir. Bu 

tanımlar birbirlerinden farklı olsalar da ortak noktaları insanların toplum tarafından itibar görmek, fark 

edilmek, belirli bir statü elde etmek iÑin gösteriĢÑi tüketimde bulunduğudur. Wijnen (2017:8) de 

gösteriĢÑi tüketimin eĢsiz bir kimliğe sahip olmak, ait olmak istenen gruba uyum sağlamak ve sosyal 

statü elde etmek amacıyla yapıldığını vurgulamaktadır. Yani insanlar ÑeĢitli nedenlerle gösteriĢÑi 

tüketimde bulunmaktadırlar. Bozacı (2015:216) bu nedenleri aĢağıdaki gibi sıralamaktadır: 

Olmak istediği konuma ulaĢmak,  

Mevcut durum ile olmak istediği durum arasındaki farkın yarattığı gerginliği azaltmak,  

Sosyal statüsüne ve bireysel imajına iliĢkin mesajlar yaymak,  

Kendine olan güvenini artırmak,  

Sosyal prestij kazanmak ve göze önünde bulunmak,  

Diğerlerini etkilemek,  

Varlıklarını göstermek  

GösteriĢÑi tüketimin nedenlerine bakıldığında, bu tüketim biÑiminin genellikle psikolojik ve 

sosyolojik nedenlerle yapıldığı görülmektedir. Tilman, (2006:97) insanların satıĢ elemanlarının 

Ñabaları aracılığıyla ihtiyacı olmayan ürünleri dahi gösteriĢ amaÑlı satın alabileceğini belirtirken, Hız 

(2011:126) da orta ve düĢük gelire sahip insanların üst sınıfları taklit ederek, statü ve prestij 

kaygısının yanı sıra, güÑ göstermek iÑin, ihtiyaÑlarından daha fazlasını harcayarak, kendi sınırlarını 

zorladığı sonucuna varmıĢtır. Günümüzde asgari ücretle ÑalıĢan insanların veya öğrencilerin Ñok 

pahalı telefon markalarını tercih etmeleri de bunun bir göstergesidir. 

2.2.Sosyal Medya 

Günümüzde insanlar geleneksel medya araÑlarının yanında dijital medya araÑlarını da kullanmaktadır. 

Dijital medya araÑları iÑerisinde en Ñok kullanılan araÑlardan birisi de sosyal medyadır. Ézeltürkay ve 

diğerleri (2017:176)  ―sosyal medya tanımında yer alan ―sosyal‖ kelimesinin, teknolojiden ziyade 

insanların birbirleriyle iletiĢim kurduğu, fikir, düĢünce ve duygularını paylaĢtıkları ağları nitelediğini, 

bu nedenle sosyal medyanın, ―ne‖ sorusundan ziyade ― nasıl, neden, kimler arasında‖ sorularına daha 

Ñok odaklandığını‖ belirtmektedirler. 

Türkiye‘de 2016 Ocak ayından bu yana internet kullanıcı sayısının %4 ile 2 milyon, aktif sosyal 

medya kullanıcısı sayısının ise %14 ile 6 milyon arttığı görülmektedir 

(www.dijitalajanslar.com.01.02.2018). GittikÑe artan bir Ģekilde kullanılan sosyal medya, 

‖kullanıcılara enformasyon, düĢünce, ilgi ve bilgi paylaĢım imkÍnı tanıyarak karĢılıklı etkileĢim 

yaratan ÑevrimiÑi araÑlar ve web siteleri iÑin ortak kullanılan bir mecra‖olarak tanımlanmaktadır 

(Solmaz vd.,2013:24).  Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, bloglar, forumlar, vikiler belli baĢlı 

sosyal medya araÑlarıdır. Dijital pazarlama ajansının We Are Social, Hootsuite iĢbirliği ile hazırladığı 

―Digital in 2017 Global Overview‖ raporuna göre (www.dijitalajanslar.com.01.02.2018) : 

―Türkiye‘deki mobil kullanıcı sayısı 71 milyon iken, sosyal medyaya mobilden bağlanan 

kullanıcı sayısı ise 42 milyondur.  Türkiye‘de kullanıcılar gün iÑerisinde ortalama 7 saatini 

bilgisayar karĢısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya 

platformlarında geÑirmektedirler.   En Ñok kullanılan sosyal medya kanalı Youtube iken onu 

küÑük bir fark ile Facebook takip etmektedir. Diğer popüler sosyal medya kanalları ise 

Instagram ve Twitter‘dir.‖ 
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Ġnsanlar sosyal medyayı diğer insanlar ile iletiĢim kurmak iÑin kullanmaktadırlar. Sosyal medyada 

aynı Ģehirde hatta aynı ülkede olmayan insanlar ile de Ñok daha kolay bir Ģekilde iletiĢim 

kurulabilmektedir. 2016 yılının ilk üÑ ayında internet kullanan insanların %82,4‘ünün sosyal medya 

üzerinde profil oluĢturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. iÑerik paylaĢımı yaptığı,,  %74,5‘inin ise 

paylaĢım sitelerinden video izlediği saptanmıĢtır (www.tuik.gov.tr.01.02.2018). Ġnsanların sosyal 

medya hesapları incelendiğinde,  kim oldukları, nasıl tüketimde bulundukları, kimlerle görüĢtükleri, 

nerelere gittikleri gibi birÑok bilgiye yaptıkları bu paylaĢımlar sayesinde ulaĢılabilmektedir.  

Sosyal medyadaki profillerin ideal benliklerini gösteren, iyi özelliklerini vurgulayan kullanıcılar 

tarafından yönetildiği belirtilmektedir (Rosenberg ve Egbert,2011:2).  Hatta Sabuncuoğlu (2015:373) 

―bireyin beğeni alma, takdir görme, bir gruba kendini kanıtlama, bir gruba kendi ait hissetme vb. 

ihtiyaÑlar ile kendi kimliğini olduğundan Ñok farklı, abartılı, bilgili, kültürlü, zengin gösterebildiğini 

ve bu bağlamda sadece taktığı maske ile sanal bir tatmin yaĢayabildiğini‖ vurgulamaktadır. Ġnsanlar 

sosyal medyada kendi benliklerini sergilerken ÑeĢitli ürünleri de aracı olarak kullanmaktadırlar. 

Érneğin yeni alınan araba önünde poz verilmekte, gidilen pahalı bir restaurantta yenilen yemek ya da 

yurtdıĢı gezisinden mutlu aile fotoğrafları paylaĢılabilmektedir. Bu bağlamda da sosyal medya 

gösteriĢÑi tüketim davranıĢlarının kolaylıkla sergilendiği bir mecra haline gelmiĢtir. 

2.3.GösteriĢçi Tüketim Sosyal Medya ĠliĢkisi 

Sosyal medya insanlar arasında iletiĢim sağlamasının yanında, insanların tüketim davranıĢlarını da 

etkilemektedir. Sosyal medyanın yoğun bir Ģekilde kullanımı ve insanların elektronik ağızdan ağıza 

iletiĢime fazlaca güven duymaları, onların değiĢik tercihler ve aĢırı harcamalar yapmasına yol 

aÑmaktadır (Sabir vd.,2016:5). Bu nedenle alan yazında gösteriĢÑi tüketim ve sosyal medya arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen ÑeĢitli ÑalıĢmalar yapılmıĢtır.  Érneğin,  Thoumrungroje (2014) Tayland‘da yaptığı 

ÑalıĢmasında, insanların bir ürün satın almadan önce sosyal medyada araĢtırma yaptığını, diğer sosyal 

medya kullanıcılarının fikirlerini sorduğunu ve sosyal medya kullanımının insanların gösteriĢÑi 

tüketimini arttırdığını belirtmektedir. Taylor ve Strutton (2015) Amerika‘da yaptıkları ÑalıĢmada, 

artan Facebook kullanımının kıskanÑlık, narsizm ve kendi reklamını yapma ile olumlu bir iliĢki 

iÑerisinde bulunduğunu, tüm bu güdülerin de gösteriĢÑi tüketimde bulunma isteğini arttırdığını ortaya 

koymuĢlardır.  

Sabir ve diğerlerinin (2016) Pakistan‘da yaptığı ÑalıĢmanın sonuÑlarına göre sosyal medya kullanımı 

doğrudan ve olumlu olarak insanların gösteriĢÑi tüketimde bulunmalarını etkilemektedir. Ézellikle 

genÑler arkadaĢlarının ve ailelerinin takdirini kazanmak iÑin kendilerini sosyal medyada göstermekte, 

yaptıkları aktiviteleri burada paylaĢmaktadırlar. Ferreira (2016) sosyal medya kullanımı ve gösteriĢÑi 

tüketim arasında olumlu bir iliĢki bulduğu ÑalıĢmasında, insanların sosyal medya kullanımı arttıkÑa 

sosyal medyadaki arkadaĢları hakkında bilgi ve geribildirim almasının da arttığını, bunun da 

insanların kendi özsaygısını dolaylı yoldan etkileyerek gösteriĢÑi tüketimlerini arttırdığını ifade 

etmektedir. BalıkÑıoğlu ve Volkan‘ın (2016) Türkiye‘de yaptıkları ÑalıĢmada ise sosyal medyanın, 

özellikle genÑlerin yeni marka ve ürünleri keĢfetmelerine yardımcı olduğu ve nihai satın alma 

kararlarında etkili olduğu, ayrıca tüketime yönelik sosyal medya iletiĢiminin materyalizm ve gösteriĢÑi 

tüketimi etkilediği ortaya ÑıkmıĢtır. 

3.ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

3.1.AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Ġnsanlar doğdukları andan itibaren sosyal bir Ñevrenin iÑinde yaĢamaktadırlar. Sosyal Ñevre tarafından 

beğenilme ve takdir edilme birÑok insanın isteği olduğu iÑin insanlar bazen olduklarından daha farklı, 

ideal benliklerine uygun davranabilmektedirler. GeÑmiĢte yapılan araĢtırmalar insanların kendi ideal 

benliklerini göstermek iÑin ürün ve markaları kullandıklarını ortaya ÑıkartmıĢtır ( Grewal vd., 

2016:34). Ġnsanlar bu ürün ve markaları diğerlerinin görebileceği Ģekilde kullanmakta, hatta ÑeĢitli 

mecralarda bunları paylaĢarak diğerlerinden geribildirim almaktadırlar. Alınan geribildirim ne kadar 

olumlu olursa bireyin öz denetimi de bir o kadar azalmakta, özdenetimi azalan birey de rasyonel 

ve faydacı değerlerden uzak,  hedonik ve gösteriĢ temelli tüketim davranıĢları gösterebilmektedir 

(Sabuncuoğlu,2015:378).  

Ġnsanların gösteriĢÑi tüketimde bulunmasına neden olan birÑok etmen vardır. Yapılan ÑalıĢmalar 

(Thoumrungroje, 2014; Sabuncuoğlu,2015;Sabir v.d,2016;Boğa ve BaĢÑı,2016; Lewis ve 

Moital,2016) gösteriĢÑi tüketimin materyalizm,  özsaygı, ağızdan ağıza iletiĢim, reklamlarda ünlü 

kullanımı, sosyal medya kullanım sıklığı gibi faktörler tarafından etkilendiğini ortaya ÑıkartmıĢtır. 

Taylor ve Strutton (2015:235) da gösteriĢÑi tüketimin insanların sosyal medyadaki davranıĢları 

vasıtasıyla giderek arttığını vurgulamaktadırlar.  Sosyal medyanın gösteriĢÑi tüketim iÑin nasıl 

kullanıldığını ortaya Ñıkartmayı amaÑlayan bu araĢtırmada, sosyal medya ile gösteriĢÑi tüketim 

arasındaki iliĢki incelenerek gösteriĢÑi tüketim eğiliminin sosyal medya vasıtasıyla ürün satın almaya 
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olan etkisi de belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. GösteriĢÑi tüketim ve sosyal medya iliĢkisini araĢtıran diğer 

ÑalıĢmalarda (Thoumrungroje, 2014; Taylor ve Strutton, 2015; Sabir vd,2016; BalıkÑıoğlu ve Volkan, 

2016)  genellikle sosyal medya kullanım yoğunluğu ile gösteriĢÑi tüketim arasındaki iliĢkiye bakıldığı 

iÑin, bu araĢtırmada bu iliĢki dıĢında diğer ÑalıĢmalarda pek araĢtırılmayan ürün alınmadan sosyal 

medyada araĢtırma yapılıp yapılmadığı, memnuniyetin sosyal medyada paylaĢılıp paylaĢılmadığı ve 

gösteriĢÑi tüketim eğiliminin sosyal medyadan etkilenerek hangi ürünlerin satın alınmasını etkilediği 

araĢtırılmıĢtır. Sosyal medya kullanıcıları sosyal medyada genellikle kendileri gibi olan arkadaĢlarla 

bağlantı kurdukları ve kullandıkları ürünlerle arkadaĢlarının satın alma davranıĢlarını 

etkileyebildikleri iÑin, bu grup pazarlamacılar iÑin oldukÑa Ñekici bir hedef grup haline gelmektedir 

(Taylor ve Strutton, 2015:233). Bu nedenlerle araĢtırmanın hem pazarlama alanyazınına hem de hedef 

gruplarının sosyal medyadan etkilenip neler satın aldığı, sosyal medyayı nasıl kullandığı bilgisine 

sahip olmaya ÑalıĢan iĢletmelere katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

3.2.AraĢtırmanın Örneklemi Ve Veri Toplama Yöntemi 

AraĢtırmanın evrenini Adana ve Mersin‘de oturan tüketiciler oluĢturmaktadır. 2016 nüfus sayımı 

verilerine göre Adana 2.201.670, Mersin ise 1.773.852 nüfusa sahiptir (www.tuik.com.22.01.2018). 

Tüm nüfusa ulaĢmak zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle mümkün olmadığından dolayı araĢtırmada 

örneklem seÑme yoluna gidilmiĢtir. AraĢtırmada örneklem seÑme yöntemlerinden kolayda örneklem 

yöntemi kullanılmıĢtır. Érneklem sayısının ne kadar olması gerektiği konusunda ise CoĢkun ve 

diğerleri (2015:137), evrenin 100 bin ve daha fazla olduğu durumlarda 384 örneklem büyüklüğünün 

yeterli olduğunu belirtmektedirler.  AraĢtırmanın örneklem büyüklüğü 390‘dır. Adana ve Mersin‘in 

toplam nüfusu 100 binin üzerinde olduğu iÑin 390 katılımcının örneklem iÑin yeterli olduğu 

düĢünülmektedir. 

AraĢtırmada veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıĢtır. Anket formu oluĢturulurken gösterici 

tüketime iliĢkin ölÑek (Chaudhuri, Mazumdar ve Ghoskal, 2011) kullanılmıĢ, katılımcıların 

demografik özellikleri ve sosyal medya kullanım alıĢkanlıkları ile ilgili sorular sorulmuĢtur. Sorular 

oluĢturulurken Sabuncuoğlu (2005) ve Boğa ve BaĢÑı‘nın (2016) ÑalıĢmalarından yararlanılmıĢtır. 

ÉlÑekteki ifadeler beĢli likert (1:Kesinlikle Katılmıyorum,….5: Kesinlikle Katılıyorum) ölÑeği 

kullanılarak ölÑülmüĢtür. AraĢtırmanın verileri 06 Kasım 2017-15 Ocak 2018 tarihleri arasında 

toplanmıĢtır. 500 anket dağıtılmıĢ, bu anketlerden 413 tanesi geri dönmüĢtür. Geri dönen anketlerden 

de 23 tanesi eksik ve hatalı doldurulduğu iÑin örneklemden ÑıkartılmıĢ ve analizler toplam 390 anket 

üzerinden yapılmıĢtır. 

3.3.AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırmanın hipotezleri alanyazın kısmında anlatılan bilgiler doğrultusunda oluĢturulmuĢtur. 

GösteriĢÑi tüketim üÑ alt faktörden oluĢtuğu iÑin her bir hipotez üÑ alt hipoteze sahiptir.  Hipotez 

sayısının fazla olması nedeni ile araĢtırmada sadece ana hipotezler yazılmıĢ, ancak her bir hipotezdeki 

a maddesi eĢsizlik eğilimini, b maddesi sembol eğilimini ve c maddesi pahalılık eğilimini temsil 

edecek biÑimde kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın hipotezleri aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur. 

H1: GösteriĢÑi tüketim eğilimi ile sosyal medyada günlük harcanan ortalama zaman arasında iliĢki 

vardır. ( H1a, H1b,H1c) 

H2: GösteriĢÑi tüketim eğilimi sosyal medyada araĢtırma yapmaya göre farklılık göstermektedir. ( 

H2a, H2b,H2c) 

H3: GösteriĢÑi tüketim eğilimi satın alınan ürünü sosyal medyada paylaĢmaya göre farklılık 

göstermektedir. ( H3a, H3b,H3c) 

H4: GösteriĢÑi tüketim eğilimi sosyal medyada yapılan paylaĢımlara göre farklılık göstermektedir.  ( 

H4a, H4b,H4c) 

H5: GösteriĢÑi tüketim eğilimi sosyal medyadan etkilenerek tatil satın almayı etkilemektedir. ( H5a, 

H5b,H5c) 

H6: GösteriĢÑi tüketim eğilimi sosyal medyadan etkilenerek ayakkabı satın almayı etkilemektedir. ( 

H6a, H6b,H6c) 

H7: GösteriĢÑi tüketim eğilimi sosyal medyadan etkilenerek kıyafet satın almayı etkilemektedir. ( 

H7a, H7b,H7c) 

H8: GösteriĢÑi tüketim eğilimi sosyal medyadan etkilenerek aksesuar satın almayı etkilemektedir. ( 

H8a, H8b,H8c) 
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H9: GösteriĢÑi tüketim eğilimi sosyal medyadan etkilenerek yemek satın almayı etkilemektedir. ( 

H9a, H9b,H9c) 

H10: GösteriĢÑi tüketim eğilimi sosyal medyadan etkilenerek Ñanta satın almayı etkilemektedir. ( 

H10a, H10b,H10c) 

3.4.AraĢtırmanın Geçerlik Ve Güvenirliği 

Ġlk olarak araĢtırmanın iÑerik geÑerliliği test edilmiĢtir. Bunun iÑin de, alanında uzman üÑ 

akademisyene hazırlanan anket gösterilmiĢ ve onların görüĢ ve önerileri doğrultusunda ankette 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Daha sonra kapsam geÑerliğini sağlamak iÑin, 30 kiĢi ile ön test yapılmıĢ, 

gelen geri bildirimler sonucu anlaĢılmayan sorular düzeltilmiĢ, unutulan seÑenekler eklenmiĢ ve 

ankete son hali verilmiĢtir. Son olarak yapı geÑerliğini sağlamak iÑin, faktör analizinden 

faydalanılmıĢtır.  Tüm bu yapılanlar sonucu, araĢtırmanın geÑerlik koĢullarını sağladığı 

düĢünülmektedir. 

 

Tablo 1. Ölçekte Yer Alan Maddelerin Güvenilirliği 

Ġfadeler Ölçeğinin Tüm 

Ġfadeleri 

Ölçeğinin 

AraĢtırmada 

Kullanılan Ġfadeleri 

ÉlÑeğin ilk yarısı iÑin  ,897 ,884 

ÉlÑeğin ikinci yarısı iÑin  ,844 ,853 

Tüm ifadeler iÑin ,913 ,891 

Tablo 1, araĢtırmada kullanılan ölÑeğe yapılan güvenirlik analizi sonuÑlarını göstermektedir. ÉlÑek, 

faktör analizi uygulanmadan ve uygulandıktan sonra güvenirlik analizine tabi tutulmuĢtur. Éncelikle, 

ölÑeğin tüm ifadelerine güvenirlik analizi uygulanmıĢ sonra da ölÑek rastgele ikiye bölünerek bu iĢlem 

tekrar edilmiĢtir. Yapılan güvenirlik analizi sonuÑlarına göre ölÑek oldukÑa güvenilir ÑıkmıĢtır. 

 

 

4.BULGULAR 

  Tablo 2, katılımcıların demografik özelliklerini göstermektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde YaĢ Frekans Yüzde 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

173 

217 

390 

44,4 

55,6 

100 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55 ve üstü 

Toplam 

90 

132 

91 

40 

37 

390 

23,1 

33,8 

23,3 

10,3 

9,5 

100 

Aylık Hane Geliri Frekans Yüzde 

1500 TL ve altı 

1501 -3000 TL 

3001 -4500 TL 

4501 -6000 TL 

6001 -7500 TL 

7501 -9000 TL 

9001 TL ve üstü 

Toplam 

76 

107 

107 

31 

28 

20 

21 

390 

19,5 

27,4 

27,4 

7,9 

7,2 

5,1 

5,4 

100 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde 

Okur-Yazar değil 

Okur-Yazar 

Ġlköğretim 

Lise 

Én lisans 

Lisans 

Lisansüstü 

Toplam 

1 

12 

38 

88 

49 

176 

26 

390 

,3 

3,1 

9,7 

22,6 

12,6 

45,1 

6,7 

100 

Meslek Frekans Yüzde  
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Kamuda ÆalıĢıyor 

Ézelde ÆalıĢıyor 

Emekli 

Serbest Meslek 

Ev Hanımı 

Éğrenci 

Toplam 

178 

57 

10 

54 

37 

54 

390 

45,6 

14,6 

2,6 

13,8 

9,5 

13,8 

100 

 

Tablo 2‘ye göre, araĢtırmaya katılanların yüzde 55,6‘sı erkek, yüzde 44,4‘ü kadındır. Katılımcıların 

yüzde 33,8‘i 25-34 yaĢ arasındayken, yüzde 27,4‘ünün geliri 1501-3000 ve 3001-4500 TL arasında 

değiĢmektedir. Yüzde 45,1 katılımcının lisans mezunu olduğu araĢtırmada, yüzde 45,6 katılımcı 

kamuda ÑalıĢmaktadır. 

 

 

Tablo 3. Katılımcıların Sosyal Medyayla Ġlgili DavranıĢları 

Sosyal medyada 

günlük 

ortalama harcanan 

zaman 

Frekans Yüzde Sosyal medyada 

 en çok yapılan paylaĢım 

Frekans Yüzde 

1 saat ve daha az 

2-3 saat 

4-5 saat 

6-7 saat 

8-9 saat 

10 saat ve üstü 

Toplam 

159 

114 

67 

27 

11 

12 

390 

40,8 

29,2 

17,2 

6,9 

2,8 

3,1 

100 

Fotoğraf 

Video 

GörüĢ 

PaylaĢım Yapmıyorum 

Toplam 

223 

31 

103 

33 

 

390 

57,2 

7,9 

26,4 

8,5 

 

100 

Ürün almadan önce 

sosyal medyada 

araĢtırma yapma 

Frekans Yüzde Memnun kalınan ürünü sosyal 

medyada paylaĢma 

Frekans Yüzde 

Evet 

Hayır 

Toplam 

211 

179 

390 

54,1 

45,9 

100,0 

Evet 

Hayır 

Toplam 

84 

306 

390 

21,5 

78,5 

100 

Ġlk üç sıradaki sosyal 

medya aracı 

1. 2. 3. Sosyal medyaya 

bağlanılan cihaz 

Frekans Yüzde 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Whatsapp 

Youtube 

Snapchat 

305 

214 

144 

81 

37 

2 

66 

108 

132 

173 

10 

11 

11 

37 

44 

35 

5 

1 

KiĢisel, dizüstü-sabit 

bilgisayar 

Kurumsal (ĠĢyeri) 

Bilgisayar 

Tablet  

Cep telefonu 

Toplam 

22 

 

7 

 

10 

351 

390 

5,6 

 

1,8 

 

2,6 

90 

100 

Tablo 4, katılımcıların sosyal medyayla ilgili davranıĢlarını göstermektedir. Tablo 4‘e göre, 

katılımcıların yüzde 40,9‘u sosyal medyada günlük 1 saat ve daha az zaman harcadıklarını 

belirtmiĢlerdir. Yüzde 57,2 katılımcı sosyal medyada en Ñok fotoğraf paylaĢmaktadır. Yüzde 54,1 

katılımcı ürün almadan önce sosyal medyada araĢtırma yaptığını, yüzde 78,5 katılımcı da üründen 

memnun kaldığında bu memnuniyetini sosyal medyadan paylaĢmadığını dile getirmiĢtir. 

Katılımcıların yüzde 90‘ı sosyal medyaya cep telefonları aracılığı ile bağlanmaktadırlar. Ayrıca,  305 

katılımcının sosyal medya denildiği zaman ilk olarak aklına Facebook, 214 katılımcının ise Instagram 

gelmektedir. 
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Tablo 4. Faktör Analizi Sonuçları 

 
EĢ 

kökenlik 
Yükü 

Öz 

değeri 

A. 

varyans 
Ort. Cr. Alfa 

 EĢsizlik Eğilimi (6 ifade)   3,55 25,42 2,410 ,859 

16.Rutin ürünleri satın alırken bile Ñekici 

bir dizayna sahip olmasına bakarım. 

,668 ,807 
 

  
 

15.Beni diğer insanlara karĢı Ģık 

gösterebilecek ürünler satın alırım. 

,606 ,767 
 

  
 

12.Êrünleri satın alırken her zaman 

bulunması zor, nadir dizaynlara bakarım. 

,609 ,758 
 

  
 

11.Mümkün olan her yerde aldığım 

ürünlerde yeni dizaynlar bulmaya ÑalıĢırım. 

,588 ,695 
    

13. Ézel yapım ürünlerin ilginÑ 

versiyonlarını bulmaya ÑalıĢarak diğer 

insanlara orijinal olmaktan hoĢlandığımı 

gösteririm. 

,565 ,691 

    

14.Êrün ya da markaları herkesin hayran 

olacağı kendi stilimi yaratmak iÑin seÑerim. 

,559 ,687 
    

Sembol Olarak Görme(4 ifade)  
 

2,83 20,25 1,520 ,860 

2.Êst düzey markaları kullandığımda ben 

de diğer baĢarılı insanlar gibi daha popüler 

olabilirim. 

,750 ,847 

    

3.Eğer arkadaĢlarım beni bir marka ya da 

ürünü kullanırken göreceklerse, o marka 

ya da ürünün beni ilgi odağı yapabilecek 

olan pahalı bir versiyonunu satın alırım. 

,753 ,788 

    

1.Bazı ürünleri diğer insanlara zengin 

olduğumu göstermek iÑin satın alırım. 

,696 ,787 
    

5.Yüksek kaliteli ürünleri satın alınca, 

diğer insanlara kim olduğumu anlattığımı 

hissederim. 

,678 ,653 

    

3.Pahalılık Eğilimi(4 ifade)  
 

2,71 19,41 1,527 ,816 

8.Æoğunlukla alabileceğim en pahalı 

kıyafeti satın alırım. 

,759 ,794 
    

6.Tasarımcılardan ürün satın almaktan 

hoĢlanırım Ñünkü birÑok insanın buna 

maddi gücü yetmez. 

,660 ,768 

    

10.Misafirlerimi restauranta 

götürdüğümde genellikle pahalı yemekler 

sipariĢ ederim. 

,549 ,684 

    

7.Daha pahalı olduğu iÑin belirli markalı 

ürünleri satın alırım. 

,673 ,682 
 

 
  

NOT: Varimax rotasyonlu temel bileĢenler analizi. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: %87,; Bartlett küresellik testi: X2: 
2811,059, d.f.: 91, p:,000; Yanıt kategorileri: 1:Kesinlikle Katılmıyorum……… 5:Kesinlikle Katılıyorum. 

 

Faktör analizi yapılırken faktörleĢtirme yöntemi olarak temel bileĢenler analizi, döndürme yöntemi 

olarak da varimax seÑilmiĢtir.  Yapılan faktör analizi sonucu KMO değerinin 0,870, Barlett küresellik 

testi sonucunun da 3285,809; p<0,000 olarak bulunması, ölÑekte kullanılan ifadelerin faktör analizi 

yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. Yapılan faktör analizi sonucu 4.,9., 17. ve 21.  ifadeler  

biniĢik oldukları, 20. ve 22. ifadeler eĢ kökenlilik değeri düĢük olduğu  ve 18. ve 19.ifadeler faktör 

yükü 0,40‘ın altında kaldığı iÑin analizden ÑıkartılmıĢtır. SonuÑ itibariyle, 22 ifadeden 14 ifadenin 

kaldığı, bu 14 ifadenin üÑ alt faktör altında toplandığı ve bu faktörlerin toplam varyansın % 

65,093‘ünü aÑıkladığı görülmüĢtür. Yapılan faktör analizi sonucu bulunan faktörler yapılan diğer 

ÑalıĢmalarla (Chaudhuri, Mazumdar ve Ghoskal,2011; Boğa ve BaĢÑı, 2016) paralellik gösterdiği iÑin 

diğer ÑalıĢmalara uygun olarak eĢsizlik, sembol, ve pahalılık Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Faktörler 
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arasında en yüksek ortalama 2,410 ile eĢsizlik eğilimine aittir. Ancak genel olarak bakıldığında tüm 

faktörlerin ortalamanın altında gösteriĢÑi tüketim eğilimi puanına sahip olduğu dikkat Ñekmektedir. 

Tablo 5. Sosyal Medyada Harcanan Zaman Ġle GösteriĢçi Tüketimin Alt Boyutları Arasındaki 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

                       Sosyal  Medyada Günlük Ortalama Harcanan Zaman 

Faktörler Korelasyon Katsayısı P N 

EĢsizlik ,238 ,000 388 

Sembol ,204 ,000 390 

Pahalılık ,153 ,002 390 

 Anlamlılık düzeyi ,05 

Tablo 5‘e göre gösteriĢÑi tüketimin tüm alt boyutları ile sosyal medyada günlük harcanan zaman 
arasında pozitif ancak zayıf bir iliĢki bulunmaktadır. Yani, günlük olarak sosyal medyada harcana 
zaman arttıkÑa katılımcıların gösterici tüketiminde bulunma eğilimleri artmaktadır. AraĢtırmanın 
H1 ile ilgili tüm hipotezleri kabul edilmiĢtir. 
 

Tablo 6. Ürün Almadan Sosyal Medyada AraĢtırma Yapma Ġle GösteriĢçi Tüketimin Alt 

Boyutları Arasındaki T Testi Analizi Sonuçları 

Faktörler Ürün almadan sosyal 

medyada araĢtırma 

yapma 

N Ort. Std. 

Sapma 

t 

Değeri 

p 

Değeri 

EĢsizlik Evet 
211 2,5687 ,99291 

3,516 ,000 

Hayır 
177 2,2222 ,93485 

Sembol Evet 
211 1,5628 ,86425 

1,166 ,244 

Hayır 
179 1,4707 ,65999 

Pahalılık Evet 
211 1,5687 ,75001 

1,271 ,204 

Hayır 
179 1,4791 ,62197 

Hayır 
179 2,0372 ,88113 

Tablo 6‘daki t testi sonuÑlarına göre, gösteriĢÑi tüketimin eĢsizlik alt boyutu ile ürün almadan önce 

sosyal medyada araĢtırma yapma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. 

Tabloya göre, ürün almadan önce sosyal medyada araĢtırma yapanlar gösteriĢÑi tüketimin eĢsizlik 

eğilimi nedeniyle gösteriĢÑi tüketimde bulunmaktadırlar. Tablo 6‘daki sonuÑlara göre sadece H2a 

hipotezi kabul edilmiĢtir. 

 

 

 

Tablo 7. Memnun Kalınan Ürünü Sosyal Medyada PaylaĢma Ġle GösteriĢçi Tüketimin Alt 

Boyutları Arasındaki T Testi Analizi Sonuçları 

Faktörler Memnun kalınan ürünü 

sosyal medyada paylaĢma 

N Ort. Std. 

Sapma 

t 

Değeri 

p 

Değeri 

EĢsizlik Evet 
84 2,7202 1,04777 

3,309 ,001 

Hayır 
304 2,3251 ,94573 

Sembol Evet 
84 1,6250 ,86036 

1,290 ,200 

Hayır 
306 1,4918 ,75227 

Pahalılık Evet 
84 1,5804 ,72411 

,786 ,432 

Hayır 
306 1,5131 ,68699 

Hayır 
306 2,1547 ,94167 

Tablo 7, memnun kalınan ürünü sosyal medyada paylaĢma ile gösteriĢÑi tüketimin alt boyutları 

arasındaki t testi analizi sonuÑlarını göstermektedir. Tabloya göre, gösteriĢÑi tüketimin alt boyutları 

olan eĢsizlik boyutu ile memnun kalınan ürünü sosyal medyada paylaĢma davranıĢı arasında anlamlı 
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bir farklılık mevcuttur. Bu alt faktörde evet cevabının ortalamasının hayır cevabının ortalamasından 

yüksek olduğu görülmektedir.  Bu sonuÑ da, memnun kaldıkları ürünü sosyal medyada paylaĢanların 

eĢsizlik güdüsüyle gösteriĢÑi tüketimde bulunduklarını göstermektedir. Bu sonuÑlara göre 

araĢtırmanın H3a hipotezi kabul edilmiĢtir. 

 

Tablo 8. Sosyal Medyada Yapılan PaylaĢımlar Ġle GösteriĢçi Tüketimin Alt Boyutları 

Arasındaki ANOVA Sonuçları 

Faktör Grup  n Ort. 
St. 

Sapma 
F 
 

P 
 Farklılık 

EĢsizlik 

A Fotoğraf 221 2,54 1,03 

4,67 ,001 

A>D 

D>C 

C>B 

B>E 

B Video 31 2,13 ,856 

C GörüĢ 69 2,38 ,927 

D Yorum 34 2,41 ,826 

E 
PaylaĢım 

Yapmıyorum 
33 1,82 ,724 

Sembol 

A Fotoğraf 223 1,61 ,847 

5,62 ,000 

B>A 

A>C 

C>D 

D>E 

B Video 31 1,84 1,03 

C GörüĢ 69 1,34 ,499 

D Yorum 34 1,33 ,528 

E 
PaylaĢım 

Yapmıyorum 
33 1,15 ,374 

Pahalılık 

A Fotoğraf 223 1,61 ,745 

3,29 ,011 

A>B 

B>C 

C>D 

D>E 

 

B Video 31 1,48 ,701 

C GörüĢ 69 1,46 ,560 

D Yorum 34 1,44 ,761 

E 
PaylaĢım 

Yapmıyorum 
33 1,18 ,299 

GösteriĢÑi tüketimin, sosyal medyada yapılan paylaĢımlara göre fark gösterip göstermediğini Tablo 8 

göstermektedir. Tabloya göre, eĢsizlik, sembol ve pahalılık eğiliminin sosyal medyada yapılan 

paylaĢımlara göre farklılık gösterdiği görülmektedir. EĢsizlik ve pahalılık eğilimde fotoğraf 

paylaĢımının, sembol eğiliminde ise video paylaĢımının ortalamasının daha yüksek olduğu dikkat 

Ñekmektedir. Tablo 8‘deki sonuÑlara göre araĢtırmanın H4 ile ilgili tüm hipotezleri kabul edilmiĢtir. 

 

 

 

 

Tablo 9. Tatil Satın Alma DeğiĢkenine Ait Lojistik Regresyon Sonuçları 

DeğiĢken 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Tatil       

EĢsizlik -,095 ,148 ,411 1 ,521 ,909 

Sembol -,101 ,191 ,282 1 ,596 ,904 

Pahalılık -,559 ,214 6,797 1 ,009 ,572 

Sabit 
2,538 ,376 45,664 1 ,000 12,654 

Evet:0, Hayır:1; Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square:18,826,df:3,p:,000; Hosmer and 

Lemeshow Test: Chi-square:10,960,df:8, p:,204; -2 Log likelihood:394,166, Cox & Snell R 

Square:,047, Nagelkerke R Square:,072 

Tablo 9‘daki lojistik regresyon analizi sonuÑlarına göre,  sosyal medyadan etkilenerek tatil satın alma 

durumu iÑin sadece pahalılık değiĢkeni anlamlı ÑıkmıĢtır. Tabloya göre, katılımcıların pahalılık 

eğilimindeki bir birimlik artıĢ sosyal medyadan etkilenerek tatil satın almama ihtimalini yüzde 5,7  

azaltmaktadır. Yani katılımcıların sosyal medyadan etkilenerek tatil satın alma olasılığı artmaktadır. 

Bu sonuÑlara göre araĢtırmanın sadece H5c hipotezi kabul edilmiĢtir. 
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Tablo 10. Ayakkabı  Satın Alma DeğiĢkenine Ait Lojistik Regresyon Sonuçları 

DeğiĢken 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Ayakkabı       

EĢsizlik -,488 ,130 14,215 1 ,000 ,614 

Sembol ,194 ,183 1,123 1 ,289 1,214 

Pahalılık ,054 ,205 ,070 1 ,792 1,056 

Sabit 
1,499 ,332 20,444 1 ,000 4,478 

Evet:0, Hayır:1; Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square:15,330,df:3,p:,002; Hosmer and 

Lemeshow Test: Chi-square:1,640,df:8, p:,990; -2 Log likelihood:480,883, Cox & Snell R 

Square:,039, Nagelkerke R Square:,054 

Tablo 10, katılımcıların sosyal medyadaki paylaĢımlardan etkilenerek ayakkabı alma olasılıklarını 

gösteriĢÑi tüketimin alt faktörlerinden sadece eĢsizlik değiĢkenin etkilediğini göstermektedir. Tabloya 

göre, katılımcıların eĢsizlik eğilimindeki bir birimlik artıĢ, katılımcının sosyal medyadan etkilenerek 

ayakkabı satın almama ihtimalini ,614 oranında düĢürecektir. Yani katılımcının eĢsizlik eğilimindeki 

artıĢ katılımcının ayakkabı satın alma olasılığını arttıracaktır. Bu bağlamda araĢtırmanın H6a hipotezi 

kabul edilmiĢtir. 

 

 

Tablo 11. Kıyafet Satın Alma DeğiĢkenine Ait Lojistik Regresyon Sonuçları 

DeğiĢken 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Kıyafet       

EĢsizlik -,380 ,126 9,060 1 ,003 ,684 

Sembol ,097 ,179 ,295 1 ,587 1,102 

Pahalılık ,122 ,203 ,361 1 ,548 1,130 

Sabit 
1,166 ,320 13,255 1 ,000 3,208 

Evet:0, Hayır:1; Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square:16,644,df:4,p:,002; Hosmer and 

Lemeshow Test: Chi-square:12,642,df:8, p:,125; -2 Log likelihood:490,776, Cox & Snell R 

Square:,042, Nagelkerke R Square:,058 

Tablo 11‘e göre, sosyal medyadan etkilenerek kıyafet alma konusunda eĢsizlik eğiliminin etkili 

olduğu görülmektedir. Bu değiĢkenin B değeri negatif ÑıkmıĢtır. Bu sonuÑ da katılımcının eĢsizlik 

eğilimlerindeki artıĢın katılımcının sosyal medyadan etkilenerek kıyafet alma olasılığını arttıracağını 

göstermektedir. Tablo sonuÑlarına göre araĢtırmanın H7a hipotezi kabul edilmiĢtir. 

 

Tablo 12. Aksesuar Satın Alma DeğiĢkenine Ait Lojistik Regresyon Sonuçları 

DeğiĢken 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Aksesuar       

EĢsizlik -,343 ,137 6,285 1 ,012 ,709 

Sembol -,089 ,184 ,232 1 ,630 ,915 

Pahalılık -,343 ,206 2,778 1 ,096 ,709 

Sabit 
2,524 ,364 48,008 1 ,000 12,477 

Evet:0, Hayır:1; Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square:22,730,df:3,p:,000; Hosmer and 

Lemeshow Test: Chi-square:3,575,df:8, p:,893; -2 Log likelihood:432,325, Cox & Snell R 

Square:,057, Nagelkerke R Square:,082 

Katılımcıların sosyal medyadan etkilenerek aksesuar almasını eĢsizlik eğilimi etkilemektedir. Tablo 

12‘ye göre eĢsizlik eğilimindeki bir birimlik artıĢ sosyal medyadan etkilenerek aksesuar almama 

olasılığını ,709 oranında düĢürmekte, yani sosyal medyadan etkilenerek aksesuar alma olasılığı 

artmaktadır. Bu bağlamda araĢtırmanın sadece H8a hipotezi kabul edilmiĢtir. 
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Tablo 13. Yemek Satın Alma DeğiĢkenine Ait Lojistik Regresyon Sonuçları 

DeğiĢken 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Yemek       

EĢsizlik -,436 ,141 9,576 1 ,002 ,647 

Sembol ,273 ,205 1,769 1 ,184 1,314 

Pahalılık -,063 ,222 ,080 1 ,777 ,939 

Sabit 
1,969 ,375 27,597 1 ,000 7,163 

Evet:0, Hayır:1; Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square:16,994,df:4,p:,002; Hosmer and 

Lemeshow Test: Chi-square:4,552,df:8, p:,804; -2 Log likelihood:403,312, Cox & Snell R 

Square:,043, Nagelkerke R Square:,065 

Tablo 13‘e göre, katılımcıların eĢsizlik eğilimi sosyal medyadan etkilenerek yemek harcaması 

yapmayı etkilemektedir. Katılımcıların eĢsizlik eğilimi arttıkÑa sosyal medyadan etkilenerek yemek 

harcaması yapma olasılığı da artmaktadır. SonuÑ olarak araĢtırmanın H9a hipotezi kabul edilmiĢtir. 

 

Tablo 14. Çanta Satın Alma DeğiĢkenine Ait Lojistik Regresyon Sonuçları 

DeğiĢken 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Çanta       

EĢsizlik -,370 ,165 4,987 1 ,026 ,691 

Sembol -,079 ,212 ,138 1 ,710 ,924 

Pahalılık -,213 ,241 ,775 1 ,379 ,809 

Sabit 
3,136 ,444 49,938 1 ,000 23,019 

Evet:0, Hayır:1; Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square:12,791,df:3,p:,005; Hosmer and 

Lemeshow Test: Chi-square:6,933,df:8, p:,544; -2 Log likelihood:317,994, Cox & Snell R 

Square:,032, Nagelkerke R Square:,057 

Katılımcıların sosyal medyadan etkilenerek Ñanta almasını eĢsizlik eğilimi etkilemektedir. Tablo 14‘e 

göre eĢsizlik eğilimindeki bir birimlik artıĢ sosyal medyadan etkilenerek Ñanta almama olasılığını ,691 

oranında düĢürmekte, yani sosyal medyadan etkilenerek Ñanta alma olasılığı artmaktadır. Bu 

bağlamda araĢtırmanın sadece H10a hipotezi kabul edilmiĢtir. 

 

5.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sosyal medya hayatımıza o kadar yoğun olarak girmiĢtir ki artık insanlar zaman ve mekan tanımadan, 

birÑok yerde sosyal medya araÑlarını kullanmakta, diğer insanlar ile iletiĢime geÑebilmekte ve birÑok 

bilgiye de bu sayede ulaĢabilmektedirler. Sosyal medyanın doğasında var olan gözetleme ve teĢhir 

etme fonksiyonları sebebi ile bu mecra, günümüz gösteriĢÑi tüketimi iÑin en elveriĢli ortamlardan biri 

haline gelmiĢ ve sosyal medya takipÑilerinin de tüketim davranıĢını etkilemeye baĢlamıĢtır 

(Sabuncuoğlu,2015:377-378). GösteriĢÑi tüketim, gerÑek ihtiyaÑ ile sahte ihtiyaÑ ayrımını ortadan 

kaldırdığı, statü kazanmak iÑin tüketimi bir zorunluluğa dönüĢtürdüğü, malların boĢa harcanmasına 

neden olduğu iÑin eleĢtirilse de (Aydın,2017:29;Köseoğlu ve Burkut,2017:4) tüketicilerin 

beklentilerine cevap vermek ve buna uygun stratejiler uygulamak isteyen iĢletmeler iÑin gösteriĢÑi 

tüketimin nedenlerini ve nasıl kullanıldığını anlamak Ñok önemlidir.   

Sosyal medyanın gösteriĢÑi tüketim iÑin nasıl kullanıldığını araĢtıran bu araĢtırmanın sonuÑlarına göre 

katılımcıların yarıya yakını günde ortalama bir saat ve daha az sosyal medya kullanmaktadırlar. 

Katılımcıların yarıdan fazlası sosyal medyada fotoğraf paylaĢtığını belirtirken, fotoğraftan sonra en 

Ñok yapılan paylaĢım görüĢ bildirmektir. Facebook, Instagram ve Twitter katılımcıların en Ñok 

kullandıkları sosyal medya araÑlarıdır. Katılımcıların tamamına yakını sosyal medyaya cep telefonu 

ile bağlanmaktadır. Bu durum da zaman ve mekan kısıtı olmadan her daim sosyal medyaya ulaĢmayı 

sağlamakta ve sosyal medyada yapılan paylaĢımların sürekli insanların göz önünde olmasını 

sağlamaktadır. Yani sosyal medya iĢletmeler iÑin Ñok önemli bir tutundurrma aracı konumundadır.  

AraĢtırma sonuÑlarına göre katılımcıların gösteriĢÑi tüketimde bulunma ortalamaları düĢük ÑıkmıĢtır. 

Yapılan ÑalıĢmalar gösteriĢÑi tüketim eğiliminin toplumsalcı kültürlerle karĢılaĢtırıldığında bireyselci 

kültürlerde daha Ñok görüldüğü belirtilmektedir (Sabir vd.,2016:2). Türkiye‘nin de daha toplumsalcı 

bir kültüre sahip olduğu düĢünüldüğünde Ñıkan bu sonucun alan yazına uygun olduğu görülmektedir.  
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Yapılan faktör analizi sonucu gösteriĢÑi tüketimde bulunma eĢsizlik, sembol ve pahalılık eğilimleri 

olmak üzere üÑ alt faktörden oluĢmuĢ, bu faktörler arasında da eĢsizlik eğilimi diğerlerine göre 

ortalaması en yüksek olan alt faktör olmuĢtur. Bu sonuÑ da Wijnen‘in (2017:8), gösteriĢÑi tüketimde 

bulunanların eĢsiz bir kimliğe sahip olmak iÑin böyle davrandıkları savını destekler niteliktedir. 

GösteriĢÑi tüketimin tüm alt boyutları ile sosyal medyada harcanan zaman arasında olumlu bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Yani insanların sosyal medyada harcadıkları zaman arttıkÑa gösteriĢÑi tüketimde 

bulunma eğilimleri de artmaktadır. Thoumrungroje (2014), Taylor ve Strutton (2015), Sabir ve 

diğerleri (2016), Ferreira (2016)  ve BalıkÑıoğlu ve Volkan (2016) da yaptıkları ÑalıĢmalarda bu 

sonuca benzer sonuÑları bulmuĢlardır. 

AraĢtırmaya katılanların yarısı ürün almadan önce sosyal medyada araĢtırma yaptığını beyan etmiĢtir. 

Bu sonuÑ da Thoumrungroje (2014)  ve BalıkÑıoğlu ve Volkan‘ın (2016) yaptığı ÑalıĢmaların 

sonuÑları ile paralellik göstermektedir. Bu araĢtırmada ek olarak sosyal medyada araĢtırma yapanların 

eĢsizlik eğilimiyle gösteriĢÑi tüketimde bulundukları ortaya ÑıkmıĢtır. Katılımcılar ürün satın almadan 

önce sosyal medyada araĢtırma yapmalarına rağmen büyük Ñoğunluk memnun kaldığı ürünü sosyal 

medyada paylaĢmamakta, paylaĢanlar da eĢsizlik eğilimi odaklı gösteriĢÑi tüketim eğilimi 

sergilemektedirler. 

Sosyal medyada yapılan paylaĢımlar incelendiğinde,  eĢsizlik ve pahalılık eğiliminde fotoğraf 

paylaĢımının, sembol eğiliminde ise video paylaĢımının ortalamasının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ek olarak, katılımcılar sosyal medyada yapılan paylaĢımlardan etkilenerek ayakkabı, 

kıyafet, aksesuar, yemek ve Ñanta satın almakta, bu satın almayı  da gösteriĢÑi tüketimin eĢsizlik 

eğilimi etkilemektedir. Sosyal medyadan etkilenerek tatil satın alanlar ise pahalılık eğiliminin etkisiyle 

bu satın almayı gerÑekleĢtirmektedirler. 

AraĢtırma sonuÑları genel olarak değerlendirildiğinde, sosyal medyanın gösteriĢÑi tüketiminde önemli 

bir mecra olarak kullanıldığı ortaya Ñıkmaktadır. Sosyal medya kullanımı gösteriĢÑi tüketimi arttırdığı 

gibi, gösteriĢÑi tüketim eğilimi de sosyal medyadan etkilenerek satın almayı etkilemektedir. Ézellikle 

eĢsiz ürünlere sahip olma duygusunun insanların gösteriĢÑi tüketimde bulunmasına katkı sağladığı 

saptanmıĢtır. Ġnsanlar sahip olduklarını sosyal medyada paylaĢarak, iletiĢim halinde bulundukları 

diğer kiĢilerin de bu ürünleri satın almasına etkide bulunabilmektedirler. Bu sonuÑ da sosyal 

medyanın iĢletmeler iÑin ihmal edilmemesi gereken, Ñok önemli bir mecra olduğunu ortaya 

koymaktadır. Hatta araĢtırma sonuÑlarına göre özellikle ayakkabı, aksesuar, kıyafet, Ñanta satan 

iĢletmeler ile restaurantlar ve turizm sektörü iÑin sosyal medya paylaĢımları daha da önemlidir. Sosyal 

medya kullanıcılarının kullandıkları ürünleri paylaĢmaları yanında, iĢletmeler de kendi sosyal medya 

hesaplarından yoğun olarak ürünlerine yönelik paylaĢımlarda bulunmalılardır. Bu iĢletmeler sattıkları 

ürünlerin eĢsizlik yönüne vurgu yaparak daha Ñok tüketiciyi etkileyebileceklerdir.  

AraĢtırma ÑeĢitli kısıtlara sahiptir. AraĢtırmanın en önemli kısıtı zaman ve maliyetten dolayı sadece 

Adana ve Mersin‘de yapılmıĢ olmasıdır. Bundan sonraki ÑalıĢmalar farklı bölgelerde araĢtırma 

yapabilecekleri gibi, bu konuda bölge karĢılaĢtırmaları da yapabilirler. Ġkinci olarak araĢtırmada 

sadece anket yöntemi kullanılmıĢtır. Sonradan yapılacak araĢtırmalarda anket yöntemi nitel 

yöntemlerle de desteklenerek sosyal medyanın gösteriĢÑi tüketimde yeni bir mecra olarak 

kullanılmasının nedenlerini, nasıl kullanıldığını daha derinlemesine araĢtırabilirler. 
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Özet: Günlük hayatımızda önemli bir yer tutan sosyal medya, salt bir paylaĢım platformun ötesine geÑerek online 

alıĢveriĢler yapabildiğimiz bir platform haline gelmiĢtir. Günümüzde herkes sosyal ağları kullansa da özellikle 

genÑlerin sosyal medyayı daha aktif kullandıkları ve daha fazla alıĢveriĢ yaptıkları görülmektedir. Bu doğrultuda bu 

ÑalıĢmanın amacı, genÑ tüketicilerin Instagram mağazalarına olan güvene etki eden faktörleri belirlemektir. Bunun 

iÑin Instagram mağazalarının profil özellikleri, ürün bilgisi ve müĢteri onayının güven üzerindeki etkisine daha 

sonrada güvenin Instagram mağazalarından satın alma niyeti üzerindeki etkisi belirlenmeye ÑalıĢmaktadır. 

AraĢtırmanın örneklemini Hitit Êniversitesinde okuyan öğrenciler oluĢturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket 

programıyla analiz edilmiĢtir. ÆalıĢma sonucunda, Instagram mağazalarına yönelik ürün bilgisi ve müĢteri onayının 

güveni etkilemesine karĢın profil özelliklerinin güven üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiĢtir. Ayrıca güvenin de 

satın alma niyeti üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bu ÑalıĢma online alıĢveriĢlerde etkili olan tüketici 

güveninin, yeni bir sosyal satın alma deneyimi sunan Instagram mağazaları iÑin incelenmesi aÑısından önemli bir 

değer taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: MüĢteri Onayı, Profil Özelliği, Ürün Bilgisi, Güven, Satın Alma Niyeti  

THE EFFECT OF TRUST IN THE MEASUREMENT OF PURCHASING INTENTION 

TOWARDS INSTAGRAM STORES 

Abstract: Social media, which has an important place in our daily life, has become a platform where we can go 

beyond a sharing platform and make online shopping. Even though everyone uses social networks nowadays, it is 

seen that especially young people use social media more actively and do more shopping. This study is of great 

significance for examining consumer confidence trends that are effective in online shopping for Instagram stores that 

offers a new social buying experience. In this respect, the aim of this study is to determine the factors that affect the 

tendency of young consumers to trust their Instagram stores. For this, the influence of Instagram stores' profile 

features, product information and customer endormsement on the trust are determined. We then determine the 

influence of the trust on the purchasing intention from Instagram stores. The sample of the research is composed of 

students who study at Hitit University. The obtained data is analyzed with SPSS 22 packet program. As a result of the 

study, it is determined that product information for Instagram stores and the customer endorsement does affect the 

trust, but profile features does not influence the trust. It has also been found that the trust has an effect on the 

purchasing intention. 

Key Word: Customer Endorsement, Profile Feature, Product in Formation, Trust, Purchasing Ġntention 

GiriĢ   

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı her geÑen yıl artmaktadır (Hoffman ve Novak, 

2012). HaberleĢme ve bilgi paylaĢımı iÑin günlük hayatın bir parÑası haline gelen sosyal medya, 

iĢletmelerin önem verdiği tüketici davranıĢlarını da değiĢtirmiĢtir (Kaplan ve Haenlein, 2010). Tüketiciler 

giderek iĢletmeler ve markaların pazarlama iÑeriklerini oluĢturmasında aktif rol üstlenmeye baĢlamıĢtır 

(Hanna ve diğerleri, 2011; Parent ve ark., 2011). Ézellikle küÑük ve orta ölÑekli iĢletmeler (KOBĠ‘ler) 

iÑin sosyal medya platformları, pazarlama stratejilerinin doğal bir parÑası haline gelmiĢtir (Kaplan ve 

Haenlein, 2010; Kietzmann ve diğerleri, 2011; Weinberg ve Pehlivan, 2011; McCann ve Barlow, 2015; 

Taiminen ve Karjaluoto, 2015). Sosyal medyayı ve özellikle Instagram‘ı bir KOBĠ perspektifinden 

kullanmak yeni bir olgudur. ĠĢletmeler bilinirliğini arttırmak, mevcut ve potansiyel müĢterileriyle 

iletiĢime geÑmek iÑin Instagram‘ı kullanmaktadır (Virtanen vd., 2017:469).  Ayrıca profil oluĢturmanın 

kolay olması, ürünlere iliĢkin görsellerin yükleyebilir olması sebebiyle satıĢ iÑinde uygun olmaktadır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

1.1 Instagram’da Pazarlama  

Pazarlamaya yardımcı sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, 2010 yılında kullanıcıların 

resim ve videolarını düzenleyebildikleri ve paylaĢabildikleri ücretsiz bir mobil uygulama olarak ortaya 

ÑıkmıĢtır. Instagram 800 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahiptir (Instagram, 2017). Kullanıcıların Ñoğu 

18-29 yaĢ aralığındaki kadınlardan oluĢmaktadır (Duggan, 2015; Statistic Brain, 2016).Kullanıcılarının 

giderek artmasıyla beraber Instagram, iĢletmeler iÑin popüler bir pazarlama platformu haline gelmiĢtir 

(Neher, 2013; Stelzner, 2016).Ayrıca Instagram iĢletmelere görsel bir hikÍye anlatma imkÍnı verir. 
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Érneğin, bir iĢletmenin sunduğu görsel bir iÑeriğe kullanıcılar aynı anda (beğenerek veya yorum yaparak) 

tepki verebilmektedirler (Virtanen vd., 2017:47o). 

Miles (2014), iĢletmelerin en kısa sürede Instagram takipÑilerini Ģirketin büyüklüğünü belirtecek düzeyde 

artırması gerektiğin önermektedir. Instagram‘da iĢletmenin güvenilir algısı oluĢturabilmesi iÑin en az 

1000 takipÑiye sahip olması gerektiğini savunmaktadır. Kullanıcılar ise Instagram‘da popüler siteleri ve 

markaları popüler olmayanlardan daha istekli takip etmektedirler (Virtanen vd., 2017:471).Popüler bir 

sosyal medya platformu olan Instagram‘ın pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik yapılan bazı 

ÑalıĢmalar Tablo 1‘de gösterilmektedir.  

Tablo 1: Pazarlama Faaliyetlerinde Instagram Kullanımına Yönelik ÆalıĢmalar 

ÇalıĢma  AraĢtırma Önemi ve Sonuç 

Virtanen vd., 

2017 

AraĢtırmanın amacı, Instagramı kullanmaya yeni baĢlamıĢ iĢletmeler iÑin 

takipÑilerini ve beğenilerini artırmalarına yönelik stratejiler sunmaktadır. ġirketler, 

ÑeĢitli sosyal medya platformlarında müĢteriler ve potansiyel müĢterilerle aktif olarak 

etkileĢim kurarak sosyal medya pazarlamasında baĢarı elde edebilir. 

Stuart vd., 

2017 

Ġngiltere'deki üniversitelerin Instagram'daki ÑevrimiÑi varlığı, webometrik veri 

toplama ve iÑerik analizi kullanılarak araĢtırılmıĢtır. Ġngiltere üniversitelerinin 

Instagram'da genel üniversite hesapları iÑin sınırlı bir mevcudiyete sahip olduğu ve 

128 kurumun sadece 51'inde bir hesap bulunduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Casalo vd., 

2017 

Bir Instagram hesabının takip etme ve tavsiye etme niyetinin ölÑüldüğü araĢtırmada, 

moda markasına ait 548 takipÑili bir hesap incelenmiĢ ve tüketicilerin zevk ve yarar 

algılarının takip etme niyetini pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıĢtır.  

Guidry vd., 

2015 

AraĢtırma önde gelen fast food Ģirketleri hakkındaki Instagram kullanıcılarının 

Ģikayetleri ve Ģirketlerin verdikleri yanıtlar incelemiĢtir. AraĢtırmada halkla iliĢkiler 

profesyonellerinin Instagram'daki takipÑileriyle etkileĢimde bulunmaları ve 

uygulamayı sosyal medya planlarında ĢikÍyet izleme ve Ģikayetlere cevap aracı 

olarak aktif olarak kullanmaları gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

Coelho vd., 

2016 

AraĢtırma sekiz aylık bir gönderim periyodu boyunca Facebook (680 yayın) ve 

Instagram (1.169 yayın) üzerinde yayınlanan beĢ farklı Ģirketten gelen 1.849 ileti en 

küÑük kareler yöntemiyle analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, promosyonun, 

özellikle Instagram'da takipÑilerin daha fazla katılımına yol aÑtığı görülmüĢtür. 

Kim ve Hull, 

2017 

Spor takımlarının Instagram‘ı kullanımlarına yönelik araĢtırmada bir spor takımına 

ait 1500 gönderi analiz edilmiĢtir. Spor takımlarının spor faaliyetleri, yardım 

faaliyetleri ve spor ürünlerine yönelik paylaĢımları incelenmiĢ ve fanları ile olan 

etkileĢiminin (beğeni, yorum vb.,) en fazla spor faaliyetlerine yönelik gönderilerde 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Roncha ve 

Thomas, 

2016 

AraĢtırmada TOMS markasının Instagram hesabı incelenmiĢ ve TOMS'in tüketici-

marka iliĢkilerinin oluĢumunu nasıl sağladığının yanı sıra değer yaratmanın 

avantajlarını da ortaya koymuĢtur.  

Salleh ve 

Murphy, 

Malezya‘daki 10 restoranın Instagram kullanımlarına yönelik araĢtırma yapılmıĢtır. 

Görselliğin ön planda olduğu ve ÑeĢitli filtreler uygulanan iÑeriklerin kadınlar 

tarafından daha fazla dikkat edildiği sonucuna varılmıĢtır.  

Che vd.,2017 

Instagram mağazalarında satın alma kararında tüketici güvenin yönünün araĢtırıldığı 

ÑalıĢmada güven algısının boyutlarından olan algılanan iyiniyet, algılanan bütünlük 

ve fikir lideri onayının tüketici güvenini etkileyen en önemli olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. 

Kale, 2016 AraĢtırmada yaratıcı görseller kullanarak kendini ifade etme ve iletiĢim kurmaya 

yardımcı olmaya yarayan bir sosyal medya aracı olan Instagram‘ın marka 
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iletiĢimindeki önemine değinilerek, 2014 yılında Instagram‘ı kullanarak baĢarıya 

ulaĢan markaların kampanya örneklerine yer verilmiĢtir.  

YeniÑıktı, 

2016 

AraĢtırmada Sosyal ağ sitesi olan Instagram‘ın iĢletmeler aÑısından halkla iliĢkiler 

aracı olarak nasıl kullanıldığının ortaya konulması amaÑlanmıĢtır.  

Éztürk vd., 

2016 

Instagram‘dagerÑekleĢen ürün yerleĢtirmelerin bileĢenleri ve yapısı ortaya 

konulmuĢtur. Instabloggerların ürün yerleĢtirme uygulamalarını hangi bileĢenler 

üzerinden hayata geÑirdikleri, bu bileĢenlerle ürün yerleĢtirmenin belirginliği 

arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. 

Ézeltürkay 

vd., 2017 

Instagram‘dan alıĢveriĢ yapan tüketicilerin profillerini ve satın alma davranıĢlarını 

ortaya Ñıkartmaya yönelik Adana‘da oturan 22 katılımcı ile karĢılıklı görüĢme 

yöntemiyle ÑalıĢma yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda katılımcılar sırasıyla kapıda 

ödeme kolaylığı, ürün ÑeĢitliliği, fiyatının uygun olması gibi özelliklerinden dolayı 

Instagram‘dan alıĢveriĢ yapmayı tercih ettiği görülmüĢtür. 

1.2.Güven  

Güvensizlik, belirsizlik ve risk koĢullarının etkili olduğu durumlarda ortaya Ñıkmaktadır. Geleneksel 

alıĢveriĢten ziyade internet alıĢveriĢlerinde risk ve belirsizlik daha fazla söz konusudur. MüĢteriler 

internet alıĢveriĢlerinde aldıkları ürünü fiziksel olarak inceleyemez, ürün kalitesini kontrol edemez aynı 

zamanda kiĢisel ve finansal bilgilerini karĢı tarafa verme hususunda da daha dikkatli davranır. BirÑok 

ÑalıĢma internet üzerinden yapılan alıĢveriĢlerin geliĢmesinde güven unsurunun önemli bir yapıya sahip 

olduğunu vurgulamaktadır (Hoffman vd., 1999; Ratnasingham, 1998).  

Güveninin anlamlandırılmasında sosyal psikolojik perspektif dikkate alınmaktadır. Sosyal psikolojik 

perspektif, kiĢilerarası güveni vurgular ve biz tüketiciler ile Instagram mağazaları arasındaki iliĢkiye 

odaklandırır (Che vd., 2017:26). Güveninin incelenmesinde, ayrıca tüketicilerin kiĢilik özellikleri önemli 

bir yapıya sahiptir. Tüketicilerin kiĢilik özelliklerinin dikkate alınmaması halinde, internet alıĢveriĢlerinde 

tüketici güveninin değerlendirilmesi yetersiz kalacaktır (Lee ve Turban, 2001:79).Güven duymaya olan 

eğilim, baĢkalarına bağımlı olma isteğine dayanır (Mayer, 1995) ve zaman iÑinde istikrarlı bir yapıya 

sahiptir. Bu nedenle Instagram mağazaları üzerinde de önemli rol oynayacağı beklenmektedir (Che vd., 

2017:26). 

1.3. MüĢteri Onayı 

MüĢteri onayı, mevcut müĢteriler tarafından potansiyel müĢterilere yapılan olumlu önerileri iÑermektedir 

(Sia vd., 2009). E-ticaret bağlamında, araĢtırmacılar, tüketicilerin kendilerine benzer özelliklere sahip 

olanlara karĢı daha fazla güven duyma eğiliminde olduklarını bulmuĢlardır (Lim vd., 2006). Bu 

bağlamda, müĢteri onayı önemli bir güven kaynağıdır (Sia vd., 2009).Instagram mağazalarının 

sorunlarından biri tüketicilerin ürünleri satın almadan önce kontrol edememesidir; mağazaları 

değerlendirmek iÑin üÑüncü Ģahıslara güvenmek bu noktada önemli bir hale gelmektedir. Potansiyel 

müĢteriler, var olan müĢterileri benzer özelliklere ve değerlere sahip olumlu bir bakıĢla algılama 

eğilimindedir (McKnight vd., 1998; Kramer vd., 1995).  

1.4. Ürün Bilgisi ve Profil Özelliği  

Online alıĢveriĢler de ürün ile ilgili yeterli bilgiler sunmak, marka değerini ve gelecekteki satın alma 

kararını etkilemektedir. Ha (2002) internet kullanıcılarının web siteleri tarafından müĢterilerin 

beklentilerine uygun olarak sunulan bilgilere daha Ñok ilgi duyduklarını ifade etmiĢtir (Ha, 2004:331). 

Aynı zamanda Meyvis ve Janiszewski (2002), gereksiz bilgilerin, tüketicilerin ürünün gerÑekten 

faydalı olduğuna dair olan inanÑlarını yitirmelerine neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle 

etkili ve yeterli bilgi sağlanıp sağlanmadığı ve sağlandığı takdirde tüketici güvenini etkilediği 

görülmektedir (Ha, 2004:331).  

Profil özelliği, ÑevrimiÑi alıĢveriĢlerde tüketicilerin web sitesi tasarımlarını Ñekici ve hoĢ bulmasıdır. 

BirÑok ÑalıĢma da web sitesinin estetik Ñekiciliği sitede yer alan görsellerin kalitesine bağlı olduğunu 

vurgulamaktadır. Zeithaml vd., 2002; Grewal ve vd., 2003; Montoya-Weiss vd., 2003).D‘Angelo ve 

Little (1998) tarafından geniĢ bir web sayfasının görsel kalitesinden kullanıcılarının etkilediğini ve 

ÑevrimiÑi organizasyonların web sitelerinin estetik özelliklerini ön planda tutmaları gerektiğini 

savunmuĢtur (Harris ve Goode, 2010). 
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1.5. Tüketici Satın Alma Kararı 

Güven, tüketicilerin belirsizliklerinin hafifletilmesine ve Web tabanlı satıcılardan satın alma ile iliĢkili 

risklerin azaltılmasına yardımcı olmasından dolayı online satın alımlar iÑin önemli bir kavramdır 

(McKnight vd., 2002). Bu nedenle, güven iliĢkili davranıĢlar oluĢturmak, web sağlayıcıları ve tüketiciler 

iÑin ilk adımdır. Énceki araĢtırmalar, tüketicilerin bir Ġnternet mağazasına güven duyduklarında, bilgileri 

paylaĢmaya, alıĢveriĢ yapmaya ve baĢkalarıyla etkileĢime girmeye daha istekli olduklarını göstermiĢtir 

(Lim vd., 2006).  

2. YÖNTEM 

2.1 AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı  

Instagram mağazalarından satın alma davranıĢı nispeten yeni bir olgudur. Literatürde Instagram 

mağazalarında tüketici satın alma niyetini yönlendiren faktörleri incelemek iÑin teorik bir ÑerÑeve 

kullanan ampirik bir ÑalıĢma bulunmamaktadır. Bu alıĢveriĢ Ģekli Ñoğu tüketici iÑin yeni bir deneyimdir; 

Dolayısıyla tüketici güveni, tüketici satın alım niyetinde önemli bir etken olduğu düĢünülmektedir.  

Bu araĢtırmanın amacı; tüketicilerin Instagram mağazalarında satın alma niyetini etkiyen faktörleri 

belirleyerek literatüre katkı sağlamaktır. Bu bağlamda müĢteri onayı, ürün bilgisi, profil özelliğinin güven 

üzerindeki etkisine daha sonrada güvenin satın alma niyeti üzerindeki etkisine bakılmıĢtır. En aktif 

Instagram kullanıcıları 16-24 yaĢ arasında olduğu iÑin(Moth, 2015; Herman, 2014) araĢtırmanın ana 

kütlesini Hitit Êniversitesinde okuyan öğrenciler oluĢturmaktadır. Bu kapsamda 278 öğrenciye anket 

uygulanmıĢtır.  

2.2 Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket form uygulaması tercih edilmiĢtir. AraĢtırmada uygulanan 

anketler iki bölümden oluĢturulmuĢtur. Anketin ilk bölümü sosyo-demografik özelliklerinden ve 

instagram kullanımıyla ilgili sorulardan oluĢmuĢtur. Ġkinci bölümde müĢteri onayı, ürün bilgisi, profil 

özelliği, güven ve satın alma niyetini ölÑmeye yönelik sorular sorulmuĢtur. Güvenin ölÑümünde Markus 

ve Soh (2002), müĢteri onayının ölÑümünde Podsakoffvd (2003),  ürün bilgisinin ölÑümünde Zhadko 

(2014), satın alma niyetinin ölÑümünde Harman (1967) , profil özelliğini ölÑen sorular ise yazarlar 

tarafından oluĢturulmuĢtur. Ġfadeler  5‘li Likert ölÑeğiyle  (5= Tamamen katılıyorum; 1= Kesinlikle 

katılmıyorum) sorulmuĢtur. Veriler SPSS 22,0 istatistik programı yardımıyla analiz edilmiĢtir. Verilerin 

analizinde, tanımlayıcı istatistikler,  korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıĢtır. 

2.3 AraĢtırma Modeli ve Hipotezi 

 

ġekil 1:AraĢtırma Modeli 

ġekilde görüldüğü gibi modelin Ñıktı değiĢkeni satın alma niyeti, girdi değiĢkenleri ise müĢteri onayı, 

profil özelliği ve ürün bilgisidir. Ara değiĢken ise güvendir.  

AraĢtırmanın amaÑları ve modeli doğrultusunda aĢağıdaki hipotezler belirlenmiĢtir: 
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H1: Instagram mağazalarında müĢteri onayının, güven üzerinde etkisi vardır. 

H2: Instagram mağazalarında profil özelliğinin, güven üzerinde etkisi vardır. 

H3: Instagram mağazalarında ürün bilgisinin, güven üzerinde etkisi vardır. 

H4: Instagram mağazalarında güvenin satın alma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

BULGULAR  

Anket yöntemi ile elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen bulgular sınıflandırılarak 

aĢağıdaki veriler elde edilmiĢtir. 

Tablo 2: Demografik Özellikler 

 

Cinsiyet N % 

Kadın 214 77,0 

Erkek 64 23,0 

Toplam 278 100,0 

YaĢ   

17-20 156 56,1 

21-35 122 43,9 

Toplam 278 100,0 

 

Cevaplayıcıların demografik özellikleri Tablo 2‗de gösterilmiĢtir. Görüldüğü gibi cevaplayıcıların Ñoğu 

kadın (% 77) ve  17-20 yaĢında (%56,1) olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 3: Instagram Kullanımına Yönelik Bilgiler 

Instagram Kullanım Süresi  N % Günlük Kullanım N % 

1 yıldan az 46 16,5 0-1 kez 4 1,4 

1-2 yıl 74 26,6 2-3 kez  24 8,6 

3-4 yıl 126 45,3 4-5 kez  34 12,2 

5 yıl ve üzeri 32 11,5 6-7 kez  26 9,4 

Toplam 278 100,0 8 kez ve üzeri  190 68,3 

Kullanım Amacı  Toplam 278 100,0 

Eğlence 194 69,8 En Çok Satın Alınan Ürünler  

ĠletiĢim Kurma 32 11,5 Giyim 112 40,3 

Bilgi Alma 36 12,9 Aksesuar 28 10,1 

PaylaĢım Yapma  16 5,7 Ayakkabı/Æanta 54 19,4 

Toplam  278 100,0 Elektronik 8 2,9 
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AlıĢveriĢ Yapma   Kozmetik 49 18 

Evet 142 51,1 Diğer 14 5,0 

Hayır 136 48,9 Toplam* 265 95,7 

Toplam 278 100,0    

 *Instagram mağazalarından en çok satın alınan ürün sorusu birden fazla seçenek 

iĢaretlenebilir Ģeklindedir. 

Tablo 3‘ de görüldüğü üzere cevaplayıcılarımız 3-4 yıldır (%45,3) Instagram kullandığı, günde 8 kez ve 

üzeri (%68,3) Instagram‘a girdiği, genellikle eğlence amaÑlı kullandığı (%69,8), Ñoğunun alıĢveriĢ yaptığı 

(%51,1 ) ve en Ñok giyim alıĢveriĢini (%40,3) tercih ettiği belirlenmiĢtir.  

3.1 AraĢtırma Modelinin Testi 

AraĢtırma modelinin testinde öncelikle değiĢkenlerin güvenilirliği test edilmiĢtir. Daha sonra modele 

uygun olarak değiĢkenler arasındaki korelasyona ve regresyona bakılmıĢtır. DeğiĢkenlerin güvenilirlik 

analizleri sonuÑları Tablo 4‘ de gösterilmiĢtir. 

Tablo 4: DeğiĢkenlerin Güvenilirlik Analizleri 

DeğiĢkenler Güvenilirlik Katsayısı 

MüĢteri Onayı ,748 

Profil Özelliği ,856 

Ürün Bilgisi ,702 

Güven  ,705 

Satın Alma Niyeti ,783 

 

Tablo 4‘de görüldüğü üzere güvenilirlik analizi sonucunda değiĢkenlerin güvenilirliğinin kabul sınırları 

iÑerisinde yer aldığı görülmektedir. 

Tablo 5: Korelasyon Analizi 

 
MüĢteri 

Onayı 

Profil 

Özelliği 
Ürün Bilgisi 

Güven       KorelasyonKatsayısı 

     Anlamlılık 

,372 

,000 

,360 

,000 

,551 

,000 
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Tablo 5‘ de görüldüğü gibi müĢteri onayı, ürün bilgisi ve profil özelliği ile güven arasında pozitif ve 

anlamlı bir iliĢki vardır. Êrün bilgisi ile güven arasındaki iliĢki diğer değiĢkenlere göre daha güÑlü olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

MüĢteri onayı, ürün bilgisi, profil özelliğinin güven üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla Ñoklu 

regresyon analizi yapılmıĢ, analiz sonucu Tablo 6‘ da gösterilmiĢtir. 

Tablo 6: Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları 

Bağımlı DeğiĢken: Güven  

Bağımsız DeğiĢkenler: MüĢteri 

Onayı, Ürün Bilgisi, Profil 

Özelliği 

 

 

R 

 

 

R
2
 

 

 

DüzeltilmiĢ R
2
 

 

 

Tahminlerin Standart 

Hatası 

,577 ,333 ,318 ,62692 

ANOVA Değerleri 
Kareler 

Toplamı 
sd Ortalama Kare F Sig. 

Regresyon 26,434 3 8,811 22,419 ,000 

Artıklar 53,059 275 ,393   

Toplam 79,492 278    

Tablo 6‘da görüldüğü üzere bağımsız değiĢkenlerin (müĢteri onayı, ürün bilgisi ve profil özelliği) bağımlı 

değiĢken güven üzerindeki etkisi R
2
=0,318‘dur. Buna bağlı olarak bağımsız değiĢkenlerin (müĢteri onayı, 

ürün bilgisi ve profil özelliği) güven değiĢkenine ait varyansı %31,8‘dir. Anova test sonucunda α=0,05 

önem düzeyinde anlamlıdır. F değeri 22,419 ve α=0,05 önem düzeyinde geÑerli olması modelin bir bütün 

olarak geÑerli olduğunu göstermektedir. 

Tablo 7: Çoklu Regresyon Analiz Modelinin Beta Değerleri 

Bağımlı değiĢken: 

Güven  

StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmı

Ģ katsayılar 

 

 

t 

 

 

P B Standart 

hata 

Beta 

Sabit değiĢken ,872 ,249  3,497 ,001 

Profil özelliği -,060 ,075 -,084 -,795 ,428 

Êrün bilgisi ,177 ,070 ,189 2,528 ,013 

MüĢteri onayı ,458 ,092 ,545 4,975 ,000 

 

Tablo 7‘de ise, regresyon denklemi iÑin kullanılan regresyon katsayılarını ve bunların anlamlılık 

düzeylerini vermektedir. Profil özelliği  (-0,060), p>0,05 olduğu iÑin güven üzerinde etkisi yoktur. Êrün 

bilgisi (0,177) ve müĢteri onayının  (0,458) güven üzerinde etkisi vardır. p< 0,05 düzeyinde anlamlıdır ve 

modele dahil edilir. Bu sonuÑlara göre;  

H1: Instagram mağazalarında müĢteri onayının güven üzerinde etkisi vardır, hipotezi kabul edilmiĢtir. 

H2: Instagram mağazalarında profil özelliğinin güven üzerinde etkisi vardır, hipotezi reddedilmiĢtir. 

H3: Instagram mağazalarında ürün bilgisinin güven üzerinde etkisi vardır, hipotezi kabul edilmiĢtir. 
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Tablo 8: Korelasyon Analizi 

 Satın Alma Niyeti 

Güven     KorelasyonKatsayısı 

                      Anlamlılık 

,418 

,000 

Tablo 8‘ de görüldüğü gibi güven ile satın alma niyeti arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

tespit edilmiĢtir.  

Tablo 9: Tekli Regresyon Analizi 

Bağımlı değiĢken: Satın alma 

niyeti 

Bağımsız değiĢkenler: Güven 

 

 

R 

 

 

R
2
 

 

 

DüzeltilmiĢ R
2
 

 

 

Tahminlerin Standart 

Hatası 

,414 ,171 ,165 1,36207 

ANOVA Değerleri 
Kareler 

Toplamı 
sd Ortalama Kare F Sig. 

Regresyon 52,555 1 52,555 28,328 ,000 

Artıklar 254,167 277 1,855   

Toplam 306,723 278    

Tablo 9‘de görüldüğü üzere bağımsız değiĢken güvenin bağımlı değiĢken satın alma niyeti üzerindeki 

etkisi R
2
=0,171‘dir. Buna bağlı olarak bağımsız değiĢken güven bağımlı değiĢken satın alma niyeti 

değiĢkenine ait varyansı % 17,1‘dir. Anova test sonucunda α=0,05 önem düzeyinde anlamlıdır. F değeri 

28,328 ve α=0,05 önem düzeyinde geÑerli olması modelin bir bütün olarak geÑerli olduğunu 

göstermektedir 

Tablo 10: Tekli Regresyon Analiz Modelinin Beta Değerleri 

Bağımlı değiĢken: Satın alma 

niyeti 

StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar 
 

 

t 

 

 

P B 
Standart 

hata 
Beta 

Sabit değiĢken ,900 ,422  2,133 ,035 

Güven  ,813 ,153 ,414 5,322 ,000 

 

Tablo 10‘da ise, regresyon denklemi iÑin kullanılan regresyon katsayılarını ve bunların anlamlılık 

düzeylerini vermektedir. Güvenin satın alma niyeti üzerinde etkisi vardır. p< 0,05 düzeyinde anlamlıdır 

ve modele dahil edilir. Bu sonuca göre,  

H4: Ġnstagram mağazalarında güvenin satın alma niyeti üzerinde etkisi vardır, hipotezi kabul edilmiĢtir.  

SONUÇ 

Teknolojinin geliĢmesiyle sosyal medya insanlar iÑin günlük hayatlarının vazgeÑilmez bir parÑası haline 

gelmiĢtir. Ézellikle de genÑler arasında sosyal medya kullanımı daha da yaygındır. Sosyal medyanın 

hayatımızdaki öneminin artması ve Ñok fazla zaman harcanması iĢletmelerinde iĢtahını kabartmaktadır. 

Ézellikle son zamanlarda daha da popüler hale gelen Instagram hatırı sayılı bir ekonomik platform haline 

gelmiĢtir. Bu yüzden de iĢletmeler Instagram üzerinden ürünlerinin tanıtımını yapmakta hatta bir mağaza 
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gibi kullanmaktadır. Bu bağlamda önemli bir alıĢveriĢ platformu olan Instagram mağazalarından 

tüketicilerin satın alma niyetini ortaya koyan nedenleri belirlemek iĢletmeler ve literetür aÑısından önemli 

olduğu düĢünülmektedir. Bu amaÑla ÑalıĢmamızda, Instagram mağazalarının profil özellikleri, ürün 

bilgisinin ve müĢteri onayının güveni nasıl etkilediğini, güvenin de satın niyeti üzerinde nasıl bir etkiye 

sahip olduğu belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırma sonuÑlarına göre katılımcılarımızın Ñoğunun kadın ve 17-20 yaĢ aralığında olduğu 

belirlenmiĢtir. Instagramı genellikle 3-4 yıldır, eğlenmek amaÑlı olarak kullandığı, günde ortalama 8 kez 

ve üstü Instagram‘a girdiği ve genellikle giyim alıĢveriĢi yaptığı belirlenmiĢtir. Analiz sonucunda elde 

edilen bilgilere göre, müĢteri onayı ve ürün bilgisi güveni pozitif yönde etkilerken, profil özelliklerinin 

güven üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiĢtir. Yani diğer müĢterilerin olumlu yorumları ve 

ürün hakkında detaylı aÑıklamalar tüketicilerin daha güvenilir olarak algılamasını sağlamaktayken, 

Instagram mağazalarının profil özelliklerinin güven üzerinde etkisi yoktur. Ayrıca güvenin de satın alma 

niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

ÆalıĢmanın ilerde yapılacak ÑalıĢmalara da yol göstermesi beklenmektedir. Tüketicilerin sosyal medyadan 

satın alma niyetlerini belirlemek amacıyla yapılan bu ÑalıĢma nitel araĢtırmalarla da desteklenebilir. 

Farklı sosyal medya platformlarında mağazacılık incelenebileceği gibi, karĢılaĢtırmalarda yapılabilir. Bu 

ÑalıĢmadan hareketle farklı ürün grupları aÑısından ya da demografik özellikler dikkate alınarak araĢtırma 

ÑeĢitlendirilebilir. Yapılacak yeni ÑalıĢmalarda, baĢka değiĢkenler modele dÍhil edilerek model daha da 

geliĢtirilebilir.  
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KRUVAZĠYER SEKTÖRÜNDE ĠNTERNET VE SOSYAL MEDYA NE KADAR 

ETKĠLĠ KULLANILIYOR? 

 
Ġlke Sezin AYAZ

1
 

Esra BARAN
2
  

 
1
AraĢ. Gör. -  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, ilke.ayaz@deu.edu.tr 

2 
AraĢ. Gör. - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, esra.baran@deu.edu.tr 

 
Özet:  Hızla geliĢen teknoloji ile birlikte mevcut iletiĢim kanallarına ek olarak sosyal medya platformları yeni 

iletiĢim araÑları olarak günümüzde aktif olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ĠĢletmeler de bu geliĢmeleri takip 

ederek sosyal medya platformlarında yer almaya baĢlamıĢlardır. Son yıllarda sosyal medya kavramı akademik 

camiada da ilgi Ñeken bir konu olmuĢtur. Bu ÑalıĢma sosyal medyanın etkisinin yüksek olduğu düĢünülen 

kruvaziyer sektöründe, yüksek pazar payına sahip kruvaziyer hatlarının web sitelerinin ve sosyal medya 

hesaplarının etkileĢimsel performansının incelenmesini amaÑlayan keĢifsel bir ÑalıĢmadır. Bu amaÑla örnekleme 

dÍhil edilen kruvaziyer hatlarının sosyal medya paylaĢımları etkileĢim oranı hesaplanarak analiz edilmiĢtir. 

AraĢtırma sonuÑlarına göre dört ana küresel kruvaziyer hattının en etkili olduğu sosyal medya platformunun 

Instagram olduğu saptanmıĢtır 

 
Anahtar Kelimeler: Kruvaziyer Turizmi, Ġnternet, Sosyal Medya, EtkileĢim Oranı. 

 

HOW EFFECTIVE INTERNET AND SOCIAL MEDIA ARE USED IN CRUISE 

INDUSTRY? 
 

Abstract: With rapidly evolving technology, nowadays, social media platforms have become actively used as 

new communication tools in addition to the existing communication channels. Businesses have also started to 

take part in social media platforms by following these trends. In recent years, the concept of social media has also 

become a subject of interest in the academic area. This study is an exploratory study aims to examine the 

interaction performance of web sites and social media accounts of cruise lines with high market share in the 

cruise industry, where the social media effect is thought to be high. For this purpose, the engagement rates of the 

social media shares/posts of the sample cruise lines were analyzed. According to the research results, it is 

determined that the most effective social media platform for the four major global cruise lines is Instagram. 

 

Keywords: Cruise Tourism, ınternet, Social Media, Engagement Rate. 

 

GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI  

  Ġnsanlık boyunca hep var olan iletiĢim kavramı, hızla değiĢen teknoloji ve artan istek 

ve ihtiyaÑlar ile günümüzde yepyeni bir boyut kazanmıĢtır. Ġnternet ve internet tabanlı sosyal 

paylaĢım ağları günümüzün en popüler iletiĢim araÑları haline gelmiĢtir. Seyahat sektöründe 

en hızlı büyüyen kategorilerden biri olan kruvaziyer turizminde faaliyet gösteren kruvaziyer 

operatörlerinin interneti ve ÑeĢitli sosyal medya araÑlarını günümüzde aktif olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Kruvaziyer sektöründe müĢteri ile etkili iletiĢimin ve etkileĢimin 

sağlanması oldukÑa önem arz etmektedir. Bu nedenle bu ÑalıĢma kruvaziyer sektöründeki en 

fazla pazar payına sahip dört kruvaziyer hattının sosyal medya hesaplarını ne kadar etkili 

kullandıklarını belirlemeyi amaÑlamaktadır. ÆalıĢmada ilk olarak örnekleme dÍhil edilen 

kruvaziyer hatlarının resmi internet sitelerinin ziyaretÑi sayıları ve tıklanma performansları 

incelenmiĢ, daha sonra resmi sosyal medya platformlarındaki takipÑi sayıları, paylaĢım 

sayıları ve etkileĢim oranları analiz edilmiĢtir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: SOSYAL MEDYA VE KRUVAZĠYER TRUZMĠ 

  Literatürde pek Ñok tanımı bulunan internet kavramı en genel haliyle birÑok 

bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya geneline yayılan ve sürekli büyüyen bir 

iletiĢim ağıdır (Vural, 2006:190). 1980‘li yıllarda internetin insanlığın hizmetine 

sunulmasıyla yeni bir iletiĢim süreci baĢlamıĢ ve Ñağımıza  ―Bilgi Æağı‖ adı verilmiĢtir 

(Aziz, 2008: 71). Ġki yönlü ve eĢ zamanlı iletiĢime imkÍn sağlaması, hızlı olması ve düĢük 

maliyet gerektirmesi internetin baĢlıca avantajları arasındadır (Bakan, 2008: 374).  

  Kendini sürekli yenileyen internet günümüzde sosyal medya kavramının yükseliĢi ile 

altın Ñağını yaĢamaktadır. BirÑok insan arkadaĢlarıyla görüĢmek, arkadaĢlarının 
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fotoğraflarına ve iletilerine bakmak, mesaj göndermek ve almak, eğlenmek, boĢ zamanını 

değerlendirmek, bilgiye eriĢmek, gündemi takip etmek ve benzeri amaÑlar iÑin sosyal 

medyayı kullanmaktadır (Solmaz vd., 2013: 24). Sosyal Medya, kullanıcılara enformasyon, 

düĢünce, ilgi ve bilgi paylaĢım imkÍnı tanıyarak karĢılıklı etkileĢim yaratan ÑevrimiÑi araÑlar 

ve web siteleri iÑin ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008:123). Sosyal medyanın 

geleneksel medyadan en önemli farkı herhangi bir kiĢinin sosyal medyanın iÑeriğini 

yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir (Scott, 2010:38). 

Günümüzde her geÑen gün kullanıcı sayısı ve profili geniĢleyen sosyal medya siteleri, 

internet imkÍnlarının ve akıllı telefonların yaygınlaĢması sayesinde Ñok daha kolay ve daha 

ulaĢılabilir bir hal almıĢtır. Facebook, Twitter ve Instagram en Ñok bilinen ve kullanıcı sayısı 

diğer sosyal paylaĢım ağlarına göre en fazla olan ortamlar olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. 

  Uluslararası yazında ―cruise‖ olarak adlandırılan kruvaziyer turizmi kavramı Wild ve 

Dearing (2000: 319-320) tarafından,  ―birincil amacı yolcuların konaklanmasına dayanan 

belirli bir güzergÍh üzerinde sadece yolculuk etmekten ziyade ÑeĢitli 

güzergÍhları/destinasyonları ziyaret ederek gemi üzerinde eğlenceli vakit geÑirmek iÑin ücret 

ödenen yolculuk‖ olarak tanımlanmaktadır. 

Modern kruvaziyer turizmi konaklama ve ulaĢım olmak üzere iki temel faaliyeti 

birleĢtirmektedir. Gemilerde artan sayıda eğlence olanakları sağlandığında, kruvaziyer yolcu 

gemilerine deniz tatil beldeleri de denilmektedir. Kruvaziyer gemileri bu bağlamda yüzen 

basit bir otelden daha fazlasıdır. Kruvaziyer müĢterileri yolculuklarına baĢladıklarında, 

yalnızca bir gemide bulunma deneyiminden daha kompleks bir deneyim fırsatı satın almıĢ 

olurlar. Seyahat programı, yolculuk boyunca ziyaret edilen destinasyonların toplamını temsil 

eden önemli bir rol oynamaktadır. GüzergÍhlar ve gemi özellikleri aÑısından uzmanlaĢma, 

pazar büyüdükÑe önem kazanmaktadır (UNWTO, 2010). Kruvaziyer turizminin yolcuları 

cezbeden 5 ana özelliği Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir (Davidoff ve Davidoff, 1994‘den aktaran; 

Atlay IĢık ve diğerleri, 2013:430): 

Kruvaziyer yolcularının diğer seyahat türlerinde karĢılaĢılan problemlerden uzak bir Ģekilde; 

kısa sürede ÑeĢitli yerleri ziyaret Ģansına sahip olması 

Gemilerin kendi kendilerine yetiyor olması 

Kruvaziyer gemilerinin yönetici ve ÑalıĢanlarının tek görevinin yolcuların eğlenceli vakit 

geÑirmesini sağlamak olması 

Yüksek kaliteli ÑeĢitli gıdaların/yemeklerin zarif bir Ģekilde yolculara sunulması 

Tüm yolcuların tatilleri genellikle aynı zamanda baĢlayıp aynı zamanda biter. 

UNWTO (2010: 227)‘a göre kruvaziyer sektörünün geliĢmesini Ģekillendiren eğilimler 

arasında sürekli yenilik ve geliĢim, global iĢletmecilik, giderek büyüyen gemiler, talepte 

güÑlü ve sürekli artıĢ, büyük kruvaziyer hat grupları iÑin güÑlü müzakere/ pazarlık gücü, 

artan sektörel düzenlenmeler/mevzuatlar, Ñevresel sürdürülebilirlik, ve yolculuk ve 

operasyonlar sırasında güvenlik bulunmaktadır. 

Kruvaziyer turizmi, seyahat sektöründe en hızlı büyüyen kategoridir.1980 yılından bu yana, 

sektörde yılda yaklaĢık% 7 oranında ortalama yolcu sayısı artıĢı yaĢanmıĢtır (FCCA,2017). 

CLIA (2017a) kruvaziyer sektör raporuna göre, 2016 yılında 24.7 milyara karĢı 2017 yılında 

tahminen 25.8 milyon yolcu kruvaziyer yolculuğuna ÑıkmıĢtır. Yolcu sayıları 2011-2016 

yılları arasında 5 yıl iÑinde % 20,5 artıĢ göstermiĢtir. 
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ġekil 1. 2009-2018 Yıllarına Göre Global Kruvaziyer Yolcu Sayıları (milyon) 

Kaynak: CLIA, 2017a. (p: tahmin) 

 

Dünya Ñapında kruvaziyer turizminde önde gelen Ģirketleri, CCL (Carnival Cruise Line), 

RCL (Royal Caribbean Line), NSC (Norwegian Cruise Line), MSC Cruises ve diğerleri 

olarak ifade edilmektedir. ġekil 2‘de bu ana kruvaziyer hatlarının 2016 ve 2017 yıllarındaki 

pazar payları verilmiĢtir. 

 
ġekil 2. 2016-2017 Yılları Ana Kruvaziyer Hatlarının Pazar Payları 

Kaynak: Cruise Industry News, 2016 ve 2017 Cruise Industry Infographics (2016-2017 ve 2017-2018 

Kruvaziyer Endüstrisi Yıllık Rapor verilerine dayanmaktadır.) 

 

Kruvaziyer yolcuları planlamaya oldukÑa önem verirler ve Ñoğunluğu, kruvaziyer gemisine 

Ñıkmadan 4 ila 18 ay önce yolculuklarını planlarlar. Kruvaziyer yolcuları, tatillerini planlar 

ve araĢtırırken, ÑeĢitli internet siteleri, ağızdan ağıza pazarlama, seyahat rehberleri ve 

dergiler, sosyal medya, ÑeĢitli seyahat uygulamaları gibi sayısız bilgi kaynağı kullanırlar. 

CLIA‘nın yapmıĢ olduğu araĢtırma sonuÑlarına göre en Ñok tercih edilen bilgi kaynaklarının 

baĢında internet siteleri gelmektedir (CLIA, 2017b: 20). 

Sosyal medya seyahat endüstrisi tarafından yeni ve mevcut müĢterilerle etkileĢimde 

bulunmak iÑin bir pazarlama aracı olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Sosyal medya 

kruvaziyer endüstrisine, müĢteri ile doğrudan etkileĢim kurarak ürün ve kullanıcı odaklı bir 

pazarlama imkÍnı sağlıyor. Sosyal medyanın yaygınlaĢmasından önce, kruvaziyer hatları 

markalarını tanıtmak iÑin TV, radyo ve basılı reklamcılık araÑlarına odaklanmıĢlardı. 

Günümüzde ise kruvaziyer hatları, medya kampanyalarında Facebook, Instagram, Twitter, 

Google+ ve YouTube gibi sosyal medya araÑlarını kullanarak doğrudan ve anında 

müĢterileriyle bağlantı kurarak onların dünyasına eriĢme fırsatı yakalıyorlar. Érneğin, bir 

kruvaziyer yolcusunun bir kruvaziyer firması hakkında kendi tecrübeleri doğrultusunda 

olumlu bir Ģekilde yorum veya tweet paylaĢması, genellikle Ģirket reklamlarından daha 

güvenilir olarak görülüyor. Sosyal medya, yalnızca reklam amaÑlı kullanımının yanında 

"yeni bir Ñağrı merkezi" gibi müĢteri hizmetleri sunma fırsatı olarak da kullanıyor. Bununla 

birlikte, sosyal medyanın sürekli değiĢen doğası nedeniyle, kruvaziyer endüstrinin bu 

değiĢimlere uyum sağlayabilmesi oldukÑa önemlidir (www.cabi.org). 
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TASARIM VE YÖNTEM  

Bu ÑalıĢmada kruvaziyer sektöründe sosyal medya kullanımlarına iliĢkin keĢifsel bir 

araĢtırma yapmak amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢmanın örneklemi olasılıksız örnekleme 

yöntemlerinden biri olan amaÑlı örnekleme metodu kullanılarak, kruvaziyer sektöründe 

faaliyet gösteren, en yüksek pazar payına sahip 4 Ģirket olarak belirlenmiĢtir (bkz. ġekil. 2).  

Kruvaziyer Ģirketlerinin sosyal medya kullanım analizlerinden önce, bu Ģirketlerin resmi web 

sitelerinin tıklanma oranları ve istatistikleri Alexa web bilgi sitesi aracılığıyla incelenmiĢtir. 

Daha sonra Ģirketlerin resmi web sitelerindeki sosyal medya bölümünden onaylanmıĢ resmi 

Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube sayfalarına ulaĢılmıĢtır. Bu sayfalardaki 

15.10.2017-15.01.2018 tarihleri arasındaki paylaĢımların etkileĢim oranları analiz edilmiĢtir. 

Verilerin analizinde ÑeĢitli araĢtırmalarda da kullanılan (Batum ve Ersoy., 2016 ; Éztürk vd., 

2016; Sağlam vd.,2016 ve  Yıldırım vd., 2016), bir iÑeriğin hesap takipÑileri tarafından ne 

derecede ilgi Ñektiğinin ölÑülmesine olanak tanıyan bir formül olan etkileĢim oranı 

(engagement rate) formülü kullanılmıĢtır. 

 

BULGULAR VE TARTIġMA  

ÆalıĢmada ilk olarak, web siteleri ile ilgili ziyaretÑilerin günlük kullanım süresi, hemen 

Ñıkma oranı, günlük sayfa görüntüleme sayısı, küresel sıralama gibi bilgiler sunan, dünyada 

en Ñok bilinen web bilgi sitesi olan Alexa‘ dan örneklemdeki Ģirketlerin web sitelerine dair 

elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Kruvaziyer Hatlarının Web Sitelerine Dair Bulgular 

Web Adresi 
Küresel 

Sıralama 

Arama 

Motorlarından 

Gelen Ziyaretçi 

Yüzdesi 

Sitede Bir 

Günde 

Geçirilen 

Zaman 

Hemen 

Çıkma 

Oranı 

Ziyaretçi BaĢına 

Günlük Sayfa 

Görüntüleme 

Sayısı 

www.carnival.com 8479 %34,20 9:19 %25,50 7.11 

www.royalcaribbean.com 8895 %41,50 9:36 %22,80 7.30 

www.ncl.com 14195 %30,80 8:21 %22,10 6.19 

www.msccruises.com 128695 %24,60 4:58 %45,40 2.30 

Kaynak: www.alexa.com   (EriĢim Tarihi: 22.02.2018) 

 

Alexa verilerine göre kruvaziyer hatlarının web site küresel sıralamaları pazar payları ile 

paralellik göstermektedir. Hem sitede geÑirilen süre hem de siteyi ziyaret eden bir kiĢinin 

aÑılıĢ sayfası dıĢında herhangi baĢka bir sekmeyi ziyaret etmeden siteden ayrılma yüzdesini 

gösteren hemen Ñıkma oranına (bounce rate) göre en baĢarısız performans MSC Cruise web 

sitesine aittir. Sayfaları ziyaret eden kiĢilerin bulundukları ülkeler Tablo 2‘de görülmektedir. 

 

Tablo 2. Kruvaziyer Hatlarının Web Siteleri ZiyaretÑilerinin Bulundukları Êlkeler 

www.carnival.com www.royalcaribbean.com www.msccruises.com www.ncl.com 

ABD %91,1 ABD %79,4 Güney Afrika %13,2 ABD %80,3 

Kanada %2,9 Kanada %4,3 Ġtalya %10 Kanada  %6,1 

BirleĢik 

Krallık 

%0,6 Avustralya %1,8 Almanya %8,7 Avustralya %1,4 

- - Singapur %1,6 Ġran %5 BirleĢik 

Krallık 

%1,3 

- - Hindistan %1,3 ABD %4,4 Almanya %1,1 

Kaynak: www.alexa.com   (EriĢim Tarihi: 20.02.2018) 

 

Tablo 2 de görüldüğü gibi, Carnival, Royal Carribean ve Norwegian kruvaziyer hatlarının 

web sitelerini ziyaret eden kiĢilerin en Ñok ABD ve Kanada ülkelerinden oldukları, MSC 

kruvaziyer hattının web sitesi ziyaretÑilerinin ise en Ñok Güney Afrika ve Ġtalya ülkelerinden 

oldukları belirlenmiĢtir. 
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Tablo 3. Kruvaziyer Hatlarının Sosyal Medya Platformlarındaki TakipÑi Sayıları 

Kruvaziyer 

Hatları 

FACEBOOK 

(takipçi 

sayıları) 

TWITTER 

(takipçi 

sayıları) 

INSTAGRAM 

(takipçi 

sayıları) 

GOOGLE+ 

(takipçi 

sayıları) 

YOUTUBE 

(takipçi 

sayıları) 

Carnival - 216.887 446.922 - 56.831 

Royal Caribbean - 235.537 609.942 1.970.953 56,124 

Norwegian 

Cruise Line 

(NCL) 

2.212.065 140.647 348.171 8897 21.927 

MSC Crusies 4.545.234 3853 160,016 - 15.917 

EriĢim Tarihi: 15.01.2018 

 

Tablo 3‘den de görüleceği üzere bütün kruvaziyer hatlarının Twitter, Instagram ve Youtube 

hesapları bulunmaktadır. Carnival ve Royal Carribean kruvaziyer hatlarının resmi web 

sitelerinde sosyal medya bölümlerindeki Facebook bağlantı sayfalarına eriĢilemediğinden 

sosyal medya etkileĢim oranları sadece Twitter, Instagram ve Youtube platformları iÑin 

hesaplanmıĢtır. Tablo 4 de bu etkileĢim oranlarına ait detaylar yer almaktadır. 

 

 

Tablo 4. Kruvaziyer Hatlarının Sosyal Medya Platformlarındaki PaylaĢım Sayıları ve 

EtkileĢim Oranları 

 

Kruvaziyer 

Hatları 

TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE 

EtkileĢim 

Oranı (%) 

PaylaĢım 

Sayısı 

EtkileĢim 

Oranı (%) 

PaylaĢım 

Sayısı 

EtkileĢim 

Oranı (%) 

PaylaĢım 

Sayısı 

Carnival 0,07 109 1,33 49 0,06 26 

Royal Carribean 0,23 242 3,44 136 0,01 13 

NCL 0,12 101 2,26 91 0,02 6 

MSC Cruise 0,84 48 4,94 110 0,21 23 

15.10.2017 ile 15.01.2018 tarihleri arasındaki paylaĢımlara göre hesaplanmıĢtır. 

 

PaylaĢım sayılarına bakıldığında Twitter ve Instagram‘da en fazla paylaĢım yapan hat Royal 

Carribean, Youtube‘da en fazla paylaĢım yapan hat ise Carnival‘dır. Twitter‘da 200.000 

üzeri takipÑi sayısına sahip olan ve en yüksek Pazar paylarına sahip olan ilk iki Ģirketden 

Royal Carribean‘ın etkileĢim oranları aÑısından daha baĢarılı olduğu görülmektedir. 

Instagram‘da aÑık ara en fazla takipÑi sayısına sahip olan Royal Carribean‘ın Instagram 

hesabı hem paylaĢım sayısı hem de etkileĢim oranı bakımından oldukÑa öndedir. Youtube‘da 

etkileĢim oranı en yüksek olan MSC‘nin Twitter platformunda paylaĢım sayısı diğer hatlara 

göre oldukÑa azdır. 

 

SONUÇ, ÖNERĠLER VE KISITLAR  

 AraĢtırmadan elde edilen sonuÑlara göre, dört ana küresel kruvaziyer hattının 

tamamının en etkili olduğu sosyal medya platformunun Instagram olduğu saptanmıĢtır. 

Sosyal medya paylaĢım sayılarına bakıldığında bu hatlar iÑerisinde sosyal medyada en aktif 

paylaĢım yapan hat ikinci en büyük Pazar payına sahip olan Royal Carribean kruvaziyer 

hattıdır.  

 Zaman kısıtı nedeniyle araĢtırmada sadece üÑ aylık süre iÑerisindeki paylaĢımlar 

dikkate alınmıĢtır. AraĢtırmanın bir diğer kısıtı ise etkileĢim oranı formülüne dayanmaktadır. 

Érneklemdeki en düĢük pazar payına sahip olan MSC kruvaziyer hattının web siteleri 

karĢılaĢtırmasında göstermiĢ olduğu kötü performansa rağmen tüm sosyal medya 

platformlarında en yüksek etkileĢim oranlarına sahip olmasının nedeni takipÑi sayısının diğer 

hatlara oranla oldukÑa az olmasıdır. TakipÑi sayıları ve paylaĢım sayılarının birlikte dikkate 

alınarak etkileĢim oranlarının yorumlanması daha gerÑekÑi sonuÑlar verecektir. 
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 Gelecek ÑalıĢmalarda daha uzun zaman aralıkları ile analizler yapılması, örneklem 

sayısının arttırılması ve paylaĢımların iÑeriklerine dair detaylı incelemeler yapılmasının 

faydalı olacağı düĢünülmektedir.  
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REKLAMDA NOSTALJĠ KULLANIMI: SOSYAL MEDYA ARAÇLARINA AĠT 

BASILI REKLAMLARIN GÖSTERGEBĠLĠMSEL ANALĠZĠ 

 

USING NOSTALGIA IN ADVERTISING: A SEMIOTIC ANALYSIS OF PRINTED 

ADS OF SOCIAL MEDIA TOOLS 
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Özet 

Tüketicilerin her geÑen gün beklentileri ve satın alma davranıĢları değiĢirken, pazarlamacılar 

yoğun rekabet ortamında bu değiĢime ayak uydurup tüketicinin zihninde yer edinmek iÑin 

farklı yollar aramaktadırlar. Son yıllarda pazarlamacıların tüketicileri etkilemek iÑin 

baĢvurdukları pazarlama stratejilerinden biri pazarlama uygulamalarında ya da reklam 

kampanyalarında nostaljik öğelere yer vermektir. Pazarlamada ya da reklamda nostalji 

kullanımı, tüketiciye markayla ilgili geÑmiĢte yaĢadığı tecrübelerini hatırlatmakta ya da onun 

bu markaya iliĢkin anılarının zihninde tekrar canlanmasını sağlamaktadır. Bu yöntemde, 

marka ya da markaya ait görüntüler eskiden kullanıldıkları haliyle yer almaktadır.   

Bu ÑalıĢmada, nostaljik ögelerin reklamda nasıl kullanıldığından bahsedilecektir. Bu 

kapsamda, seÑilen popüler sosyal medya araÑlarının nostalji iÑeren ve iÑermeyen basılı 

reklamları göstergebilimsel analiz yoluyla incelenecek ve aralarındaki farklar ortaya 

koyulmaya ÑalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nostalji, Nostalji ĠÑeren Reklamlar, Sosyal Medya AraÑları 

 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı  

Günümüzde;tüketicilerin istek ve beklentilerinin değiĢmesi, ürün ÑeĢitliliğinin ve marka 

sayısının artması, teknolojinin geliĢmesi, farklı iletiĢim araÑlarının ortaya Ñıkması 

pazarlamacıları uygulama alanlarını geniĢletmeyezorlamaktadır.Pazarlamacılar artık 

tüketicilerin duygularına hitap etmeye ÑalıĢarak yeni stratejiler geliĢtirme Ñabası iÑindedirler. 

Bu stratejilerden biri; son yıllarda da sıkÑa görüldüğü gibi, pazarlama stratejilerinde, 

özellikle de reklam ÑalıĢmalarında nostalji unsurunun kullanılmasıdır. Lindstrom (2006), bu 

pazarlama yönteminin duyusal pazarlamanın kullanılması aÑısından önemli olduğunu 

belirtmiĢtir.   

Davis (1979) nostaljinin, ―bireylerin aĢina oldukları geÑmiĢlerinden gelen duygusal bir huzur 

arama eğilimi‖ olduğunu ifade etmektedir. Holbrook‘a (1993) göre de, ―nostalji, geÑmiĢin 

özlemini Ñekmek, dünü arzulamak ya da eskiyle bağlantısı olan eĢya ya da olaylara bir 

düĢkünlük‖ anlamına gelmektedir.‗Nostalji, geÑmiĢten gelen bir deneyim, ürün veya hizmet 

iÑin hassas ve özlem iÑeren duygulardır‘(Demir,2008:30). 

Yeygel‘e (2006) göre, tüketicinin geÑmiĢ ve geleceği birlikte deneyimleme arzusu, 

geleneksel olanı yeniden keĢfetmesine, elde etmesine ve kullanmasına neden olabilmektedir. 

Postmodern bireyinaynı anda birÑok Ģeyi birlikte deneme eğilimine sahip olması, belki de 

geÑmiĢ ve geleceğin birlikte denenebileceği algılamasını yaratmaktadır.Ġnsanların giderek 

nostaljik temalara daha fazla Ñekilmesi ve bu nostaljinin insanların kendi kimliğini 

güÑlendirmek iÑin kullanılır olması, nostalji-dolu reklam kampanyalarının tüketiciler 

tarafından olumlu yönde algılanmasını sağlayan bir Ģans olarak değerlendirilmektedir. 

Ġnsanlar önemli tarihsel ve nesilsel olayları kendi nostaljik duygularıyla iliĢkilendirme 
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eğiliminde oldukları iÑin, nostalji kitlelere ulaĢma aracı olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, 

insanlar nostaljik duygular ile nesneler aracılığıyla bağlantı kurabildikleri iÑin reklam 

verenler,ürün ve hizmetler ile nostaljik mesajlar arasında kanal olabilmektedir 

(Meyers,2005:8). 

Tüketiciler kiĢisel olarak belirli markalara bağlandıklarında, bu markalarla ilgili geÑmiĢ 

anılarını hatırlama eğiliminde olabilmektedirler. Bu kiĢisel bağlanmanın tüketiciye geÑmiĢini 

hatırlatması ürüne ya da markaya karĢı olumlu bir tutum sergilemelerini sağlayabilmektedir 

(Sultan vd. 2010:1). Keskin ve MemiĢ (2011), nostaljinin pazarlamada kullanılmasının 

tüketiciler aÑısından, ürünlerin akılda kalıcılığını arttırdığını ifade etmiĢlerdir. Reklamda 

nostaljik unsurlar kullanmak, tüketiciye aĢina olduğu, özlediği zamanı tekrar yaĢatarak 

markayla ilgili olumlu hisler beslemesini sağlayabilmektedir. 

Bu ÑalıĢmada; pazarlamada ve reklamda nostalji kullanımıyla ilgili örneklere değinildikten 

sonra, günümüzde bireyler arasındaki iletiĢimi biÑimlendirmekte ve yönlendirmekte önemli 

bir role sahip olan üÑ sosyal medya aracına ait basılı reklamlardaki nostaljik öğelerin 

göstergebilimsel analizi yapılacaktır. Ayrıca, bu soysal medya araÑlarına ait son yıllarda 

kullanılan nostalji iÑermeyen basılı reklamlar da göstergebilimsel analiz yoluyla 

incelenecektir. ÆalıĢmanın amacı, nostaljinin basılı reklamlarda nasıl kullanıldığını görmek 

ve nostalji iÑermeyen diğer basılı reklamlarla karĢılaĢtırma yaparak aradaki farkları 

belirlemektir.  

Yöntem 

Literatürde; tüketicilerin nostalji iÑeren reklamlara karĢı tutumlarını, nostalji iÑeren 

reklamların ikna ediciliğini ya da etkinliğini, etki aÑısından nostalji iÑermeyen reklamlardan 

farkını araĢtıran ve reklamda nostalji kullanımıyla ilgili örneklere yer veren ÑalıĢmalar 

(Unger, 1992; Reisenwitz, 2004; Demir, 2008; Muehling ve Pascal, 2012; Pascal vd., 2002; 

Zhao vd., 2011; Merchant vd., 2013; Muehling, 2013; Morgül, 2017; Chou ve Singhal, 

2017) bulunsa da, nostalji iÑeren reklamlara, özellikle de basılı reklamlara iliĢkin 

göstergebilimsel analizin yer aldığı ÑalıĢmalara rastlanmamıĢtır.   

ÆalıĢmada; We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan ―Digital in 2017: Global 

Overview‖ (www.wearesocial.com) raporundaki bilgilere göre dünyada en aktif kullanılan 

10 sosyal medya aracı iÑinde yer alan Facebook, Twitter ve YouTube‘a ait nostaljik unsurlar 

iÑeren basılı reklam görselleri ve metinleri göstergebilimsel analiz yoluyla aÑıklanacaktır. Bu 

üÑ sosyal medya aracının seÑilmesinin nedeni; en aktif kullanılan ilk 10 sosyal medya aracı 

iÑinde yer alıp, aynı zamanda nostalji iÑeren basılı reklamlara sahip olmasıdır. Ayrıca bu üÑ 

sosyal medya aracının nostalji iÑermeyen son yıllara ait basılı reklam görselleri ve metinleri 

de göstergebilimsel analizle incelenecek, böylece nostalji iÑeren ve iÑermeyen örnekler 

arasındaki farklar reklam dili aÑısından ortaya koyulmaya ÑalıĢılacaktır.  

Göstergebilimsel analizde, ―reklam iletisinin anlamlandırılması sürecinde gerek görsel 

gerekse dilsel göstergelerin algılanması, yorumlanması söz konusudur‖ (KüÑükerdoğan, 

2009: 243). Rıfat‘a (2009) göre göstergebilim, herhangi bir aracın iĢaret sistemi olarak 

incelendiği bir iĢaretler bilimidir. Göstergebilim iletiĢim alanında her bir unsuru 

incelemektedir. Rıfat (2009) ayrıca, insanların iletiĢim kurmak iÑin kullandığı unsurlar olan 

trafik iĢaretleri, görüntüler, alfabe, reklam afiĢleri, yazınsal eserler gibi birimlerin bir anlam 

dizgesi oluĢturduğunu ve göstergebilimin bu anlamları Ñözümleme iÑin bir araÑ olduğunu 

ifade etmiĢtir.  

Bulgular ve TartıĢma  

Reklamlar; kitle iletiĢim araÑları, online platformlar ve aÑıkhava alanlarında farklı formatlar 

ve iÑerikler ile tüketicinin karĢısına Ñıkabilmektedir.Bir iletiĢim aracı olan reklamlar 

aracılığıyla anlamın yaratılması ve üretilmesinde görseller önemli bir unsur 

oluĢturmaktadır.Genel itibariyle reklamın dilinin ve iÑerisinde yer alan kodların 

Ñözümlenmesinde nitel bir araĢtırma yöntemi olan göstergebilimsel analiz kullanılmaktadır. 

Göstergebilimin uygulanması iÑin belli baĢlı unsurlar bulunmakta ve göstergeler aracılığıyla 
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sunulmaktadır. Göstergeler verilmek istenen mesaj iÑin reklamcıların bir nesne, olgu, biÑim 

yerine kullandıkları iĢaretleri ifade etmektedir.Bu araĢtırmada; reklamların iÑerikleri ve 

kullanılan görseller, göstergebilimin unsurları olan gösterilen, gösteren, mit ve metaforlar 

aracılığıyla aÑıklanmaya ÑalıĢılmıĢtır.Göstergebilimin geliĢmesinde önemli katkıları olan 

Barthe(1968) göstergebilimsel analizde gösterilen ve gösteren iliĢkisini ġekil 1‘deki gibi 

ifade etmiĢtir.  

 

 

 

ġekil 1: Gösterilen ve Gösteren ĠliĢkisi 

 

Göstergebilimin parÑalarından birisi olan gösteren kavramı bir görselde bireyin zihninde 

oluĢan ilk ifadedir. Diğer bir deyiĢle, gösteren düz anlama karĢılık gelmektedir. Gösterilen 

kavramı ilegörselde kiĢinin zihninde ÑağrıĢan unsurları ifade etmekte ve yan anlama karĢılık 

gelmektedir. ―Bir gösteren duyulduğu veya görüldüğü zaman, onun gösterileni kendiliğinden 

bir iliĢki ile zihinde canlanır. Yani bir anlam oluĢur‖ (Batı,2013:94). Dolayısıyla reklamı 

okumada gösteren ve gösterilen iliĢkisini iyi bir Ģekilde yorumlama anlamların iÑerisinde yer 

alan kodların Ñözümlenmesinde önem taĢımaktadır. Kavram olarak mit, reklam görselinde 

kültürel bir yönü göstermeye ÑalıĢmaktadır. Barthes‘e (1968)  göre mit, tarih ve doğadaki 

karmaĢıklığı göstermekte, kültürü kendi kuralları ve ideolojisi ÑerÑevesinde doğallaĢtıran, 

görünmez gibi ifade edendir (Gaskell ve Bauer,2000:231). Göstergebilimdeki bu unsurlar bir 

reklamın Ñözümlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Aynı zamanda bu unsurlar aracılığıyla 

reklam mesajında verilmek istenen anlamın nasıl biÑimlendiği konusunda reklam 

okunabilmektedir. Bu doğrultuda, sosyal medya araÑlarına ait nostaljik iÑerikli reklamlar ve 

nostalji iÑerikli olmayan reklamlar analiz edilmeye ÑalıĢılacaktır.Nostaljik unsurların 

kullanıldığı reklamlar aĢağıda yer almaktadır. 

Resim 1: Nostalji ĠÑeren Basılı Reklamlar 

 

Nostalji unsurlarının kullanılmıĢ olduğu görsellerde reklamın sosyal medya araÑları iÑin neyi 

anlatmak istediği kullanılan kodlarla anlatılmaya ÑalıĢılmıĢtır. AĢağıda yer alan Tablo 

1‘denostalji iÑeren basılı reklamlara ait gösteren, gösterilen, mit ve metaforlara yer 

verilmiĢtir. 
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Tablo 1: Nostalji ĠÑeren Basılı Reklamlara Ait Gösteren, Gösterilen, Mit ve Metaforlar 

 Gösterenler  Gösterilenler Mit Metafor 

Facebook Kadın, erkek, masa, resim 

ÑerÑevesi, bilgisayar 

 

Facebook 

bilgisayarlar 

aracılığıyla 
insanlar arasında 

iletiĢimi sağlar. 

Ġnsanlarla vakit 

geÑirme, 

bağlantıda olma, 
bir Ģeyler 

paylaĢma imkanı 

sunan pratik ve 
ekonomik bir 

iletiĢim formu 

Facebook sadece iletiĢim kanalı 

değildir, aynı zamanda birbirleri 

ile iletiĢim kurmak isteyen 
aile,arkadaĢlar (kadın, 

erkek)arasında sosyal olarak 

bağlantıyı kurmaktadır. 
 

Twitter  Mutlu bir erkek, dört farklı 

insan (orta yaĢlı bir kadın, 
orta yaĢlı bir erkek, genÑ bir 

kız,genÑ bir erkek), 
harfler,büyük bir cep 

telefonu 

Twitter insanların 

birbirlerini takip 
ederek deneyim 

ve bilgi aldıkları 
bir platformdur. 

YaĢlı veya genÑ 

farklı kesimden 
Ñok sayıda 

insanın deneyim 
kazandığı zevkli 

bir ortam. 

Farklı bir iletiĢim kanalı olarak 

Twitter140 karakter ÑerÑevesinde 
birÑok bilginin paylaĢılma 

olanağını sağlamaktadır. 

YouTube GenÑ bir 

adam,sandalye,masa,kamera, 
videokaset oynatıcısı 

YouTube 

aracılığıyla video, 
film gibi pek Ñok 

farklı Ģey 

izlenebilmektedir. 

YouTube 

insanları 
eğlendirmektedir. 

Ġnsanlar haberleri 

takip etmekte, 
filmleri 

indirebilmektedir. 

YouTube kameranın ve video 

kaset oynatıcısının yerine 
geÑmekte, 7 gün 24 saat farklı 

video ve filmlere ulaĢma imkÍnı 

sunmaktadır. 

Buna ek olarak Facebook, Twitter ve YouTube markalarının marka kimliklerini gösterdiği 

görseller ve metinlerle tüketiciyi bu sosyal medya araÑları konusunda ikna etmeye ÑalıĢtıkları 

anlaĢılmakta, metinlerde ise bu sosyal medya araÑlarının özellikleri hakkında tüketiciye bilgi 

verildiği görülmektedir. Nostaljik unsurlarının kullanılmadığı reklamlar aĢağıda yer 

almaktadır. 

Resim 2: Nostalji ĠÑermeyen Basılı Reklamlar 

 

Nostaljikunsurların kullanılmamıĢ olduğu görsellerde reklamın sosyal medya araÑları iÑin 

neyi göstermek istediği kullanılan kodlarla aÑıklanmaya ÑalıĢılmıĢtır. ÊÑ sosyal medya 

aracına ait nostaljik unsurlar iÑermeyen basılı reklamlarda yazılı metin veya resimlerin 

kullanılmadığı; Facebook ve Twitter reklam iÑeriklerinin kara kalem Ñizimleriyle 

oluĢturulduğu, YouTube reklam iÑeriklerinin ise yine resme yer vermeyerek sadece soru 

sorularak yazı Ģeklinde oluĢturulduğu görülmüĢtür.Facebook, Twitter ve YouTube sosyal 

medya araÑlarının marka kimliklerini nostalji unsuru iÑeren reklamlardan farklı olarak, 

sadece görselle tüketiciye anlatmaya ÑalıĢtığı anlaĢmaktadır.AĢağıda yer alan Tablo 2‘de 

yazılı basın reklamlarına ait gösteren, gösterilen, mit ve metaforlara yer verilmiĢtir. 
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Tablo 2Nostalji ĠÑermeyen Basılı Reklamlara Ait Gösteren, Gösterilen, Mit ve Metaforlar 

 Gösterenler  Gösterilenler Mit Metafor 

Facebook AğaÑ, Ñit, 
patika yolu, 

tahta kapı, 

koyu mavi 
renk 

Æit, patika yol ve 
ağaÑlık alan Ģehir 

merkezi dıĢında 

olan sessiz bir 
ortamı 

ÑağrıĢtırmaktadır. 

Sessizliğin ve sakin bir 
ortamın gösterilmiĢ 

olduğu reklamda, 

Facebook‘un aynı ortam 
iÑerisinde insanları bir 

araya getirirken onları 

bulundukları ortamdan 
uzak tuttuğunu ifade 

etmektedir. 

F olarak gösterilen Ñit, 
Facebook‘un F‘sine karĢılık 

gelmektedir. Gösterilenlerin 

ögeleri olan ağaÑ,Ñit ve patika 
Facebook‘un insanlar arasında 

iletiĢim sağlayan bir fonksiyon 

olmasından öte sosyal bir 
ayrımlaĢmaya sebep olduğunu 

göstermektedir. 

Twitter  Twitter ikonu 
kuĢlar, büyük 

bir kapı, 

zemin ve 
mavi renk 

Demir parmaklıklar 
arkasında yer alan 

Twitter ikonu 

kuĢlar iletiĢim 
kuruyor gibi 

görünmekte ancak 

iletiĢim 
kurmamaktadırlar. 

Demir parmaklıklar 

Twitter‘a gönderme 

yapmaktadır.  

Yazılı basın reklamının 
gösteren ögesi olan kapı, 

belirli bir alan iÑerisinde 

sınırlı olarak  
gerÑekleĢen iletiĢimi 

ifade etmektedir. 

KarĢılıklı görünen Twitter ikonu 
kuĢlar hiÑ iletiĢim kurmamakta, 

birbirlerini seyretmektedirler, 

Ñünkü demir parmaklıklara karĢılık 
gelen Twitter iletiĢimi sağlarken 

diğer bir taraftan iletiĢime engel 

oluĢturmaktadır. Twitter 
uygulamasının kullanılmıĢ olduğu 

telefon ve bilgisayarlar kapıda yer 

alan demir parmaklıklara karĢılık 

gelmektedir. 

YouTube YouTube 

ismi, kırmızı 

renk,sayfa 
iÑerisindeki 

büyük ve 
küÑük harfler 

Renkler 

YouTube‘un nasıl 

ÑalıĢtığını ve aktif 
bir ortam olduğunu 

göstermektedir. 

YouTube insanların 

iĢlerini kolaylaĢtırıcı 

aktif bir platformdur. 

YouTube sadece iletiĢim 

fonksiyonunu yerine 

getirmemekte,aynı zamanda 
insanların neler yaptığını 

incelemekte ve insanları bilinÑli bir 
Ģekilde davranmaya 

yöneltmektedir.  

 

Değerlendirmeler ıĢığında basılı reklamlar üzerinde göstergebilimsel analizin kullanılmıĢ 

olduğu nostalji iÑerikli olan ve olmayan reklamlar hakkında aĢağıdaki bulgular elde 

edilmiĢtir: 

Nostalji iÑerikli reklamlarda eski ile yeni teknolojik araÑların sentezinde marka kimliği 

hakkında görseller ile bütünlük sağlanmaya ÑalıĢılmıĢ; gösterenler ve gösterilenler basılı 

reklamda yer alan karakterler ÑerÑevesinde ĢekillenmiĢtir. Nostalji iÑerikli reklamların 

Facebook, Twitter ve YouTube‘un iletiĢim aracı olmaktan öte farklı fonksiyonel özelliklere 

ait olduğu anlatılmaya ÑalıĢılmıĢtır. Bunlara ek olarak reklamda yer alan görsel ögelerin 

reklamdaki sözel ifadeleri destekleyecek biÑimde verildiği aÑık bir Ģekilde görülmektedir.  

Nostalji iÑerikli olmayan reklamlarda ise teknoloji ile bütünleĢen Facebook, Twitter ve 

YouTube markalarına ait renklerin, sembollerin ya da marka isimlerinin kullanılarak 

gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkinin kurulmaya ÑalıĢıldığı görülmektedir. Kullanılan 

renkler, karikatürize edilmiĢ görsellerin reklam mesajında kullanılan eğretilemelerin 

(metaforun) anlaĢılmasında yol gösterici olduğu görülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler  

Reklam pazarlama iÑerisinde önemli bir yere sahiptir.Kotler‘e (2017) göre, ―pazarlama iĢi, 

insanların değiĢen gereksinimlerini karlı fırsatlara dönüĢtürmektedir‖. Pazarlamacılar 

tüketicilerindeğiĢen ihtiyaÑları ya da istekleri doğrultusunda yeni stratejiler geliĢtirmekte, 

özellikle ÑeĢitli yöntemlerle tüketicilerin duygularına hitap ederek ürünle duygusal bir bağ 

kurmalarını sağlamaya ÑalıĢmaktadır. Bu yöntemlerden biri de reklam uygulamalarında 

nostaljik unsurlara yer vermektir. Bu noktada, pazarlamacı tüketicilere reklamla bağ kurarak 

markalarla ilgili geÑmiĢ anılarını hatırlatmaya ÑalıĢmakta, böylece onların ürüne ya da 

markaya karĢı olumlu bir tutum sergilemelerini hedeflemektedir. Hatta marka Ñok eski bir 

marka olmasa bile, reklamda nostaljik unsurlar kullanmak tüketiciye aĢina olduğu, özlediği 

zamanı tekrar yaĢatarak markayla ilgili olumlu hisler beslemesini sağlayabilmektedir.  

ĠletiĢimde yaĢanan teknolojik geliĢmeler insan yaĢantısına sosyal medya araÑlarının 

girmesine vesile olmuĢtur. ÆalıĢmada, bu araÑlara ait nostalji iÑeren ve iÑermeyen basılı 

reklamlar göstergebilimsel analizle incelemiĢtir. Bu kapsamda, ―Digital in 2017: Global 

Overview‖ raporundaki bilgilere göre dünyada en aktif kullanılan sosyal medya araÑlarından 

olan Facebook, Twitter ve YouTube‘a ait basılı reklam görselleri ve metinleri kullanılmıĢtır. 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
718 

Analiz sonucunda; nostaljik unsurların bulunduğu reklamlarda, tüketicilere eski anıları 

hatırlatmak ve ÑağrıĢım yapmalarını sağlamak amacıyla nostaljik karakterler, kıyafetler 

vedekorasyonkullanıldığı görülmüĢtür. Bu unsurlar özellikle reklamı ilk aĢamada okurken, 

gösteren ve gösterilen iliĢkisini kurmada önem taĢımıĢtır. Buna ek olarak Facebook, Twitter 

ve YouTube‘un basılı reklamlarında marka kimlik ve kiĢiliklerine ait özelliklerinin detaylı 

bir Ģekilde anlatılmıĢ olduğu metinlerin yer aldığı dikkat ÑekmiĢtir. 

Nostaljikunsurların kullanılmadığı görsellerde ise;reklam mesajlarının sadece marka isimleri, 

sembolleri ve renkleriyle anlatılmaya ÑalıĢıldığı görülmüĢtür. Bu reklamlarda, tüketicilere 

marka fonksiyonları sadece görselleĢtirilerek anlatılmaya ÑalıĢılmıĢtır.Genel itibariyle, 

Facebook,Twitter ve YouTube sosyal medya araÑlarının tüketiciyi ikna etme ve iletiĢim 

kurma noktasında izlediği stratejilerde kullanılan görsel ve sözel unsurlarda farklılıklar 

olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar, göstergebilimin unsurları olan gösteren, gösterilen, mit 

ve metafor aracılığıyla ortaya konmaya ÑalıĢılmıĢtır.  

Literatürde de bahsedildiği gibi; reklamda nostaljik unsurlar kullanaraktüketiciye markalarla 

ilgili geÑmiĢ anılarını hatırlatmak, aĢina olduğu zamanı tekrar yaĢatmak,özlem duyduğu 

güzel anılarını tekrar canlandırmak onların ürüne ya da markaya karĢı olumlu tutum 

sergilemelerini sağlayabilmektedir. Göstergebilimsel analizle sadece nostaljik unsurlar 

iÑeren ve iÑermeyen basılı reklamların mesajı verme Ģekli analiz edilmiĢtir. Bu iki farklı 

iÑerikli reklamların tüketicilerde uyandırdığı duyguları ya da oluĢturduğu tutumları 

belirlemek bu analizlemümkün değildir. Bunun iÑin bir odak grup ÑalıĢması, saha araĢtırması 

ya da bir nöropazarlama ÑalıĢması yapmakta fayda vardır.  

ÆalıĢmada, nostaljik unsurların yer aldığı sadece üÑ reklam örneğinin incelenmesi 

araĢtırmanın kısıtını oluĢturmaktadır. Farklı sektörlere ya da markalara ait nostalji iÑeren ve 

iÑermeyen daha fazla örneğe yer verilerekbu araĢtırmanın geniĢletilmesi ve daha tatmin edici 

sonuÑlar elde edilmesi mümkündür.  Ayrıca gelecekte farklı sosyal medya araÑlarına ait 

nostalji iÑeren basılı reklam örneklerine rastlanması durumunda bu örnekler üzerinden de 

analizler yapılıp, karĢılaĢtırılabilir.  
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AĠLE ĠġLETMELERĠNDE BĠRĠNCĠ VE ĠKĠNCĠ KUġAKTAKĠ GĠRĠġĠMCĠLĠK 

ALGISI: BUCAK’DAKĠ AĠLE ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNDE NĠTEL BĠR 

ARAġTIRMA 

Funda Kıran 

ArĢ. Gör., Mehmet Akif Ersoy Êniversitesi, fkiran@mehmetakif.edu.tr 

Ézlem Æetinkaya Bozkurt 

DoÑ. Dr., Mehmet Akif Ersoy Êniversitesi, ozlemcetinkaya@mehmetakif.edu.tr 

Özet 

Bu ÑalıĢmada birinci ve ikinci kuĢakta giriĢimcilik algısı, kiĢilerin giriĢimci olmasında etken olan sebepler, 

giriĢimcinin nasıl olması gerektiği, giriĢimcinin Ģirketi devam ettirecek kiĢileri nasıl seÑtiği, o kiĢilerden 

beklentileri aile Ģirketlerinde kurucular ve sonraki kuĢaklarla yapılan yüz yüze görüĢmeler sonucu belirlenmeye 

ÑalıĢılmıĢtır. Dördü Ģirket kurucusu dokuz yönetime aday olan sonraki kuĢak olmak üzere on üÑ kiĢi ile yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢmeler yapılmıĢtır. Söylem analizi sonucunda ―iĢine bağlılık‖ ve ―iletiĢim‖ en önemli 

özellikler arasında sayılmıĢ ve Ģirket kurucularının birÑok iĢ deneyimi olduğu görülmüĢtür. ġirketi devam 

ettirecek kiĢileri seÑerken de en Ñok ailedeki yaĢ sıralaması dikkate alınırken, adayların erkek olmasının artı bir 

değer olduğu anlaĢılmıĢtır. Ayrıca, sonraki kuĢaklar Ģirketin sürdürülebilirliğinin sağlaması ve hatta 

geliĢtirmesinin kendilerinden beklendiğini aktarmıĢ fakat ilk kuĢağın sonraki kuĢaklardan beklentilerinin 

olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Aile ĠĢletmeleri, GiriĢimcilik Algısı, KuĢaklar  

FIRST AND SECOND GENERATIONS’ ENTREPRENEURSHIP PERCEPTION IN 

FAMILY BUSINESS: QUALITATIVE RESEARCH ON FAMILY BUSINESS IN 

BUCAK 

Abstract 

In this research, entrepreneurship perception, the reasons which lead to be entrepreneurship, qualities which an 

entrepreneurship should have, successor‘s selection, entrepreneurship‘s expectations from successor was tried to 

determine by face to face interviewing with company founders and next generations. Semi structured interviews 

were done with thirteen entrepreneurships which are consist of four founder and nine second generation. The 

result of the study shows that according to entrepreneurships, ―commitment to job‖ and ―communication‖ are the 

most important features, also the founders of the company have lots of job experienced. When selecting the 

successors, it was understood that the hierarchy in the family and being male cause priority. In addition, next 

generations reported that founders expect companies‘ sustainability and even development from them however 

when the founders answered the questions about the expectations from successors, they said that there is no 

expectation.  

Keywords: Family Business, Entrepreneurship Perception, Generations 

 

 

GĠRĠġ 

Bir ülkede istihdam olanaklarını geniĢleten, bölgeler arası dengesizlikleri önleyen, refahı arttıran, 

kiĢilerin gelirlerindeki uÑurumu azaltan, tüketicilere sunulan mal ve hizmetin kalitesini arttıran, 

kiĢilerin özgüvenini tazeleyen ve dolayısıyla ülkenin geliĢmiĢlik düzeyinde büyük rol oynayan 

giriĢimciliğin önemi günümüzde daha iyi anlaĢılmıĢtır. BirÑok ülke, konunun üzerine düĢerek 

giriĢimcilik akımının benimsenmesi ve toplumda daha Ñok giriĢimcinin yetiĢmesi iÑin uğraĢ 

vermektedir. Bu doğrultuda da kiĢilere farkındalık yaratmak amacıyla giriĢimcilikle ilgili seminerler 

düzenlenmekte, iĢ kurmanın adımlarını anlatan eğitimler yürütülmekte, iĢlerini kurabilmeleri iÑin de 

ihtiyacı olan sermaye ÑeĢitli yarıĢmalar düzenleyerek ya da bazı kurumlar vasıtasıyla hibe vererek 

temini sağlanmaya ÑalıĢılmakta ve giriĢimci sayısını arttırmayı hedeflemektedirler. Akademisyenler 

de burada kendilerine düĢen görevi yerine getirmeye ÑalıĢarak, konuyu farklı aÑılardan ele almıĢ 

giriĢimciliğin tarihÑesine, önemine, avantajlarına, dezavantajlarına, giriĢimcinin özelliklerine ve farklı 

kavramlarla olan iliĢkisine ÑalıĢmalarında yer vermiĢlerdir (Uzuntepe, 2017: 53-70; Hebert ve Link, 

2009; Döm, 2012: 33; Tutar ve Altınkaynak, 2013). Bu araĢtırmada da bir durum değerlendirilmesi 

yapılması amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢmanın amacı doğrultusunda birinci ve ikinci kuĢağın giriĢimciliğe bakıĢ 

aÑısı ortaya konmuĢ. Hali hazırda Burdur'un Bucak ilÑesinde Ģirketini kurmuĢ kiĢilerle ve bu Ģirketin 

devamlılığını sağlayacak olan ikinci kuĢaklarla görüĢmeler sayesinde giriĢimcilerin ve sonraki kuĢağın 

beklentileri, nasıl yetiĢtirildikleri, motivasyonları incelenmiĢtir. Böylelikle kuĢaklar arasındaki 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

721 

giriĢimciliğe bakıĢ aÑısındaki farklılıklar gözlenebilecek ve giriĢimciliğin arttırılması iÑin yapılan 

ÑalıĢmaların, eğitimlerin etkisini gözlemleyebilmek adına yarar sağlayacaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

GiriĢimcilik Kavramı ve GiriĢimcilik Algısı 

GiriĢimcilik kavramı oldukÑa eski bir kavramdır. Ġlk defa OrtaÑağda ortaya atılmıĢ kavram TürkÑeye 

üstelenmek ya da giriĢmek olarak Ñevrilen ―Entreprendere‖ kökünden gelmektedir. Kelime ilk defa 

17. Yüzyılda askeriyede kullanılmaya baĢlanmıĢ ve iĢ dünyasındaki yerini ise 18. Yüzyılda ekonomist 

Richard Cantillon sayesinde almıĢtır (Marangoz, 2013: 1).  Cantillon,  giriĢimciyi ―henüz 

belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve 

üreten kişi‖ olarak tanımlamıĢtır (Æelik vd., 2013: 33). Tanımdan da anlaĢılacağı üzere giriĢimci 

kavramı iĢ dünyasına risk ve belirsizlik kavramları ile birlikte girmiĢtir. 18. Yüzyılda Jean Baptise Say 

giriĢimciyi ―üretim faktörlerini toparlayan kişi‖ olarak tanımlamaktadır (Ézmen, 2016: 5-6). Klasikler 

giriĢimciyi sadece sermayedar olarak ele almıĢtır. John Stuart Mill ve benzeri düĢünenler ise 

yöneticilik becerilerine sahip olmayı giriĢimcinin nitelikleri arasında saymıĢlarıdır (Æelik vd., 2013: 

33 - 34). 20. Yüzyılda ise ―yenilik‖ kavramı giriĢimcilik tanımlarına eklenmiĢtir. GiriĢimci yeni ürün 

üreten, yeni bir üretim sistemini kullanan ya da yeni bir icadı kullanan kiĢilerle özdeĢleĢtirilmiĢtir 

(Æetinkaya Bozkurt, 2015: 30). OrtaÑağdan bu güne gerekliliği artarak anlaĢılan, liderlik, yöneticilik 

gibi kavramlardan ayrılarak özgün niteliklere sahip bir konuma gelen giriĢimcilik günümüzde halen 

literatürde kabul görmüĢ bir tanıma sahip değildir. Fakat hali hazırda yapılmıĢ olan tanımlara bakarak 

dünya üzerinde kabul görmüĢ birkaÑ özellikten bahsetmek mümkündür. Bu ortak kanıya göre 

giriĢimciler baĢkalarının fark edemediği fırsatları sezen, bu fırsatları iĢ fikrine dönüĢtürebilen ve bu 

süreÑte risk almaktan kaÑınmayan kiĢilerdir (Akpınar, 2011: 14). Bu üÑ özelliğin yeterli görülmediği 

ve giriĢimcinin farklı özelliklere de ihtiyaÑ duyduğu gerek literatürde kabul görmüĢ olunan 

tanımlardan gerekse yapılan araĢtırma sonuÑlarından anlaĢılmaktadır. Buna göre giriĢimci; rekabete 

ayak uydurabilen, katma değer yaratan, küÑük iĢletmeyi baĢarıyla yöneten, istihdam yaratarak 

sorumluluğunu üzerine alan, değiĢimi fark edip ayak uyduran ve değiĢimde etkisi bulunan, yenilikleri 

topluma getiren, kararlı, pes etmeyen, kendine güvenen, kuralları esnetebilen, güÑlü rakipleri karĢısına 

alabilen, küÑük bir iĢin büyümesini bekleyebilecek kadar sabredebilen, hızlıca stratejisine yön 

verebilen, yapılan pazarlıkların sonucunu tahmin edebilen kiĢilerdir (ġen, 2015: 47-49, Akpınar, 2011: 

14; Herron, 1992: 3-14; Geisler, 1993; Drucker, 1998; Daft, 2005; Hisrich vd., 2005; Hitt vd., 2005; 

Bozkurt, 2007; ĠrmiĢ vd., 2010; Akın, 2010; Soysal, 2010).  

Algı, insan davranıĢının en önemli bileĢenidir ve algıya dayanmayan bir davranıĢ söz konusu 

olmamaktadır. Algılama anında bireyin o andaki psikolojik durumu kadar, geÑmiĢ yaĢantısı ve 

gelecekten beklentileri de sürece eklenirler. Bireylerin algılamasını etkileyen faktörler; duruma, 

algılayan bireye ve algılanan nesneye bağlı faktörler olarak sınıflandırılmaktadır (Korkmazyürek ve 

Hazır, 2014: 51-61). GiriĢimci ya da giriĢimcilik algısı ise, bireyin sosyal katılım ve / veya eğitim 

yoluyla bu olgulara yönelik geliĢtirdiği yorum, anlam ve hislerden oluĢmaktadır. Dolayısıyla bu 

algılar, Ñevredeki fırsatların hissedilebilmesinin yanında, giriĢimcilik niyetinin oluĢumu aÑısından da 

önem taĢımaktadır (Uygun ve Güner, 2016: 57). 

Aile ġirketleri Kavramı ve Önemi  

GiriĢimciliğin öneminin anlaĢılmasıyla birlikte aile Ģirketleri de dikkatleri üzerine ÑekmiĢtir. Bunun 

nedeni ise giriĢimlerin Ñoğunun aile Ģirketleri kanalı ile hayat bulmasıdır. Türkiye'deki aile 

Ģirketlerinin oranı yaklaĢık olarak %95'tir. (BahÑıvan, 2014: 23) Bu büyük önem sadece Türkiye‘de 

geÑerli değildir. Dünya'da da özel giriĢimlerde aile Ģirketlerinin baskınlığı dikkat Ñekmektedir. 

Dünya'daki rakamlara bakıldığında aile Ģirketlerinin oranı Ġtalya'da %95, ĠsveÑ'te %90 ABD'de %96, 

ĠsviÑre'de %85'tir (Kiracı ve Alkara, 2009:167). Yani, hem Dünya'da hem de Türkiye‘de aile Ģirketleri 

ekonomi iÑin önemli bir yapıtaĢıdır. Érneğin, aile Ģirketlerinin GSMH'ya olan katkısı %75 

oranındayken istihdama olan katkısı %80'dir (Benmayor, 2017:1). Peki, aile Ģirketi nedir, aile Ģirketi 

sayılmanın koĢulları var mıdır? KoÑel‘e göre (2005) aile Ģirketi ―işletme yönetiminde sahipliğin temel 

politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden 

oluşturduğu işletmelerdir‖(Köseoğlu ve Karayormuk, 2008: 291). Aile Ģirketi sayılabilmek iÑin ise; 

bazı koĢulların sağlanması gerekmektedir. Yine literatürde kabul görmüĢ farklı tanımlardan Ñıkarılan 

bu koĢullara göre aile Ģirketinde en az iki neslin yönetimle ilgilenmiĢ olması gerekmektedir. Burada 

eĢlerin kurmuĢ olduğu Ģirketler istisnadır. Ayrıca mirasın bölünmemesi de amaÑ olarak ele alınarak 

yönetim kademelerinin önemli kısmında aile bireylerinin bulunma Ģartı mevcuttur (Kiracı ve Alkara, 

2009:172). Aile Ģirketlerinin hızlı karar alabilme, daha hırslı hareket edebilme, aileye olan bağlılığın 

verdiği güÑle yön bulma, amatör ruhu devam ettirebilme, birbirlerine olan saygıyı ve itaati daha rahat 

geliĢtirebilme gibi olumlu yönleri mevcutken kurumsallaĢamama, sürdürülebilirlik aÑısından en büyük 

tehlikelerdendir. (Onay Ézkaya ve Muter ġengül, 2006:110). KuĢak geÑiĢleri hakkındaki 
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Benmayor‘un (2017:1) ÑalıĢması da aile Ģirketlerinin önemli bir dezavantajının olduğunu 

göstermektedir. ÆalıĢmaya göre birinci nesilden ikinci nesle geÑebilen aile Ģirketleri oranı %30, 

üÑüncü nesle geÑiĢ oranı %10 ve dördüncü nesle geÑiĢ oranı ise %3'tür.  

Aile ġirketleri ve GiriĢimcilik Algısı 

Aile Ģirketleri literatürde oldukÑa Ñok incelenmiĢtir. Ézellikle de kurumsallaĢma, sürdürülebilirlik, 

yönetim sorunları, nepotizm gibi konular son zamanların trend konular arasında yerini almıĢtır. Aile 

Ģirketlerinde kuĢakların giriĢimciliğe bakıĢ aÑısının üzerine yapılan ÑalıĢma ise yok denecek kadar 

azdır. KuĢakları inceleyen Akın ve Yılmaz (2004:185-187) ilk kuĢak giriĢimciler gözünde yeni 

nesillerin durumunu, kuĢaklararasındaki farklılaĢmayı ve etkilerini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, 

aile Ģirketlerinin büyüme sürecinde aile yapısını korumak iÑin Ñaba sarf ettiğine, yeni neslin ilk 

kuĢaklara göre daha eğitimli bir nesil olduğuna, aile ve iĢ hiyerarĢisinin uyumluluğuna, önceki 

kuĢağın diğer nesle müdahale ettiğine, ikinci kuĢağın da ilk nesil kadar azimli olduğuna fakat daha 

inovatif ve atılımcı olduğuna, Ģirkete giren aile bireylerinde erkeklerin sayısal bir üstünlüğü olduğuna 

ulaĢmıĢlardır. ErdoğmuĢ (2004: 210) ise aile Ģirketlerinde birinci kuĢağın bakıĢ aÑısıyla örgütsel 

yedekleme sürecini araĢtırmıĢtır. Birinci kuĢağın ikinci kuĢağa Ģirketi devretme konusunda, hem 

kurumsal aÑıdan hem de ikinci kuĢağı yetersiz gördüğü iÑin hazır olmadığını tespit etmiĢtir. Ayrıca, 

aile Ģirketlerini yönetecek adaylarda olması gereken özelliklerin ise aile iliĢkilerine önem verme ve iĢ 

ile aile iliĢkilerini ayırma Ģeklindeki iki özellik dıĢında farklılaĢmadığını, ilk kuĢağın ikinci kuĢağı 

yöneticiliğe hazırlama konusuna önem verdiğini fakat bu konuya yönelik somut hareketlerin olmadığı 

sonucuna ulaĢmıĢtır. Kesken ve arkadaĢları (2004: 439-440) ise, ikinci ve üÑüncü kuĢağın yönetime 

geÑmedeki tutumlarını araĢtırmıĢtır. Aile Ģirketi ile ailenin birbiriyle Ñok iÑ iÑe geÑmiĢ olması, aile 

Ģirketinde kendini geliĢtiremeyeceği düĢüncesi, aile üyeleri ile rekabet iÑinde olma durumu, aile 

Ģirketinin ömrünün uzun olmayacağını düĢünmesi ve babalarından sonra onun otoritesini Ģirket 

ÑalıĢanlarına gösterememe ihtimalinden dolayı sonraki kuĢakların yönetime geÑmede endiĢe 

duyduğunu ortaya ÑıkarmıĢlardır. Garanti iĢ olması, esnek ÑalıĢma saatlerine uygun ÑalıĢma ortamının 

varlığı, üst kademelerde iĢe baĢlama ihtimali gibi nedenlerin ise, sonraki kuĢakları teĢvik ettiğini 

görmüĢlerdir. Ayrıca; büyük Ģirketlerde kariyer yapmayı aile Ģirketlerinin baĢına geÑmeye oranla daha 

Ñok tercih ettikleri sonucuna ulaĢmıĢlardır. Akdoğan ve Oflazer (2012:3) aile Ģirketi kurucularının 

değerlerini belirlemek üzerine yaptıkları ÑalıĢmadan ―dürüstlük, güven, eğitim‖ gibi değerlere 

kurucuların hepsinin değer verdiğini, ―profesyonelleĢme, esneklik, yenilik‖ gibi değerlerde ise; 

farklılaĢmaların olduğunu görmüĢlerdir. Kariyer beklentilerinin günümüzde değiĢtiğinden yola 

Ñıkarak ikinci ve üÑüncü kuĢak aile üyelerinin de bu furyadan etkileneceği hipotezini savunan Æakmak 

Otluoğlu ve arkadaĢları (2012:184) ise, araĢtırmalarında ikinci ve üÑüncü kuĢağın kariyer 

planlamasındaki geliĢmelerden etkilenip etkilenmediğini incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda sadece 

aile Ģirketinde eğitimleri devam ederken ÑalıĢmıĢ olanlar üzerinde kariyer planlamasındaki güncel 

değiĢikliklerin etkili olduğunu, daha sonra aile Ģirketinde ÑalıĢanları ise etkilemediğini görmüĢlerdir. 

Varisten beklenen özellikler üzerine bir ÑalıĢma yürüten Dikmen ve arkadaĢları (2006:171) ise, 

sonraki varisin seÑiminde kan bağının, yaĢın, cinsiyetin önemli olmadığı sonucuna ulaĢmıĢ ve 

―dürüstlük‖, ―iĢletmeye bağlılık‖ ve ―sadakat‖ varis seÑiminde en Ñok dikkat edilen özellikler olarak 

gözlenmiĢtir.  

 

ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırma aile Ģirketlerinde birinci ve ikinci kuĢağı giriĢimci olmaya iten sebepleri, giriĢimcinin 

nasıl olması gerektiğini, birinci kuĢağın Ģirketini devam ettirecek kiĢileri nasıl seÑtiğini, sonraki 

kuĢaklardan beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır. 

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmada görüĢme yapılan aile Ģirketlerine kartopu örneklem tekniği kullanılarak ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırma Burdur‘un Bucak ilÑe merkezinde faaliyet gösteren sekiz aile Ģirketinin görüĢmeyi kabul 

eden birinci ve ikinci kuĢak aile bireyleri ile gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma Yöntemi ve Modeli 

ÆalıĢma, aralarında Ģirket kurucularının da bulunduğu birinci kuĢak ve ikinci kuĢak aile bireyleriyle 

yapılan yüz yüze görüĢmelerin yer aldığı nitel bir araĢtırmadır. GörüĢme esnasında giriĢimcilere 

literatür taraması sonrası hazırlanmıĢ sorular yöneltilmiĢ fakat araĢtırma sürecinde görüĢme esnasında 

elde edilen verilere göre bazı konuların detaylandırılması istenmiĢ, konunun derinliğince anlaĢılması 

iÑin farklı sorular sorulmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle; yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler yapılmıĢtır (Bal, 

2016:163). GörüĢmeler araĢtırmaya katılan aile bireylerinin ofislerinde gerÑekleĢmiĢ ve ortalama 45 

dakika ile 1 saat aralığında sürmüĢtür. GörüĢmeler esnasında ses kaydı kullanılmak istenmiĢ fakat 
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kiĢiler görüĢmenin ses kaydına alınmasını istememiĢlerdir. Dolayısıyla bütün görüĢmeler yazılı olarak 

kayıt altına alınmıĢtır. Daha sonra verilen yanıtlar söylem analizi ile analiz edilmiĢtir. Söylem analizi, 

verilerin ya da dokümanların toplanması, detaylı okuma yapılması, sınıflandırılması ve yorumlanması 

süreÑlerini kapsar (BaĢ ve Akturan, 2017:35). Ġlk aĢamada araĢtırma soruları belirlenmiĢtir. Ġkinci 

aĢamada kategorilere ayırma iĢlemi yapılmıĢtır. Kategoriler oluĢturulurken aynı konudaki benzer 

ÑalıĢmalarda kullanılan kategorilere yer verilmiĢtir. ÊÑüncü aĢamada kodlama iĢlemi yapılmıĢtır. 

Érneklem iÑinde yer alan metinler okunarak anlamlarının anlaĢılmasının ardından kategorilere 

ayrılması ve daha sonra da kodlaması yapılmıĢtır. Son aĢamada ise, yorumlama yapılmıĢtır. 

ĠĢletmenin ve kiĢilerin demografik özelliklerini sorgulayan soruların dıĢında kurucu ve sonraki 

kuĢaklara aĢağıdaki sorular sorulmuĢtur. 

Daha önce farklı bir yerde ÑalıĢtınız mı? Nerede? Neden bıraktınız? 

Bu iĢi bırakmanız durumunda geÑiminizi sağlayacağınız ekstra geliriniz var mı? 

ġirketi kuran ve yöneten kiĢide bulunması gereken özellikler nelerdir? 

Sizden önceki kuĢağın sizden beklentileri nelerdir? Size nasıl davrandılar? 

ġirketinizin varis planı (miras dağılımı) var mıdır? ġirketin varisi olarak kimi ya da kimleri 

görüyorsunuz?  Yönetimi devralacak adayları nasıl seÑiyorsunuz? 

ġirkette profesyonel yöneticiler ÑalıĢıyor mu? Hangi düzeyde? 

AraĢtırmaya Katılan Birinci ve Ġkinci KuĢak Aile Bireylerinin Demografik Özellikleri 

ÆalıĢmaya katılan birinci ve ikinci kuĢak aile bireylerine ait demografik bilgiler Tablo 1 de 

gösterilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan aile bireylerinin isimleri yerine ÑalıĢtıkları Ģirket ve kuĢak 

numarasını gösteren kod adları kullanılmıĢtır. 

Tablo 1: AraĢtırmaya Katılan Birinci ve Ġkinci KuĢak Aile Bireylerinin Demografik Ézellikleri 
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Ç
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ı 

K
u

r
u

c
u
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y
a

k
ın
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ğ
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A Ģirketi 

1. kuĢak  

Erkek 70 Ġlkokul Evli ÆiftÑi Ev hanımı 5 1 kız 

2 erkek 

Kendisi 

A Ģirketi 

2. KuĢak  

Erkek 53 Lise Evli Memur Ev hanımı 2 1 erkek 1 

kız 

Damadı 

B Ģirketi 

3. KuĢak  

Erkek 26 Êniversite BekÍr Doktor Éğretmen 1 0 Torunu 

C Ģirketi 

1. kuĢak 

1. KiĢi 

Erkek 67 Lise Evli Usta Ev hanımı 3 1 erkek 2 

kız 

Kendisi 

C Ģirketi 

1. kuĢak 

2. KiĢi 

Erkek 57 Én lisans Evli Usta Ev hanımı 3 2 erkek 1 

kız 

KardeĢi 

C Ģirketi 

2. kuĢak  

Erkek 33 Yüksek lisans Evli GiriĢimci Ev hanımı 2 0 Oğlu 

D Ģirketi 

2. kuĢak  

Kadın 24 Êniversite BekÍr GiriĢimci Ev hanımı 2 0 Kızı 

E Ģirketi 

2. KuĢak  

Erkek 50 Lise Evli Usta Ev hanımı 4 3 kız Oğlu 

F Ģirketi 

1. kuĢak 

1. KiĢi 

Erkek 66 - Evli ÆiftÑi Ev hanımı 7 2 kız 
1 erkek 

Kendisi 

F Ģirketi 

1. kuĢak 

2. KiĢi 

Erkek 50 Êniversite Evli ÆiftÑi Ev hanımı 4 1 erkek 1 

kız 

Kendisi 

G Ģirketi 

2. kuĢak  

Erkek 47 - Evli Usta Ev hanımı 4 2 kız 

1 erkek 

Oğlu 

H Ģirketi 

2. kuĢak 

1. KiĢi 

Erkek 27 Êniversite BekÍr Usta Ev hanımı 1  

0 

Oğlu 

H Ģirketi 

2. kuĢak 

2. KiĢi 

Erkek 37 - Evli Emekli 
polis 

memuru 

Ev hanımı 1 1 erkek 1 
kız 

Yeğeninin 
eĢi 

 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi katılımcıların on ikisi erkek ve bir tanesi kadındır. GörüĢülen kiĢiler farklı 

kuĢaklardan oluĢtuğu iÑin yaĢ aralığı ve eğitim düzeyi ÑeĢitlilik göstermektedir. Tablo 1 
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incelendiğinde ikinci kuĢağın eğitim düzeyinde bir yükselme olduğu görülebilmektedir. Sonraki 

kuĢakta üniversite mezuniyeti yoğunluk kazanmakla birlikte yüksek lisans mezuniyetine kadar 

eğitimlerini sürdürmüĢlerdir. Yeni gelen kuĢağın öncekilere göre daha eğitimli bir kuĢak olacağı 

kesindir. Ailede baba mesleği genellikle usta ve ÑiftÑi iken, annenin rolü evde ev hanımı olarak devam 

etmektedir. Katılımcıların Ñoğunluğunun evli ve 2-3 Ñocuk sahibi geleneksel aile yapısına sahip 

bireyler olduğu söylenebilir. 

AraĢtırmaya Katılan Aile ġirketlerinin Özellikleri 

AraĢtırmaya katılan aile Ģirketlerinin özellikleri Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2: AraĢtırmaya Katılan Aile ġirketlerinin Ézellikleri 

 ġirket 

kuruluĢ 

yılı 

ġirketin çalıĢan 

sayısı (aileden 

olan ve 

olmayanlar 

ġirketin hisse 

dağılımı 

 

Aktif olarak 

yönetimde söz 

sahibi hissedarlar 

ġirketi 

yöneten 

nesil 

 

ġirketin 

devamını 

sağlayacak 

neslin eğitim 

durumu 

ġirkette 

çalıĢan aile 

üyesi 

kadınlar 

 

A Ģirketi 1988 450 - 550 

arasında 
değiĢiyor. 

Aileden 5 kiĢi 
var. 

%90 üstü 

kurucuda geri 
kalanı 

Ñocuklarda 

Hissedarların hepsi 

ama son söz 
kurucunun 

2. – 3. 

KuĢak 

Êniversite Yok 

B Ģirketi 2005 95 - 2 Büyük hisse 
kurucu, 

Æocuklarda 

küÑük hisse 

Hissedarların hepsi 1. – 3. 
KuĢak 

Êniversite Yok 

C Ģirketi 1993 150 - 4 %50 kurucu 

%50 kardeĢ 

Hissedarların hepsi 1. - 2. 
KuĢak 

Yüksek lisans Yok 

D Ģirketi 1993 4000 - 3 Hepsi 
kurucunun 

Hissedarların hepsi 2. KuĢak Yüksek lisans Var 

E Ģirketi 1988 14 - 1 Hepsi 

yönetimdeki 2. 

KuĢağın 

Hissedarların hepsi 2. KuĢak Êniversite Var 

F Ģirketi 2012 40 - 1 2 aile üyesi 

kurmuĢ ve % 
70 ile % 30 

paylaĢmıĢlar 

Hissedarların hepsi 1. - 2. 

KuĢak 

Êniversite Yok 

G Ģirketi 2000 Mevsimsel 80 - 

120 arasında 
değiĢiyor. 

Aileden baĢka 

ÑalıĢan yok 

%60 kurucu 

%40 oğul 

Hissedarların hepsi 2. KuĢak Eğitimine 

devam ediyor 

Yok 

H Ģirketi 1998 4200 - 7 Grup firması Herkes görüĢünü 

söyler fakat en 
büyüğün sözü daha 

etkin 

2. KuĢak Êniversite Var 

 

ĠĢ hayatına farklı zamanlarda atılan ve büyüklükleri değiĢken olan Ģirketlerin yönetimdeki kuĢaklar 

incelendiğinde Ģirketlerin Ñoğunun yönetiminin ikinci kuĢağa geÑiĢ yaptığı görülmektedir. Fakat hisse 

dağılımına bakınca büyük payın kurucuda olduğu tespit edilmiĢtir. Kurucunun tam olarak aktif 

olmadığı Ģirketlerde dahi hisse dağılımı yapılmamıĢ ve kurucu hala Ģirkette söz sahibi olma konumunu 

bırakmamıĢtır. Fakat bu süreÑte diğer kuĢaklar da iĢin iÑine dÍhil edilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda bütün kuĢakların yönetimde fikir beyan ettiği sonucu Ñıkarılabilir. Ailedeki kadın üyelerin 

ise; iĢin iÑine Ñok dÍhil olmadığı görülmektedir.  

Aile ġirketinde KardeĢlerin ÇalıĢma Durumu 

ÆalıĢmada birinci ve ikinci kuĢakların kardeĢlerinin ne kadarının aile Ģirketine dÍhil edildiği 

araĢtırılmıĢtır. Verilen cevaplar Tablo 3‘te verilmiĢtir.  
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Tablo 3: Aile ġirketinde KardeĢlerin ÆalıĢma Durumu 

 KardeĢlerinin 

meslekleri 

ġirkette çalıĢan kardeĢin 

görevi 

Neden çalıĢmıyorlar? Kurucuyla 

akrabalık 

durumu 

A Ģirketi 1. 

kuĢak  

Éğretmen, Memur, 2'si 
ev hanımı 

ÆalıĢan yok ―ġirketi ben kurdum. 
Babamla alakası yok‖. 

Kendisi 

A Ģirketi 2. 

KuĢak  

Memur, esnaf ÆalıĢan yok ―Zaten meslekleri vardı‖. Damadı 

B Ģirketi 3. 

KuĢak  

Éğrenci ÆalıĢan yok ―Eğitimine devam 
etmekte‖. 

Oğlu 

C Ģirketi 1. 

kuĢak 1. KiĢi 

GiriĢimci, veteriner, 

evhanımı 

Veteriner olan kardeĢi 

yönetimde söz sahibi 

―Biri kendi Ģirketini 

kurmak isterken diğeri 

ÑalıĢmak istemedi‖. 

Kendisi 

C Ģirketi 1. 

kuĢak 2. KiĢi 

ġirket kurucusu, ev 

hanımı 

Yönetimde ―Kendi tercihi‖. KardeĢi 

C Ģirketi 2. 

kuĢak 1 

Mimar, öğretmen ÆalıĢan yok ―Kendi mesleklerini 
yapmak istediler‖. 

Oğlu 

D Ģirketi 2. 

kuĢak  

Éğrenci, psikolog ―Psikolog olan muhasebe 
departmanında geÑici olarak 

ÑalıĢmakta. Eğitimlerine devam 

ediyor ve amacı kendi 
mesleğini yapmak. Diğeri ise Ģu 

anda okuyor fakat mezun 

olunca Ģirkete girmeyi istiyor‖. 

 
 

------ 

Kızı 

E Ģirketi 2. 

KuĢak  

3'ü ev hanımı diğerinin 
kendi Ģirketi var 

ÆalıĢan yok ―Kendi tercihleri‖. Oğlu 

F Ģirketi 1. 

kuĢak 1. KiĢi 

5'i ev hanımı, biri sağlık 
durumundan dolayı 

ÑalıĢmıyor, biri Ģoför 

ÆalıĢan yok ―Kendi tercihleri‖. Kendisi 

F Ģirketi 1. 

kuĢak 2. KiĢi 

Müdür, harita teknikeri, 
kaportacı, ev hanımı 

ÆalıĢan yok ―Zaten ÑalıĢıyorlardı, 
kendi tercihleri‖. 

Kendisi 

G Ģirketi 2. 

kuĢak  

3'ü ev hanımı biri memur ÆalıĢan yok ―Kendi tercihleri‖. Oğlu 

H Ģirketi 2. 

kuĢak 1. KiĢi 

Ev hanımı,  ÆalıĢan yok ―Kadınlarla ÑalıĢmak 

sıkıntılı olduğu iÑin 

istemedik‖. 

Oğlu 

H Ģirketi 2. 

kuĢak 2. KiĢi 

2'si de ev hanımı ÆalıĢan yok ―Ġl dıĢındalar‖. Yeğeninin eĢi 

Tablo 3‘e göre, araĢtırmaya katılanların kardeĢlerinin meslek seÑimlerinde giriĢimci sayısının azınlıkta 

olduğu görülmektedir. Ev hanımının Ñoğunlukla tercih edildiği, onun yanında özel ve devlet 

sektöründe maaĢlı bir iĢin kendi iĢini kurmaya ve kardeĢinin yanında maaĢlı bir Ģekilde ÑalıĢılmaya 

göre daha Ñok istendiği verilen cevaplardan anlaĢılmaktadır. 

Aile ġirketinde Çocukların ÇalıĢma Durumu 

AraĢtırmaya katılan aile bireylerinin Ñocuklarının eğitim düzeyi, aile Ģirketindeki rolü ve iĢ 

deneyimleri yapılan görüĢmelerde tespit edilmiĢtir. Verilen cevaplar Tablo 4‘te sunulmuĢtur. 
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Tablo 4:    Aile ġirketinde Æocukların ÆalıĢma Durumu 

 Kaç 

erkek/ 

kız 

çocuğu

nuz 

var? 

 

ġirkette 

çalıĢan 

çocuğunuz 

var mı? 

 

Hangi 

pozisyonda 

çalıĢıyorlar? 

 

Eğitim 

düzeyleri 

nedir? 

Bölümü 

nedir? 

Neden o 

bölümü 

seçtiniz? 

 

Çocuğunuza 

firmanızda 

staj 

yaptırdınız 

mı? 

Farklı bir 

yerde 

çalıĢıyor ya 

da daha önce 

staj 

yaptırdıysanız 

nerede çalıĢtı 

veya staj 

yaptı? Neden 

farklı bir 

firmayı 

seçtiniz?  

 
 

A 

Ģirket  
1. 

kuĢak 

 
 

2 kız 

1 erkek  
 

―Oğlum ve 2 
damadım 

ÑalıĢıyor. 

Kızlarımdan 
biri de 

doğum 

yapana kadar 
ÑalıĢtı‖. 

―Ben Ģu Ģekilde 
tanımlıyorum. 

Ben 

cumhurbaĢkanıyı
m. Oğlum maliye 

bakanı. Damadım 

iÑ iĢleri bakanı. 
Diğer damadım 

ise, ihracata 

bakıyor‖. 

―Kızım lise 
mezunu. 

Oğlum 

iĢletmeyi 
bitirdi. 

KüÑük kızım 

ve gelinim 
aÑık öğretim 

okuyorlar‖. 

  
 

 

 
Hayır 

 
 

 

 
- 

 
A 

Ģirket 

2. 
kuĢak 

 
 

1 erkek 

1 kız 

―Oğlum Ģu 
an Ģirkette 

ÑalıĢıyor‖. 

―Yönetici 
pozisyonunda 

değil Ģu an iÑin 

maaĢlı eleman, 
iĢÑi konumunda. 

Ġhracat ve iÑ 

piyasa alanında 
ÑalıĢmakta‖. 

―TOBB 
Uluslararası 

giriĢimcilik 

bölümünden 
mezun. 

Bölüm kendi 

isteğiyle 
seÑti‖. 

―Ortaokul 
Ñağında 

firmada 1 ay 

iĢÑi olarak 
ÑalıĢtı. 

Ankara'da 

devlet 
kurumunda 6 

aylık staj 

yaptı‖. 

―Staj Ñevre 
edinmesi ve 

farklı 

Ģirketlerdeki 
iĢleyiĢi 

görmesi, 

hayatı 
öğrenmesi 

aÑısından 

önemliydi‖. 

 
 

C 

Ģirket 
1. 

kuĢak 

1. KiĢi 

 
 

1 erkek 

2 kız 

―Oğlum 
ÑalıĢıyor‖. 

―Ġthalat, ihracat 
yani dıĢ ticaret‖.  

―Oğlum 
iĢletme 

okudu. 

Ġngiltere'de 
yüksek 

lisans yaptı. 

Bölümleri 
seÑmemizde

ki amaÑ 

Ģirketin 
yönetimini 

devralması‖. 

 
 

 

 
 

Hayır 

―Biri öğretmen 
biri mimar. 

Éğretmen 

kamu 
sektöründe 

ÑalıĢıyor. 

Mimar ise 
büro aÑtı. Ġlk 

baĢta onları 

yönlendirmedi
k. Onlar iÑin 

uygun 

olmayabilirdi 
iĢ. Daha sonra 

da kendileri 

istemedi‖.  

C 

Ģirket 
1. 

kuĢak 
2. KiĢi 

 

 
2 erkek 

1 kız 

―Erkek 

Ñocuklarımda
n biri Ģirkette 

ÑalıĢıyor‖. 

―Ocaklara 

bakıyor‖. 

―ĠĢletme 

mezunu. 
Kendi 

istediği iÑin 
okudu. Zaten 

o dönem 

Ģirkette 
ÑalıĢma 

ihtimali 

yoktu‖. 
 

 

 
 

Hayır 

―Biri tarih 

okuyor. Kız 
olan ev 

hanımı. 
Kendileri öyle 

istedi‖. 

 

E 

Ģirket 

2. 
kuĢak 

 

 

3 kız 

 

―Mezun olan 

kızım 

ÑalıĢıyor‖. 

―muhasebe 

departmanında‖. 

―Biri 

Ġngilizce 

iĢletme 

bölümünden 
mezun oldu. 

Diğeri 

uluslararası  
finans 

bölümünde 

okuyor.  Bir 
diğeri ise 

ortaokulda. 

O bölümü 
seÑme 

 

 

 

 
 

 

 
 

Hayır 

―Mezun olan 

kızım daha 

önce özel bir 

Ģirkette genel 
müdürlükte 6 

ay ÑalıĢtı. 

Amacımız 
tecrübe 

kazanmasıydı‖

. 
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nedenimiz 

Ģirkette 

iĢimize 
yarayacağı 

düĢüncesi‖. 

 

F Ģirket 
1. 

kuĢak  

1. KiĢi 

 
2 kız 

1 erkek 

 
 

Yok. 

 

 

- 

―Hepsi lise 
mezunu‖. 

 
 

Hayır 

―2 kız ev 
hanımı. Erkek 

olan Æin‘de 

daha sonra 
Ģirkette 

ÑalıĢması 

düĢünüle 
bilinir‖. 

F Ģirket 

1. 

kuĢak 

 2. KiĢi 

 

1 kız 

1 erkek 

 

 

Yok 

 

 

- 

―Kızım tıp 

fakültesinde 

okuyor. 

Kendi tercih 

etti 

bölümünü. 
Oğlum ise 

fen lisesinde 

okuyor‖. 

 

 

Hayır 

 

 

 

- 

 

G 
Ģirket 

2. 

kuĢak 

 

2 kız 
1 erkek 

 

 
Yok 

 

 

- 

―Biri lisede, 

diğeri 
üniversitede 

hukuk 

okuyor. 
Bölümü 

kendi tercih 

etti. Erkek 
olan ise 

ortaokulda‖. 

―Hayır ama 

ileride 
düĢünüyorum

‖. 

 

 
- 

H 

Ģirket 
2. 

kuĢak 

2. KiĢi 

1 kız  

1erkek 

 

Yok 
 

- 

―Biri 

anasınıfında 
diğeri 

ortaokulda‖. 

 

Hayır 

 

- 

 Hali hazırda Ñocuğu olmayan 4 aile bireyini ve Ñocuğu hala eğitimine devam etmekte olan 3 aile 

bireyi Ñıkarıldığında erkek Ñocukların iĢletmede ÑalıĢmakta olduğu, kız Ñocukların ÑalıĢmasının ise 

tercih edilmediği görülmektedir. Tablo 4‘e göre mezun olunan bölümlere bakıldığında ise Ñocukların 

Ñoğunun kendi isteği doğrultusunda seÑimleri yaptığı ve tercih edilen bölümlerin aile Ģirketini 

destekleyecek bölümler (iĢletme, uluslararası giriĢimcilik, hukuk gibi) olduğu dikkat Ñekmektedir. 

Ayrıca araĢtırmaya katılan Ñoğu aile bireyi Ñocuklarına ne aile Ģirketinde ne de baĢka bir firmada staj 

yaptırmadıklarını ifade etmiĢlerdir. Æocuğunu staj yapması iÑin yönlendiren 2 giriĢimci ise, ileride 

kendi Ģirketinde ÑalıĢtığında daha donanımlı olmasını istediği iÑin staj yaptırdığını ifade etmiĢtir. 

Aile ġirketinde Gelin ve Damatların ÇalıĢma Durumu 

Æocuğu evli olan dört giriĢimciye gelin ve damatların ne kadar Ģirkete dahil edildiği sorulmuĢ ve 

verilen yanıtlar Tablo 5‘te listelenmiĢtir. 

Tablo 5: Aile ġirketinde Gelin ve Damatların ÆalıĢma Durumu 
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A Ģirketi 
1. kuĢak  

―2'si 
evli‖. 

―Damatların ikisi de 
ÑalıĢıyor‖. 

―Departmanlarda 
yönetici 

konumundalar‖. 

―Biri lise 
mezunu‖. 

- 

C Ģirketi 

1. kuĢak 

1. KiĢi 

 ―Damatlardan biri 

ÑalıĢmakta‖.  

 

―Makine imalatında 

Ģef‖. 

―Beden eğitimi 

öğretmeni‖. 

 

―Diğer damat süt üreticileri 

birliğinde ÑalıĢıyor. Lise 

mezunu. Zaten ÑalıĢıyordu ama 
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ÑalıĢmasını ben de istemedim. 

Güven meselesi‖. 

C Ģirketi 

1. kuĢak 
2. KiĢi 

―2‘si 

evli‖. 

―Damat burada 

ÑalıĢıyor‖.  

―ServisÑi‖. ―Ġlkokul 

mezunu‖. 

―Gelin devlette öğretmen‖. 

F Ģirketi 
1. kuĢak 

1. KiĢi 

―Hepsi 
evli‖. 

―Damatlardan biri ile 
ÑalıĢıyorum‖.  

―Burada yönetici‖. ―ĠnĢaat 
mühendisi‖. 

―Diğer damadım öğretmen. 
Gelin ise ev hanımı. Zaten iĢleri 

vardı‖. 

  

Tablo 5 incelendiğinde damatların da Ģirkete dÍhil edildiği görülmektedir. Æocuğu evli olan dört 

kiĢiden üÑünün damadının üst yönetimde yer aldığı tespit edilmiĢtir. Gelinlerin ise hiÑbirinin Ģirkette 

ÑalıĢmadığı gözlenmiĢtir. 

Aile ġirketinde EĢlerin ÇalıĢma Durumu 

Evli olan kuĢakların eĢleri hakkındaki bilgiler Tablo 6‘da gösterilmiĢtir. 

Tablo 6: Aile ġirketinde EĢlerin ÆalıĢma Durumu 

Tablo 6 incelendiğinde eĢlerin sadece birinin aile Ģirketinde ÑalıĢmakta olduğu, birinin daha önce 

ÑalıĢmıĢ olduğu ve bir kurucunun eĢinin Ģirketin kurulma aĢamasında yardımcı olduğu 

anlaĢılmaktadır. ġirket kurucularının ve diğer kuĢakların eĢlerinin ise Ģirkette ÑalıĢmadığı 

görülmektedir. Meslek tercihlerini genel olarak ev hanımı üzerinde yoğunlaĢtıran eĢlerin eğitim 

durumları da Ñoğunlukla ilkokul ve lise düzeyindedir.  

AraĢtırmaya Katılan KuĢakların ĠĢ Tecrübeleri  

AraĢtırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise; geÑmiĢteki iĢ deneyimleri ve Ģirket kurulurken 

ellerinde olan güvencelerdi. Tablo 7 bu soruların cevapları hakkındaki bilgileri göstermektedir. 
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A Ģirketi 1. kuĢak  Hayır - ―Okur yaz ar değil. ġu an 
ÑalıĢmıyor. Evi idare 

ediyor‖. 

 

A Ģirketi 2. KuĢak  ―Kendi 

Ģirketlerinden 

birinde daha 
önce aktif 

olarak ÑalıĢtı. 

ġu andaki 
Ģirkette hissedar 

ve emekli 
oldu‖.  

Hissedar kendisi imam hatip lisesi 

mezunu. 

- 

C Ģirketi 1. kuĢak 1. KiĢi Hayır - ―Ev hanımı 

Ġlkokul mezunu‖. 

 

- 

C Ģirketi 1. kuĢak 2. KiĢi Hayır - ―EĢim ev hanımı. Ġlkokul 

mezunu‖. 

 

C Ģirketi 2. kuĢak  Hayır - ―EĢim süt ürünleri 

mezunu‖. 

―Kendi mesleğini 

yapmak istedi. 
Dolayısıyla mesleğini 

yapabileceği bir Ģirkette 

ÑalıĢıyor‖. 

E Ģirketi 2. KuĢak  Hayır - ―Ev hanımı. Lise mezunu‖.  

F Ģirketi 1. kuĢak 1. KiĢi Hayır - ―Ev hanımı. Ġlkokul 

mezunu‖. 

 

F Ģirketi 1. kuĢak 2. KiĢi Hayır - ―EĢim ev hanımı. Lise 
mezunu‖. 

 

G Ģirketi 2. kuĢak  Hayır - ―Ġlkokul mezunu ev 
hanımı‖. 

 

H Ģirketi 2. kuĢak 2. KiĢi Evet ―Muhasebede 

ÑalıĢıyor‖. 

―Halen okuyor üniversitede. 

Muhasebe bölümünde‖. 
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Tablo 7: AraĢtırmaya Katılan KuĢakların ĠĢ Tecrübeleri     
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A Ģirketi 1. 
kuĢak  

Evet ―Simit sattım. Akü 
tamirciliği yaptım. 

Dayımın oğlanlarının 

yanında ÑalıĢtım. Sonra 
akü imalatına geÑtik. 

Ġskele iĢine girdik sonra 

da mermer‖. 
 

―Tecrübe kazanmak iÑin. 
Akü tamiri yapabiliyordum. 

Ama fabrikalaĢmak iÑin 

parÑalarını da üretmek 
gerekiyordu. O zamanlar ki 

rekabetten dolayı sektör 

değiĢtirdik.  
Ayrıca önceki iĢ daha 

zorluydu‖. 

 

―Bu iĢi kurmadan önce 
baĢka kurmuĢ olduğum 

bir iĢim vardı ve uzun 

süre oradan takviye 
ettim. O iĢ destekledi‖. 

 

 
 

 

Kendisi 

A Ģirketi 2. 
KuĢak  

Evet ―Memurdum‖. ―Aile Ģirketine yardımcı 
olmak iÑin‖. 

―Emekli maaĢım var‖. Damadı 

B Ģirketi 3. 

KuĢak  

Evet ―ĠĢ analitiği ve iĢ 

geliĢtirme bölümü‖ 

―Mezun olduktan sonra 

olanakları geniĢ olan bir 
Ģehirde yaĢamak istedim. 

Daha sonra aile Ģirketine 
yardımcı olmak iÑin 

bıraktım‖. 

 

Yok 

 

Oğlu 

C Ģirketi 1. 

kuĢak 1. 

KiĢi 

Evet ―Babamla farklı iĢ 

kollarında ÑalıĢtım. 

Aslında o da bir 
giriĢimciydi‖. 

―Zamana ayak uydurmak 

iÑin, piyasaya göre hareket 

etmemiz gerektiği iÑin iĢleri 
değiĢtirdik‖. 

―BaĢlarken yoktu. 

Zaten ilk baĢta ancak 

geÑiniyorduk. 
ġu an kira gelirimiz 

var‖. 

 

 

Kendisi 

C Ģirketi 1. 

kuĢak 2. 
KiĢi 

Evet ―Veterinerlik 

Serbest ÑalıĢtım‖. 

―Geliri azdı‖. 

 

 

Yok 

 

 
KardeĢi 

C Ģirketi 2. 

kuĢak  

Evet ―Dil kursuna gelmek 

isteyen öğrencilere 

aracılık eden firmada‖ 

―Zaten okurken ÑalıĢtım ve 

geÑici bir iĢ olarak 

düĢünmüĢtüm‖. 

 

Yok 

 

Oğlu 

D Ģirketi 2. 
kuĢak  

Hayır ―Mesleğimi yapmam iÑin 
mecburi olduğu iÑin staj 

yaptım‖. 

  
Yok 

 
Kızı 

E Ģirketi 2. 

KuĢak  

Evet ―Yaz tatilinde Ñocukken 

doktorun yanında 

ÑalıĢmıĢtım‖. Onun 
dıĢında babamla ÑalıĢtım 

hep.  

 ―BaĢlangıÑta yoktu. ġu 

an kira gelirleri var‖. 

 

 

Oğlu 

F Ģirketi 1. 

kuĢak 1. 
KiĢi 

Evet ―Almanya‘da aynı 

sektörde ÑalıĢtım‖. 

―Kültürünü beğenmedim‖. ―Emekli maaĢı‖ Kendisi 

F Ģirketi 1. 
kuĢak 2. 

KiĢi 

Evet ―Evet, aynı sektörde genel 
müdür olarak özelde ve 

devlette karayollarında 

ÑalıĢtım‖. 

―Devlet sektörünü 
sevmedim. Kendi iĢimi 

yapmak istedim‖. 

 

―ĠĢi kurarken kira 
geliri vardı. Bir miktar 

da birikmiĢlerim‖. 

 

Kendisi 

G Ģirketi 2. 
kuĢak  

Evet ―Yine babayla 
giriĢimlerimiz oldu‖. 

 ―Kira geliri ve emekli 
aylığı var‖. 

Oğlu 

H Ģirketi 2. 
kuĢak 1. 

KiĢi 

Evet ―1 sene Æalık holdingde 
ÑalıĢtım‖.  

―Kendi Ģirketimde ÑalıĢmak 
istediğim iÑin bıraktım. 

Amacım kurumsal yapıyı 

görmek istememdi‖. 

―Yok 
Fakat tek bir iĢ 

kolumuz yok, riski 

dağıttık‖. 

Oğlu 

H Ģirketi 2. 
kuĢak 2. 

KiĢi 

Evet ―Evet, birÑok iĢte 
ÑalıĢtım. Ayakkabı 

mağazasında satıĢ yaptım. 

Hastanede veri 
hizmetindeydim. Aynı 

firmada güvenlik 

hizmetinin baĢına 
geÑtim‖. 

―Babamın tayini sebebiyle 
pek Ñok iĢ değiĢtirdim‖. 

 

Yok Yeğeninin 
eĢi 
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GeÑmiĢteki iĢ deneyimlerine bakıldığında görüĢme yapılan herkesin daha önce bir iĢ tecrübesi olduğu 

anlaĢılmaktadır. AraĢtırmaya katılan dört kurucu incelendiğinde aynı Ģirketin kurulmasında rol 

oynayan iki ortağın daha önce tecrübe ettiği, iÑinde olduğu sektörde giriĢimlerini sürdürdüklerini, 

birbirinden farklı iki Ģirketin kuruculuğunu yapan aile bireylerinin ise; rekabetten dolayı, zamana ayak 

uydurabilmek iÑin farklı sektörleri tercih ettiği anlaĢılmaktadır. Kurucunun ardından Ģirketin baĢına 

geÑecek diğer kuĢakların ise; genellikle özel sektörü tercih ettiği ve aile Ģirketine yardımcı olmak 

amacıyla iĢi bıraktıkları öğrenilmiĢtir. Ayrıca kiĢilere iflas durumunda geÑimini sağlayabilecekleri 

ekstra gelirlerinin olup olmadığı sorulduğunda hemen hemen hiÑbirinin iflası kurtarabilecek miktarda 

gelirlerinin olmadığı anlaĢılmıĢtır. Katılımcılar, kira gelirleri gibi sabit gelirler ile iĢin sermayesini 

oluĢturabilecek devamını sürdürebilecek kadar birikmiĢ paralarının olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

GiriĢimcilerden Beklentiler ve GiriĢimcilik Özellikleri 

KiĢilerin giriĢimcide olması gereken özellikleri, beklentileri ve sonraki kuĢağa davranıĢ Ģekilleri 

incelenmiĢ ve bu sorulara verilen yanıtlar Tablo 8‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 8: GiriĢimcilerden Beklentiler ve GiriĢimcilik Ézellikleri 

 Sizce Ģirketi kuran ve yöneten 

kiĢide bulunması gereken 

özellikler nelerdir? 

Sizden önceki kuĢağın sizden 

beklentileri nelerdir? Size nasıl 

davrandılar? 

Sizden sonraki kuĢaktan 

beklentileriniz nelerdir? 

 

A Ģirketi 1. 
kuĢak  

―ĠĢ verenden kan Ñıkacak, 
ÑalıĢandan ter Ñıkacak. ĠĢveren her 

konuyu düĢünmek zorunda, her 

riski toplamak zorunda. Riski 
paylaĢtırmasını bilecek. Herkes de 

iĢin ucundan tutacak. Otorite Ģart. 

Ayrıca bayramlarda iĢÑi 
ödüllendirilmeli. ĠĢÑi iĢ yerine 

benim iĢim demeli. Benim iĢim 

derse orada baĢarı var‖. 

 ―Ġdeali olmalı, Ñok zekiden ziyade 
sosyal yönü güÑlü olmalıdır. 

GiriĢken olmalı. Disiplinli olmalı. 

Kurallara uymalı. Geleneklerine 
göreneklerine sahip Ñıkmalı. 

Terbiyeli olmalı‖. 

A Ģirketi 2. 
KuĢak  

―Bilgi (uzmanlık), zeki, hangi iĢi 
kurarsa para kazanır bunu 

görmeli, piyasayı koklayabilmeli, 

ekonomiyi ve siyaseti takip 
edebilmeli, Ñevresi olmalı‖. 

―Briket döktüm, hizarda pazarda 
ÑalıĢtım. Hem okudum hem ÑalıĢtım. 

Hayatı öğrendim. KiĢileri tanıdım.‖ 

 

B Ģirketi 3. 
KuĢak  

―Kararlılık, özveri, giriĢimci, 
muhakeme yeteneği‖ 

―Yeniliğin belirsizliğinden dolayı 
gelenekselliğin ön planda tutulmasını 

istiyorlar. Ailenin her ferdinden 
yardımcı olunması isteniyor. 

Yürütülen mantık kendinin kötüsü 

dıĢın iyisinden iyidir. Buna istinaden 
deneyim iÑin yurtdıĢı seyahatleri 

gerÑekleĢtirdik, iĢ yerinde zaman 

geÑirdim‖. 

 

C Ģirketi 1. 

kuĢak 1. 
KiĢi 

―Ġyi iliĢki iÑinde olmalı, sert 

mizaÑlı olmayacak, babacan, 
paylaĢmayı sevecek, hak 

gözetecek, disiplinli olacak‖. 

―Her Ģeyi o öğretti. Hocamız oldu. 

Doğruluğu haram yememeyi, 
ÑalıĢmanın ibadet olduğunu, herkese 

yardımcı olmayı öğretti‖. 

―ġirketi teknoloji hususunda 

geliĢtirmelerini ve büyütmelerini 
istiyorum‖. 

C Ģirketi 1. 

kuĢak 2. 
KiĢi 

―Aklı kıt, Parası Ñok‖.  ―Beklentim yok‖. 

C Ģirketi 2. 
kuĢak  

―Cesaret, ihtiyaÑ‖ ―Onlar gibi, kendi zamanlarındaki gibi 
ÑalıĢmamızı bekliyorlar. Sürekli iĢin 

konuĢulduğu bir ortamda büyüdüm. 

KüÑükken oyunlarım bile Ģirketteki 
iĢlerle ilgiliydi. Ġlerleyen zamanlarda 

okuyacağım bölüm bu doğrultuda 

seÑildi. Mezun olduğumda Ģirket iÑin 
dönmeye hazır değildim. ġirkete gidip 

iĢ istemek yerine söz sahibi olmak 

istiyordum bundan dolayı hem 
deneyim sağlamak hem de Ģirkette 
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Tablo 8‘e göre, Ģirketi kuran ve yöneten kiĢide bulunması gereken özellikler iÑin verilen yanıtlar 

incelendiğinde; ―iĢini takip etmek/iĢine sahip Ñıkmak‖ ilk sırada verilen yanıt olduğu görülmektedir. 

Ayrıca kiĢilerle iletiĢim araĢtırmaya katılanlar tarafından önem verilen bir diğer özellik olarak 

bulunmuĢtur. AraĢtırmadaki tek kadın giriĢimci ise; erkek giriĢimcilerden farklı olarak dıĢ görünüĢün 

öneminden bahsetmiĢ ve verilen cevaplara ÑeĢitlilik kazandırmıĢtır. GiriĢimcide bulunması gereken 

özellikler kuĢaklar aÑısından incelendiğinde ise, birinci kuĢak aile bireyleri bir giriĢimcinin ―sabırlı, 

hakkaniyetli, iĢine sahip Ñıkan, otoriter, iletiĢim kabiliyeti yüksek ve riski dağıtabilen kiĢi‖ olması 

gerektiğini söylemiĢlerdir. Ġkinci kuĢak giriĢimcinin ―cesaretli, fırsatları görebilen, iĢ hakkında 

gereken uzmanlığa sahip, zeki, iyi bir ekibe sahip, lider, iĢine sahip Ñıkan, dıĢ görünüĢüne dikkat eden 

kiĢi‖ ve üÑüncü kuĢak giriĢimcinin ―özverili olması‖ gerektiğini belirtmiĢtir. ġirket kurucusundan 

genÑ yaĢımla ilgili sorun yaĢamamak 

iÑin Ġngiltere'de yüksek lisans eğitimi 

aldım. Yüksek lisans hem 
uzmanlaĢmamı sağladı hem de yeni 

mezun genÑ birisinin direkt Ģirkette iyi 

bir konumda baĢlamasına olacak 
tepkiyi azalttı. Aslında hayatım 

boyunca bu iĢ iÑin hazırlandım 

diyebilirim‖.   

D Ģirketi 2. 
kuĢak  

―Giyim kuĢam Ñok önemli. 
Kaliteli gözükmeli. Ġlk izlenim 

Ñok önemli bence onun iÑin dıĢ 

görünüĢü iyi olmalı. 
KonuĢmasına, diksiyonuna dikkat 

etmeli‖. 

―Erkek kardeĢim Uluslararası ticaret 
okuyor. Ben de hukuk bitirdim. Artık 

babam iĢleri bırakmak ve iĢleri bizim 

devam ettirmemizi istiyor. 
Êniversiteden önce bu Ģirketin 

geleceğine dair bir plan yoktu fakat 

daha sonra babam bizim devam 
ettirmemizi istedi ve bölüm 

tercihimde Ģirketin gereksinimleri 

etkili oldu. Êniversitede okurken de 
babam hep Ģirkette yer alma 

durumumu empoze etti. Bizim 

iĢlerimizde bu aldığın ders iĢe yarıyor. 
Buna dikkat et gibi yorumları oldu. 

ġirkete iĢe baĢladığımda ise bir adapte 

olma süreci oldu ve babamın 
beklentisi fazlaydı. Biraz zorladı bu 

durum‖. 

 

E Ģirketi 2. 

KuĢak  

―Æok kapsamlı bir Ģekilde iĢine 

sahip Ñıkacak‖. 

―ĠĢin devam etmesini istedi. Babam 

arkadaĢ gibiydi. Balık tutmasını 
öğretti‖. 

 

F Ģirketi 1. 
kuĢak 1. 

KiĢi 

―Sabırlı‖  ―Zaten devam edebileceğini 
düĢünmüyorum. ÆalıĢma sistemleri 

uygun değil‖. 

F Ģirketi 1. 

kuĢak 2. 
KiĢi 

―ĠĢine sahip olmalı, iĢine sahip 

Ñıkmalı. Ġnce fikirli hakkaniyetli 
doğru olmalı‖. 

 ―Beklentim yok‖. 

G Ģirketi 2. 
kuĢak  

―Ġyi bir ekibi olması gerekiyor. 
Uyumlu ÑalıĢan‖ 

―ġirketi belli bir yere kadar zaten 
getirmiĢ. Ahlaklı, dürüst bir Ģekilde 

devam ettirmemi istedi. GiriĢimciliği, 

iĢin sevdirdi. Hala onun 
tecrübelerinden istifade ediyorum‖. 

 

H Ģirketi 2. 

kuĢak 1. 

KiĢi 

―Liderlik‖ ―Dürüstlük. Para her zaman kazanılır. 

Ġtibar zor. 2005te rahmetli oldu. ĠĢin 

baĢına geÑmek iÑin iĢletme okuttu. 
Æocukluktan beri Ģirketlerde 

ÑalıĢıyoruz‖. 

 

H Ģirketi 2. 

kuĢak 2. 

KiĢi 

―Muhasebeden iyi anlaması 

lazım‖. 

―ġirketi ileriye götürmek. Her gelen 

bayrağı yukarı Ñekmek zorunda‖. 
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sonra gelen kuĢaklara kurucunun beklentilerini sorulduğunda ise ―Ģirketin devamını sağlamak‖ 

yanıtının nispeten Ñok olduğunu görülmektedir. Ġkinci kuĢaklar yetiĢtirilirken Ģirketin baĢına 

geÑmeleri gibi bir beklentinin olduğunu ve birinci kuĢakların onları yöneticiliğe hazırladıkları 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca kurucuların Ñocukları yöneticiliğe hazırlarken kendi yollarından gitmelerini 

beklediklerini, nispeten yeniliğe, farklı yönetim tarzlarına kapalı oldukları anlaĢılmaktadır. Aile Ģirketi 

kurucularının sonraki kuĢaktan beklentinin Ñok düĢük olduğu hatta bir beklentinin olmadığı 

görülmektedir.  

Kurucuların Motivasyon Kaynakları 

Aile Ģirketlerinin kurucularına ailede örnek aldığı, motivasyon kaynağını oluĢturduğu baĢka 

giriĢimcilerin olup olmadığı ve aileden destek alıp almadıkları sorulmuĢtur. Verilen yanıtlar Tablo 

9‘da listelenmiĢtir. 

Tablo 9: Kurucuların Motivasyon Kaynakları 

    

Tablo 9 incelendiğinde ise üÑ Ģirketin ikisinin kurucularının ailelerinde baĢka giriĢimcilerin de olduğu 

görülmektedir. Türkiye‘deki giriĢimciler de incelendiğinde Ñoğunun babası tüccar ya da iĢ adamı 

olduğu tespit edilmiĢtir (Güney ve Æetin, 2003:197). BaĢka bir deyiĢle ailedeki giriĢimciler de 

giriĢimci güdünün ortaya Ñıkmasında bir sebep oluĢturmaktadır. ÊÑ Ģirketten ikisi aile bireyleri ile 

birlikte kurulmuĢ olduğu ve hala yanlarında aile bireylerinin yer aldığı gözlenirken maddi olmasa dahi 

aile üyelerinden manevi destek aldıklarını ifade etmiĢlerdir. 4 kurucumuzdan 2 tanesi eĢlerinin 

desteğinden bahsetmiĢlerdir. Literatürde de eĢlerin maddi manevi desteklerine değinilmiĢ ve rekabet 

avantajı kazanma noktasında önemli rollerinin olduğu, özellikle finansal kriz zamanlarında bu 

desteğin krizi atlatmada yardımcı olduğu vurgulanmıĢtır (Reyhanoğlu ve Sırkıntıoğlu, 2016: 582). 

Aile ġirketlerinde Varis Planı  

Tablo 10 katılımcıların varis planı ile ilgili ifadelerini iÑermektedir. 

Tablo 10: Aile ġirketlerinde Varis Planı 

 ġirketin varisi olarak kimi ya da kimleri görüyorsunuz?  Neden? 

A Ģirketi  ―Kim hak ederse o geÑer baĢa. Bu noktada en Ñok dikkat edilen husus ise tecrübe. Bizde ben olayı yok biz 
var. Herkesin farklı departmanlarda görevi var zaten. Bizde önemli olan baĢa geÑmek değil. Torunum 

geÑecek. Bana benzeyen kiĢilik özellikleri var‖. 

B Ģirketi  ―YaĢ büyüklüğüne göre geÑmesi gerekir‖. 

C Ģirketi  ―KesinleĢmiĢ bir varis yok fakat muhtemelen erkek kardeĢim geÑecek yönetime. Bu durumun büyük oranda 

nedeni bölümünü okuyor olması hem de bir miktar erkek olması‖. 

D Ģirketi ―Daha belli değil. Kızlarımın evlilik durumu ve iĢe devam etme durumu belli değil‖. 

E Ģirketi ―Tam olarak belli değil‖. 

 Ailenizde 

kendi iĢine 

sahip olan var 

mı? 

Hangi aile üyeleri ile iĢe 

baĢladınız? ġu an kaçı ile 

birlikte devam 

ediyorsunuz? Neden? 

ġirketinizi kurarken eĢiniz veya aileniz destek oldu mu? 

Nasıl? 

 

A Ģirketi 1. 
kuĢak  

Yok ―9 arkadaĢ kurduk. 1 sene 
sonra zarar ediyor bu iĢ 

kazanÑlı değil diye 

bıraktılar. ġu an tek 
baĢınayım‖. 

―EĢim manevi olarak destekledi. Hep zorladı. Fabrikanın 
%70 iĢini eĢime borÑluyum.% 30 u benim. Mesela 

mesaiden sonra ikimiz kalırdık bir 8 saat de biz ÑalıĢırdık. 

Babam hiÑ sormuyordu ne yaptığımı ve bir gün sordum 
merak etmiyor musun diye. Dedi ki her geldiğimde orada 

ĢiĢeler Ñoğalıyordu. 5 iken 6 oluyordu‖. 

C Ģirketi 1. 

kuĢak 1. KiĢi 

KardeĢ, baba ―Baba ile baĢladım. ġu an 

kardeĢlerimin biri yanımda. 
Babam vefat etti‖. 

―Annemin manevi desteği oldu. Fakat maddi bir destek 

yok‖. 

F Ģirketi 1. 
kuĢak 1. KiĢi 

Yok ―Damatla birlikte baĢladım. 
Devam‖. 

―Manevi olarak destek vardı. Maddi destek yok‖. 

F Ģirketi 1. 

kuĢak 2. KiĢi 

Dayı ―Kayınpederimle baĢladım. 

Hala devam ediyor‖. 

―Manevi aÑıdan desteklediler. EĢim maddi manevi‖. 
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F Ģirketi ―Yok‖. 

G Ģirketi  ―Oğul. Maden sektörü olduğu iÑin ocak ve fabrika bir bütün. Ocakta kadınların ÑalıĢması pek yaygın değil. 

Fakat isterse destek olurum. Æocukları farklı departmanlara bölerek ekibi ortaya Ñıkarmaya ÑalıĢıyorum. 

Adayları isteklerine, iĢin doğasına uygun olmalarına göre seÑeceğim. Ézgüven önemli ayrıca‖. 

H Ģirketi  ―Yok. Büyüklük sıralaması‖. 

  

Buna göre; düĢünülen varislere bakıldığında en önemli etkenlerin yaĢa göre büyüklük sıralaması ve 

cinsiyetin önemli olduğu görülmektedir.  

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

GiriĢimcilik ülkenin ekonomisini etkileyen önemli bir etken olması sebebiyle birÑok aÑıdan 

araĢtırılmaktadır. Bu ÑalıĢmada da giriĢimciliğe aile Ģirketlerindeki farklı kuĢaklar perspektifinden 

bakılmıĢtır ve önceki kuĢağın sonraki kuĢağı nasıl yetiĢtirdiği, kurucunun ve kuĢakların beklentisi, 

üzerlerinde hissettikleri sorumluluk, bir kuĢağın diğer kuĢaktan bekledikleri üzerine 8 farklı aile 

Ģirketinden 13 kiĢinin yer aldığı yarı yapılandırılmıĢ yüz yüze görüĢmeler sayesinde Ñıkarımlarda 

bulunulmuĢtur. Yapılan görüĢme sonuÑlardan ilki giriĢimci olmada ailenin etkisi hakkındadır. 

KardeĢlerin mesleklerine bakıldığında giriĢimci ile aynı atmosferde yetiĢen kardeĢlerin hepsinde 

giriĢimcilik eğilimi ve sonucunda Ģirket sahibi olması beklenirken giriĢimci sayısının az olduğu 

görülmüĢtür. Ayrıca hem kurucularda kardeĢlerini Ģirketlerine dÍhil etme, hem de kardeĢlerinde 

Ģirketlere girme talebinin olmaması ve farklı Ģirketlerde ÑalıĢmaları beklenmeyen bir sonuÑtur. Bu 

durum belki de kayırmanın Ģirketlerde azaldığını gösterir nitelikte olabilir. Kurucuların ve diğer 

kuĢakların Ñocukları incelendiğinde ise staj yapma kültürünün az olduğu görülmektedir. ĠĢletmenin 

sürdürülmesi sorumluluğunu alan sonraki kuĢakların küÑük yaĢlardan itibaren Ģirkette ÑalıĢması 

beklenen bir sonuÑken tam tersi bir sonuca ulaĢılması stajın daha resmi bir terim olarak algılanması 

nedeniyle olabilir. Ayrıca Ñocukların okumak istedikleri bölümleri kendi tercihleri doğrultusunda 

yapmıĢ olmaları ve seÑilen bölümlerin genellikle iĢletmeyi destekleyecek eğitimleri veren bölümler 

olması hem iĢletme kurucularının beklentisinin olmadığını ve bunun iÑin bölüm konusunda diretme 

yoluna gitmediğini hem de Ñocukların diretme olmadan uygun bölüm tercihi yapmaları üstlerinde 

hissettikleri sorumluluk duygusunu destekleyen bir olgudur. ġirketi kuran ve yöneten kiĢide olması 

gereken özellikler konusunda kuruculardan gelen ortak yanıt ―iĢin takibi‖ ile ―iletiĢim‖ iken 

kuĢaklardan gelen yanıtlar ÑeĢitlenmektedir. Fakat Ģirketin baĢına geÑecek kiĢi seÑilirken bir 

giriĢimciden beklediklerini arz ettikleri özelliklere bakılmadığı görülmektedir. KiĢisel özelliklerinden 

ziyade yaĢ büyüklüğü sıralaması ve cinsiyet belirleyici etkenlerdir. ġirketi devam ettirecek kuĢağın 

erkek olmasına önem verdikleri anlaĢılmaktadır. Literatüre göre de, tarih boyunca kız Ñocukları aile 

Ģirketlerinin yönetim kadrolarında düĢünülmemiĢtir (Vera ve Dean, 2005: 324). Fakat Reyhanoğlu ve 

Sırkıntıoğlu (2016: 582) yapmıĢ oldukları bir ÑalıĢmada kız Ñocukların aile Ģirketlerinde ÑalıĢmasının 

baba ile yakın duygusal bağ oluĢturmaları ve onları rakip olarak görmemeleri sebebiyle daha yüksek 

performansın ortaya Ñıktığından bahsetmiĢlerdir. Dolayısıyla kız Ñocukları Ģirketin verimliliğini 

arttırmak iÑin iĢin iÑine dÍhil etmeleri yararlı olacaktır. Sadece yönetime geÑecek kiĢi belirlerken değil 

aynı zamanda Ģirkette ÑalıĢacak kiĢilerin belirlenmesinde de erkek olmak önemli faktördür. ĠĢletmede 

ÑalıĢmayan aile üyelerine bakıldığında büyük bir Ñoğunluğu kadınların oluĢturduğu ve Ģirkette 

ÑalıĢanların baskın bir Ģekilde erkek olduğu görülmektedir. Bu durum eĢlerin ÑalıĢmamasını ve 

örneklem oluĢtururken kadın erkek oranının 1'e 12 olmasını da aÑıklamaktadır. Ġlgili alınyazında da 

kadının iĢin iÑine dÍhil edilme ve bir giriĢimci olma sürecinde birÑok sorunla karĢılaĢtığı tespit 

edilmiĢtir. Kadının erkeğin kontrolünde ve yönetiminde olmasını doğru bulan ve ÑalıĢmaktan ziyade 

evde oturması gerektiğini savunan geleneksel inanÑ sistemi, kadın iĢi ve erkek iĢi gibi ayırımlarda 

bulunan cinsiyete dayalı rol ayrımcılığı, sırf cinsiyetinden dolayı hak ettiği yeri almasını önleyen cam 

tavan engeli, kadına iĢ yaĢamında duyulan güven eksikliği, baĢarısız olacağı inancı, iĢ yerinde olduğu 

kadar evde de Ñocuk bakma ve ev iĢleri gibi yükümlülüklerinden kaynaklanan zaman darlığı, rol 

model alacakları kadın giriĢimcilerin azlığı gibi kadın olmaktan kaynaklanan sorunlar literatürde yer 

almaktadır (Soysal, 2010: 78).  Büyük olan aile bireyinin yönetime geÑme uygulaması ise; hem 

büyüğe duyulan saygıdan yani kültürel öğeden hem de aile iÑindeki ÑatıĢmaların önlenmesi aÑısından 

Ñözüm niteliğinde görüldüğü iÑin olabilir. Bir giriĢimci nasıl olmalıdır hakkında verilen cevapların 

literatür ile benzer olduğu görülmektedir. Bu durum özellikle sonraki neslin eğitim düzeyindeki 

artıĢtan kaynaklanabilir fakat uygulamaya daha aksetmemiĢ bir farkındalık mevcuttur. Ayrıca risk 

almayı sevmeyen bir toplum olarak giriĢimci adaylarının gerÑekten risk alıp almadığı da ölÑülmek 
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istenmiĢtir. Ġflas durumunda kaybedilen para kiĢi iÑin Ñok değerli değilse bu durum kiĢinin Ñok riskli 

bir iĢin iÑine girmediğini göstermektedir fakat baĢlangıÑtaki gelirleri sorulduğunda verilen cevaplar 

yüksek meblağları iÑermemesi ve iflas eĢiğine gelmemek iÑin farklı sektörlere geÑiĢlerin yapılması bu 

riskin büyük olduğunu göstermektedir.         
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MELEK YATIRIMCI KAVRAMI VE TÜRKĠYE’DE MELEK YATIRIMCILIK 

SÜRECĠ 

 

THE CONCEPT OF ANGEL INVESTOR AND ANGEL INVESTING PROCESS IN 

TURKEY 

                               

Pınar AYTEKĠN 

DoÑ. Dr., Ġzmir Demokrasi Êniversitesi, Ġ.Ġ.B.F., ĠĢletme Bölümü, pinar.aytekin@idu.edu.tr 

Merve KARATAġ  

Yüksek Lisans Éğrencisi, Ġzmir Demokrasi Êniversitesi, mervtrgt@gmail.com  

                     

Özet 

Ġnsanların daha Ñok kalıplaĢmıĢ meslek ÑeĢitlerine yönelmelerinden, daha doğrusu riskten 

kaÑınmalarından dolayı yeterince geliĢemeyen giriĢimcilik son yıllarda önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Ézellikle dıĢa bağımlı olmamak ve istihdamın artması iÑin giriĢimciliğin 

geliĢmesi ve desteklenmesi ülkenin geleceği aÑısından Ñok önemlidir. Bu doğrultuda, 

giriĢimcilerin ve giriĢimci olmak isteyenlerin gerekli eğitimlerle ve ÑeĢitli teĢviklerle 

desteklenmesi ve önünün aÑılması gerekmektedir.   

ÆalıĢmada, giriĢimciliğin geliĢmesi aÑısından önemli bir finansman kaynağı olan melek 

yatırımcı kavramını aÑıklamak ve Türkiye‘de melek yatırımcılık sürecinin nasıl gerÑekleĢtiği 

hakkında bilgi vermektir. Bu kapsamda; EGĠAD Ñatısı altındaki bazı melek yatırımcılarla 

görüĢmeler yapılmıĢ, aynı zamanda kurumdan konuyla ilgili bilgiler alınmıĢtır. Elde edilen 

bilgiler doğrultusunda; melek yatırımcılığın hızlı geliĢim gösterdiğini, bununla birlikte 

büyümekte olan bu alanın Türkiye‘de yeterince bilinmediğini söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Melek Yatırımcı, Melek Yatırımcılık Süreci 

 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

GiriĢimcilik kavramının tarihsel kökeni incelendiğinde, kavramın Fransızca ―entreprendre‖ 

kelimesinden geldiği ve ―bir Ģey yapma‖ anlamına geldiği görülmektedir. GiriĢimci, 4 üretim 

faktöründen biridir. En genel tabirle, mal ve hizmet üretmek iÑin diğer 3 üretim faktörünü bir 

araya getirerek gerekli riski alma ve becerilere sahip olmadır. (Griffin ve Pustay, 2001:9) 

GiriĢimciliği ekonomi literatüründe ilk olarak tanıtan Fransız düĢünürlerin en ünlülerinden 

biri olan Ġrlanda doğumlu Richard Cantillon‘dur (Landström, 2005:28).  

Collewaert‘e (2012) göre, ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir paya sahip olan 

giriĢimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve yaratıcı fikirlere finansman sağlanması oldukÑa 

önemlidir. GiriĢimciliğin finansmanı aÑısından ÑeĢitli yollar bulunmaktadır. Bu yollardan 

biri, son yıllarda popüler hale gelmeye baĢlayan melek yatırımcılıktır.   

Melek kavramı; tarihte ilk olarak Broadway‘deki borsa tüccarlarının Broadway gösterilerinin 

devam etmesi iÑin, katma değeri yüksek, riskli yatırımlar yapan zenginleri etkilemek iÑin 

kullanılmıĢtır (Benjamin ve Margulis, 2005). Türkiye‘de 15 ġubat 2013 tarihinde ‗Bireysel 

Katılım Yatırımcısı‘ adıyla mevzuata girmiĢ olan melek yatırımcı kiĢisel varlıklarını, 

tecrübelerini ve birikimlerini baĢlangıÑ veya büyüme aĢamasındaki giriĢimlere aktarmak 

üzere yatırım yapan gerÑek kiĢidir. Finansman sıkıntısı yaĢayan giriĢimlere kaynak 

aktarmaları ve ilaveten danıĢmanlık desteği sunmaları isimlerine ‗melek‘ sıfatı 

kazandırmıĢtır. Melek yatırımcılar, yaptıkları yatırım tutarı karĢılığında giriĢim Ģirketinden 

hisse almakla birlikte, Ģirkete bireysel destek ve danıĢmanlık hizmeti sunmaktadır. Melek 

yatırımcı, 3-5 yıl gibi bir süre Ģirkette kaldıktan ve Ģirket piyasa değerinde artıĢa geÑtikten 

sonra ÑıkıĢ yapabilmektedir. Êlkemizde yatırımcı kriterlerini karĢılayan 10 bine yakın kiĢini 
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olabileceği tahmin edilmektedir. Bugün ülkemizde 450 melek yatırımcı olduğu ve bunların 

geÑen yıl 40 milyon TL‘lik yatırıma imza attığı düĢünülmektedir (Egiad Yarın Dergisi, 

2016:12-15).  

BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, 15 ġubat 2013 tarihinde faaliyete alınan Bireysel Katılım 

Sermayesi Sistemi (BKS) ve Melek Yatırımcı Ağları hakkında 2017 ikinci Ñeyrek raporunda 

sunduğu bilgiler doğrultusunda, BKS lisanslı yatırımcı sayısının 424 olduğunu belirtmiĢtir 

(BKS Ġlerleme Raporu 2. Æeyrek, 2017:17). 

Lisanssız ile lisanslı melek yatırım arasındaki fark, lisanslı melek yatırımcının vergi 

avantajına sahip olmasıdır. Hazine müsteĢarlığından lisans alınması dahilinde yapılan 

yatırımların %75‘i veya tamamı gelir vergisi beyannamelerinde gider olarak 

yazılabilmektedir (Æırak, ―Melek yatırımcı lisansı nasıl alınır?‖ www.ugurcirak.com). 

   

Melek yatırımcılar, melek yatırım ağları sayesinde giriĢimcilerle bir platformda 

buluĢmaktadır. Türkiye‘de akredite edilmiĢ BKY (Bireysel Katılım Yatırımcısı) ağları 

Ģöyledir (BKS Ġlerleme Raporu 3. Æeyrek, 2017): (1) Behariye Melek Yatırım, (2) BIC, (3) 

Bumed Bussines Angels, (4) Egiad, (5) Etohum, (6) Galata Bussines Angels, (7) Ġstanbul 

Melek Yatırımcı Merkezi, (8) Keinetsu Forum Ġstanbul, (9) ġirket Ortağım, (10) Metutech-

Ban ĠĢ Melekleri Ağı, (11) Eran Erciyes Melek Yatırım Ağı. 

Éncü vd.‘ne (2013) göre, melek yatırımcılar; (1) Ñoğunluğu erkektir, (2) 35-65 yaĢ 

aralığındadır, (3) baĢarılı bir deneyime sahiptir, (4) finansman sağladıkları Ģirketlerin 

yönetiminde aktif rol almayı istemektedir, (5) birbirlerinden bağımsız veya grup olarak 

hareket edebilmektedir, (6) en Ñok Ar-Ge, sağlık, yazılım, biyoteknoloji sektörlerine 

yönelmektedir.   

Melek Yatırımcılar; giriĢimci firmalara yatırım yapmanın yanı sıra, o firmanın yönetim, 

pazarlama gibi karar alma alanlarında rol oynamakta ve kendi tecrübeleri ile katkıda 

bulunmaktadır (Wiltbanki, 2009). Melek yatırımcılar, giriĢimcinin yeni pazarlar bulma, ürün 

geliĢtirme gibi ÑalıĢmalarına da destek olmaktadır. Yatırım yaptıkları firmanın gelecekte 

geliĢimini arzulayan melek yatırımcılar, firmaya ÑeĢitli katkılarda bulunarak firmanın uzun 

vadedeki baĢarısı üzerinde etki sahibi olmak istemektedir (Landström,1998). Melek 

yatırımcının giriĢimciyi ÑeĢitli konularda maddi/manevi destekliyor olması onun önünü 

görebilmesi ve güvenle adım atması aÑısından Ñok önemlidir.  

Bu ÑalıĢmanın amacı giriĢimciliğin geliĢmesi aÑısından önemli bir yere sahip olan melek 

yatırımcı ve melek yatırımcılık süreci hakkında bilgi vermektir. Böylece melek yatırımcının 

daha iyi tanınması ve bu yatırımcılık Ģeklinin süreÑ ve kapsam aÑısından anlaĢılması 

hedeflenmektedir.  

 

Yöntem 

AraĢtırmada; melek yatırımcının özellikleri ve Türkiye‘de nasıl melek yatırımcı olunduğu 

hakkında bilgi vermek amacıyla, bir melek yatırımcı ağı olan EGĠAD‘a üye olan melek 

yatırımcılarla görüĢmeler yapılmıĢ ve aynı zamanda kurumdan da konuyla ilgili bilgiler 

toplanmıĢtır. Derlenen bu bilgiler özet haline getirilmiĢtir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Yapılan görüĢmelerden elde edilen ve EGĠAD‘dan alınan bilgileri Ģu Ģekilde özetlemek 

mümkündür: 

1. Melek yatırımda koordinasyon 

Melek yatırımda koordinasyon, melek yatırım ağlarıyla sağlanmaktadır. Belirlenen kriterlere 

uygun iĢ ve giriĢim fikirleri, iĢ planlarına dönüĢtürmek Ģartıyla sistem iÑinde yer alan 
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yatırımcıların görüĢüne sunulmaktadır. Melek yatırım ağındaki potansiyel yatırımcılar 

deneyim ve birikimleri sayesinde karĢılaĢtıkları giriĢimcilere finansman imkanı sunmaktadır. 

Hemen hemen her melek yatırım ağı baĢvuruları web sitesi üzerinden gizlilik Ģartıyla kabul 

edilmektedir. Gönderilen projeler değerlendirmeye alınmaktadır, fakat her yatırım yapılacağı 

konusunda bir kesinlik yoktur.  

2. Melek yatırımcı için projenin gereklilikleri 

Melek yatırımcılar giriĢimcilerden tutarlı bir iĢ planı, özgüven, projeye hÍkimiyet, öneri ve 

yeni fikirlere aÑık olmalarını beklemektedir. Yapılacak olan yatırımın günümüz geliĢen 

sektörlerinden olması tercih edilmektedir. Son zamanlarda Ar-Ge, ĠletiĢim, Gen 

Teknolojileri, Sağlık, Yenilenebilir Enerji gibi sektörler onlar iÑin dikkat Ñekici yatırım 

alanlarıdır. Melek yatırımcı; büyüme potansiyeli olan, istihdam yaratabilecek, rekabet 

üstünlüğü sağlayabilecek projelere daha Ñok ilgi göstermektedir. Projelerin test edilmiĢ 

olmasına, telif hakkının alınmıĢ olmasına sadece bir fikirle kalmıĢ olmamasına dikkat 

etmektedir. 

3. Yatırımcıdan beklentiler 

GiriĢimcinin asıl amacı, melek yatırımcıdan finansman desteği almaktır. Bunun yanı sıra 

melek yatırımcının deneyim ve bilgisinden yararlanmak adına mentorluk desteği de 

beklemekte, ondan projesine yeterli ilgiyi göstererek önyargılardan arınmıĢ bir Ģekilde 

yaklaĢım sergilemesini istemektedir. 

4. GiriĢimcinin fikirlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

Web sitesi üzerinden baĢvuru yapan giriĢimcinin projesi melek yatırımcılar tarafından 

incelenmektedir. Eğer hayata geÑirilmeye değer bulunur ise, iĢ planının giriĢimci tarafından 

sunulması istenmektedir. Sunum değerlendirmesinden sonra görüĢme Ģeklinde gerÑekleĢen 

panelde bir melek yatırımcı ile eĢleĢmesi sağlanmaktadır. 

5. Melek yatırımda yatırım ve ortaklık esasları 

Melek yatırımcılar ve giriĢimciler arasında yapılacak olan ÑalıĢmada devlet teĢvikinin alınıp 

alınmaması farklı süreÑler doğurmaktadır. Devlet teĢvikinden yararlanılıyor ise projeye 

lisanslı yatırımcıların destek verdiği anlaĢılmaktadır. Kanun tarafından konulan Ģartları 

sağlayan melek yatırımcı, yatırım yapılan iĢtirak hisselerinin alıĢ bedellerinin %75‘ini 2 tam 

yıl elde tutması Ģartı ile yıllık beyannamede bildirilen kazanÑ ve iratlardan indirebilir. 

TeĢvikten yararlanılmaması durumunda, taraflar sözleĢme serbestisi iÑinde hareket 

edebilmektedir.         

 

Sonuç ve Öneriler 

Yeterince finansal destek bulamama, güvensizlik, risk alamama, bilgisizlik ya da 

tecrübesizlik gibi nedenlerden dolayı pek Ñok giriĢimci kafasındaki yaratıcı, geleceği parlak, 

kar getirme ihtimali yüksek fikir ya da fikirlerini gerÑekleĢtirmekten vazgeÑmektedir. 

Güvenli ve emin adımlarla baĢlamak ve yola devam etmek iÑin bir desteğe ihtiyaÑ 

duymaktadır. Bu noktada; kendisine istediği finansal desteği verebilecek, ona yol 

gösterebilecek ve ufkunu aÑabilecek bir kiĢi olarak melek yatırımcı karĢımıza Ñıkmaktadır. 

Bu ÑalıĢmada; melek yatırımcı kavramı ve melek yatırımcıların özellikleri, Türkiye‘deki 

konumu, amaÑları ve melek yatırımcılığın iĢleyiĢi hakkında bilgiler verilmiĢtir. Melek 

yatırımcılar aslında sadece kar elde etmek iÑin değil, sosyal sorumluluk gereği de bu 

yatırımlara önem vermektedir. Êlke ekonomisinin ve sosyal hayatın geliĢiminde önemli bir 

rolü olan melek yatırımcının, giriĢimcilik faaliyetlerine finansman sağlamanın yanı sıra; 

yönetim, pazarlama, ürün geliĢtirme, yeni pazarlar bulma gibi ÑeĢitli konularda bilgi ve 

tecrübesiyle yol gösterici olması; giriĢimcinin geliĢmesi, kar elde etmesi ve uzun vadede 

baĢarılı olabilmesi aÑısından Ñok değerlidir. Türkiye‘de melek yatırımcıların sayısının 

artması hem giriĢimcilerin sayısının artmasına hem de ülke ekonomisinin geliĢmesine katkı 
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sağlayacaktır. Ayrıca melek yatırımcının sunduğu maddi/manevi destekle giriĢimci emin 

adımlarla yürüyecek ve daha az hata yapacaktır. Bu doğrultuda, lisanslı melek yatırımcı 

sayısının arttırılması iÑin ÑalıĢmalar yapılmasında fayda vardır.  
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ÖZ YETERLĠLĠK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLĠKLERĠ VE 

GĠRĠġĠMCĠLĠK NĠYETĠ  

Atılhan Naktiyok 
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Ülke Hilal Çelik Ağırman 
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Özet: Bu ÑalıĢmanın amacı, bireylerin duygusal zeka özelliklerinin giriĢimcilik niyetleri üzerindeki etkisinde öz 

yeterlilik algılarının aracılık rolünü değerlendirilmesidir. AraĢtırmaya iliĢkin verilere, Erzurum Atatürk 

Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü öğrencisi olan 238 katılımcıya anket uygulanarak 

ulaĢılmıĢtır. ÆalıĢmaya konu olan değiĢkenler arasındaki iliĢkileri incelemek amacıyla oluĢturulan model yapısal 

eĢitlik modeli ile test edilmiĢtir. Analiz sonuÑları, katılımcıların duygusal zeka özelliklerinin giriĢimcilik niyetleri 

üzerindeki etkisinde öz yeterlilik algılarının tam aracılık rolü olduğunu göstermiĢtir. ÆalıĢmada, giriĢimcilik 

niyeti üzerine gerÑekleĢtirilen daha önceki araĢtırmalardan farklı olarak duygusal zekanın giriĢimcilik niyetinin 

ortaya Ñıkmasındaki etkisi ve öz yeterliliğin bu iliĢkideki rolü vurgulanmakta ve elde edilen sonuÑlar, ilgili 

literatür kapsamında tartıĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka özellikleri, öz yeterlilik, giriĢimcilik niyeti. 

GĠRĠġ VE ÇALġMANIN AMACI 

GiriĢimcilik, planlı ve kasıtlı bir davranıĢı ifade etmektedir. Söz konusu planlı ve kasıtlı 

davranıĢların temelinde ise niyet yatmaktadır. Bu bakımdan bireylerin kendi Ñevrelerindeki 

fırsatları belirlemek ve bu fırsatlardan değer yaratmak iÑin giriĢimcilik niyetine sahip 

olmaları gerekmektedir. GiriĢimcilik niyeti, belirlenen bir amaca dikkati yönlendiren ve söz 

konusu amacı gerÑekleĢtirmek iÑin eylemde bulunan bilinÑli bir zihin halidir (Ferreira ve 

diğ., 2008: 428). Algıya dayalı olması bakımından niyet, öğrenilebilir ve koĢullara bağlı 

olarak değiĢkenlik gösterebilir niteliktedir (Kreuger ve diğ., 2000: 93). Bu nedenle, algı ve 

tutumlar ne kadar güÑlü ise, kasıtlı davranıĢa yönelik niyet de o denli güÑlü olacaktır 

(Douglas ve Fitzsimmons, 2013: 117).  

GiriĢimciliğin baĢlangıÑ noktası olarak kabul edebileceğimiz giriĢimcilik niyetinin ortaya 

Ñıkması ve güÑlenmesinin merkezinde bireyin biliĢsel ve duygusal anlamda kendini yeterli 

görmesi yer almaktadır (McGee ve diğ., 2009: 965). Bu nedenle öz yeterlilik algısının 

bireylerin giriĢimcilik niyetini harekete geÑirecek temel faktörlerden biri olduğu ifade 

edilebilecektir. Éz-yeterlik bir bireyin hayatındaki olayları kontrol altına almak iÑin gereken 

motivasyonu, biliĢsel kaynakları ve davranıĢ Ģekillerini harekete geÑirme yetenekleridir 

(Wood ve Bandura, 1989: 364). GiriĢimciliğe yönelik öz yeterlilik algısı ise bireyin 

giriĢimciliğe iliĢkin rolleri ve görevleri yerine getirme yeteneğine iliĢkin sahip olduğu 

inanÑtır. (Chen ve diğ., 1998: 295).  Boyd ve Vozikis (1994), öz yeterlilik algısının hem 

giriĢimcilik niyetinin gücünü hem de söz konusu niyetin giriĢimcilik eylemlerine neden olma 

ihtimalini belirlemede önemli bir aÑıklayıcı değiĢken olduğunu belirtmiĢtir. Ġlgili yazında da 

öz yeterlilik algısı ile giriĢimcilik niyeti arasındaki olumlu yönlü iliĢkiyi destekler nitelikte 

birÑok ÑalıĢma bulunmaktadır (Chen ve diğ., 1998; Jung ve diğ., 2001; Naktiyok ve diğ., 
2010). 

Éz yeterlilik algısının yanı sıra giriĢimcilik niyeti üzerinde bireylerin yetenek ve kiĢilik 

özellikleri gibi bireysel faktörler de etkilidir (Lee ve Peterson, 2000: 402). KeĢfetme arzusu 
olan, enerji dolu ve yaratıcı kiĢilikle iliĢkilendirilen giriĢimcilik olgusu fırsatları farkına 

varan, oluĢturan ve değerlendirebilen kiĢilere atfedilmektedir (Boren, 2010: 54). Bu nedenle 

giriĢimciyi etkileyen Ñevresel faktörlerden ziyade giriĢimcinin tutum ve davranıĢlarına yön 

veren duygusal, biliĢsel ve psikolojik faktörlerin üzerinde durulması gerekmektedir. Bireyin 

duygusal, biliĢsel ve psikolojik durumunun bir yansıması olan duygularının ve duygu 

yönetiminin, giriĢimcilik ile iliĢkisine yönelik ÑalıĢmalar (Grichnik ve diğ., 2010; Patzelt ve 

Shepherd, 2011; Yanık ve diğ., 2017) giriĢimcilerin hem kendi duygularını hem de 

baĢkalarının duygularını anlama ve yönetme kapasitelerinin önemini vurgulamaktadır. 

Duyguları ifade eden, düĢünmeyi kolaylaĢtırmak iÑin duyguları kullanan, duygularla anlayan 

ve tartıĢan, duygular aracılığıyla etkili iletiĢim kurmayı sağlayan bir yetenek olan duygusal 
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zekanın (Zakarevicius ve Zuperka, 2010) bu anlamda giriĢimcilik niyeti üzerinde etkili bir 

faktör olabileceği öngörülebilecektir. Petrides ve Furnham (2001), duygusal zekayı 

baĢkalarının duygularını anlama ve etkili bir iliĢki kurma becerisi olarak tanımlamaktadır. 

Aynı zamanda Petrides ve Furnham (2001), öz yeterlilik ve duygusal zeka kavramlarını 

bütünleĢtirerek iki temel duygusal zeka kavramı olduğunu ve aralarında temel ayırımlar 

olduğunu vurgulamaktadır. Biri kiĢisel özellik olarak duygusal zeka, diğeri bilgiyi iĢlemleme 

süreci yeteneği olarak duygusal zeka olarak tanımlanmaktadır. AraĢtırmacıların ―duygusal öz 

yeterlilik‖ Ģeklinde aÑıkladıkları kiĢisel özellik olarak duygusal zeka modeline göre; 

duygusal zekayla ilgili beceriler, gerÑekte var olan değil, algılanan becerilerdir ve kiĢisel 

beyana dayalı olarak ölÑülürler (Petrides ve Furnham, 2001: 430). Bu yönüyle duygusal öz 

yeterlilik duyguyla ilgili bilgiyi algılama ve düzenlemedeki bireysel farklılıklara iĢaret 

etmektedir. Duygusal zeka özelliği ise kiĢilik kavramı iÑerisine yerleĢtirilmekte ve bireyin 
kendini değerlendirme envanterleriyle ölÑmektedir (Deniz ve diğ., 2013: 410). Duygusal 

zeka özelliğinin bireyin algısına dayanması benzer bir algısal kavram olan öz yeterlilik ile 

iliĢkili olabileceğini düĢündürmektedir. Æünkü duygusal zekaya iliĢkin özellikleri taĢıdığını 

düĢünen birey hedeflerini gerÑekleĢtirme aÑısından kendini yeterli görebilecektir. 

KiĢinin kendi hislerini ve duygularını olduğu kadar baĢkalarının duygu ve hislerini 

izleyebilme yeteneği olarak tanımlanan duygusal zeka, duyguların tanımlanması ve 

iĢlenmesine yardımcı olur. Duygusal zeka bireyin etrafındaki olan biteni daha kolay 

algılamasını, iliĢkilerini daha etkin bir Ģekilde yönetmesini, kendini ve etrafındakilerin 

amaÑlarına ulaĢma hususunda motive etmesini sağlayabilecek bir kapasitedir (Boren, 2010: 

56).  Dolayısıyla, duygusal zeka giriĢimci davranıĢ üzerinde etkili olmasının yanında bireysel 

giriĢimci davranıĢı öngörmede de önemli bir faktör olacaktır (Zampetakis ve diğerleri, 2009: 

168). Neghabi ve ÑalıĢma arkadaĢları (2001) duygusal zekanın yaratıcılık üzerinde pozitif bir 
etkisi olduğunu ifade etmektedir. Ahmetoğlu ve ÑalıĢma arkadaĢları (2011) ise duygusal 

zekanın giriĢimci sonuÑlarının tahmininde önemli bir faktör olabileceğini savunmaktadırlar. 

Benzer bir Ģeklide duygusal zeka ile giriĢimcilik arasındaki olumlu yönlü iliĢkiyi destekleyen 

bir Ñok ÑalıĢma bulunmaktadır (Awwad ve Ali, 2012; Azzadına ve diğ., 2012; Cross ve 

Travaglione, 2003; Ghorbani ve diğ., 2012; Humphrey, 2013; Uluköy ve diğ., 2016). 

Yukarıda sunulan görüĢ ve bulguların ıĢığında, araĢtırmaya iliĢkin hipotezler aĢağıdaki 

gibidir: 

• H1: Duygusal zeka özelliği, giriĢimciliğe iliĢkin öz yeterlilik algısını artırmaktadır. 

• H2: Duygusal zeka özelliği, giriĢimcilik niyetini artırmaktadır. 

• H3: GiriĢimciliğe iliĢkin öz yeterlilik algısı giriĢimcilik niyetini artırmaktadır. 

• H4: Duygusal zeka özelliği, giriĢimcilik niyetini öz yeterlilik algısı aracılığı ile 

artırmaktadır. 

Bu araĢtırma, bireylerin duygusal zekÍ özelliklerinin giriĢimcilik sürecinin baĢlamasına 

öncülük eden giriĢimcilik niyeti üzerindeki etkisinde öz yeterlilik algısının aracılık rolünü 

irdelemeyi amaÑlamaktadır. Bu bağlamda araĢtırmaya iliĢkin yapısal model; giriĢimcilik 

niyeti, öz yeterlilik algısı ve duygusal zeka özellikleri üzerine gerÑekleĢtirilen yazın taraması 

sonucunda oluĢturulmuĢtur. Yapısal model ve modele iliĢkin hipotezler ġekil 1‘de 

gösterilmektedir. 
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ġekil 1: AraĢtırma modeli 

YÖNTEM 

2.1.  Örneklem 

AraĢtırma verileri, Atatürk Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme 

bölümünde eğitim gören 238 öğrenciden elde edilmiĢtir. Veri toplama iĢlemleri sonucunda 

anket katılımcılarının %53,4‘ünün kadın ve  %97,1‘inin bekar, %76,1‘inin 17-23, 

%23,1‘inin 24-36 yaĢ aralığında olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca katılımcıların %11,3‘ünün 

onur, %22,3‘ünün ise yüksek onur öğrencisi olduğu belirlenmiĢtir.  

2.2.  Veri Toplama Araçları 
AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak anket formundan yararlanılmıĢtır. Kullanılan anket 

formu, katılımcıların duygusal zeka özellikleri (Petrides and Furnham, 2006), öz yeterlilik 

algıları  (Cox ve diğ., 2002) ve giriĢimcilik niyetlerini (Kickul ve D‘Intino, 2005) ölÑmeye 

yönelik soruların yanı sıra katılımcıların demografik özelliklerine yönelik soruların yer aldığı 

dört bölümden oluĢmaktadır. GeliĢtirilen ölÑeklerin yüzeysel, yakınsama ve ayrıĢma 

geÑerlilikleri ve güvenilirlikleri madde analizi, aÑımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve 

iÑsel tutarlılık katsayısı yöntemiyle ölÑülmüĢtür. ÉlÑeklere iliĢkin doğrulayıcı faktör analizi 

uyum iyiliği indekslerine iliĢkin değerler, Tablo 1‘de gösterilmektedir. 

Tablo 1. ÉlÑeklere ĠliĢkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum Ġyiliği Ġndeksleri 

Değişkenler CMIN/DF GFI AGFI IFI TLI CFI RMSEA SRMR 

DZ 1,441 ,879 ,851 ,931 ,919 ,929 ,043 ,060 
ÖY 2,056 ,952 ,909 ,974 ,959 ,975 ,067 ,036 
GN 1,752 ,992 ,962 ,996 ,989 ,996 ,056 ,016 

         

 

2.3.  ĠĢlem 

Anket formları bir aylık süreÑte, belirlenen örneklem grubuna bizzat araĢtırmacı tarafından 

ulaĢtırılarak dağıtılmıĢ ve sonraki günlerde toplanmıĢtır. Elde edilen araĢtırma verilerine, 

SSPS ve AMOS programları yardımıyla güvenirlilik analizleri, aÑıklayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizleri ve korelasyon analizleri uygulanarak araĢtırmaya iliĢkin yapısal model test 

edilerek modele ait değiĢkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı iliĢkiler tespit edilmiĢtir. 

BULGULAR 

AraĢtırma modelinde yer alan değiĢkenlerle ilgili betimleyici istatistikler (ortalama ve 

standart sapma) ve değiĢkenler arasındaki korelasyonlar Tablo 2‘de verilmektedir. Tablo 2‘ 

de görüldüğü gibi araĢtırma modelini oluĢturan değiĢkenler arasında anlamlı iliĢkiler 

bulunmaktadır. 
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Tablo 2. DeğiĢkenlerin Ortalamaları, Standart Sapmaları ve DeğiĢkenler Arası Korelasyonlar 
Faktör  Ort. SS 1 2 3 

1-DZ 3,42 ,594 1   
2-ÖY 3,60 ,760 ,225** 1  
3-GN 3,64 ,945 ,202** ,598** 1 

*p<0,05 **p<0,01      

Analizin ikinci aĢamasında yapısal eĢitlik testi ile araĢtırma modeli test edilerek modele 

iliĢkin değiĢkenler arasındaki iliĢkiler tespit edilmiĢtir. Ardından yapısal modele iliĢkin aracı 

iliĢkinin belirlenmesi amacıyla Baron ve Kenny yaklaĢımı ile bootstrap analizinden 

faydalanılmıĢtır. AraĢtırmaya konu olan değiĢkenlere iliĢkin kuramsal alt yapı doğrultusunda 

oluĢturulan araĢtırma hipotezleri, geÑerliliği sınanmıĢ ölÑekler aracılığı ile araĢtırma 

modeline uygulanarak test edilmiĢtir. Modelde duygusal zeka özellikleri tek dıĢsal (egzojen) 

değiĢken olarak yer almaktadır. Éz yeterlilik ve giriĢimcilik niyeti ise modelin iÑsel 

(endojen) değiĢkenleri teĢkil etmektedir. Ayrıca öz yeterlilik değiĢkeni kuramsal ÑerÑeve 

doğrultusunda aracı değiĢken olarak modele eklenmiĢtir. AraĢtırma modeline iliĢkin 

değiĢkenlere ve değiĢkenler arasındaki regresyon yüklerine ġekil 1‘de yer verilmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: AraĢtırma Modeline ĠliĢkin DeğiĢkenler Arasındaki Regresyon Katsayıları 

Yapısal modelin test edilmesiyle elde edilen uyum indeksi sonuÑları Tablo 3‘de verilmiĢtir. 

Tablo 3‘deki veriler incelendiği takdirde elde edilen uyum indeksi sonuÑlarının belirlenen 

referans aralıklarında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu araĢtırma modelinin 

kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. Yapısal Modele ĠliĢkin Uyum Ġndeksleri 
Ġndeks  CMIN/DF GFI AGFI IFI TLI CFI RMSEA SRMR 

 2,229 ,894 ,851 ,929 ,908 ,928 ,072 ,083 

 

AraĢtırma hipotezlerini test etmek amacıyla gerÑekleĢtirilen yapısal eĢitlik analizi neticesinde 

elde edilen modele iliĢkin kestirim değerleri Tablo 4‘de yer almaktadır. Tablodaki veriler 

doğrultusunda duygusal zeka özelliklerinin giriĢimsel öz yeterlilik ve giriĢimcilik niyeti ile 

arasında p<0,001 önem düzeyinde anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. AraĢtırma 

modelinde aracı değiĢken olarak alınan giriĢimse öz yeterlilik ile giriĢimcilik niyeti arasında 

ise p<0,01 önem düzeyinde anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla araĢtırma 

hipotezlerinden H1, H2 ve H3 desteklenmektedir. 

 

 

Tablo 4. Yapısal Modele ĠliĢkin Kestirim SonuÑları 
Hipotez No. DEĞĠġKENLER Std.  

β 

Std. 

Hata 

X2 

(C.R) 

P 

H1 ÉY <--- DZ ,760 ,183 5,639 *** 

H2 GN <--- DZ ,536 ,109 4,575 *** 

H3 GN <--- ÉY ,489 ,215 3,392 *** 

***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05  
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AraĢtırma değiĢkenlerinin birbirleri ile doğrudan iliĢkilerinin incelenmesinin ardından 

dolaylı iliĢkilerin incelenmesi iÑin gerÑekleĢtirilen analiz yöntemleri ve sonuÑlarına iliĢkin 

bulgular Tablo 5‘de gösterilmektedir. 
 

Tablo 5. Yapısal Modele ĠliĢkin Bootsrap Testi SonuÑları 
Hip. 
No  

İlişki Doğrudan 
Etki 

(Std. β) 

Dolaylı Etki 
(Std. β) 

Baron& 
Kenny 

Yaklaşımı 

Bootstrap 
Yöntemi ile 

Dolaylı Etkilerin 
Anlamlılığı 

H4 DZ→ ÖY→ GN ,536 
P<0,001 

,255 
P=0,104 

Kabul 
Tam Aracı 

Kabul 
P<0,05 

***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05 

Tablo 5‘de görüldüğü üzere duygusal zeka özellikleri giriĢimcilik niyetini olumlu yönde, 

doğrudan ve anlamlı (,536; p<0,001) bir Ģekilde etkilemektedir. Aracılık testi iÑin gerekli 

Ģartlar yerine getirildiğinden bir sonraki adımda modele giriĢimsel öz yeterlilik aracı 

değiĢken olarak yerleĢtirilmiĢ ve duygusal zeka özellikleri üzerindeki etkisinin ne ölÑüde 

değiĢtiği incelenmiĢtir. Duygusal zekanın giriĢimsel öz yeterlilik aracılığı ile giriĢimcilik 

niyetine etkisi ve anlamlılığında doğrudan etkisinin aksine anlamını kaybetmiĢtir (,255; 

p=,104). Bu bakımdan, Baron ve Kenny yaklaĢımı doğrultusunda giriĢimsel öz yeterliliğin 

tam aracılık rolü olduğu söylenebilecektir. Ancak söz konusu aracılık rolünün anlamlı olup 

olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bootstrap testi aracılığı ile modele 

iliĢkin anlamlılık tablosu incelenmiĢ ve giriĢimsel öz yeterliliğin duygusal zekanın 

giriĢimcilik niyetine etkisindeki tam aracı rolünün p<0,05 önem düzeyinde anlamlı olduğu 

tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla H4 desteklenmektedir.  

SONUÇ 

GiriĢimciliğin katma değer oluĢturma, ekonomik büyüme, sürekli iĢ yenilenmesi ve istihdam 

üzerindeki etkisinden dolayı giriĢimciler bir ülkenin geliĢmesi ve kalkınmasında önemli bir 

role sahiptir (Tang ve Koveos, 2004: 165). Bu nedenle, giriĢimcilik bugünün ekonomik 

sistemi aÑısından değer taĢımakta ve ekonomik kalkınmanın ana itici gücü olarak 

düĢünülmektedir. Ekonomik ve sosyolojik faydaları aÑısından değerlendirildiğinde 

giriĢimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve artırılması gerekmektedir. Buradan hareketle 

araĢtırma, bireylerin duygusal zeka özelliklerinin giriĢimcilik sürecinin baĢlamasına öncülük 

eden iki bireysel faktörle, giriĢimcilik niyeti ve giriĢimsel öz yeterlilik ile iliĢkisini 

irdelemeyi amaÑlamıĢtır. Yapılan analizler neticesinde duygusal zeka özelliklerinin 

giriĢimcilik niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu ve bu etkiye 

giriĢimciliğe iliĢkin öz yeterlilik algısının aracılık ettiği tespit edilmiĢtir. Elde edilen 

sonuÑlara dayanarak bireyin duygusal zeka özelliklerinin, belirli bir iĢi yapma konusunda 

kendi yetkinliğine dair inancını, artırabileceği ve bu inancın aracılığı ile giriĢimcilik niyeti 

ortaya Ñıkabileceği ifade edilebilir.  

Êlkenin ekonomik geleceği ve refahı aÑısından büyük bir potansiyel olan üniversite 

öğrencilerinin giriĢimciliğe ilgilerinin artırılması aÑısından mevcut eğitim sisteminin 

öğrencilerini yönlendirebilecek nitelikte olması gerekmektedir. AraĢtırma sonuÑları göz 

önünde bulundurulduğunda öğrencilerin duygusal zekaları ve öz yeterlilik algılarını olumlu 

yönde etkileyecek, kendilerinde var olan potansiyeli gösterebilecek daha pratiğe dayalı 

metotlar eğitim sistemi tarafından benimsenebilir. Ayrıca ÑalıĢmanın bazı kısıtlara sahip 

olması nedeni ile ileride yapılacak olan ÑalıĢmalar daha büyük örneklemlerle daha 

genellenebilir sonuÑlara ulaĢılabilir ve duygusal zeka özelliklerinin giriĢimcilik niyeti 

üzerinde etkisinde farklı değiĢkenlerin aracılık etkileri araĢtırılabilir. 
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Özet 

GiriĢimcilik literatüründe, motivasyon bileĢenleri ile olumlu ve olumsuz kiĢilik değiĢkenlerinin giriĢimcilik 

niyetine etkisi ilgi Ñekici bir alanı oluĢturmaktadır. Bu ÑalıĢma, PlanlanmıĢ DavranıĢ Teorisi kapsamında kiĢisel 

tutum, özel norm ve algılanan davranıĢsal kontrolün, giriĢimcilik niyeti üzerindeki etkisini tespit etmeye 

odaklanmıĢtır. ÆalıĢmanın ikinci temel amacı ise makyavelist kiĢiliğin, giriĢimcilik niyetini aÑıklayıp 

aÑıklamadığını ortaya Ñıkarmaktır. AraĢtırmanın verileri iki Ģu ölÑek vasıtası ile toplanmıĢtır: Dahling ve 

arkadaĢları (2009) tarafından geliĢtirilen ―Makyavelist KiĢilik ÉlÑeği‖ ve Linan ve Chen (2009) tarafından 

geliĢtirilen ―GiriĢimcilik Niyeti ÉlÑeği‖. AraĢtırma, Süleyman Demirel Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi ĠĢletme Bölümü son sınıf öğrencileri üzerinde gerÑekleĢtirilmiĢtir. Toplamda 200 geÑerli anket 

üzerinden analizler yapılmıĢtır. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, aÑımlayıcı faktör 

analizi, pearson korelasyon analizi ve Ñoklu regresyon analizleri kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma neticesinde 

giriĢimcilik niyeti ile kiĢisel tutum, öznel norm ve algılanan davranıĢsal kontrol arasında pozitif yönlü anlamlı 

iliĢkiler tespit edilmiĢtir. GiriĢimcilik niyetini en yüksek düzeyde kiĢisel tutum değiĢkeni aÑıklamıĢtır. ÆalıĢmada 

ayrıca makyavelist kiĢilik boyutlarının hiÑbirinin giriĢimcilik niyetini anlamlı bir Ģekilde aÑıklamadığı da tespit 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik Niyeti, Makyavelist KiĢilik, PlanlanmıĢ DavranıĢ Teorisi 

 

THE EFFECT OF MACHIAVELLIAN PERSONALITY ON THE 

ENTREPRENEURIAL INTENTION IN THE CONTEXT OF PLANNED 

BEHAVIOR 

Abstract 

In entrepreneurship literature, the effect of motivational components and positive and negative personality 

variables on entrepreneurial intention represent an interesting topic. This study focuses on determining the effect 

of personal attitude, the specific norm, and the perceived behavioral control on entrepreneurial intent within the 

Planned Behavior Theory. The second main purpose of the study is to reveal whether the machiavellian 

personality explains the intention of entrepreneurship. The data of the study were collected through two scales: 

The "Machiavellianist Personality Scale" developed by Dahling et al. (2009) and the "Entrepreneurship Intention 

Scale" developed by Linan and Chen (2009). The research was carried out on the senior students of Business 

Administration Department of Faculty of Economics and Administrative Sciences of  Süleyman Demirel 

University. A total of 200 current surveys have been analyzed. In the analysis of the data descriptive statistics, 

reliability analysis, descriptive factor analysis, pearson correlation analysis and multiple regression analysis were 

used. As a result of this research, it was found that there is significantly and positively relationships between 

entrepreneurship intention and  personal attitude, subjective norm and perceived behavioral control. Personal 

attitude variable predicted entrepreneurship intention  in the highest level. It was also found that none of the 

dimensions of machiavellian personality predicted the intention of entrepreneurship significantly. 

Keywords: Entrepreneurial Intention, Machiavellian Personality, Planned Behavior Theory 

 

1. GĠRĠġ 

GiriĢimcilik yakın zamanlarda sosyal bilimlerin farklı alt disiplinlerinde ilgi gören bir ÑalıĢma alanı 

haline gelmiĢ ve ekonomik geliĢimini devam ettirmeyi hedeflemiĢ ülkelerin ekonomi politikalarını 

oluĢturan gündemleri arasında yerini almıĢtır. GiriĢimcilik faaliyetlerinin aktörleri konumunda olan ve 

ülkelerinin kahramanları metaforuna haiz giriĢimciler, tüketiciler lehine kaliteli bir yaĢama 

dönüĢtürebilecekleri yenilikÑi ürün ve hizmetleri üretmenin yanı sıra onların tüketebilecekleri iĢ 

alanlarını da oluĢtururlar. Bir taraftan ülkelerin ekonomik geliĢimleri iÑin giriĢimciliğin önemine 

vurgu yapan görüĢün kabul görmesi (Brandstatter, 2011:222) bir taraftan da yeni kurulan iĢletmelerin 

bir kısmının varlığını sürdürememesinin öncüllerinin neler olduğunun ―niÑin bazı giriĢimciler ve 

giriĢimleri baĢarılıyken diğerleri baĢarısızdır?‖ sorusu üzerinden sorgulanır olması (Baron, 2004:221-

222) araĢtırmacıların ilgisini giriĢimcilerin kiĢilik özelliklerine yönlendirmiĢtir. 
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Yazında giriĢimciliği etkilediği düĢünülen belirli kiĢilik özellikleriyle ilgili iki farklı yaklaĢımın 

olduğu görülmektedir. Bu yaklaĢımların ilki mevcut yazının daha iyi bilinen, geniĢ kabul görmüĢ ve 

kiĢiliğin olumlu faktörleriyle giriĢimciliğe odaklanmıĢ ÑalıĢmalardan oluĢmaktadır. Bu yaklaĢım 

kapsamında değerlendirildiğinde BeĢ Faktör kiĢilik modeli (Antoncic vd., 2015), öz-yeterlilik (Wang 

vd., 2016), öz-saygı (Chen vd.,  2016), yaratıcılık, denetim odağı, baĢarım ihtiyacı (Popescu vd., 

2016) ve proaktif kiĢilik (Crant, 1996) giriĢimcilikle iliĢkilendirilen ÑalıĢmaları temsil etmektedir.  

Ġkinci yaklaĢım ise makyevelist kiĢiliği de iÑeren kiĢiliğin olumsuz ve karanlık yönleriyle giriĢimcilik 

ve giriĢimcilik niyeti arasında iliĢki kuran ÑalıĢmalardan oluĢmaktadır (Miller, 2015; Baron vd., 2015; 

Klotz ve Neubaum, 2016; Shephard vd., 2013; Hmieleski ve Lerner, 2016; Do ve Dadvari, 2017). 

Ancak bu ÑalıĢmalarda makyavelist kiĢilik tek baĢına, bağımsız bir değiĢken olarak alınmamıĢ, 

narsistik ve psikopat kiĢilikle birlikte kiĢiliğin üÑ karanlık yüzü ekseninde incelenmiĢtir. Bu yüzden 

yürütülen bu ÑalıĢma makyavelist kiĢiliğin giriĢimcilik niyeti üzerindeki etkisine odaklanmıĢ ilk 

ampirik ÑalıĢma özelliğini taĢımaktadır. 

Makyavelist kiĢilik genellikle güvenilmez veya Ģüpheli etik anlayıĢına dayalı iĢyeri davranıĢı olarak 

bilinir.  Makyavelizm anlayıĢının geniĢ biÑimde araĢtırmalara konu olması Christie ve Geis‘in ÑalıĢma 

sonuÑlarını yayımlamasıyla baĢlar. Onlar Niccolo Machiavelli‘nin yazdığı ―Prens‖ isimli kitabındaki 

siyasal gücün nasıl kazanılacağına yönelik öğretilerden –merhametsiz, ahlaki olmayan ve aldatıcı- 

yola ÑıkmıĢlar, makyavelizm kavramını ve ölÑüm aracını geliĢtirmiĢlerdir. Makyavelizm yapısı 

birbiriyle iliĢkili Ģu üÑ değer dizisinden oluĢmuĢtur: Diğer insanları idare etmede hile ile karıĢık idare 

taktiklerinin etkinliğinde aÑıkÑa söylenmiĢ bir inanÑ; insan doğasına yönelik menfaatÑi bir bakıĢ ve 

amaca eriĢmek iÑin baĢvurulan Ñareyi ilkeli olmanın üzerinde gören ahlaki olmayan bir bakıĢ 

(O‘Boyle vd., 2011:558). 

Makyevelist kiĢiliğin giriĢimcilik, giriĢimcilik yönelimi, giriĢimcilik güdüleri ve giriĢimcilik niyetleri 

üzerinde etkisi olduğunu iddia eden bazı teorik ÑalıĢma bulgularına rastlanılmaktadır. Bu 

ÑalıĢmalardan bazıları (Christie ve Geis, 1970; Klotz ve Neubaum, 2016) makyavelist kiĢilerin 

giriĢimciliği; giriĢimlerini baĢarıya götürecek araÑlar, kendi amaÑları doğrultusunda diğer kiĢileri 

yönlendirici ve amaÑlarına ulaĢmada gerekli araÑları kullanma, her bir katılımcının rolü konularında 

belirsizlikle dolu ve esnekÑe yapılanmıĢ bir ortamı sunduğu ve bazı risklerin alınmasını gerektirdiği 

giriĢimcilik alanını cesur, cüretkÍr ve öz-güvenleri vasıtasıyla Ñekici olarak göreceklerini 

belirtmiĢlerdir. Bazı ÑalıĢmalar da (Yunus ve Derus, 2006:262), McClelland‘ın (1987:219-233) 

giriĢimcilerin yetkinlik alanları arasında saydığı bütün özelliklerin Machiavelli‘nin ülkesini ve halkını 

yönetmede prenslere önerdiği derslerle uyuĢtuğunu, etik dıĢı olmadan etkili bir kiĢilik olmak Ģartıyla 

bir giriĢimcinin veya giriĢimci adayının makyavelist bir kiĢiliğe sahip olması gerektiğini iddia 

etmiĢtir.  

GiriĢimcilik niyetini aÑıklamada kullanılan pek Ñok modele yazında rastlanılmaktadır. Bunlardan 

birisi ve en sık kullanılanı da planlanmıĢ davranıĢ teorisidir. Bu teori kapsamında davranıĢa yönelik 

tutum, öznel norm ve algılanan davranıĢsal kontrolün giriĢimcilik üzerinde etkili olduğu 

belirtilmektedir. Bu ÑalıĢmada, bu model ele alınarak öğrencilerin giriĢimcilik niyetleri aÑıklanmaya 

ÑalıĢılacaktır. Buraya kadar anlatılanların ıĢığında, ÑalıĢmada öncelikle planlanmıĢ davranıĢ teorisi 

ekseninde öğrencilerin giriĢimcilik niyetini etkilediği düĢünülen öncüllerin giriĢimcilik niyeti 

üzerindeki etkisi test edilecektir. Ardından makyavelist kiĢiliğin, giriĢimcilik niyetini aÑıklamakta 

etkisinin olup olmadığı aÑığa Ñıkarılacaktır.  

ÆalıĢmanın ilgili yazına birkaÑ noktada katkı sağlaması düĢünülmektedir. Éncelikle, giriĢimcilik 

yazınında olumlu kiĢilik özelliklerinin baskın olarak tercih edildiği bir bağlamda son 6-7 yıl iÑinde 

önem kazanmaya baĢlamıĢ olan kiĢiliğin üÑ karanlık yüzü dıĢında makyevelist kiĢilik tek baĢına ve 

bağımsız bir değiĢken olarak incelenmiĢtir. Bu aÑıdan elde edilecek bulguların kiĢilik-giriĢimcilik 

iliĢkisine ve giriĢimcilerin kiĢilik özellikleri yelpazesine olumsuz olarak görülen makyevelist kiĢilik 

boyutunun da eklenmesine dair bir Ñıkarım öne sürülebilecektir.  

Ġkincisi, yakın zamanlarda psikoloji ve örgütsel davranıĢ alanlarında bazı olumlu performans 

sonuÑlarına yol aÑtığı kabul gören makyevelist kiĢiliğin giriĢimcilik niyetine olan muhtemel etkisi 

ulusal ve uluslararası yazında yok denecek kadar az olan ampirik bir ÑalıĢma ile ölÑülebilecektir. Bu 

ölÑme Ajzen‘in PlanlanmıĢ DavranıĢ Teorisi kapsamında giriĢimcilik davranıĢının ön koĢulu olan ve 

Linen ve Chen (2009) tarafından geliĢtirilen GiriĢimcilik Niyetleri Modeli temel alınarak 

gerÑekleĢtirilecektir. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

ÆalıĢmanın kavramsal ÑerÑevesi kapsamında, ÑalıĢmanın temel değiĢkenleri olan giriĢimcilik niyeti ve 

makyavelist kiĢilik ayrı baĢlıklar altında incelenecek, daha sonra bu iki değiĢkeni araĢtırmıĢ olan 

ÑalıĢmaların özeti sunulacaktır. 

GiriĢimcilik Niyeti 

GiriĢimcilik ülke ekonomilerinin büyümesinin ve geliĢmesinin temel dinamiğini oluĢturan bir olgudur. 

GiriĢimcilik faaliyetleri sonucunda elde edilen kazanımlar sayesinde bireysel ve toplumsal refahın 

artıyor olması araĢtırmacıların dikkatini ÑekmiĢ ve inceleme konusu olarak yazına girmiĢtir. 

GiriĢimciliğin yazında pek Ñok tanımı bulunmakla beraber üzerinde fikir birliğine varılmıĢ tek bir 

tanımdan bahsetmek olası değildir. Yine de giriĢimciliğe yönelik olarak 1755 yılında Richard 

Cantillon tarafından yapılan tanım geniĢ Ñevrelerce kabul görmüĢtür. Cantillon‘a göre giriĢimcilik, 

riskleri üstlenerek sermaye birikimi sağlama sürecidir. GiriĢimci ise kar elde etmek amacıyla iĢi 

organize eden ve iĢin risklerini üstlenen kiĢi olarak Cantillon tarafından tanımlanmıĢtır (Korkmaz, 

2012:210). BaĢka bir tanıma göre ise giriĢimcilik, bünyesinde fiziksel, finansal ve sosyal riskler 

barındıran, zaman ve emek harcayarak değerli yeni Ģeyler yaratma ve sonuÑ olarak maddi, bireysel 

doyum ve bağımsızlık ödüllerini elde etme sürecidir (Glancey ve McQuaid, 2000:5; Ripsas, 

1998:105). GiriĢimcilik, yeni ve bilinmeyen bilginin yaratılması olup, var olan fırsatların görülmesi ya 

da fırsatların yaratılması sürecini de iÑerir (Hisrich ve Peters, 2002:47).  

Bireylerin giriĢimcilik faaliyetinde bulunabilmeleri dolayısıyla giriĢimci olabilmeleri iÑin öncelikle 

giriĢimciliğe olan niyetlerinin geliĢmesi yani bu iĢe niyet etmeleri gerekmektedir. Niyet bireyin iÑ 

dünyasında oluĢan, gelecek ile ilgili biliĢsel bir değerlendirme, analiz etme, karar verme ve 

konumlanma sürecini ifade eder (Sezer, 2013:51). GiriĢimcilik niyeti; kendi baĢına veya bir grubun 

parÑası olarak iĢ kurma niyeti, bunu ne kadar arzuladığı ve giriĢimci gayretler gösterme eylemine olan 

bağlılık Ģeklinde ifade edilmiĢtir (Krueger, 1993; Krueger ve Carsrud, 1993; Krueger vd., 2000). 

GiriĢimcilik niyeti, giriĢimin gerÑekleĢmesinin en önemli öncülüdür (Kautonen, vd., 2015; Kolvereid 

ve Isakson, 2006; Karimi vd., 2015). GiriĢimcilik niyetinin anlaĢılması iÑin, bireyin kendi iĢini 

kurmasında ve giriĢimci olmasında onu motive eden faktörlerin neler olduğunun ortaya konması 

gerekmektedir (ġeĢen ve Basım, 2012:22). Bireylerin giriĢimcilik niyetlerinin aÑıklanmasında önceleri 

sadece kiĢisel ve demografik unsurlar ön plana alınmıĢ ve sonrasında ise bu unsurların giriĢimcilik 

niyetini aÑıklamada yetersiz kaldıkları gözlenmiĢtir (Krueger vd., 2000). Bunun üzerine araĢtırmacılar 

daha kapsamlı biliĢsel modellere yönelerek giriĢimcilik niyetini aÑıklamaya ÑalıĢmıĢlardır. 

GiriĢimcilik niyetini aÑıklamayla ilgili yazın araĢtırıldığında, üÑ tane önemli teorinin ele alındığı 

görülmektedir. Bu modeller ortaya ÑıkıĢ sırasına göre, Shapero ve Sokol (1982)‘un GiriĢimci Olay 

modeli, Bird (1988)‘ün GiriĢimci Niyet modeli ve Ajzen (1991)‘in PlanlanmıĢ DavranıĢ Teorisi 

(PDT) olarak sıralanabilir (ġeĢen ve Basım, 2012:22). Bu ÑalıĢma kapsamında ele alınan model 

Ajzen‘in PDT‘si olduğu iÑin burada sadece bu model hakkında bilgi verilecektir. 

Bu teori ilk olarak Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından ortaya koyulmuĢtur. Bir süre sonra bu teori 

Ajzen tarafından yeniden ele alınmıĢ ve bu araĢtırmada Ajzen‘in (1991) yeniden düzenlemiĢ olduğu 

teori kullanılmıĢtır. PDT, GerekÑelendirilmiĢ Eylem Teorisinin (The Theory of Reasoned Action) 

(Fishbein ve Ajzen, 1975; Ajzen ve Fishbein, 1980) geliĢtirilmiĢ bir versiyonudur. PDT, davranıĢ 

üzerinde etkili olabilecek değiĢkenleri aÑıklamaya yönelmiĢ oldukÑa geniĢ kapsamlı bir teoridir. Bu 

teoride davranıĢa yönelik tutum, öznel norm ve algılanan davranıĢsal kontrol, niyeti; niyet de 

davranıĢı aÑıklamaktadır. DavranıĢa yönelik tutum, öznel norm ve algılanan davranıĢsal kontrol, 

birlikte rol alarak davranıĢsal niyete Ģekil verir. Niyetin öncüllerinden olan davranıĢa yönelik tutum ve 

öznel norm ne kadar olumlu, algılanan davranıĢsal kontrol de ne kadar fazla olursa, bireyin o 

davranıĢa yönelik harekete geÑme niyeti de o kadar artar (Ajzen, 2002). 

PDT kapsamında, tutumun davranıĢı aÑıklamada önemli bir rol oynadığından bahsedilebilir. 

DavranıĢa yönelik tutum, bir davranıĢ yönünde harekete geÑmeyi düĢünen bireyin, o davranıĢa yönelik 

olumlu ya da olumsuz yaklaĢımlarını ifade etmektedir. Bireyin yapmak istediği davranıĢa iliĢkin iyi-

kötü, güzel-Ñirkin gibi yaklaĢımları, davranıĢa yönelik tutumların temelini oluĢturmaktadır. Buna göre 

birey bir davranıĢı yaptığında olumlu bir sonuÑ bekliyorsa, davranıĢı gerÑekleĢtirmesiyle ilgili olumlu 

tutuma sahip olacaktır. (Ajzen, 1991:188). Böyle bir durumda bireyin olumlu tutuma sahip olduğu 

davranıĢı yapma ihtimali, olumsuz tutuma sahip olduğu duruma göre daha fazla olacaktır (Grogan vd., 

2009:301). 

PDT kapsamında niyeti etkileyen ikinci etken öznel norm‘dur. Éznel norm bireyin bir davranıĢı 

gerÑekleĢtirip gerÑekleĢtirmeme konusunda hissettiği sosyal baskı olarak tanımlanabilir. BaĢka bir 

anlatımla, farklı bir inanÑ grubunun, normatif inanÑların bir fonksiyonu olarak öznel normu aÑıklamak 
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mümkündür. Normatif inanÑlar, birey iÑin önemli kiĢi ya da grupların, davranıĢın gerÑekleĢtirilmesine 

yönelik olumlu ya da olumsuz görüĢlerini iÑerir. Éznel normda bireyin normatif inanÑlarının 

oluĢmasına neden olan kiĢiler aile fertleri, yakın arkadaĢlar ve iĢ arkadaĢları olabilir. Kendisi iÑin 

referans oluĢturan kiĢilerin düĢüncelerine uygun davranıĢlar sergilemek isteyen birey, bu kiĢilerin 

görüĢlerine uygun davranıĢlara yönelecek, aksi halde ise o davranıĢtan uzaklaĢacaktır (Ajzen, 

1991:195; Ajzen, 2005:123).   

Algılanan davranıĢsal kontrol, PDT‘nin üÑüncü unsurudur. Buna göre algılanan davranıĢsal kontrol, 

bir davranıĢı gerÑekleĢtirmek hususunda gereksinim duyulan kaynak veya fırsatların varlığı veya 

eksikliğine dair bireyde oluĢan algıyı ifade etmektedir (Ajzen ve Madden, 1986:453; Ajzen, 

2005:123). Birey ne kadar fazla kaynak ve imkana sahip olduğunu düĢünürse karĢısında daha az engel 

algılar ve algılanan davranıĢsal kontrol düzeyi de o oranda artar (Akıncı ve Kıymalıoğlu, 2015:398; 

Kocagöz ve Dursun, 2010:140). Algılanan davranıĢsal kontrolde birey, etrafındakilerin deneyimlerini 

gözlemleyerek davranıĢın gerÑekleĢtirilmesinin kolay ya da zor olduğu yönünde bir algı geliĢtirir. 

Böylelikle davranıĢın kolaylığı ya da zorluğuna iliĢkin oluĢan bu düĢünceler, bireyin kendi davranıĢı 

üzerindeki kontrolünü de etkileyecektir. Eğer birey, davranıĢ üzerindeki kontrolün kendinde olduğunu 

düĢünürse o davranıĢı yapma isteği de artacaktır. Bunun doğal sonucu olarak davranıĢın baĢarıya 

ulaĢması ihtimali de artacaktır (Ajzen, 1991:189).    

PDT aracılığıyla giriĢimcilik niyetini aÑıklamaya ÑalıĢan pek Ñok ÑalıĢma yazında yer almaktadır 

(Ajzen, 1991; Krueger vd., 2000;  Linan ve Chen, 2009; Engle vd., 2010; Linan vd. 2011;  Nishimura 

ve Tristan 2011; Kalkan, 2011; Koe vd., 2012; Astuti ve Martdianty, 2012; Iqbal vd., 2012; 

Obschonka vd. 2015, Karimi vd. 2015; Bozkurt Æetinkaya, 2014; Doğan, 2015; Ekici ve Turan 2017; 

YeĢilay ve YavaĢ, 2017). Bahsi geÑen bu ÑalıĢmalarda davranıĢa yönelik tutum, öznel norm ve 

algılanan davranıĢsal kontrolün giriĢimcilik niyeti üzerindeki etkileri ortaya koyulmaya ÑalıĢılmıĢtır. 

ÆalıĢmaların tümü iÑin söylenemese de büyük bir Ñoğunluğunda bu değiĢkenlerin giriĢimcilik niyetini 

aÑıklamada oldukÑa güÑlü etkileri olduğu tespit edilmiĢtir.  

Makyavelist KiĢilik 

Makyavelist kiĢiler etkileĢime geÑeceği veya geÑtiği kiĢileri kendi Ñıkarları iÑin bir araÑ olarak 

kullanmaktan Ñekinmeyen (Wilson vd., 1996) kiĢiler olarak bilinir. Onlar kendi amaÑlarını baĢarmak 

ve diğer kiĢileri hile ile yönetmek iÑin ahlaki olmayan bir üne sahiplerdir (Christie ve Geis, 1970:1). 

Diğer bireyleri kiĢilerarası ortamlarda hile ile karıĢık idare edilebilir görme eğilimlerinden dolayı kiĢi-

yönelimlilikten ziyade amaÑ-yönelimli olarak tanınırlar (Hawley, 2006:147-161). Makyavelist kiĢiler, 

etkileĢim iÑinde olduğu diğer kiĢilere güvenmeyen, ahlaki olmayan yönlendirmeye ilgi duyan, diğer 

kiĢiler üzerinde kontrol arayıĢında olan ve sadece kendisi iÑin statüyü önemseyen (Dahling vd., 

2009:219) bir kiĢilik özelliğini temsil eder. 

1970 yılından baĢlayarak günümüze kadar ilgili literatür incelendiğinde sosyal bilimlerin farklı alt 

disiplinleri ekseninde makyavelist kiĢilik ile ilgili üÑ temel modelin geliĢtirildiği görülmektedir. 

ÆalıĢmanın bu bölümünde bu üÑ model kısaca özetlenecektir.  

Christie ve Geis’in Makyavelist KiĢilik Modeli (1970): Sosyal psikoloji alt disiplini ÑerÑevesinde 

―makyavelist kiĢilik‖ kavramını ilk defa 1970 yılında ÑalıĢan bu iki araĢtırmacıya göre makyavelist 

kiĢilik türü;  ―kendi amaÑlarına ulaĢmak iÑin diğer kiĢileri ahlaki olmayan yollarla da olsa 

yönlendirme arayıĢında olan kiĢi‖ yi tarif eder (Christie ve Geis, 1970:1). Christie ve Geis‘in 

Makyavelist KiĢilik Modeli, diğer kiĢileri etkin Ģekilde yönlendirme ve kontrol etme ile ilgili 

özellikleri tasvir eden Ģu dört bileĢeni iÑermektedir (Christie ve Geis, 1970:3-4):  

KiĢiler arası iliĢkilerde duygu veya Ģefkatin göreli olarak eksikliği, (zira diğer kiĢiler kiĢisel amaÑlara 

ulaĢmada tamamen bir nesne veya bir araÑ olarak değerlendirilir), 

Geleneksel ahlak anlayıĢına yönelik ilgi eksikliği (diğer kiĢilerle etkileĢimlerinde ahlaki bir bakıĢtan 

ziyade diğer kiĢileri yönlendiren kiĢiler faydacılığı öne alır), 

Tam anlamıyla akla dayanma (yönlendirmeye önem veren bireyler gerÑekliğin Ñarpıtılmasına 

dayanmayan bir Ģekilde diğer kiĢilerle ilgili mantıksal bir bakıĢa sahip olmalıdır), 

DüĢük düzeyde bir ideolojik bağlılık (yönlendirme eğilimli kiĢiler hÍlihazırdaki görevlerin 

baĢarılmasına odaklanırlar ve eylemlerinin uzun-dönemli sonuÑlarına Ñok az önem verirler).  

Dahling, Whitaker ve Levy’nin Makyavelist KiĢilik Modeli (2009): Christie ve Geis‘in geliĢtirdiği 

modelin sorun alanlarını göz önüne alan ve bu modelin alt boyutlarını tekrar gözden geÑirmeye karar 

veren Dahling ve arkadaĢları, makyavelizme yönelik yeni bir model ve ölÑüm aracı geliĢtirmiĢlerdir. 

―Makyavelist KiĢilik ÉlÑeği‖ adını verdikleri bu ölÑüm aracı Ñok boyutlu bir özellik taĢımıĢ, 

boyutların hem iÑsel inanÑlara ve güdülemelere hem de gözlemlenebilir davranıĢlara dayanmasını 
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iÑermiĢtir. Bu yeni ölÑeğin Ģu dört alt boyuttan oluĢtuğunu belirtmiĢlerdir: Diğer kiĢilere güvenmeme, 

kontrol arzusu, statü arzusu ve ahlaki olmayan yönlendirme. 

Makyavelist kiĢiliğin ―diğer kiĢilere güvenmeme‖ bileĢeni, bireylerin kendilerinin sahip olduğu 

olumsuz göstergeler yönündeki kaygıları sebebiyle diğer kiĢilerin güdülenmelerine ve niyetlerine dair 

Ģüpheci bir bakıĢını ifade eder. Makyavelist kiĢilik eğilimi yüksek olan bireyler diğer kiĢilere 

güvenmezler, Ñünkü bu bireyler diğer kiĢileri yönlendirme eğilimi gösterdikleri iÑin diğer kiĢilerin de 

kendilerini yönlendireceğine inanırlar (Dahling vd., 2009:227). 

Makyavelist kiĢiliğin ―kontrol arzusu‖ bileĢeni diğer kiĢilerin sahip olabileceği güÑ derecesini en aza 

indirmek amacıyla kiĢiler arası ortamlarda baskınlık denemelerine olan gereksinimi anlatır. 

Makyavelist kiĢilik özelliği baskın olan bireyler diğer kiĢileri tehdit edici olarak gördüğü iÑin, diğer 

kiĢilerin sosyal ortamlarda baskın olabilme gücünü kontrol etme ve sınırlandırma yönünde Ñaba 

gösterirler (Dahling vd., 2009:228). 

Makyavelist kiĢiliğin ―statü arzusu‖ bileĢeni dıĢsal baĢarı göstergelerini elde etme yönündeki 

istekliliği ifade eder. Ġnsanların yaĢamında iÑsel amaÑlar öz-kararlılık ile ilgilidir ve makyavelist 

eğilimli kiĢiler olayları dıĢsal aÑıdan kontrol edilebilir olarak algılarlar. BaĢarıyı dıĢsal amaÑlardan 

ölÑme eğiliminde olurlar. Bu yüzden makyavelist eğilimli kiĢiler kiĢisel geliĢim veya kendini-sevme 

gibi iÑsel amaÑlardan ziyade zenginlik, güÑ ve statü gibi amaÑlar tarafından daha fazla güdülenirler 

(Dahling vd., 2009:228). 

Makyavelist kiĢiliğin ―ahlaki olmayan yönlendirme‖ bileĢeni ise ahlakilik standartlarını göz ardı 

etmeye ve diğerlerinin zararı pahasına kiĢinin benliğine Ñıkar sağlayacak davranıĢlara değer vermesine 

yönelik bir istekliliği ifade eder. (Dahling vd., 2009:227-228). 

Kessler ve arkadaĢlarının Örgütsel Makyavelist KiĢilik Modeli (2010): Makyavelist kiĢiliğe dair 

modellerin Ñok genel olması ve bağlama-özgü alanın eksikliği yönündeki fikirlerden yola Ñıkarak 

Kessler ve arkadaĢları (2010:1871), ―Érgütsel Makyavelist KiĢilik‖ modelini geliĢtirmiĢlerdir. Onlara 

göre örgütsel makyavelist kiĢilik; bir kiĢinin iĢ ortamı bağlamında arzuladığı amaÑlara ulaĢması iÑin 

gerektiğinde yönlendirmenin kullanılabileceği inancını ifade eder. Bu aÑıdan örgütsel makyavelist 

kiĢiler kendilerine yarar sağlayacağını düĢündükleri zaman, diğer kiĢileri kullanma konusunda rahat 

olan kiĢileri temsil eder. Érgütsel makyavelist kiĢiliğin ana temasını, kiĢinin sadece avantaj sağladığı 

anlarda yönlendirici ve aldatıcı stratejileri kullanabileceği oluĢturur. Bu tür ÑalıĢanların zalim, kötü 

veya kinci olması gerekli değildir, gerÑek anlamda uzlaĢtırıcı ve saygılı olabilmeleri de mümkündür. 

Kessler ve arkadaĢları (2010:1889) geliĢtirdikleri model kapsamında, makyavelizmin Ñok boyutlu ve 

bağlama-özgü kavramsallaĢtırılması gerektiğini iddia etmiĢler ve ―Érgütsel Makyavelist KiĢilik 

ÉlÑeği –ÉMKÉ-‖ni geliĢtirmiĢlerdir. Onlara göre bu yeni ölÑüm aracı, makyavelizmi daha geniĢ bir 

aÑıdan tanımlamıĢ ve üÑ alt faktörden oluĢan bir yapıyı temsil etmiĢtir. Bu alt faktörler; ―gücü 

sürdürme‖, ―sert yönetim taktikleri‖ ve ―manüplasyona dayalı davranıĢlar‖ dan oluĢmuĢtur. 

ÉMKÉ‘nün iki alt faktörü, daha olumlu bir durumu yansıtmıĢtır. ġöyle ki; sert yönetim taktikleri ve 

gücü sürdürme alt faktörlerinden daha yüksek puan alan ÑalıĢanlar sorumluluğu daha Ñok hissetmiĢler 

ve üretim karĢıtı davranıĢlara daha az ilgi duymuĢlardır. Manüplasyona dayalı davranıĢlar alt 

faktöründen daha yüksek puan alan ÑalıĢanlar ise üretim karĢıtı davranıĢlara daha Ñok, sorumluluk 

hissetmeye daha az eğilim göstermiĢlerdir. 

Ġlgili literatür ÑerÑevesinde oluĢturulan ve yukarıda ifade edilen makyavelist kiĢilik temelli modellerin 

bir karĢılaĢtırması Tablo 1‘de özetlenerek aÑıklanmıĢtır. 
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Tablo 1. Literatürde Yer Alan Makyavelist KiĢilik Modelleri ve Kıyaslaması 

Modelin Temel 

Kavramları 

Christie ve Geis’in 

Makyavelist KiĢilik 

Modeli (1970) 

Dahling ve 

arkadaĢlarının 

Makyavelist KiĢilik 

Modeli (2009) 

Kessler ve 

arkadaĢlarının 

Örgütsel Makyavelist 

KiĢilik Modeli (2010) 

Tanımı 

―Kendi amaÑlarına 

ulaĢmak iÑin diğer 

kiĢileri hile ile karıĢık 

da olsa yönlendirme 

arayıĢında olan kiĢilik‖ 

(1970) 

―EtkileĢim iÑinde olduğu 

diğer kiĢilere 

güvenmeyen, ahlaki 

olmayan yönlendirmeye 

ilgi duyan, diğer kiĢiler 

üzerinde kontrol 

arayıĢında olan ve sadece 

kendisi iÑin statüyü 

önemseyen kiĢilik‖ 

(2009:219) 

―Bir kiĢinin iĢ ortamı 

bağlamında arzuladığı 

amaÑlara ulaĢması iÑin 

gerektiğinde 

yönlendirmenin 

kullanılabileceği 

inancına sahip olan ve 

diğer kiĢileri kullanma 

konusunda rahat olan 

kiĢilik‖ (2010:1871) 

Temel Boyutlar 

-KiĢilerarası iliĢkilerde 

duygu ve Ģefkat 

eksikliği, 

-Geleneksel ahlak 

anlayıĢına ilgi eksikliği, 

-DüĢük bir ideolojik 

bağlılık, 

-Tam anlamıyla 

mantıksal/rasyonel bir 

bakıĢ 

-Diğer kiĢilere 

güvenmeme, 

-Kontrol arzusu, 

-Statü arzusu, 

-Ahlaki olmayan 

yönlendirme 

-Gücü sürdürme, 

-Sert yönetim 

taktikleri, 

-Manüplasyona dayalı 

davranıĢlar 

Modele Uygun 

GeliĢtirilen 

Ölçek 

-Mach-IV ÉlÑeği 

-20 maddelik bir 

envanter 

-7‘li likert türü 

-ÉlÑek üÑ alt faktörlü 

*Makyavel görüĢler 

*Taktikler 

*Etik 

 

-Makyavelist KiĢilik 

ÉlÑeği (MKÉ) 

-16 maddeli bir ölÑek 

-7‘li likert türü 

-ÉlÑek dört alt faktörlü 

*Diğer kiĢilere 

güvenmeme 

*Kontrol arzusu 

*Statü arzusu 

*Ahlaki olmayan 

yönlendirme 

-Érgütsel Makyavelist 

KiĢilik ÉlÑeği 

(ÉMKÉ) 

-18 maddeli bir ölÑek 

-6‘lı likert türü 

-ÉlÑek üÑ faktörlü 

*Gücü sürdürme 

*Sert yönetim taktikleri 

*Manüplasyona dayalı 

davranıĢlar 

Orijinal 

Ölçekteki 

Cronbach α 

Değeri 

0.79 0.84 0.75 

Kaynak: Christie ve Geis, 1970:1-34; Dahling, Whitaker ve Levy, 2009:227,228,236; Kessler vd., 2010:1868-

1896‘dan uyarlanmıĢtır. 

 Makyavelist KiĢilik ve GiriĢimcilik Niyeti ĠliĢkisi 

Son yıllarda kiĢiliğin olumsuz ve karanlık yönünü ifade eden faktörlerle giriĢimcilik ve giriĢimcilik 

niyeti arasında iliĢki kuran ÑalıĢmalar (Miller, 2015; Baron vd., 2015; Klotz ve Neubaum, 2016; 

Shephard vd., 2013; Hmieleski ve Lerner, 2016; Do ve Dadvari, 2017) bulunmaktadır. Klotz ve 

Neubaum (2016:8) kiĢilik özelliklerinin olumlu-olumsuz gibi iki-yüzlü (Janus-faced) yönü yerine, 

kiĢilik özelliklerinin yüksek ve düĢük düzeyde olduğu bağımsız davranıĢsal eğilimler Ģeklinde ele 

alınması gerektiğine vurgu yaparlar. Ayrıca giriĢimciliğin ve giriĢimcilerin Ñok yüzlü/Ñok boyutlu 

kiĢiliklere, olumlu kiĢilik özelliklerinin karanlık kiĢilik yönlerine, karanlık kiĢilik özelliklerinin de 

aydınlık kiĢilik yönlerine sahip olabileceğini önermenin daha doğru olacağını savunurlar. Kısacası, bu 

yaklaĢım kapsamındaki ÑalıĢmalar, makyavelist kiĢiliği tek baĢına ve bağımsız bir kiĢilik değiĢkeni 

olarak almak yerine, daha Ñok kişiliğin üç karanlık yönü (dark triad) ile giriĢimcilik konularını 

incelemeyi tercih etmiĢtir. 

Ġlgili literatürde makyavelist kiĢilik ile giriĢimcilik değiĢkeni geneline ve giriĢimcilik niyeti değiĢkeni 

özeline odaklanmıĢ ÑalıĢmaların nadir olarak yürütüldüğü söylenebilir.  GiriĢimcilikle makyavelist 

kiĢiliği bir arada inceleyen ve yürütülen bu ÑalıĢmanın da esin kaynağını oluĢturan kavramsal ÑalıĢma 

Yunus ve Derus‘a (2006) aittir. AraĢtırmacılar bu ÑalıĢmalarında; giriĢimciliği karlı ve varlıklı olma 

aracı göreceklerinden hareketle kiĢiliğin tartıĢmalı ve karanlık yüzünden biri olarak bilinen 

makyavelist kiĢiliğe hem giriĢimcilerin hem de iĢletme ile uğraĢan kiĢilerin sahip olması gerektiğine 

vurgu yapmıĢtır. Bu vurguyu yaparken makyavelist kiĢiliğin daha geniĢ aÑıdan ele alınmasını ve daha 

doğru biÑimde makyavelist kiĢiliğin resmedilmesini önermiĢtir. AraĢtırmacılar bu ÑalıĢmasında 
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Machiavelli‘nin bilgelik yönünün iĢletme ve giriĢimlerde uygulanabileceğini iddia etmiĢlerdir. 

McClelland‘ın (1987:219-233) giriĢimcilerin yetkinlik alanları olarak düĢündüğü özelliklerin 

(fırsatları görme, etkililik yönelimi, öz-güven, atılganlık, ikna ve etkileme stratejilerini kullanma vb.) 

Machiavelli‘nin ülkesini ve halkını yönetirken prenslere önerdiği derslerle örtüĢtüğünü ifade etmiĢler 

ve baĢarılı bir prensin makyavelist kiĢilik eğiliminin iĢletmelerini kurup yönetmede giriĢimcilere nasıl 

uyarlanabileceğini karĢılaĢtırmalı olarak sunmuĢlardır (Tablo 2). 

Tablo 2: BaĢarılı Bir Devlet Yöneticisinin ve GiriĢimcinin Makyavelist Özellikleri 

Politikada ĠĢletmelerde 

Halka/ÇalıĢanlara Önem Verme 

Bir devlet adamı her zaman halkının moral 

durumunun farkında olmalıdır. Bu Ģekilde 

değiĢimler yapabilir ve hoĢnut olmama isyana 

dönüĢmeden önce ĢikÍyetleri söyler 

Bir iĢletme liderinin parmakları ÑalıĢanlarının 

kalbindedir ve her bir değiĢimi söyler 

Güç Dalgasını Sürdürme 

Herhangi iyi bir lider –güÑlü olarak görülmek 

isteyen- sadece profesyonel tavır takınmamalı 

aynı zamanda devlet adamına yaraĢır Ģekilde 

davranmalıdır 

Ġyi bir iĢletme lideri diğerlerini dinler, fakat her 

zaman son sözü kendi söyler. Diğer önemli 

kiĢilerle ortaklık kurar. Kendisinin iĢlerini 

yapacak diğer kiĢilere de sahiptir. 

Ne DüĢündüğünü Diğer Ġnsanların Bilmesine Ġzin Verme 

Bir devlet adamı asla zihninde olanın ne 

olduğunu aÑığa vurmaz. Tahmin edilebilir 

olunca onun gücü önemli ölÑüde azalır 

Bir poker oyununda olduğu gibi iĢletmesinde 

baĢarılı olmak iÑin iĢletme lideri gerÑek 

düĢüncelerini saklamalıdır. Eğer insanlar onun 

düĢüncesini bilirlerse, iĢletme lideri insanlara 

karĢı kendisini üstün yapacak araÑtan mahrum 

etmiĢ olur. 

Ġnsanların Tutkularına BaĢvur 

Sadakati kazanmak iÑin, bir lider akıldan ziyade 

tutkuya sıklıkla baĢvurmalıdır. Politikacılar Ģunu 

bilir ki; bu yüzden özgürlük ve vatanseverlik gibi 

duygu-yoğun kavramlara yer verirler 

ĠĢletmede, buna pazarlama denir. BaĢarılı ürünler 

duygulara baĢvuran tanıtımlar kullanır, temel 

satıĢ konularında mutluluğu, güvenliği ve 

benimsemeyi kullanır 

Rakiplerinizin Sizin Yerinizi Almak Ġstediğini Varsayın 

Devlet adamları daima arkalarını kollamalıdır. 

Kendisine en yakınında olan kiĢiye dahi kuĢkucu 

gözle bakmalıdır. BaĢarı merdivenini tırmanan 

her kiĢi hırslıdır ve en üst iĢi almak istediğini 

düĢünmelidir. 

ĠĢletmede bu durum sadece iĢletmelerle rekabet 

etmeye değil aynı zamanda yükselen yöneticilerle 

ve ortaklarla da rekabet etmeye uyar. Konumunu 

korumak iÑin, iĢletme liderleri Ñevresindekilerin 

eylemlerine dikkat etmeli ve onları 

güÑlendirmemeye ÑalıĢmalıdır. 

Akıllı Ġnsanlarla Bağlantı Kur 

Ġyi bir devlet adamı, bilgeliği takdir edecek 

bilgeliğe sahip olmalıdır. Bu durum Ģunu anlatır 

ki, danıĢma almadan önce, lider kendi 

üstünlüklerini bilmelidir. 

Her lider danıĢmanlara güvenir. Fakat iyi lider 

sadece onlara güvenmez. DanıĢmanlarının 

fikirlerini göz önüne almadan önce lider alanında 

en iyi uzaman olmalıdır. Sadece danıĢmanlık 

mükemmelse ve baĢarısızlığı bitirecekse o zaman 

almalıdır. 

Oyun Sahasını ÇalıĢ 

Büyük liderler istediklerini alırlar Ñünkü onlar iĢi 

Ģansa bırakmadan seÑenekleri nasıl kontrol 

edeceklerini bilirler 

Herhangi bir giriĢime baĢlamadan önce 

giriĢimciler/iĢletme liderleri Ģartların kendi 

lehlerinde olduğundan emin olmalıdır. 

Kendini Ġzole Etme 

Bir devlet yöneticisi kendisini bir kalenin iÑine 

hapsetmemelidir, bunu yaparsa zamanın ruhuyla 

ulaĢılamaz olur, kendisi hakkında kimlerin ne 

dediğini öğrenemez ve aleyhine ÑalıĢanları bile 

öğrenemez. 

Ġyi bir iĢ lideri görülebilir kalarak ve sosyal 

aÑıdan etkileĢim kurarak herkes tarafından 

bilinen kaleden kaÑınır, her zaman anlamlı ve 

geliĢecek olan değiĢime ayak uydurur. Böylece o 

kendisine gelecek olan her neyse hazırlıklı olur. 

Kendi MeĢruiyetini OluĢtur 

Bir imparatorluğu miras alan her yönetici her 

zaman önceki liderle kıyaslanır. Énceki liderin 

gölgesini kaldırmak kendisi iÑin en iyi yoldur. 

Kendi meĢruiyetini kazanmak iÑin farklı Ģeyleri 

yapmalı, iĢleyen sistemi ÑalıĢacak biÑimde eski 

usulle yapılan her Ģeye baĢkaldırmalıdır. 

Kendisinden önceki lider büyük bir lider ise o 

daha iyi olmalıdır. GeÑmiĢin baĢarılı 

yöneticilerini alt üst ederek ün kazanmıĢ iĢ 

liderlerini düĢün. O da kendisini önceki 

liderlerden farklılaĢtırmalıdır. 

Kaynak: Rocha, 2010‘dan aktaran Yunus ve Derus, 2006:263. 
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KiĢiliğin olumsuz ve karanlık yönünü ifade eden faktörlerle giriĢimcilik ve giriĢimcilik niyeti arasında 

iliĢki kuran ÑalıĢmalar incelendiğinde, hem teorik hem de ampirik ÑalıĢmalara rastlanılmaktadır. 

Konuya teorik aÑıdan yaklaĢan ÑalıĢmalar ve bulgularına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

Hogan ve Hogan (2001), makyavelist kiĢilerin cesur, cüretkÍr ve öz-güvenleri dolayısıyla bazı 

risklerin alınmasının beklenildiği giriĢimcilik alanını Ñekici görebileceğini iddia etmiĢtir.   

Miller (2015:1-8), birÑok giriĢimcinin yaĢadığı mücadelenin doğası gereği yaptıkları iĢlerin 

gerektirdiği zorluklar göz önüne alındığında, bazı kiĢilik özelliklerinin giriĢimciler iÑin değerli 

olduğunu öne sürmüĢtür. Bu yüzden giriĢimci kiĢilikte enerji, öz-güven ve baĢarım ihtiyacı gibi 

olumlu özelliklerin bazen yerini saldırganlık, narsistlik, kendi amacı doğrultusunda yönlendiricilik 

gibi olumsuz kiĢilik özelliklerine bırakabileceğini savunmuĢtur. 

Klotz ve Neubaum (2016:7-17), makyavelist kiĢiliğin bireylerin kendi amaÑları ekseninde 

yönlendiriciliği ve amaÑlara ulaĢmada gerekli araÑları kullanma eğilimini öne Ñıkarmasından dolayı 

giriĢimcilik bağlamında önemli bir etki gösterebileceğini ileri sürmüĢtür. 

Tucker vd. (2016) kiĢiliğin üÑ karanlık yönüne sahip bireylerin iĢletmecilik bağlamında kiĢisel aÑıdan 

yararlı olacağına dair araĢtırmaların önemine dikkat ÑekmiĢ ve bu üÑ kiĢilik özelliğinin girişimcilik 

süreci (fırsatı tanıma, fırsatı değerlendirme ve fırsatı kullanma) ÑerÑevesinde dengeli bir bakıĢ altında 

kavramsallaĢtırılmasını ÑalıĢmıĢlardır. Ayrıca araĢtırmacılar kiĢiliğin üÑ karanlık yönüyle iliĢkili 

olarak insan kaynakları yönetimi stratejilerinin faydalarını artırmada ve zorlukları en aza indirgemede 

nasıl kullanılabileceğine odaklanmıĢlardır. AraĢtırmacılar özellikle, makyavelist kiĢilik özelliklerinin 

giriĢimciliğin değerlendirme aĢamasında en fazla faydayı sağladığını önermiĢtir. Yine makyavelist 

kiĢilik eğiliminin narsistik ve psikopat eğilimle birlikte giriĢimciliği kullanma safhasında faydalı 

olduğunu iddia etmiĢtir. 

KiĢiliğin üÑ karanlık yönü ile giriĢimcilik (niyeti) değiĢkenlerine odaklanan görgül ÑalıĢmalarda 

(Kramer vd., 2011; Hmieleski ve Lerner, 2013; Hmielski ve Lerner, 2016;  Do ve Dadvari, 2017) 

birbirinden farklı bulgular elde edilmiĢtir.  

 

ARAġTIRMANIN METODOLOJĠ 

Bu ana baĢlık altında araĢtırmanın amacı, kapsamı, evreni ve örneklemi, yöntemi, modeli, kısıtları ile 

geÑerlilik ve güvenilirliği hakkında aÑıklamalarda bulunulacaktır. 

AraĢtırmanın Amacı 

AraĢtırmanın amacı, Süleyman Demirel Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme 

Bölümü öğrencilerinin makyavelist kiĢilik ve giriĢimcilik niyeti düzeylerini tespit etmektir. 

ÆalıĢmada, planlanmıĢ davranıĢ teorisi kapsamında kiĢisel tutum, özel norm ve algılanan davranıĢsal 

kontrolün giriĢimcilik niyeti üzerindeki etkisi ortaya koyulmaya ÑalıĢılacaktır. Bu araĢtırma ayrıca, 

makyavelist kiĢilik özelliğinin, giriĢimcilik niyeti üzerindeki etkisini de ortaya Ñıkarmaya 

odaklanmıĢtır.   

AraĢtırmanın Kapsamı 

AraĢtırman kapsamına Süleyman Demirel Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme 

Bölümü öğrencileri dahil edilmiĢtir. Bu kapsamda 4. Sınıfta okuyan I. ve II. öğretim öğrencileri ile 

ÑalıĢma gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma kapsamına sadece 4. Sınıf öğrencilerinin alınması, öğrencilerin 

artık öğrenim hayatlarının sonuna gelmiĢ olmaları dolayısıyla iĢ bulma/kurma düĢüncelerini yoğun 

Ģekilde yaĢadıkları düĢüncesinden kaynaklanmıĢtır.  

AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırmanın gerÑekleĢtirildiği tarih aralığında Süleyman Demirel Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü 4. sınıf  I. ve II. öğretim öğrenci sayısı toplamı 233 kiĢidir. 

ÆalıĢmada örneklem seÑimi yapılmamıĢ olup evrenin tamamına ulaĢılmaya ÑalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda 

veriler 18-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında öğrencilerin ders saatleri iÑerisinde hocalarından izin 

alınmak suretiyle toplanmıĢtır. Sınıf ortamında öncelikle ÑalıĢma hakkında öğrencilere bilgi verilmiĢ 

ve ardından katılmak isteyen öğrencilere anket ÑalıĢması uygulanmıĢtır. Evreni oluĢturan 233 

öğrenciden 17 tanesi cevaplamak istemediğini bildirmiĢ ve geri kalan 216 öğrenci ile ÑalıĢma 

tamamlanmıĢtır. Anket formlarının incelenmesi neticesinde 16 adet anketin yanlıĢ/eksik doldurulduğu 

tespit edilmiĢ ve analiz dıĢı bırakılmıĢtır. SonuÑ itibari ile 200 adet kullanıma uygun form üzerinden 

ÑalıĢma gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 
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AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi seÑilmiĢtir. AraĢtırmanın amacına hizmet edecek 

verilerin toplanması iki envanter vasıtası ile sağlanmıĢtır. Éğrencilere Dahling ve arkadaĢları (2009) 

tarafından geliĢtirilen ―Makyavelist KiĢilik ÉlÑeği‖, Linan ve Chen (2009)‘in literatüre kazandırdığı 

―GiriĢimcilik Niyeti ÉlÑeği‖ ve demografik bilgileri iÑeren ifadeler yöneltilmiĢtir.  

Éğrencilerin Makyavelist kiĢilik eğilimlerini ölÑmede Dahling ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği ölÑek 

tercih edilmiĢtir. Bu ölÑüm aracı 16 ifadeden oluĢmaktadır. 7‘li likert türü (1=Kesinlikle 

Katılmıyorum, 7= Kesinlikle Katılıyorum) olan bu ölÑeğin 4 alt boyutu vardır. Bu alt boyutlar; Ahlaki 

Olmama (farklı durumlarda etik görüĢ eksikliği), Kontrol Arzusu (bir kiĢinin kendi Ñıkarı iÑin diğer 

kiĢileri yönlendirmeye istekliliği), Statü Arzusu (zenginlik ve gücü gösterme istekliliği) ve Diğerlerine 

Güvenmeme (diğer kiĢilerin niyetlerine yönelik duyulan sürekli bir Ģüphecilik hali) olarak 

bilinmektedir. Dahling ve arkadaĢlarının (2009:23) elde ettikleri güvenilirlik katsayıları Ģöyledir; 

ahlaki olmama, 0.84; kontrol arzusu, 0.80; statü arzusu, 0.89 ve diğerlerine güvenmeme, 0.74. 

Literatürde ölÑeğin TürkÑe‘ye ve Türk kültürüne uyarlama ve güvenilirlik ÑalıĢmasını Êlbeği (2016: 

gerÑekleĢtirmiĢtir. Bu araĢtırmada ölÑeğin Êlbeği (2016) tarafından TürkÑe‘ye Ñevrilen Ģekli 

öğrencilere uygulanmıĢtır.        

Éğrencilerin giriĢimcilik niyetlerinin ölÑülmesi amacıyla, Linan ve Chen (2009) tarafından geliĢtirilen 

ve Ġspanya ile Tayvan‘da üniversite son sınıfta öğrenim gören öğrencilere uygulanan ölÑekten 

yararlanılmıĢtır. ÉlÑek, KiĢisel Tutum (personal attitude), Éznel Norm (subjective norm), Algılanan 

DavranıĢsal Kontrol (perceived behavioral control) ve GiriĢimcilik Niyeti (entrepreneurial intention) 

olmak üzere dört boyuttan ve toplam 20 ifadeden oluĢmaktadır. ÉlÑek 7‘li likert tarzında hazırlanmıĢ 

olup ifadelere katılma dereceleri 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 7= Kesinlikle Katılıyorum olarak 

değerlendirilmiĢtir. Linan ve Chen‘in araĢtırmasında ölÑeğin güvenilirliliği alt boyutlar itibari ile Ģu 

Ģekilde hesaplanmıĢtır; kiĢisel tutum 0,89, öznel norm 0,77, algılanan davranıĢ kontrolü 0,88 ve 

giriĢimcilik niyeti 0,94.  

GiriĢimcilik niyeti alt ölÑeği TürkÑe‘ye ġeĢen ve Basım (2012) tarafından uyarlanmıĢtır.  Bu alt boyut 

6 maddeden oluĢmakta olup TürkÑe‘ye uyarlanmıĢ hali daha önce farklı ÑalıĢmalarda kullanılmıĢtır 

(Kalkan, 2011; Gürol vd., 2012; Æetin vd., 2015). GiriĢimcilik niyeti alt ölÑeği giriĢimci niyetini birey 

aÑısından ölÑen “bir girişimci olarak her şeyi yapmaya hazırım”, “gelecekte bir iş kurma konusunda 

kararlıyım‖ tarzında ifadelerden oluĢmaktadır. 

KiĢisel tutum alt ölÑeği TürkÑe‘ye ÑeĢitli yazarlar tarafından ÑevrilmiĢtir (Kalkan, 2011; Gürol vd., 

2012; Æetin vd., 2015). Bu alt ölÑek bireyin giriĢimci olmaya atfettiği olumlu değeri ölÑen 5 

maddeden oluĢmaktadır. ÉlÑekte, “girişimci olmak benim için dezavantajdan çok avantaj anlamına 

gelmektedir”, “eğer fırsat ve kaynaklara sahip olursam bir işletme kurmayı isterim” Ģeklinde ifadeler 

bulunmaktadır. 

Éznel norm alt ölÑeği yine ÑeĢitli yazarlar tarafından TürkÑe‘ye ÑevrilmiĢ ve ÑalıĢmalarda 

kullanılmıĢtır (Kalkan, 2011; Gürol vd., 2012; Æetin vd., 2015). Bu alt ölÑek, bir kiĢinin iĢletme 

kurma kararı verdiği taktirde yakın aile üyeleri, arkadaĢları ve meslektaĢları gibi yakın Ñevresindeki 

insanların bu kararını onaylayıp onaylamayacağına dair maddeleri iÑerir. ÉlÑek 3 ifadeden 

oluĢmaktadır. Bu ÑalıĢmanın amacına uygun olarak bu alt ölÑekte orijinal ölÑektekinden farklı olarak 

1=Kesinlikle Onaylamaz-7=Kesinlikle Onaylar Ģeklindeki likert ifadelerinin yerine, bütünlük 

sağlanması adına 1=Kesinlikle Katılmıyorum-7=Kesinlikle Katılıyorum ifadeleri kullanılmıĢtır. 

Algılanan davranıĢsal kontrol alt ölÑeği de TürkÑeye Ñevrilerek farklı ÑalıĢmalarda kullanılmıĢtır 

(Kalkan, 2011; Gürol vd., 2012; Æetin vd., 2015). Bu ölÑek 6 ifadeden oluĢmakta olup bireyin 

giriĢimcilik potansiyeli hakkındaki düĢüncelerini ölÑmektedir. Érnek verilecek olursa “bir iş kurmak 

ve o işi sürdürmek benim için kolaydır”, “yeni bir iş kurma sürecini kontrol edebilirim‖ gibi 

ifadelerden bahsedilebilir.     

Ayrıca demografik bilgileri toplamak amacıyla araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen ve 6 sorudan 

oluĢan demografik bilgi formu da ÑalıĢmada kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmada toplanan veriler SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiĢ ve 

yorumlanmıĢtır. Verilerin Ñözümlenmesinde aÑımlayıcı faktör analizine baĢvurulmuĢtur. DeğiĢkenler 

arasındaki iliĢkileri ortaya koymak iÑin pearson korelasyon analizi, değiĢkenlerin birbiri üzerindeki 

etkisi ortaya koymak iÑinse Ñoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır. 
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AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezleri 

AraĢtırmada iki model kurulmuĢ olup ilkinde, giriĢimcilik niyetinin planlanmıĢ davranıĢ teorisi 

kapsamında belirleyicileri olan değiĢkenler modele dahil edilmiĢtir. Ġkinci modelde ise makyavelist 

kiĢiliğin alt boyutlarının, giriĢimcilik niyetini yordama düzeylerini tespit etmek amacıyla 

oluĢturulmuĢtur. Bu bilgiler ıĢığında araĢtırmada kurulan modellere aĢağıda yer verilmiĢtir. 

ġekil 1: AraĢtırma Modeli 

 
 

Yukarıdaki model ıĢığında aĢağıdaki hipotezlerin test edilmesine ÑalıĢılacaktır.  

Hipotez 1: Éğrencilerin kiĢisel tutumları, giriĢimcilik niyetlerini pozitif ve anlamlı bir Ģekilde etkiler. 

Hipotez 2: Éğrencilerin algılanan davranıĢsal kontrolleri, giriĢimcilik niyetlerini pozitif ve anlamlı bir 

Ģekilde etkiler. 

Hipotez 3: Éğrencilerin öznel normları, giriĢimcilik niyetlerini pozitif ve anlamlı bir Ģekilde etkiler. 

Hipotez 4:  Éğrencilerin ahlaki olmama eğilimi, onların giriĢimcilik niyetine anlamlı etki etmektedir. 

Hipotez 5: Éğrencilerin kontrol arzusu eğilimi, onların giriĢimcilik niyetine anlamlı etki etmektedir. 

Hipotez 6: Éğrencilerin statü arzusu eğilimi, onların giriĢimcilik niyetine anlamlı etki etmektedir. 

Hipotez 7: Éğrencilerin diğerlerine güvenmeme eğilimi, onların giriĢimcilik niyetine anlamlı etki 

etmektedir. 

 

Veri Toplama Araçlarının Geçerlilik ve Güvenilirlikleri 

GiriĢimcilik niyetleri ölÑeğinin yapı geÑerliği iÑin aÑımlayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. ÉlÑeğin faktör 

yapısını belirlemek iÑin temel bileĢenler analizi ve varimax döndürme yöntemi uygulanmıĢtır. 

Érneklem grubundan elde edilen verilerin aÑımlayıcı faktör analizine uygun olup olmadığı Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi ile aÑıklanabilir. KMO değerinin yüksek olması, ölÑekteki her bir 

değiĢkenin, diğer değiĢkenler tarafından mükemmel bir Ģekilde tahmin edilebileceği anlamına gelir. 

KMO değerinin 0,50-0,69 arası olması örneklem sayısının orta, 0,70-0,79 arası olması iyi, 0,80-0,89 

arası olması Ñok iyi, 0,90 ve üzeri olması ise mükemmel olarak kabul edilmektedir. KMO testi 

sonucunda, değerin 0.50‘den düĢük olması halinde faktör analizine devam edilemeyeceği yorumu 

yapılır (Æokluk vd., 2012:207). Field (2000)‘de KMO testi iÑin 0.50 değerinin alt sınır olması 

gerektiğini ve KMO≤0.50 iÑin veri kümesinin faktörlenemeyeceğini belirtmiĢtir. Bu doğrultuda 

Barlett Testinin anlamlı ve KMO Testinin ise 0.50‘den büyük Ñıkması beklenmektedir. GiriĢimcilik 

niyeti ölÑeğine yönelik Barlett Testi ve KMO testi sonuÑları Tablo 3‘de verilmiĢtir. 

Tablo 3: GiriĢimcilik Niyeti Ölçeği Barlett ve Kaiser-Meyer-Olkin Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği ,917 

Bartlett Testi 

Ki-Kare 2759,429 

df 190 

Sig. ,000 

KiĢisel Tutum  

Algılanan 

DavranıĢsal Kontrol  

Éznel Norm  

 

GiriĢimcilik 

Niyeti  

Ahlaki Olmama  

Kontrol Arzusu  

Statü Arzusu  

Diğerlerine 

Güvenmeme  
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Tablo 3‘de görüldüğü gibi KMO değeri ,917 olarak tespit edilmiĢ ve bu değerden örneklem 

büyüklüğünün faktör analizi iÑin ―Ñok iyi‖ olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca Barlett küresellik testi 

sonuÑları incelendiğinde ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durumda, örneklem 

büyüklüğünün faktör analizi yapmak iÑin uygun olduğu söylenebilir. 

Temel bileĢenler analizi bulgularına göre, öz değeri 1‘in üzerinde olan ve varyansın %67,718‘ini 

aÑıklayan 4 faktörün olduğu görülmüĢtür. ÉlÑeğin faktör sayısı belirlendikten sonra maddelerin 

faktörlere dağılımı incelenmiĢtir. Bu analiz yapılırken faktör yük değeri ,50 olarak belirlenmiĢtir. Bu 

kapsamda 29. maddenin faktör yük değeri ,50‘nin altında kaldığı iÑin ölÑekten ÑıkarılmıĢtır. ÉlÑekteki 

maddelerin faktör yükleri ve maddelerin faktörlere dağılımları tablo 4‘de verilmektedir.  

Tablo 4: GiriĢimcilik Niyeti Ölçeği Faktör Yükleri ve Dağılımları 

Maddeler 

DöndürülmüĢ Faktör Yük Değerleri 

GiriĢimcilik 

Niyeti 
KiĢisel Tutum 

Algılanan 

DavranıĢsal 

Kontrol 

Öznel Norm 

S30 ,640    

S31 ,621    

S32 ,829    

S33 ,835    

S34 ,811    

S17 
 

,674   

S19  ,710   

S20  ,743   

S21  ,680   

S22  ,571   

S28  ,520   

S23  
 

,569  

S24   ,663  

S25   ,692  

S26   ,860  

S27   ,748  

S35   
 

,751 

S36   
 

,776 

S37   
 

,700 

Öz Değeri 9,518 1,575 1,332 1,120 

Açıklanan Varyans 19,615 18,725 18,319 11,058 

Cronbach Alpha ,935 ,856 ,858 ,691 

Tablo 4‘de görülebileceği gibi 18. madde kontrol sorusu olduğu iÑin değerlendirmeye alınmamıĢtır. 

Ayrıca 28. madde (Bir iĢ kurmaya Ñabalarsam, o iĢi büyük ihtimalle baĢarırım) orijinal ölÑekte 

algılanan davranıĢsal kontrol boyutuna yüklenmesine rağmen bu ÑalıĢmada kiĢisel tutum boyutuna 

yüklenmiĢtir. Ġki boyuttaki maddeler incelendiğinde ifadelere birbirine Ñok yakın anlamlar 

yüklenebildiği görülmektedir. Dolayısı ile 28. maddenin analiz dıĢına Ñıkarılmasına gerek 

görülmemiĢtir. 

Tablo 4‘de faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı, giriĢimcilik niyeti boyutu iÑin %19,615, 

kiĢisel tutum boyutu iÑin %18,725, algılanan davranıĢsal kontrol boyutu iÑin %18,319 ve öznel norm 

boyutu iÑin ise 11,058 olarak tespit edilmiĢtir. Belirlenen bu faktörlerin varyansa yaptıkları toplam 

katkının %67,718 olduğu görülmektedir. Tablo 4‘de ayrıca Cronbach alpha (α) katsayısı tüm faktörler 

iÑin tek tek incelenmiĢtir. KayıĢ (2008), Cronbach Alpha katsayısı 0.00 ≤ α < 0.40 ise ölÑeğin 

güvenilir olmadığını; 0.40 ≤ α < 0.60 ise ölÑeğin düĢük güvenilirlikte olduğunu; 0.60 ≤ α < 0.80 ise 

ölÑek oldukÑa güvenilir olduğunu; 0.80 ≤ α < l.00 ise ölÑeğin yüksek derecede güvenilir bir ölÑek 

olduğunu belirtmiĢtir. Tablodan da görüleceği üzere giriĢimcilik niyeti, kiĢisel tutum ve algılanan 

davranıĢsal kontrol boyutları ―yüksek derecede güvenilir‖ iken öznel norm boyutunun güvenilirlik 

düzeyi ―oldukÑa güvenilir‖ seviyesindedir.  

Makyevelist kiĢilik ölÑeği‘nin yapı geÑerliliğini sınamak iÑinde giriĢimcilik niyeti ölÑeği‘nde 

gerÑekleĢtirilen iĢlemler tekrarlanmıĢtır. Bu kapsamda Barlett Testi ve KMO testi sonuÑları Tablo 

5‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 5: Makyevelist KiĢilik Ölçeği Barlett ve Kaiser-Meyer-Olkin Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği ,772 

Bartlett Testi 

Ki-Kare 937,728 

df 120 

Sig. ,000 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi KMO değeri ,772 olarak tespit edilmiĢ ve bu değerden örneklem 

büyüklüğünün faktör analizi iÑin ―iyi‖ olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca Barlett küresellik testi 

sonuÑları incelendiğinde ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durumda, örneklem 

büyüklüğünün faktör analizi yapmak iÑin uygun olduğu söylenebilir. 

Temel bileĢenler analizi bulgularına göre, öz değeri 1‘in üzerinde olan ve varyansın %56,543‘ünü 

aÑıklayan 4 faktörün olduğu görülmüĢtür. ÉlÑeğin faktör sayısı belirlendikten sonra maddelerin 

faktörlere dağılımı incelenmiĢtir. Bu analiz yapılırken faktör yük değeri ,50 olarak belirlenmiĢtir. Bu 

kapsamda 2., 12. ve 13. maddelerin faktör yük değerleri ,50‘nin altında kaldığı iÑin ölÑekten 

ÑıkarılmıĢtır. Æıkarılan maddeler haricinde kalan maddelerin orijinal ölÑekte yüklendikleri faktörlere 

aynen yüklenmiĢ oldukları saptanmıĢtır. ÉlÑekteki maddelerin faktör yükleri ve maddelerin faktörlere 

dağılımları Tablo 6‘da verilmektedir.  

Tablo 6: Makyevelist KiĢilik Ölçeği Faktör Yükleri ve Dağılımları 

Maddeler 

DöndürülmüĢ Faktör Yük Değerleri 

Ahlaki 

Olmama 

Kontrol 

Arzusu 
Statü Arzusu 

Diğerlerine 

Güvenmeme 

S1 ,714    

S3 ,757    

S4 ,658    

S5 ,811    

S6 
 

,789   

S7  ,801   

S8  ,711   

S9  
 

,726  

S10   ,769  

S11   ,821  

S14   
 

,689 

S15   
 

,798 

S16   
 

,799 

Öz Değeri 4,163 2,212 1,447 1,224 

Açıklanan Varyans 15,657 14,357 13,337 13,193 

Cronbach Alpha ,756 ,817 ,725 ,729 

Tablo 6‘da, faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı, ahlaki olmama boyutu iÑin %15,657, kontrol 

arzusu boyutu iÑin %14,357, statü arzusu boyutu iÑin %13,337 ve diğerlerine güvenmeme boyutu iÑin 

ise 13,193‘dür. Belirlenen bu faktörlerin varyansa yaptıkları toplam katkının %56,543 olduğu 

görülmektedir. Tablo 6‘da ayrıca Cronbach alpha (α) katsayısı tüm faktörler iÑin tek tek incelenmiĢtir. 

Tablodan da görüleceği üzere tüm faktörler ―oldukÑa güvenilir‖ seviyesinde değerler almıĢlardır.  

Yapılan tüm analizler, her iki ölÑeğin de geÑerli ve güvenilir bir ölÑüm aracı olduğunu ortaya 

koymuĢtur.   

 

BULGULAR 

ÆalıĢmada kullanılan demografik değiĢkenlere ait frekans dağılımları aĢağıda tablo 7‗de gösterilmiĢtir. 

Tablo 7‘de görüldüğü gibi öğrencilerin yarıdan fazlası (%55,5) 24 yaĢ ve daha üzerinde olup, %48,5‘i 

erkek, %51,5‘i kadındır. Éğrencilerin %61,0‘i birinci öğretim öğrencisi iken %39,0‘u ikinci öğretimde 

öğrenimine devam etmektedir. Éğrencilere yöneltilen “kendi işini kuran birinci derece yakınınız var 

mı?” sorusuna %57,0 oranında öğrenci evet derken %43,0 oranında öğrenci böyle bir yakını 

olmadığını beyan etmiĢtir. Son olarak “4 yıllık eğitim hayatınız süresince bir işte çalıştınız mı?” 

sorusuna öğrencilerin büyük bölümü (%71,0) evet cevabını verirken %29,0 dolayında öğrenci ise bir 

iĢte ÑalıĢmadığını söylemiĢtir.   
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Tablo 7: Demografik DeğiĢkenlere ĠliĢkin Frekans Dağılımları 

YaĢ f % 

23 yaĢ ve altı 89 44,5 
24 yaĢ ve üzeri 111 55,5 

Cinsiyet   

Erkek 97 48,5 
Kadın 103 51,5 

Öğretim Türü 
Birinci öğretim 122 61,0 

Ġkinci öğretim 78 39,0 

Kendi ĠĢini Kuran 1. Derece Yakının Varlığı 
Evet 114 57,0 

Hayır 86 43,0 

Eğitiminiz Süresince Bir ĠĢte ÇalıĢtınız Mı? 

Evet 142 71,0 
Hayır 

 

58 29,0 

AraĢtırmanın bu kısmında öncelikle makyavelist kiĢilik ve giriĢimcilik niyeti ölÑeklerinde yer alan 

maddelere yönelik olarak aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilecektir. Bu kapsamda 

tablo 8‘de makyavelist kiĢilik ölÑeği öncelikle ele alınmıĢtır.  

Tablo 8: Makyavelist KiĢilik Ölçeği Ġfadelerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Maddeler N X  SS 

1. Diğer kiĢilere karĢı rekabetÑi bir üstünlük sağlamada yalan söylemenin gerekli 

olduğuna inanırım 
200 2,92 1,999 

2. Diğer kiĢilerle konuĢmanın tek iyi nedeni, yararıma kullanabileceğim bilgiyi 

elde etmektir 
200 3,52 2,150 

3. Eğer benim baĢarıma yardım edeceğine inanırsam, etik dıĢı olmaya istek 

duyarım 
200 2,78 1,802 

4. Eğer kendi amaÑlarımı tehdit ederse, diğer insanların Ñabalarını sabote etmeye 

istekli olurum 
200 2,54 1,741 

5. Yakalanma ihtimali az olursa hile yaparım 200 2,48 1,826 

6. KiĢilerarası ortamlarda talimatlar vermekten hoĢlanırım 200 4,68 1,792 

7. Diğer insanlar üzerinde kontrol sahibi olmaktan hoĢlanırım 200 4,98 1,800 

8. Durumu kontrol edebilmekten hoĢlanırım 200 5,85 1,434 

9. Statü yaĢamda baĢarının iyi bir göstergesidir 200 5,66 1,605 

10. Servet/zenginlik biriktirmek benim iÑin önemli bir amaÑtır  200 4,68 1,694 

11. Bir gün zengin ve güÑlü olmak isterim 200 5,56 1,602 

12. Ġnsanlar sadece kiĢisel kazanımları tarafından motive olur 200 4,64 1,790 

13. Diğer kiĢilere güvenmediğim iÑin gruplara bağlanmaktan hoĢlanmam 200 4,20 1,933 

14. Takım üyeleri her zaman ilerlemek iÑin birbirlerini arkadan hanÑerler 200 3,48 1,943 

15.  Yaptığım iĢte herhangi bir zayıflık gösterirsem, diğer insanlar bu durumdan 

yararlanır 
200 5,05 1,716 

16.  Diğer insanlar benim zararıma olan durumdan faydalanacak yolları sürekli 

olarak planlarlar 
200 4,08 1,777 

Makyavelist KiĢilik Ölçeği Genel Ortalaması 4,19 0,898 

Tablo 8 incelendiğinde 200 katılımcının 16 maddelik makyavelist kiĢilik ölÑeği‘ne yönelik olarak 

verdikleri yanıtların genel aritmetik ortalamasının ―4,19±0,898‖ olarak gerÑekleĢtiği tespit edilmiĢtir. 

Bu ortalama değer, öğrencilerin makyavelist kiĢilik özelliklerinin orta seviye olduğunu bize 

göstermektedir. Tablo 8‘de görülebileceği gibi en yüksek aritmetik ortalamaya sahip ifadeler sırasıyla; 

“durumu kontrol edebilmekten hoşlanırım (5,85±1,435)”, “statü yaşamda başarının iyi bir 

göstergesidir (5,66±1,605)” ve “bir gün zengin ve güçlü olmak isterim (5,56±1,602)” olmuĢtur. En 

düĢük aritmetik ortalamalara sahip ifadeler yine tablo 8 yardımıyla incelendiğinde; “yakalanma 

ihtimali az olursa hile yaparım (2,48±1,826)”, “eğer kendi amaçlarımı tehdit ederse, diğer insanların 
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çabalarını sabote etmeye istekli olurum (2,54±1,741)” ve “eğer benim başarıma yardım edeceğine 

inanırsam, etik dışı olmaya istek duyarım (2,78±1,802)” ifadeleri sırasıyla tespit edilmiĢtir. 

Tablo 9‘da giriĢimcilik niyetleri ölÑeğine yönelik olarak aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerlerine yer verilmiĢtir. 

Tablo 9: GiriĢimcilik Niyetleri Ölçeği Ġfadelerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Maddeler N  ̅ SS 

17. GiriĢimci olmak benim iÑin dezavantajdan Ñok avantaj anlamına gelmektedir 200 5,90 1,291 

19. GiriĢimci olmak Ģeklinde bir kariyer bana cazip gelmektedir 200 5,72 1,310 

20. Eğer fırsat ve kaynaklara sahip olursam, bir iĢletme kurmayı isterim 200 6,16 1,368 

21. GiriĢimci olmak bende yüksek düzeyde tatmin duygusu oluĢtururdu 200 5,83 1,282 

22. Æok ÑeĢitli seÑenekler arasından, bir giriĢimci olmayı tercih ederim 200 5,61 1,290 

23. Bir iĢ kurmak ve o iĢi sürdürmek benim iÑin kolaydır 200 5,10 1,342 

24. Ben yaĢayabilir/ayakta kalabilir bir iĢ kurmak iÑin hazırım 200 5,39 1,420 

25. Yeni bir iĢ kurma sürecini kontrol edebilirim 200 5,46 1,259 

26. Bir iĢ kurmak iÑin gerekli pratik/uygulanabilir detayları bilirim 200 4,96 1,359 

27. Bir giriĢimcilik projesinin nasıl geliĢtirileceğini bilirim 200 4,74 1,491 

28. Bir iĢ kurmaya Ñabalarsam, o iĢi büyük ihtimalle baĢarırım 200 5,76 1,291 

29. Bir giriĢimci olarak her Ģeyi yapmaya hazırım 200 5,45 1,452 

30. Profesyonel olarak hedefim, bir giriĢimci olmaktır 200 5,18 1,465 

31. Kendi iĢimi kurmak ve sürdürmek iÑin her türlü Ñabayı göstereceğim 200 5,76 1,327 

32. Gelecekte bir iĢ kurma konusunda kararlıyım 200 5,65 1,430 

33. Ciddi anlamda kendi iĢimi kurmayı düĢünüyorum 200 5,63 1,480 

34. Bir gün kendi iĢimi kurma konusunda ciddi niyetlerim var 200 5,67 1,470 

35. Yakın aile üyelerim bir iĢletme kurma kararımı onaylar 200 5,74 1,569 

36. ArkadaĢlarım/Dostlarım bir iĢletme kurma kararımı onaylar  200 6,05 1,176 

37. MeslektaĢlarım/ĠĢ arkadaĢlarım bir iĢletme kurma kararımı onaylar 200 5,72 1,271 

GiriĢimcilik Niyetleri Ölçeği Genel Ortalaması 5,57 0,933 

Tablo 9‘da 20 sorudan oluĢan giriĢimcilik niyetleri ölÑeği kapsamında katılımcıların vermiĢ oldukları 

yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiĢtir. Tablo 9‘dan görüldüğü gibi 

öğrencilerin genel anlamda giriĢimcilik niyetleri ortalaması oldukÑa yüksektir (5,57±0,933). Bu 

kapsamda öğrencilerin en Ñok katılım gösterdikleri ifadeler sırasıyla; “eğer fırsat ve kaynaklara sahip 

olursam, bir işletme kurmayı isterim (6,16±1,368)”, “arkadaşlarım/dostlarım bir işletme kurma 

kararımı onaylar (6,05±1,176)”, “girişimci olmak benim için dezavantajdan çok avantaj anlamına 

gelmektedir (5,90±1,291)”Ģeklindedir. En az katılım gösterilen ifadeler ise; “bir girişimcilik 

projesinin nasıl geliştirileceğini bilirim (4,74 ±1,491)”, “bir iş kurmak için gerekli 

pratik/uygulanabilir detayları bilirim (4,96 ±1,359)”, “bir iş kurmak ve o işi sürdürmek benim için 

kolaydır (5,10±1,342)” olarak tespit edilmiĢtir. 

Tablo 10‘da iki ana değiĢkenin alt boyutlarına iliĢkin betimsel istatistikler ile değiĢkenler arasındaki 

iliĢkileri ortaya koymaya yönelik pearson korelasyon analizi sonuÑlarına yer verilmiĢtir.  

Tablo 10: Betimsel Ġstatistikler ve DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler 

DeğiĢkenler 

(N= 200) 
 ̅ SS 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AO 2,68 1,401 (,75)        

2. KA 5,17 1,441 ,271** (,81)       

3. SA 5,30 1,313 ,108 ,399** (,72)      

4. DG 4,20 1,334 ,367** ,313** ,175* (,72)     

5.GN 5,58 1,278 -,078 ,252** ,241** ,131 (,93)    

6.KT 5,84 1,012 -,073 ,296** ,367** ,142* ,695** (,85)   

7.ADK 5,13 1,100 ,011 ,296** ,220** ,133 ,656** 597** (,85)  

8.ÖN 5,83 1,061 -,169* ,100 ,144* ,036 ,519** ,437** ,397** (,69) 

(p<0.05 iÑin *, p<0.01 iÑin **). Parantez iÑerisindeki değerler değiĢkenlerin güvenilirlik katsayılarını göstermektedir. AO= 

Ahlaki Olmama, KA= Kontrol Arzusu, SA= Statü Arzusu, DG= Diğerlerine Güvenmeme, GN= GiriĢimcilik Niyeti, KT= 
KiĢisel Tutum, ADK= Algılanan DavranıĢsal Kontrol, ÉN= Éznel Norm 
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Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin makyavelist kiĢilik özelliklerini oluĢturan alt boyutlardan elde 

ettikleri puan aralıkları 2,68 ile 5,30 arasında değiĢmektedir. 7‘li likert tarzında geliĢtirilen 

makyavelist kiĢilik ölÑeğinden elde edilecek puanların yükselmesi makyavelizm eğiliminin artıĢı 

Ģeklinde yorumlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin ahlaki olmama eğilimlerinin düĢük seviyede, 

kontrol arzusu ve statü arzusu seviyelerinin nispeten yüksek seviyede, son olarak ise diğerlerine 

güvenmeme seviyelerinin orta seviyede gerÑekleĢtiği tespit edilmiĢtir. Yine tablo 10‘dan 

görülebileceği gibi, öğrencilerin giriĢimcilik niyetleri alt boyutlarına iliĢkin olarak elde ettikleri puan 

ortalamalarının tüm boyutlarda 5 değerinin üzerinde olduğu görülmektedir. 7‘li likert tarzında 

oluĢturulan bu ölÑeğin alt boyutlarından alınan puanların yüksekliği, öğrencilerin giriĢimcilik 

niyetlerinin de fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Éğrencilerin kendilerini giriĢimci adayı olarak 

gördükleri net bir Ģekilde bu ortalama değerler üzerinden öne sürülebilir. 

Tablo 10‘da değiĢkenler arasındaki iliĢkilere bakıldığında ise makyavelist kiĢiliğin ahlaki olmama 

boyutu ile giriĢimcilik niyetleri boyutlarının negatif yönlü, düĢük seviyeli ve anlamsız iliĢkiler iÑerdiği 

tespit edilmiĢtir. Bunun tek istisnası ahlaki olmama ile öznel norm arasındaki iliĢkidir (r=-,169, 

p<0,05). Tablo 10‘dan makyavelist kiĢiliğin kontrol arzusu boyutu ile giriĢimcilik niyetleri boyutları 

arasında pozitif yönlü ve düĢük seviyede anlamlı iliĢkiler tespit edilmiĢtir. Burada da tek istisna, 

ahlaki olmama ile öznel norm arasındaki iliĢkidir (r=,100, p>0,05). Yine tablo 10 incelendiğinde 

makyavelist kiĢiliğin statü arzusu boyutu ile giriĢimcilik niyetleri boyutları arasında pozitif yönlü, 

düĢük ve orta seviyede anlamlı iliĢkiler tespit edilmiĢtir. Bu iliĢkide en yüksek korelasyon değeri, 

statü arzusu ve kiĢisel tutum arasında gerÑekleĢmiĢtir (r=,367, p<0,01). Tablo 10‘da son olarak 

makyavelist kiĢiliğin diğerlerine güvenmeme boyutu ile giriĢimcilik niyetleri boyutlarının arasındaki 

iliĢkiler ele alındığında, pozitif yönlü, düĢük kuvvet seviyesinde anlamsız iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Bunun da tek istisnası diğerlerine güvenmeme ile kiĢisel tutum arasındaki iliĢkidir (r=,142, p<0,05).  

Regresyon analizi yardımı ile araĢtırmanın hipotezlerine yönelik yapılan analizler ÑalıĢmanın bundan 

sonraki kısmında tablolar yardımı ile aÑıklanacaktır. Hipotezleri sınamak iÑin Ñoklu doğrusal 

regresyon analizi kullanılmıĢtır. DeğiĢken seÑiminde sıkÑa kullanılan yöntemlerden birisi olan Enter 

metodu tercih edilmiĢtir. Bu kapsamda öncelikle Ñoklu doğrusal regresyon analizi yapabilmek iÑin 

gerekli varsayımların karĢılanıp karĢılanmadığına bakılmıĢtır. Durbin-Watson katsayısının 1,5 ile 2,5 

arasında olması ve Varyans ġiĢme Faktör (Variance Inflation Factor-VIF) katsayılarının 10‘dan az 

olması otokorelasyon ve Ñoklu bağlantı problemlerinin olmadığını göstermektedir (Büyüköztürk 

2013). Bu ÑalıĢmadaki Durbin-Watson katsayıları 2,018 ve 1,973 olarak gerÑekleĢmiĢtir. VIF 

değerleri ise 1,193-1,677 aralığında değerler almıĢlardır. Bu değerlere göre değiĢkenler arasında 

otokorelasyon ve Ñoklu bağlantı problemlerinin olmadığı görülmüĢtür. Regresyon analizine geÑmeden 

önce son olarak verilerin dağılımı incelenmiĢ ve bu amaÑla Ñarpıklık ve basıklık katsayılarına 

bakılmıĢtır. Tabachnick ve Fidell (2012)‘e göre Ñarpıklık ve basıklık katsayılarının -1 ile +1 değerleri 

arasında yer alması verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda basıklık 

katsayılarının 0,027 ile 0,907, Ñarpıklık katsayılarının ise -0,037 ile -0,711 aralığında dağıldığı tespit 

edilmiĢtir. Bu değerler ıĢığında verilerin normal dağılama uyduğu görülmüĢtür. SonuÑ olarak kurulan 

regresyon modellerinin doğrusal olduğu söylenebilir.  

Bu aĢamada öncelikle kiĢisel tutum, algılanan davranıĢsal kontrol ve öznel norrmun giriĢimcilik niyeti 

üzerindeki etkisini belirlemek iÑin yapılan Ñoklu doğrusal regresyon analizi sonuÑlarına aĢağıda tablo 

11‘de yer verilmiĢtir. 

Tablo 11: Birinci Modele ĠliĢkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız DeğiĢkenler  t p 

KiĢisel Tutum 0,512 7,003 < 0,01 

Algılanan DavranıĢsal Kontrol 0,384 5,821 < 0,01 
Éznel Norm 0,253 4,155 < 0,01 

R
2
=0,608 

Adj. R
2
=0,602 

F=101,303 (p<0,01)  

Tablo 11‘den görülebileceği üzere regresyon modelindeki düzeltilmiĢ R
2
 değerine göre, giriĢimcilik 

niyetindeki değiĢkenliğin %60,2‘si üÑ bağımsız değiĢken tarafından aÑıklanmaktadır ve model bütün 

olarak anlamlıdır. Tablo 11 incelendiğinde giriĢimcilik niyeti üzerinde en yüksek aÑıklayıcılığa sahip 

olan boyutun kiĢisel tutum olduğu görülmektedir (β = 0,512; r < 0,01). Onun ardından algılanan 

davranıĢsal kontrol (β = 0,384; r < 0,01)  ve öznel norm (β = 0,253; r < 0,01) boyutları giriĢimcilik 

niyetini aÑıklamaktadır. Ele alınan tüm boyutların giriĢimcilik niyeti üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 

etkisi tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla hipotez 1, 2 ve 3‘ün kabulüne karar verilmiĢtir. 
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Tablo 12 öğrencilerin makyavelist kiĢilik eğilimlerinin, giriĢimcilik niyeti üzerine etkisini gösteren 

regresyon analizi sonuÑlarını iÑermektedir. 

Tablo 12: Ġkinci Modele ĠliĢkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız DeğiĢkenler  t p 

Ahlaki Olmama -0,079 -1,120 0,264 

Kontrol Arzusu 0,116 1,647 0,101 

Statü Arzusu 0,102 1,451 0,148 

Diğerlerine Güvenmeme 0,050 0,716 0,475 

R
2
=0,033  

Adj. R
2
=0,013  

F=1,646 (p=0,164)  

Tablo 12‘de görüldüğü üzere regresyon modeli anlamlı sonuÑ vermemiĢtir (F = 1,646; p > 0,05). 

Bağımsız değiĢkenlerin (ahlaki olmama, kontrol arzusu, statü arzusu ve diğerlerine güvenmeme) 

bağımlı değiĢkenin (giriĢimcilik niyeti) varyansını aÑıklama oranı olarak ele alınan düzeltilmiĢ R
2
 

değeri 0,013 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuÑ giriĢimcilik niyetindeki %1,3 oranındaki varyansın 

ahlaki olmama, kontrol arzusu, statü arzusu ve diğerlerine güvenmeme tarafından aÑıklandığını 

gösterir. Tablodaki β katsayıları incelendiğinde tüm bağımsız değiĢkenler regresyon modeline 

sokulduğu zaman giriĢimcilik niyetini aÑıklamada hiÑbiri anlamlı etki yaratmamıĢtır. Regresyon 

modelindeki bağımsız değiĢkenlerden ahlaki olmama (β = -0,079; p = 0,264), kontrol arzusu (β = 

0,116; p = 0,101), statü arzusu (β = 0,102; p = 0,148) ve diğerlerine güvenmeme (β = 0,050; p = 

0,475) anlamlı bir etki ortaya koymamaktadır. Bu nedenle araĢtırmada önerilen 4, 5, 6 ve 7 numaralı 

hipotezlerinin desteklenmediği tespit edilmiĢtir.  

 

SONUÇ VE TARTIġMA 

GiriĢimcilik niyeti, giriĢimcilik yazını iÑerisinde bütünleĢtirilmiĢ bir ÑalıĢma alanını temsil etmektedir. 

Æünkü bir davranıĢın ön aĢaması olan niyet, yeni bir iĢ kurmada, iĢ fikrini yeni bir giriĢime 

dönüĢtürmede Ñok önemli bir rol üstlenir. Bu tür kiĢisel kararın kökenini anlamada biliĢsel ve kiĢilikle 

ilgili değiĢkenlerin önemi yazında geniĢ bir düzlemde kabul görmüĢtür. Bu görüĢü savunanlar, biliĢsel 

ve kiĢilikle ilgili odağın giriĢimciliğin göreli olarak karmaĢık sürecini aydınlatacağına inanırlar. 

GiriĢimcilik niyetinin bilişsel öncülleri veya güdüsel süreçleri Ajzen‘in PlanlanmıĢ DavranıĢ Teorisi 

ekseninde aÑıklanmıĢtır. Yine giriĢimcilik niyetinin kiĢilikle ilgisi, giriĢimci kiĢilik özelliklerinin 

özellikle olumlu yönleri (beĢ faktör kiĢilik, proaktif kiĢilik vb.) üzerinden incelenmiĢ ve son yıllarda 

giriĢimci kiĢiliğin olumsuz yönlerine de (makyavelist, narsist ve psikopat kiĢilik gibi) artıĢ gösteren 

bir ilgi oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu geliĢmelerden hareketle bu ÑalıĢma iĢletme bölümü son sınıf 

öğrencilerinin makyavelist kiĢilik ve giriĢimcilik niyeti düzeylerini tespit etmek amacıyla biliĢsel 

öncüller olan planlanmıĢ davranıĢ teorisi kapsamında kiĢisel tutum, özel norm ve algılanan davranıĢsal 

kontrolün ve ayrıca kiĢiliğin olumsuz yönlerinden biri olan makyavelist kiĢiliğin giriĢimcilik niyeti 

üzerindeki etkisi tespit etmeye odaklanmıĢtır. 

Birinci amaca uygun olarak bu ÑalıĢmada planlanmıĢ davranıĢ teorisi aracılığıyla giriĢimcilik niyetinin 

aÑıklanabileceği sonucu elde edilmiĢtir. Éğrencilerin giriĢimcilik niyeti üzerinde sırasıyla kiĢisel 

tutum, algılanan davranıĢsal kontrol ve öznel normun pozitif ve anlamlı etkileri tespit edilmiĢtir. Bu 

sıralamanın oldukÑa mantıklı olduğu düĢünülmektedir. KiĢisel tutum, bir davranıĢ yönünde harekete 

geÑmeyi düĢünen bireyin, o davranıĢa yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarını ifade etmektedir. 

Buna göre birey bir davranıĢı yaptığında olumlu bir sonuÑ bekliyorsa, davranıĢı gerÑekleĢtirmesiyle 

ilgili olumlu tutuma sahip olacaktır. Bu sebeple kiĢisel tutumun giriĢimcilik niyetini aÑıklamada en 

yüksek aÑıklayıcılık düzeyine sahip olması ĢaĢırtıcı değildir. GiriĢimcilik niyeti üzerinde etki düzeyi 

aÑısından ikinci sırayı alan bileĢen algılanan davranıĢsal kontroldür. Bu bileĢende birey davranıĢ 

üzerindeki kontrolün kendisinde olup olmadığını tartmaktadır. DavranıĢa yönelik olarak olumlu 

kiĢisel tutum ortaya koyan bireyin, davranıĢ üzerinde kontrol sağlaması da beklenmektedir. Éznel 

norm, giriĢimcilik niyeti üzerinde etkisi en az olan bileĢendir. Éznel normun iÑeriğine bakıldığında, 

kendisi iÑin referans oluĢturan bireylerin davranıĢ ile ilgili görüĢlerinin bulunduğu görülmektedir. 

Buradan hareketle giriĢimcilik davranıĢı üzerinde baĢkalarının nasıl düĢünceler iÑinde bulunduğunun 

diğer bileĢenler kadar etkili olmaması doğal karĢılanmalıdır. KiĢiliği oturmuĢ bir bireyin kendi baĢına, 

baĢkalarının ne düĢündüğüne önem vermeksizin kararlar alabilmesi beklenen bir durumdur. Yapılan 

baĢka ÑalıĢmalarda da planlanmıĢ davranıĢ teorisi bileĢenlerinin tümünün birden giriĢimcilik niyetini 

anlamlı bir Ģekilde aÑıkladığına yönelik bulgulara rastlanmaktadır (Carr ve Sequeira, 2007; Van 

Gelderen, 2008; Kautonen, 2015; Feola vd., 2017). Bu bulguların aksine planlanmıĢ davranıĢ 
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teorisinin bazı bileĢenlerinin giriĢimcilik niyetini anlamlı bir Ģekilde aÑıklamadığına yönelik 

bulgularla da yazında karĢılaĢılmıĢtır (Krueger vd., 2000; Autio vd., 2001; Linan ve Chen, 2009; 

Nishimura ve Tristan 2011; Kalkan, 2011; Iqbal vd., 2012; Bozkurt Æetinkaya, 2014; Ekici ve Turan, 

2017; YeĢilay ve YavaĢ, 2017). Bu ÑalıĢmalarda genellikle öznel norm bileĢeninin giriĢimcilik 

niyetini istatistikî aÑıdan anlamlı Ģekilde aÑıklamadığı görülmüĢtür.  

ÆalıĢmanın temel amaÑlarından bir diğeri, giriĢimcilik niyeti üzerinde makyavelist kiĢiliğin ve alt 

boyutlarının (ahlaki olmama, statü arzusu, kontrol arzusu ve diğerlerine güvenmeme) bir etkiye sahip 

olup olmadığını aÑıklamaktır. Makyavelist kiĢiliğin statü elde etme ve kontrol arzusunun geliĢmiĢ 

olması ile diğer kiĢileri yönlendiricilik yönü bir kiĢinin giriĢimci olma noktasında giriĢimcilik niyetine 

sahip olmasında bir anlam ifade etmesine karĢın, ÑalıĢma bulguları giriĢimcilik niyetiyle anlamlı bir 

iliĢki üretmemiĢ ve makyavelist kiĢiliğin tüm alt boyutlarının giriĢimcilik niyetini etkilemediğini tespit 

etmiĢtir. Yazında kuramsal ve görgül ÑalıĢma bulgularından ve ayrıca ―yaĢam geÑmiĢi teorisi‖ nden 

hareketle,  makyavelist eğilimli kiĢilerin ―hızlı bir yaĢam davranıĢı‖ üzerine kurulu stratejileri takip 

edeceği ve böylece giriĢimci olmak adına daha fazla niyete sahip olacağı beklenilmiĢtir. Ancak 

ÑalıĢma sonuÑları bu beklentiyi karĢılamamıĢ ve makyavelist kiĢiliğin dört alt boyutundan hiÑ birisinin 

giriĢimcilik niyetini etkilemediğini aÑığa ÑıkarmıĢtır. Bu bulgu yazındaki bazı ÑalıĢma bulgularını 

(Kramer vd., 2011; Hmielski ve Lerner, 2016) desteklerken, bazılarının bulgularıyla (Hmieleski ve 

Lerner, 2013; Do ve Dadvari, 2017) örtüĢmemiĢtir. ÆalıĢmanın bulgularını destekleyecek Ģekilde 

sonuÑlar elde eden ÑalıĢmalarda Kramer ve arkadaĢları (2011), psikolojik kiĢilik araĢtırmasında son 

zamanlarda ilgi Ñeken bir konu haline gelen kişiliğin üç karanlık yönü (narsistik, makyavelist ve 

psikopat kiĢilik) ile girişimcilik niyeti arasında nasıl bir iliĢki olduğunu aÑıklamak amacıyla bir eyalet 

Ñapında iĢ planı yarıĢmasına katılan giriĢimcilik öğrencilerinin katılımcı olduğu ampirik bir kurgulama 

yapmıĢlardır. ÆalıĢmalarının sonucunda araĢtırmacılar, narsistik ve psikopat kiĢiliğin genel 

giriĢimcilik niyetiyle ve Kruger‘in giriĢimcilik niyeti modelindeki tüm alt boyutlarla pozitif bir iliĢki 

tespit etmiĢlerdir. Ancak makyavelist kiĢilik bağlamında böyle bir iliĢkiye ulaĢamamıĢlardır. Yine 

Hmielski ve Lerner (2016) kiĢiliğin üÑ karanlık yönünün giriĢimcilik niyetleri ve giriĢimcilik güdüleri 

arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. Katılımcı olarak 508 lisans ve 234 yüksek lisans öğrencilerini 

seÑtikleri ÑalıĢmaları sonucunda araĢtırmacılar, makyavelist kiĢilik ile giriĢimcilik niyeti arasında bir 

iliĢki tespit edememiĢlerdir. Ancak giriĢimcilik niyeti yüksek olan ve erken dönem giriĢimciler olarak 

nitelendirilen katılımcılar aÑısından bakıldığında araĢtırmacılar, makyavelist kiĢiliğin verimli olmayan 

girişimcilik güdüleriyle (unproductive entrepreneurial motivation) olumlu bir iliĢki aÑığa Ñıkardığını 

tespit etmiĢlerdir. 

ÆalıĢmanın makyavelist kiĢiliğin dört alt boyutundan hiÑ birisinin giriĢimcilik niyetini etkilemediği 

yönündeki bulgusuyla örtüĢmeyen ÑalıĢmalar incelendiğinde, örneğin Hmieleski ve Lerner (2013) 

kiĢiliğin üÑ karanlık yönüne sahip olan bireylerin olmayanlara nazaran giriĢimciliği baĢlatma niyetine 

daha fazla sahip olup olmadığını araĢtırmıĢlar ve araĢtırmacılar 466 yeni giriĢimciyi örneklem olarak 

tercih etmiĢtir. Onların araĢtırma bulguları, kiĢiliğin üÑ karanlık yönünün sırasıyla giriĢimcilik güdüsü 

ve giriĢimsel uyanıklık aracılığıyla giriĢimcilik niyetleriyle dolaylı bir etki gösterdiğini tespit etmiĢtir. 

Narsistik ve psikopat kiĢilik ile beraber makyavelist kiĢilikten yüksek puan alan bireylerin düĢük puan 

alan emsallerine göre yeni bir giriĢime baĢlama doğrultusunda adım atmaya daha Ñok eğilim 

gösterdikleri sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bir diğer örnek ÑalıĢmada Do ve Dadvari (2017), kiĢiliğin 

karanlık üÑ yönünün kiĢisel ve örgütsel baĢarıyı yordayacağından hareketle, bu üÑ karanlık kiĢilik 

boyutlarının girişimsel tutum yönelimi ile girişimcilik niyeti arasındaki iliĢkiyi etkileyip etkilemediğini 

araĢtırmıĢtır. Taiwan‘da 295 üniversite öğrencisini katılımcı seÑtikleri ÑalıĢmasında araĢtırmacılar 

ilgili hipotezleri test etmede yapısal eĢitlik modelini kullanmıĢlardır. ÆalıĢmalarının sonunda Onlar, 

giriĢimsel tutum yönelimi ile giriĢimcilik niyeti arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki bulmuĢlardır. 

Ayrıca üÑ karanlık kiĢiliğin bir aracı değiĢken olarak etkisini de tespit etmiĢlerdir. Makyavelist kiĢiliği 

diğer iki kiĢilik boyutu gibi baskın olan bireylerin giriĢimcilik eylemine katılmaya daha fazla istek 

duyacakları sonucunu saptamıĢlardır. 

ÆalıĢmada elde edilen bulgular, sadece Süleyman Demirel Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi ĠĢletme Bölümü öğrencilerine genellenebilecektir. Æünkü her üniversite ya da akademik 

birim; öğrencilerin sosyo-kültürel düzeyi, teknik ve akademik alt yapısı, öğretim elemanı sayısı ve 

yeterliliği vb. ölÑütler aÑısından farklı özellikler göstermektedir. Tüm bu ölÑütlerin öğrencilerin algı 

düzeylerini farklılaĢtırabileceği düĢünülmektedir. Bir diğer sınırlılık ise, anket yardımıyla toplanan 

verilerin güvenilirlik ve geÑerliliğinin, uygulanan anketin ölÑme özelliğine bağlı olmasıdır. Bu sebeple 

ulaĢılan bulgular sadece anket ifadeleri doğrultusunda değerlendirilebilir. Ġfadeler değiĢtikÑe elde 

edilen bulgular da farklılık gösterecektir. Bir baĢka sınırlılık ise, algıların değiĢebilme niteliğidir. 

Æünkü algılar, bulunulan koĢula ve zaman dilimine göre farklılık gösterebileceği iÑin sonuÑlar sadece 

araĢtırmanın yapıldığı koĢul ve zaman dilimi iÑerisinde geÑerlidir.  
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ÆalıĢma bulgularından ve kısıtlılıklarından hareketle gelecekte planlanmıĢ davranıĢ teorisi ile kiĢiliğin 

hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle giriĢimcilik niyeti iliĢkisine odaklanılacak ÑalıĢmalar iÑin 

birkaÑ öneri sunulması faydalı olacaktır. Éncelikle gelecek ÑalıĢmalar, makyavelist kiĢilikle birlikte 

narsist ve psikopat kiĢilikleri de bir arada düĢünerek ―kiĢiliğin üÑ karanlık yüzü‖ ekseninde 

giriĢimcilik niyetini ölÑmelidir. Bu ÑalıĢmalar örneklem olarak hem geleceğin giriĢimcilik adayları 

olan ve giriĢimcilik eğitimi alan son sınıf lisans öğrencilerini hem giriĢimcilik niyetini davranıĢa 

dönüĢtürmeye karar vermiĢ yeni giriĢimcileri ve hem de hÍlihazırda giriĢimcilik faaliyetini sürdüren 

farklı deneyim yılına sahip giriĢimcileri tercih etmelidir. Ġkinci olarak, gelecek ÑalıĢmalar makyavelist 

kiĢilik değiĢkeniyle giriĢimcilik yönelimleri, giriĢimcilik güdüleri ve giriĢimcilik performansı 

değiĢkenlerini hem aracılık hem de düzenleyicilik etkisi perspektifinden incelemelidir. ÊÑüncü olarak 

toplumlarında giriĢimcilik faaliyetlerini yürüten ve alanında baĢarı göstermiĢ giriĢimciler baĢarısız 

emsalleriyle kıyaslanarak onların hem makyavelist hem de diğer karanlık kiĢilik özelliklerine ne 

derece eğilim gösterdiklerini tespit etmeye odaklı ÑalıĢmalar nicel ve nitel yöntemler vasıtasıyla 

kurgulanmalıdır.  
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Özet  

Literatür ve global perspektifte geliĢmeler incelendiğinde, Sosyal Sorumluluk Muhasebesi, Æevresel 

Muhasebe/YeĢil Muhasebe, Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Muhasebesi ile Sosyal Sorumluluk Raporları, Æevresel Raporlar, Sürdürülebilirlik Raporları, 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları ve TümleĢik (Entegre) Raporlama gibi birÑok terim karĢımıza 

Ñıkmaktadır. Her ne kadar hepsi de Ģeffaflığı hedeflese de, bu kadar Ñok terimin Ñokluğu kafa 

karıĢtırıcı olmaktadır. Bu ÑalıĢma bütün bu raporlamaların kapsayıcısı niteliğinde olan TümleĢik 

(Entegre) Raporlamaya aÑıklık getirerek etegre raporlama ihtiyacı ve Kurumsal Yönetim ġirket 

performansına etkisi vurgulanacaktır. 

Bu bildiride sosyal bilimlerin temel yaklaĢımlarından birisi olan post-modern teori yaklaĢımı 

benimsenmiĢtir. Nitel araĢtırma teknikleri yol gösterici olarak kullanılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Entegre Raporlama, Finansal Raporlama, Sürdürülebilirlik Raporlaması. 

Sürdürülebilirlik Raporlaması, Sürdürülebilirlik 

Abstract:  

Researching the literature and the development in global perspective these terms go hand in hand with 

each other; Social Responsibility Accounting, Environmental Accounting/Green Accounting, 

Sustainability Accounting, Corporate Governance Accounting and Social Responsibility Reporting, 

Sustainability Reporting and Integrated Reporting. Even though they aim full transparency the number 

of terms cause confusion. This paper aims to clarify the need of integrated reporting as a framework of 

all and aims to state the effect on Corporate Management performance in companies. 

Postmodern theory which is one of the main approach in social sciences is acknowledged in this 

paper. Qualitative research techniques are used as a guideline. 

Key Words: Integrated Reporting, Financial Reporting, Sustainability Reporting. Sustainability 

Reporting, Sustainability 

 

1. GĠRĠġ 

GeliĢen dünya ekonomisi ve bilgisayar teknolojisi ile birlikte paydaĢların (yöneticiler, devlet, 

ÑalıĢanlar, yatırımcılar, Ñevre örgütleri, genel manada toplumun) finansal ve finansal olmayan verilere 

olan ihtiyaÑları farklı raporlama ihtiyaÑları ile artmıĢtır. Êlkeler ve sektörsel bazda bakıldığında 

raporlama konusunun geliĢmiĢlik derecesine ve sektörsel özelliklerine göre farklı ihtiyaÑlar ortaya 

Ñıkardığı gözükmektedir. Bu durum daha Ñok risk faktöründen ve Ģirket değerinin sadece finansal 

veriler ile belirlenemeyeceği algısından kaynaklanmaktadır. Firmaların ömrünün sonsuz olduğu 

varsayımı ile hareket edildiğinde gelecek iÑin belirlenen stratejik kararların bugünkü Ģirket yapısına 

etkisinin ve gelecekte değeri nasıl etkileyeceğini anlamanın bir yolu olarak Ñevresel, finansal ve 

sürdürebilirlik raporlarının kapsayıcısı niteliğinde entegre (tümleĢik) raporlaması ihtiyacı doğmuĢtur.  

Entegre raporlama sistemi kurumsal yönetim ve finansal performans ile sosyal, Ñevresel ve ekonomik 

Ñevresi arasındaki iliĢkiyi gösteren, bir iĢletmenin stratejisi ve bunun yanı sıra iĢletme aÑısından artı 

değer yaratmak iÑin neler yapılabileceğinin anlaĢılabilir ve sade bir biÑimde sunulması olarak 

tanımlanmaktadır. 

ġirketlerin faaliyet gösterdikleri toplum ve ekosistem iÑinde Ģirketlerin sürdürülebilir kalmasının en 

önemli yolu hiÑ kuĢkusuz Ģeffaflıktır. GeÑmiĢe Değil, Geleceğe KonuĢmak olarak 

nitelendirilmektedir.  Finansal verilerini, Ñevresel ve sosyal etkilerini de iÑeren sürdürülebilirlik 

verileriyle bütünleĢtiren Entegre Raporlama, 21. yüzyılın Ģirketlerinin önünde yeni yollar aÑmaktadır.  
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Bu bildirinin amacı yeni bir raporlama sistemem Ģirketlerin hazır olup olmadığının ve bunun analiz 

edilmesidir. Ekonomiden kültüre, sosyal hayattan teknolojiye ulaĢan değiĢim rüzgÍrları, hem 

kurumsal hem de gündelik hayatta kullandığımız araÑları değiĢtirirken, raporlamanın kapsam ve 

esasları da bu altüst olmaktadır. ġirketler ile ilgili öz bilgilerin tek bir kaynaktan elde edilme fikri 

baĢlangıÑta Ñok pratik ve etkileyici görünmekle birlikte, beraberinde farklı soruları da akla 

getirmektedir. Bu sorulardan bazıları Ģunlardır: 

Entegre raporun ortaya ÑıkıĢ sebepleri nelerdir? 

Entegre raporlama nasıl yapılacaktır? 

Entegre raporlarık kim hazırlayacaktır? 

Rapor hangi bilgileri iÑerecektir? 

Entegre raporlamanın denetim mekanizması ne Ģekilde oluĢturulacaktır? 

Entegre rapor düzenlemenin Ģirketlere ve diğer ilgili taraflara sağlayacağı faydalar neler olacaktır? 

ÆalıĢma kapsamında yukarıda belirtilen sorulara cevap aranmakta ve entegre raporlama konusuna 

aÑıklık getirilmeye ÑalıĢılmaktadır.  

2. ENTEGRE RAPORLAMA TEMEL BĠLGĠLER 

2.1. Entegre Raporlama Sisteminin Ortaya ÇıkıĢ Sebepleri 

Raporlamak, geÑmiĢ verileri düzenlemek ve geleceğe yol göstermek amacıyla yaptıklarımızı ve 

yapacaklarımızı beyan etmek ve taahhüt vermektir. Raporlama modern dünyanın yönetim anlayıĢı ile 

faaliyet gösteren iĢletmelerle eĢ bir tarihe sahiptir. Kurumsal raporlama anlamında ise söz konusu 

ÑalıĢmalar, Ñevre bilincinin dünyaya yayılması ile birlikte baĢlamıĢtır (Yılmaz, Atik ve Okyay, 

2017:96). 

Entegre raporlamanın merkezinde yönetimin finansal ve finansal olmayan bilgiler arasındaki iliĢkileri 

tutarlı bir Ģekilde aÑıklama yeteneği vardır (Drager, 43). Entegre raporlamanın dünya Ñapında faaliyet 

gösteren tüm Ģirketler tarafından doğru algılanması ve baĢarıyla uygulanması iÑin, öncelikle 

kavramsal aÑıdan Ñok iyi anlaĢılması gerekmektedir. Bu noktada, entegre raporun tanımı, mevcut 

raporlar ile arasındaki farklılıklar ve raporun hazırlanmasına iliĢkin ilkeler önem taĢımaktadır. 

Entegre raporlamanın ortaya ÑıkıĢ nedenleri aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilecektir. 

Finansal rapor kullanıcılarına sunulan bilginin kalitesini artırmayı 

Kurumsal raporlamaya daha bütüncül ve verimli bir yaklaĢım getirmeyi 

Sermayenin geniĢ bir tabanı (finans, üretilmiĢ, fikri, insan kaynağı, sosyal, iliĢkisel ve doğal) iÑin 

hesap verebilirlik ve yönetilebilirlik öğelerini güÑlendirmeyi  

Kısa, orta ve uzun vadeli değer yaratılmasını teĢvik etmeyi amaÑlamaktadır.  

2.2. Entegre Raporlamanın Tanımı 

ġirketlerin nasıl bir değer yarattığını sorusuna Ñok az kiĢi sadece kar elde etmek diyecektir. ġirketler 

hissedarlarına sağladıkları karın yanısıra, hayatı kolaylaĢtıran ürün veya hizmetler, Ñevre dostu 

teknolojiler, istihdam gibi hem tüketicileri hem de toplum iÑin Ñok ÑeĢitli değerler yaratırlar. ĠĢte 

entegre rapor ―biz Ģirket olarak nasıl bir değer yaratıyoruz?‖ sorusunun cevabını verir. Érneğin bir 

ürün üretmek iÑin Ñevreye verdiğiniz zarar o ürünün finansal getirisinden fazla ise Ģirketiniz yanıltıcı 

olarak kısa vadede değer yaratıyor gözükebilir ancak uzun vadede yaratmıyordur. Entegre raporun 

amacı tüm operasyonlarınızın finansal verilerle bağını kurarak Ģirketin toplam yarattığı veya yok ettiği 

değeri ortaya koyabilmektir (BaĢaran, 2015). 

“Entegre Raporlama, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) içindeki geleneksel 

finansal raporlama ölçütlerini kullanarak, kurumsal tedarik zincirleri üzerindeki iklim değişimi 

etkileri gibi finansal olmayan risk faktörlerini birbirine bağlayan bir dil yaratmak amacını taşıyan 

yenilikçi bir çabadır” (DrÎger, 43). “Entegre raporlama karbon emisyonları, insan sermayesi ve 

maddi olmayan duran varlıklar da dahil olmak üzere su ve diğer kaynakların kullanımı gibi 

sürdürülebilirlik konularının işletmeler üzerindeki etkilerine odaklanan, kurumsal sorumluluk ve 

güvenilir piyasaların temel taslarından birini oluşturan raporlama sistemidir” (Krzus, 272). 

2.3. Entegre Raporlamanın GeliĢimi 

17 Aralık 2009 Sürdürülebilirlik ĠÑin Muhasebe (Accounting for Sustainability – A4S) Forumunda, 

Galler Prensi Charles tarafından A4S, GRI ve diğer organizasyonlar adına Uluslararası TümleĢik 
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(Entegre) Raporlama Kurulunu (International Integrated Reporting Council – IIRC) kurma talebi 

gelmiĢtir53. IIRC‘nin kurulmasının temel amaÑları (Carvalho N.; Sunum 2010)  

Finansal Standart Koyucuları (IASB, FASB, IFAC), Menkul Kıymet Düzenleyicileri (IOSCO), ve 

Sürdürülebilir Standart Koyucuları (GRI, Accountability); iĢletmeler, yatırımcılar ve sivil toplum 

temsilcilerini bir araya getirerek tümleĢik (entegre) raporlama modelini geliĢtirip uygulamaya 

geÑmesini sağlamaktır.  

Yakınsamayı kolaylaĢtırarak, tutarlılığı arttırmak, raporlamayı olmaktan Ñıkartmak ve uluslararası 

tabanda karĢılaĢtırılabilirligi sağlamaktır.  

IIRC uygulayan iĢletmeler arasında, Nestle, Novo Nordisk, Phillips yer alırken, IFAC, ACCA, FASB, 

CIMA, IASB, Institute of Chartered Accountants in England and Wales gibi muhasebe örgütleri ve 

Deloitte, Price Waterhouse Coopers, Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton gibi Bağımsız DıĢ 

Denetim Firmaları da desteklemektedirler 

2012 ġubat‘ında IFAC‘ın yapmıĢ olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, yatırımcıların Ñevresel, 

sosyal ve yönetiĢim tam aÑıklama talepleri ve bu taleplerle ilgili olarak meslek mensuplarına bir takım 

öneriler geliĢtirerek yayınlamıĢlardır. Toplantı tutanaklarında yer alan ve yatırımcıların finansal 

olmayan bilgiye olan talepleri değerlendirilerek, talep edilen bilgiler ıĢığında kullanılan yatırım 

yaklaĢımlarını özet olarak yayınlamaktadır. 

 

2.4. Entegre Raporlamanın Diğer Raporlar Ġle KarĢılaĢtırılması 

ġirketler tüm faaliyetlerine iliĢkin bilgileri düzenledikleri ÑeĢitli raporlar sayesinde kamuoyu ile 

paylaĢırlar. Aslında genel olarak tüm raporların düzenlenme amacı Ģirket faaliyetleri hakkında 

kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Ancak her bir rapor bu bilgilendirmeyi farklı boyut ve ÑerÑevede 

yapmaktadır. ĠÑerdikleri bilgi aÑısından da raporlar arasında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. 

Éncelikle entegre raporun ne olmadığını ifade etmekte yarar vardır. Entegre rapor, finansal ve 

sürdürülebilirlik raporlarının tek bir belgede toplandığı bir rapor türü değildir. Diğer bir ifade ile 

entegre rapor, bir Ģirketin finansal raporu ile sürdürülebilirlik raporunun birebir toplamından oluĢmaz, 

bu raporlarda yer alan bilgilerin birlikte değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucu elde edilen öz 

bilginin yer aldığı raporun adı entegre rapordur. Entegre raporlama 159 yıllık geÑmiĢi olan finansal 

raporlama ve 15-20 yıllık geÑmiĢi olan sürdürülebilirlik raporlamasına kıyasla oldukÑa yeni bir 

kavramdır, geliĢiminin hızlı olması genÑ olan sürdürülebilirlik ve yaslı olan finansal raporlamanın bir 

araya getirilme becerisine bağlıdır (Kargın, Aracı ve AktaĢ, 40).  

Entegre rapor düzenlemek, mevcut bir otomobile daha güÑlü bir motor takmaya benzetilebilir. 

(Eccles, Cheng and Saltzman, 3). 

Otomobil önceden de kullanıcısının ihtiyacını karĢılayabilecek durumdadır ancak motor gücünün 

artırılmasıyla birlikte kullanıcısına daha yüksek performansla, daha rahat ve güvenli bir sürüĢ keyfi 

yasatabilecektir. Finansal raporlar ve sürdürülebilirlik raporları da bilgi kullanıcılarının ihtiyacını 

karsılar ancak entegre raporun sağlayacağı fayda daha üst seviyededir. Sürdürülebilirlik raporu, 

entegre raporun bir parÑası veya alt kümesi olarak görülebilir. (PwC, 2013). 

2.5. Entegre Raporlamanın Sağlayacağı Faydalar ve Zararlar 

Entegre raporlama sisteminin iĢletmelere ve iĢletme dıĢındakilere sağlayacağı birÑok fayda vardır. 

Bunlar aĢağıdaki gibi maddeler halinde özetlenebilir (Æalkıvık, 74; Eccles and Serafeim, 2011:2; 

Krzus, 275-276; Fried, Holtzman and Mest, 26; Roth, 2014: 65, Eccles and Krzus, 148). 

2.5.1. Entegre Raporlamanın ĠĢletmelere Sağlayacağı Faydalar 

ĠĢletmelerin farklı isimler altında düzenledikleri diğer raporları tek bir raporda birleĢtirmelerini 

sağlayarak, raporlama maliyetini düĢürür. 

Entegre raporlama iĢletmelere kendi iÑ süreÑlerini güÑlendirmede ve bilgi kullanıcıları ile 

iletiĢimlerini geliĢtirmede fayda sağlar. 

ĠĢletme stratejileri etkin bir iÑ ve dıĢ iletiĢim ortamı sağlanarak toplumun ihtiyaÑları doğrultusunda 

oluĢturulduğu iÑin iĢletmenin itibar riskini azaltır. 

ĠĢletmelerin doğru kararlar almalarını sağlayarak, sermaye ve diğer kaynakların etkin ve verimli 

kullanımını artırır. 

Finansal ve finansal olmayan performans arasındaki iliĢkinin daha iyi anlaĢılmasını sağlar. 

ĠĢletmenin sermaye maliyetini azaltır. 

ĠĢletmenin riskleri tespit etme ve yönetme kabiliyetini geliĢtirir. 

ĠĢletme ÑalıĢanlarının, iĢletmeye olan bağlılıklarının artmasına yardımcı olur. 
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Yöneticilerin risk ve fırsatları daha doğru değerlendirmelerini sağlayarak karar vermelerine yardımcı 

olur. 

Finansal olmayan bilgilerin zamanında ve güvenilir bir Ģekilde üretilmesi iÑin iÑ kontrol sistemlerinin 

geliĢtirilmesine katkı sağlar. 

Sadece finansal konulara odaklanmayıp, toplum ve Ñevre gibi önemli konuları da dikkate aldığı iÑin 

Ģirketin istikrarlı olmasına katkı sağlar. 

ĠĢletmenin daha uygun Sartlarla finansman sağlayabilmesine yardımcı olur. 

ĠĢletmenin marka değerinin artmasına katkı sağlar. 

ĠĢletme iÑinde farklı birimler arasındaki iĢbirliğini ve uyumu artırarak Ģeffaflığı sağlar. 

ĠĢletmenin hazırlayacağı iÑ ve dıĢ raporlar arasında tutarlılık sağlar. 

2.5.2. Entegre Raporlamanın ĠĢletme DıĢındaki Bilgi Kullanıcılarına Sağlayacağı Faydalar 

Ortak bir dil geliĢtirmeye katkı sağlar. 

Kurumsal raporlamanın kalitesini artırır. 

Finansal risklerin yanı sıra toplumsal ve Ñevresel risklerin de değerlendirildiği bir finansman 

piyasasının oluĢmasına katkı sağlar. 

Hissedarlar ile iĢletme arasındaki iletiĢimi artırarak, aralarında yüksek seviyede bir güven ortamının 

oluĢmasına yardım eder. 

Bilgi kullanıcılarının iĢletmeleri daha kapsamlı değerlendirmelerini ve iĢletmeler hakkında daha doğru 

kararlar almalarını sağlar. 

Entegre raporlar kısa ve öz hazırlanacağı iÑin, bilgi kirliliğini azaltarak, okumada zamandan tasarruf 

sağlar. 

2.5.3. Entegre Raporlamanın ĠĢletmelere Sağlayacağı Dezavantajlar 

Entegre raporlamanın diğer dezavantajları ise Ģöyle sayılabilir: 

Gerek iĢletmeler gerekse denetÑiler iÑin yeni standartlar ve yükümlülüklerin belirlenmemesi. 

Raporda yer alacak bilgilerin doğruluğunun teyit edilememesinde ortaya Ñıkabilecek sorunların 

iĢletmeye zarar vermesi. 

Gereksiz bilgi tekrarı. 

ġeffaflık ve hassas bilgilerin paylaĢımı konusunda dengenin sağlanamaması durumunda oluĢabilecek 

risk ve tehditler (Yılmaz, Atik ve Okyay, 2017: 99). 

3. ENTEGRE RAPORLAMA HAZIRLAMA SÜRECĠ 

Uluslararası Entegre Raporlama ÆerÑevesi‘ne göre entegre raporun su bilgileri iÑermesi gerekmektedir 

(Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi, 2013): 

Raporu hazırlayan iĢletmeyi etkileyen dıĢ Ñevre, 

ĠĢletme tarafından kullanılan sermaye ögeleri, 

ĠĢletmenin kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmak amacıyla dıĢ Ñevresiyle ve sermaye ögeleriyle 

nasıl etkileĢim kurduğu. 

Entegre rapor hazırlamak iÑin entegre düĢünce yapısını benimsemeli ve öncelikle departmanlar 

arasındaki siloları yıkmalısınız. Bu bence iĢin en zor tarafı. Bunun iÑin Ģirketin iĢ modelini ortaya 

koymak, operasyonları arasındaki bağlantıları kurmak, temel paydaĢlar ile iliĢkileri tanımlamak ve 

hangi kaynakları kullandığını tespit etmek iyi bir baĢlangıÑ olacaktır (BaĢaran, 2015). 

Entegre raporlamada öncülük yapan ülkelerin basında Güney Afrika gelmektedir. Entegre 

raporlamanın zorunlu kılındığı ilk ülke olan Güney Afrika‘da halka aÑık Ģirketler raporlarını King III 

kılavuzuna göre hazırlamaktadırlar (Kargın, Aracı ve AktaĢ, 36). Güney Afrika‘da 2009 yılında 

Ñıkarılan King Kanunu‘na dayanarak, Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası‘na tabi Ģirketlere 1 

Mart 2010 sonrası dönemler iÑin entegre rapor hazırlama zorunluluğu getirilmiĢtir (Krzus, 273). 

Entegre raporlamayı gönüllülük esasına dayalı olarak baĢarıyla uygulayan ve ismini tüm dünyaya 

duyuran Ģirketler de mevcuttur. Bu Ģirketlerden birisi, Amsterdam merkezli Royal Philips 

Electronics‘dir. ġirket, ilk olarak 2008 yılı faaliyet raporunda finansal ve sürdürülebilirlik raporlarını 

entegre rapor seklinde modernize etmiĢtir. ġirketin entegre raporlama sistemini benimsemesinin; artan 

verimlilik, düĢük maliyet ve geliĢmiĢ iletiĢim olmak üzere üÑ faktöre bağlı olduğu belirtilmektedir. 

ġirket yöneticilerine göre entegre rapor, iÑeride ve dıĢarıda Ģirket iÑin bir kartvizit olarak hizmet 

vermektedir (Eccles and Saltzman, 2011:60). Yani Philips, verimlilik artısı sağlayarak, maliyetlerini 

düĢürerek ve hem Ģirket iÑindeki ÑalıĢanlarına hem de dıĢ Ñevresindeki bilgi kullanıcılarına faaliyetleri 

ile ilgili doğru bilgi aktararak Ģirketin imajını artırmayı basarmıĢtır. (Kaya, 2015: 125). 

4. ġĠRKET SÜRDÜREBĠLĠRLĠĞĠ VE ENTEGRE RAPORLAMA ĠLĠġKĠSĠ 
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Finansal Raporlama kuĢkusuz son dönemlerde muhasebe bilimi tarafından sıkÑa araĢtırma konularını 

oluĢturmuĢ ve özellikle diğer beĢeri bilimler ile olan iliĢkisini güÑlendirmiĢtir. Muhasebe standartları 

olarak bilinen standart seti Finansal Raporlama Standartları Seti olarak bir geÑiĢ dönemine girmiĢ ve 

bu geÑiĢ dönemi hala devam etmektedir. Finansal Raporlamada kullanılan finansal bilgilerin 

kalitesinin yüksek olması ve raporun anlaĢılabilirliği üzerine yoğunlaĢan Finansal Raporlama dünyada 

birÑok ülkede ve ülkemizde kullanılmaktadır. (Türker Ġ.; Türmob Yayınları No:407) 

Sürdürülebilirlik uygulamaları iĢletme stratejilerinin ve paydaĢ iliĢkilerinin geliĢtirilmesi ve 

iĢletmelerin risklerinin daha kapsamlı yönetilebilmesi aÑısından önemli kazanım ve fırsatlar sağlamıĢ 

olup entegre raporlama ise entegre düĢünme kültürünü kazanarak geleceğe yönelik olarak değer 

yaratmada önemli bir adım olacaktır. 

 

Entegre raporların hazırlanmasında gerekli olan muhasebe bilgisinin üretilebilmesinde genel kabul 

görmüĢ muhasebe ilkelerinin yanı sıra entegre raporlamayı ortaya Ñıkaran ihtiyaÑların ortak 

paydasında bulunan sürdürülebilirlik muhasebesi oldukÑa önemli hale gelmektedir. 

ĠĢletmeler farklı zamanlarda farklı mevzuatlara dayandırılarak hazırlanan ve farklı kullanıcılara hitap 

eden ancak özünde paydaĢların karar verme süreÑlerine yardımcı olan raporları tek bir rapor Ñatısı 

altında yayımlamaya baĢlamıĢlardır. Söz konusu raporlar, finansal ve finansal olmayan bilgilerden 

oluĢmaktadır. BaĢta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaĢların iĢletmelerin gelecekteki konumu 

hakkında karar verebilmeleri, risk değerlendirmesi yapabilmeleri ve mevcut performansı doğru 

okuyabilmeleri iÑin finansal ve finansal olmayan bilgiler arasında bağ kurması gerekmektedir. Bu 

maksatla, iĢletmelerin sürdürülebilirlik hususları ile bunların finansal etkileri arasındaki iliĢkiyi ortaya 

koyan sürdürülebilirlik raporlaması ile klasik finansal raporlamanın uyumlu bir Ģekilde birleĢtirilerek 

artık yeni bir raporlama formatına geÑilme isteği veya zorunluluğu giderek artmaktadır. 

5. SONUÇ 

Bu bildiride incelendiği üzere raporlamalardaki kafa karıĢıklığında 100 yıllık tartıĢma sonucunda 

entegre (tümleĢik) raporlamanın ortaya Ñıkması ile yeni bir evreye geÑilmiĢtir. Finansal verilerin mi 

Ģirketin gerÑek değerini ortaya koyacağı yoksa finansal olmayan verilerinde göz önünde 

bulundurularak Ģirket değerinin belirlenmesi gerektiği postmodern yaklaĢım ile nitel araĢtırma 

yöntemleri kullanılarak toplum ve yatırımcıların gereksinimlerine göre tartıĢılmıĢtır. Ancak nihai 

durum göstermektedir ki, artık finansal raporlama yaklaĢımı yakın gelecekte yerini finansal olmayan 

bilgileri de iÑeren tümleĢik raporlamaya bırakacaktır. Bu değiĢim sadece iĢletmeleri değil, muhasebe 

meslek mensupları ile muhasebe akademisyenlerini de finansal olmayan bilgileri değerlemeye yönelik 

yeni yöntemler aramaya sevk edecktir. 
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ENTEGRE RAPORLAMA VE ĠÇ DENETĠMĠN ROLÜ 

 

 

Serpil SENAL  

DoÑ.Dr., Süleyman Demirel Êniversitesi, ĠĢletme Bölümü, serduz@mynet.com 

 

ÖZET 

Teknolojik değiĢimler, dünyada yaĢanan finansal krizler yatırımcıların bilgiye olan ihtiyaÑlarını artırmıĢtır. 

Finansal bilginin yanında finansal olmayan bilgi talebini de gündeme getirmiĢtir. Bu kapsamda sürdürülebilirlik 

kavramı ortaya ÑıkmıĢ ve iĢletmeler değer yaratmanın yanında bu değerin sürdürülebilirliğine de 

odaklanmıĢlardır. Bu süreÑle birlikte artık günümüzde bu sürecin raporlanması da gündeme gelmiĢ ve entegre 

raporlama kavramı ortaya ÑıkmıĢtır. Entegre raporlama ile iĢletmelerin nasıl değer yaratacağı ve bu değeri ileriki 

vadede nasıl koruyacakları raporlanmaya baĢlanmıĢtır. ÆalıĢmada entegre raporlama süreci ve iÑ denetimin bu 

süreÑteki rolü incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Entegre raporlama, iÑ denetim, sürdürülebilirlik 

INTEGRATED REPORTING AND ROLE OF INTERNAL AUDIT 

ABSTRACT 

Technological changes, financial crises in the world have increased investors' need for information. In addition to 

financial information, non-financial information requests also emerged. Within this context, the concept of 

sustainability has emerged and businesses have focused on sustainability as well as value creation. With this 

process, reporting of this process is now on the agenda and integrated reporting concept has emerged. With 

integrated reporting, it has begun to report how businesses will create value and protect it in the future. The role 

of integrated reporting process and internal audit in this process has been examined in the study. 

 
Key Words:Integrated Reporting, Internal Audit, Sustainability 

 

GĠRĠġ  

Son yıllarda dünyada yaĢanan değiĢimler iĢletmelerin yönetim süreÑleri ile birlikte muhasebe 

süreÑlerinde de birtakım değiĢiklikleri gündeme getirmiĢtir. Ézellikle ticari faaliyetlerin global bir 

ÑerÑeveye yayılması ile birlikte iĢletmeler ülke gündeminde olan risklerin yanında tüm dünya 

ülkelerindeki potansiyel risklere karĢı da stratejiler oluĢturmak durumunda kalmıĢtır. Bu durum 

yatırımcıların iĢletmelerden olan beklentilerini artırmıĢtır. Sadece finansal verilerin sunulduğu 

raporların yanında finansal olmayan verilerin de yer aldığı raporlara olan talep hızla artmıĢtır. Bu 

doğrultuda iĢletmeler tarafından sürdürülebilirlik raporları, kurumsal sosyal sorumluluk raporları ve 

Ģeffaflık raporları gibi farklı raporlar hazırlanmıĢtır. Ancak bu raporların bütünleĢik bir yapı 

iÑermemesi nedeniyle beklentilere cevap verememiĢtir (TopÑu ve Korkmaz, 2015:2). 

Êlkelerarası karĢılaĢtırılabilirliği artırmak amacıyla Uluslar arası Muhasebe Komitesi tarafından 

oluĢturulan Uluslararası Muhasebe Standartları güncellenerek Uluslararası Finansal Raporlama ve 

Muhasebe Standartları adını almıĢ ve söz konusu standartlar ülkelerarası ortak raporlama dili olarak 

kabul edilmiĢtir. Türkiye de bu sürece dahil olmuĢ ve standartlarla ilgili uygulama baĢlatmıĢtır. Ancak 

söz konusu standartlar da iĢletmelerin gerÑek performanslarını raporlamalarında yetersiz kalmıĢtır. Bu 

durumun bir sonucu olarak iĢletmeler Ñevresel riskleri de dikkate alarak iĢletmeye değer katma yolları 

ile ilgili arayıĢlara girmiĢtir. Æünkü söz konusu değiĢimin iĢletmelerin sürdürülebilirliğini de etkilediği 

anlaĢılmıĢtır.  

Zamanla emek ve makineye dayalı üretimin yerini bilgiye dayalı üretime bırakması, marka, patent 

hakkı gibi maddi olmayan varlıkların iĢletmelerde büyük bir paya sahip olması, sunulan finansal 

raporlarda bu değerlerle ilgili bilgilerin yer alması hususunda beklentileri artırmıĢtır. Entegre 

raporlama dünyada yeni kullanılan bir kavram değildir. Ancak 2008 yılında dünyada yaĢanan finansal 
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krizlerden sonra tekrar gündeme gelmiĢ ve 2010 yılı itibariyle Güney Afrika‘da uygulanması zorunlu 

hale getirilmiĢtir (TarakÑıoğlu Altınay, 2016: 48). 

 Entegre Raporlama süreci 2010 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi‘nin (IIRC) 

kurulması ile ivme kazanmıĢtır. IIRC entegre raporlamayı, ―bir kuruluĢun iÑinde yer aldığı dıĢ Ñevre 

bağlamında stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede 

nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir iletiĢimidir‖ Ģeklinde tanımlamaktadır. Entegre raporlamada 

sosyal, Ñevresel ve finansal verilerle birlikte yönetimsel veriler daha bütünleĢik bir halde 

sunulmaktadır (Kaya vd., 2016:81-89) 

Entegre raporlama süreci ile birlikte bir takım sorular da akla gelmektedir. Æünkü hazırlanan 

raporlardaki bilgiler her bir Ģirkete özgü ve Ñoğunlukla finansal olmayan verileri kapsamaktadır. Bu 

durumda bu verilere olan güvenin nasıl sağlanacağı gündeme gelmektedir (Chiara, 2017: 60). Bu 

durumda iÑ denetimden beklenen söz konusu güveni sağlamasıdır. 

ÇALIġMANIN AMACI 

ÆalıĢmada öncelikle entegre raporlama sürecine değinilmiĢ, sürecin iĢletmelere getireceği yenilikler 

vurgulanmıĢtır. ÆalıĢmanın daha sonraki bölümünde ise bu süreÑte iÑ denetimin ne gibi roller 

üstlenmesi gerektiğinin ortaya konulması amaÑlanmıĢtır.  

ÇALIġMANIN YÖNTEMĠ 

Son yıllarda iĢletmelerin en Ñok üzerinde durduğu konulardan birisinin entegre raporlama olmasına 

rağmen henüz Türkiye‘de istenilen düzeyde uygulama alanı bulamamıĢtır. Entegre raporlama 

sisteminin Ñok iyi bilinmemesi ve getirdiği yeniliklerin henüz iĢletmeler tarafından netleĢtirilmemiĢ 

olması da uygulamaya geÑiĢe engel olmaktadır. Bu aÑıdan ÑalıĢmada sürecin getirdiği farklılıklar 

teorik olarak ortaya konulmaya ÑalıĢılmıĢtır. Bununla birlikte entegre raporlama bütünleĢik bir yapıya 

sahiptir. Entegre raporlama yapabilmek iÑin iĢletmelerin iÑ kontrol sistemi, iÑ denetim sistemi, risk 

yönetim sistemi gibi birÑok alanda yeniden yapılanmaya gitmeleri gerekmektedir. ÆalıĢmada bu 

kapsamda özellikle iÑ denetim sisteminin nasıl bir mekanizmaya sahip olması gerektiği üzerinde 

durulmuĢ, bununla birlikte yapılan literatür ÑalıĢması ile iÑ denetimin bu süreÑteki rolleri 

vurgulanmıĢtır.  

ÇALIġMANIN SONUÇLARI 

ĠĢletmelerin performanslarını değerlendirmek amacıyla kullanılan finansal tablolar özellikle 2008 

yılında yaĢanan finansal krizlerle birlikte yetersiz hale gelmiĢtir. Hem finansal hem de finansal 

olmayan bilgilerin de raporlanması anlamına gelen kurumsal raporlama ihtiyacı ortaya ÑıkmıĢtır. 

Böylece iĢletmeler sadece finansal bilgilerini değil bunun yanında Ģirketin Pazar payı marka değeri, 

müĢteri memnuniyeti, insan sermayesi gibi unsurları da karar verme süreÑlerine dahil etmiĢler 

paydaĢlarına da bu bilgileri sunmaya baĢlamıĢlardır.  

KüreselleĢme ile birlikte kurumsal raporlama da değiĢim sürecine girmiĢtir. Ġlk olarak kurumsal 

raporlama Ñatısı altında paydaĢlara iĢletmelerin faaliyetlerine iliĢkin sunulan finansal bilgiler, finansal 

raporlama olarak adlandırılmıĢtır. Daha sonra değiĢen ihtiyaÑlar paralelinde paydaĢların sahip 

oldukları finansal bilgiler karar almada gerekli yeterliliği sağlayamamıĢ ve bunun devamında 

iĢletmelerin ekonomik, Ñevresel ve sosyal performanslarını dikkate alan sürdürülebilirlik kavramı ve 

beraberinde sürdürülebilirlik raporlaması gündeme gelmiĢtir. Günümüzde ise iĢletmelerin 

sürdürdükleri faaliyetlerine iliĢkin kısa, orta ve uzun vadede ekonomik, Ñevresel ve sosyal 

performansları kapsamında nasıl değer yarattıkları ve paydaĢlarıyla nasıl etkileĢim kurdukları 

sorgulanmaya baĢlanmıĢtır (Ercan ve Kestane, 2017:74). 

Entegre raporlamada amaÑ, iĢletmede nasıl değer yaratılacağının iĢletmenin paydaĢlarına 

sunulmasıdır. Bu amaÑ doğrultusunda iĢletmenin sunulan bilginin kalitesini artırması ve hesap 

verilebilirliğini güÑlendirmesi gerekmektedir (IIRC,2013:5). 

Entegre raporlama sistemi bütünleĢik bir yapıya sahiptir. Söz konusu yapı entegre kontrol sistemi 

(COSO), entegre risk yönetimi(ERM) ve entegre güvence sistemi ile birlikte hareket etmektedir. 

Entegre rapor, iĢletme performansının Ģirketin gelecek stratejisi ve hedefleriyle iliĢkilendirilmesini 

kapsamaktadır. ĠĢletme hedefleri ve faaliyetleri kapsamındaki risk ve fırsatların değerlendirilmesini, 
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performansın bu risk ve fırsatlar kapsamında analiz edilmesini iÑerir. Dolayısı ile sürdürülebilirlik 

göstergeleri gibi kendine özgü bir yapısı olmayan bu süreÑte daha nicel ve daha doğrulanabilir 

bilgilerin sağlanabilmesi önem arz etmektedir (Oprisor, 2015: 88-90). Bu kapsamda iÑ denetim hem 

güvence sağlama hem de danıĢmanlık yapmak adına önemli roller üstlenmektedir. Æünkü güvence 

olmadan entegre raporlarda sunulan finansal olmayan verilerin bir fayda sağlaması mümkün 

görünmemektedir. ĠÑ denetim entegre raporlarda sunulan bu bilgilere güvence sağlayabilecek en 

uygun mekanizma konumundadır. Uluslar arası ĠÑ Denetim Standardı 2100 No‘lu Standart da iÑ 

denetimin entegre raporlama sürecindeki söz konusu rolüne atıfta bulunmaktadır. Buna göre; iÑ 

denetim faaliyeti; sistematik, disiplinli ve risk esaslı bir yaklaĢımla, kurumun yönetiĢim, risk yönetimi 

ve kontrol süreÑlerini değerlendirmek ve bu süreÑlerin iyileĢtirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.  

Uluslar Arası Denetim Standartlarından 2050 Kodlu Koordinasyon Standardı‘na göre, iÑ denetim 

yöneticisi, aynı ÑalıĢmaların gereksiz yere tekrarlanmasını asgariye indirmek ve iĢin kapsamını en iyi 

Ģekilde belirlemek amacıyla güvence ve danıĢmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iÑ ve dıĢ 

sağlayıcılarla, mevcut bilgileri paylaĢmalı ve faaliyetleri bunlarla eĢgüdümlü bir Ģekilde yerine 

getirmelidir.  

ĠÑ denetimin öncelikle sürdürülebilirlik ile ilgili olarak amaÑlarını ve vizyonunu daha kapsamlı hale 

getirecek bir Ģekilde güncellemelidir. ĠĢletmenin genel stratejisi iÑerisinde organizasyonun 

sürdürülebilirlik stratejisinin ÑerÑevesini belirlemeli ve söz konusu stratejileri iyi anlamalıdır. Bununla 

birlikte organizasyonun sürdürülebilirlik risklerinin (yönetilmesi sorumluluğunu üstlenmeksizin) 

belirlenmesine yardımcı olabilir. Tüm bunların yanında iÑ denetim sürdürülebilirlik sürecini, 

performansını ve sonuÑlarını raporlar (IIA SA,2011: 20). Uluslar Arası Denetim Standartlarından 

2050 Kodlu Yönetimin artık riskleri üstlenmesi baĢlıklı standarda göre, üst yönetimin kurum iÑin 

kabul edilemeyecek bir artık risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst 

yönetimle tartıĢmak zorundadır. Artık riskle ilgili bir karara varılmazsa iÑ denetim yöneticisi konuyu 

yönetim kuruluna rapor etmek zorundadır. 

ĠÑ denetim entegre raporlama sürecini iyi tanımalıdır. Ézellikle yasal ÑerÑeveyi, standartları, GRI, ISO 

9001/14001, OHSAS 18001 gibi sürdürülebilirlik faaliyetlerini test eden performans ölÑüm 

standartlarını yakından takip etmelidir (IIA SA, 2011:20). Değer yaratmak iÑin alternatif fırsatları 

takip etmeli ve bu konuda yönetime danıĢmanlık hizmeti sunmalıdır. Érneğin Pazar stratejisi ile ilgili 

olarak marka konumlandırmasını, LEED sertifikasına sahip olma Ģartları, biyoÑeĢitlilik, su yönetimi, 

ürün etiketleme gibi konularda organizasyonlara danıĢmanlık sunmalıdır.  

ġirket ve kurumların risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreÑleri ile ilgili bağımsız ve 

tarafsız güvence sağlama ve danıĢmanlık faaliyeti olan iÑ denetim, yönetsel hesap verebilirliğin 

yerleĢmesine katkı sağlayacaktır. ĠÑ denetim, iĢletmenin kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik 

yaptığı etkinlik ve verimlilik değerlendirmeleri ile yönetimin bilinÑlendirilmesi, adillik, Ģeffaflık, 

hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uygun yönetim uygulamalarının geliĢtirilmesi ve bu Ģekilde 

iĢletmenin kurumsal devamlılığı ve itibarının arttırılarak, amaÑlarının gerÑekleĢtirilmesine yardımcı 

olacaktır. ĠĢ süreÑlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve 

düzenlemelere uygunluk konularında makul bir güvence sağlamak iÑin Ģirket yöneticilerince 

tasarlanan iÑ kontrol sisteminin geliĢtirilmesinde iÑ denetimin önemli bir rolü vardır. Böylece hata ve 

hilelerin, gelir ve varlık kayıplarının önlenmesi mümkün olabilecektir. ĠÑ denetimin, risk yönetiminin 

bir parÑası olarak önleyici bir niteliği de bulunmaktadır. ĠÑ denetim iĢletmedeki risk yönetim sistemine 

iliĢkin yaptığı denetim ÑalıĢmaları ve değerlendirmeleri ile bu sistemi etkinleĢtirmede Ñok önemli bir 

role sahiptir. Böylece Ģirketlerin karĢı karĢıya kaldıkları riskleri bilmesi, ölÑmesi, değerlendirmesi ve 

yönetebilmesi mümkün olabilecek, ÑeĢitli risklerden kaynaklanan zararlar engellenebilecektir. • ĠÑ 

denetÑiler tarafından yapılan ÑalıĢmalar Ģirketin bağımsız denetime hazır olması aÑısından büyük 

önem taĢımaktadır. ĠÑ denetÑilerin gerÑekleĢtirdikleri ÑalıĢmalar bağımsız dıĢ denetÑiler iÑin önemli 

bir kanıt kaynağıdır ve denetÑilerin iĢlerini kolaylaĢtırır. Ayrıca bağımsız dıĢ denetÑiler, iÑ denetÑilerin 

ÑalıĢmalarından faydalanırlarsa denetim maliyetleri de azalacaktır (TĠDE, 2018). 
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TARIM ĠġLETMELERĠNDE MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNE UYGUN DEFTER 
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ÖZET 

Bu ÑalıĢmada muhasebe bilgi sisteminin iĢletme bilgi kullanıcılarının talep ettikleri bilgilerin hazırlanması 

araĢtırmanın konusunu oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın amacı ise, tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi 

kapsamında belge ve defterlerin düzenlenmesinin iĢletmenin bilgi kullanıcılarının talep ettikleri bilginin 

hazırlanması üzerindeki etkisinin araĢtırılmasıdır. AraĢtırmada veri elde etme tekniği olarak anket yöntemi tercih 

edilmiĢtir. Bu doğrultuda hazırlanan ifadeler Antalya Ġli Elmalı ĠlÑesinde yer alan ve deftere tabi olan toplam 35 

tarım iĢletmesinden 32‘sine uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler, SPSS 20.0 programı aracılığı ile normallik, 

güvenilirlik, uÑ değer, frekans yüzde dağılım analizi ve basit regresyon analizlerine tabi tutulmuĢtur.  ÆalıĢma 

neticesinde hazırlanan 6 adet hipotezin tamamı kabul edilmiĢtir. Buna göre, tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi 

sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin iĢletme paydaĢlarının talep ettiği bilgileri elde etme üzerinde 

ortaya Ñıkan etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Tarım ĠĢletmeleri, Muhasebe Bilgi Sistemi, Elmalı ĠlÑesi. 

IMPORTANCE OF SUITABLE BOOK AND DOCUMENT REGULATIONS IN 

ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN AGRICULTURAL ENTERPRISES: 

ELMALI DISTRICT EXAMPLE 

ABSTRACT 

Preparation of the information requested by the enterprise information users of the accounting information system 

constitutes the subject of the study. The purpose of the research is to investigate the effect of the issuance of 

documents and books within the scope of the accounting information system in agricultural enterprises on the 

preparation of the information requested by the information users of the enterprises. Survey method was preferred 

as data acquisition technique in the research. The expressions prepared in this direction were applied to 32 of the 

35 farming operations that are subject to the book in Antalya Province Elmalı District. The obtained data were 

subjected to normality, reliability, extreme value, frequency percentile analysis and simple regression analysis 

through the SPSS 20.0 program. All 6 hypotheses prepared as a result of the study were accepted. Accordingly, it 

was understood that the effect of the books and documents prepared under the accounting information system in 

the agricultural enterprises on obtaining the information requested by the enterprise stakeholders was statistically 

significant. 

Key Words: Agricultural Enterprises, Accounting Information System,Elmalı District 

1.GĠRĠġ 

Muhasebe bilgi kullanıcıları, önceden belirlenmiĢ amaÑlarına ulaĢma isteği doğrultusunda bilgiye 

ihtiyaÑ duymaktadırlar. Bu bilgi, öncelikle doğru, güvenilir ve hataya düĢmeyi önleyici ve aÑık 

olmalıdır. Æünkü muhasebe bilgi kullanıcıları bu bilgileri karar alma noktasında kullanmaktadırlar. 

Muhasebe bilgi kullanıcılarının amaÑlarına ulaĢma isteği ve kararlar alırken doğru kararlar alma ve 

sorunları Ñözme ÑerÑevesinde gerekli olan bilgilerin önemli bir kısmını iĢletmelerde muhasebe bilgi 

sistemi sağlamaktadır. Muhasebe bilgi sistemi, iĢletme paydaĢlarının amaÑlarına ulaĢmasında etkili ve 

verimli bir Ģekilde iĢletme ile olan iliĢkilerine devam edebilmelerinde önemli görevler üstlenmektedir. 

Muhasebenin iĢletme iÑerisindeki değeri ve önemi, muhasebe bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını ne 

ölÑüde karĢılayabildiği ile ilgilidir. Muhasebeye bir bilgi sistemi olarak yaklaĢıldığında, bilgi 

kullanıcılarının doğru kararlar almalarına yardımcı olacak verilerin toplanması, iĢlenmesi ve ilgililere 

iletilmesi aĢamalarını ihtiva eden bir süreÑ olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu süreÑ iÑerisinde 

belge ve defterlerin gerektiği gibi düzenlenmesi, muhasebe bilgisini talep edenlerin daha fazla 

faydalanmasına neden olup olmayacağı, ÑalıĢmanın baĢlangıcını oluĢturmuĢtur. Bu baĢlangıÑ 

ÑerÑevesinde tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında düzenlenen belgelerin ve 

defterin iĢletme Ñıktıları üzerindeki etkilerinin araĢtırılması ÑalıĢmanın amacını oluĢturmuĢtur. 

ÆalıĢmada öncelikle, muhasebe bilgi sistemi ile ilgili kavramsal ÑerÑeve oluĢturulmuĢ, sonrasında ise 

araĢtırma amacı doğrultusunda hazırlanan hipotezlerin test edildiği uygulama kısmı yer almıĢtır. 
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2. MUHASEBE VE MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠ KAVRAMLARI 

Ekonomik, iĢbölümünün bir sonucu olarak her iĢletme belli bir alanda faaliyet gösterir ve meydana 

getirdiği değerlerle insan gereksinmelerinin bir kısmını karĢılar. ĠĢletmeler devamlılıklarını 

sürdürebilmek ve kar maksimizasyonunu sağlamak adına mal/hizmet üretimleri iÑin birÑok faaliyette 

bulunur ve gerÑekleĢen faaliyetler sonucu iĢletmelerin varlık ve kaynaklarında bazı değiĢmeler 

meydana gelmektedir. Bu değiĢmelerin belirlenmesi, izlenmesi ve sonucunda yeni kararların 

alınabilmesi iÑin muhasebe önemli bir kavramdır (Kaya, 2000: 68). 

Muhasebe, iĢletmelerin varlık ve kaynaklarında meydana gelen finansal nitelikteki iĢlemlerle ilgili 

bilgileri toplayan, kaydeden, sınıflayan, özetleyen, analiz edip yorumlayarak bilgi kullanıcılarına 

raporlayan bir bilgi sistemidir (Cemalcılar ve Erdoğan. 2000: 9). BaĢka bir tanıma göre muhasebe, 

finansal iĢlemlerin kaydedilmesi, performans raporlarının hazırlanması, yönetim kararlarının 

alınmasına yardımcı olan bir süreÑtir. Yani muhasebe iĢletmelerin mali nitelikteki amaÑları 

doğrultusundaki iĢlemlerin toplanması, toplanan bilgilerin sınıflandırılması, sınıflandırılan bilgilerin 

izlenerek son olarak raporlanması sürecidir. Dolayısıyla mali nitelikteki bilgileri izlemek ve bilgi 

kullanıcılarına iletilebilmesi iÑin muhasebe bilgisi iĢletmelerde önem arz etmektedir (Akgün ve KılıÑ, 

2013: 22). 

Muhasebe bilgisi yönetim kararları alınırken gerekli bilgileri bilgi kullanıcılarına sunmaktadır. Bu 

bağlamda muhasebe bilgisi, bilgi kullanıcılarına sadece mali nitelikteki olaylar hakkında bilgi 

sağlamamakla, iĢletmelerin yönetim kararları alma süreÑlerinde de önemli bilgileri sunmaktadır. 

Muhasebe bilgisini finansal ve yönetimsel muhasebe olarak ayırmak mümkündür. Genel anlamda 

finansal muhasebe bilgisi iĢletmelerin dıĢ paydaĢlarına, yönetimsel muhasebe bilgisi ise iĢletmenin iÑ 

paydaĢlarına bilgiler sunmaktadır. Finansal ve yönetim muhasebe bilgileri amaÑ olarak birbirinden 

farklı görünse de her iki bilgi de iĢletmelerin finansal durumlarını takip edebilmeleri iÑin finansal 

muhasebenin unsurlarına uzanan bazı özelliklere sahiptir. Finansal muhasebe bilgisi, iĢletme 

faaliyetlerini, iĢletmelerin varlık ve kaynaklarına iliĢkin bilgileri, yönetim muhasebe bilgisi ise, 

iĢletmelerin faaliyetlerinin gerÑekleĢtirebilmek adına muhasebe bilgilerinin yorum ve analizlerine ait 

bilgileri konu edinmiĢtir. ĠĢletme yöneticileri, iĢletmelerin amaÑları doğrultusunda faaliyet planları, 

performans değerlendirmesi, yönetim kararları alınmasında bu bilgileri kullanmaktadır. 

MBS iĢletme bilgi sistemine ait alt sistemlerden biridir ve MBS iĢletme iÑerisinde gerÑekleĢen 

faaliyetleri bir diğer ifadeyle iĢletme iÑerisinde meydana gelen nakit akıĢını kapsamaktadır. MBS 

iĢletmelerin varlıkları üzerinde meydana gelen değiĢmeleri izlemek, iĢletmenin bilgi kullanıcılarına 

iĢletme faaliyetleri ile ilgili bilgileri sunan bir sistemdir (Akgün ve KılıÑ, 2013: 22-23). Bilgilerin 

sunulduğu bilgi kullanıcıları iĢletmelerin iÑ ve dıĢ bilgi kullanıcıları olarak sınıflandırılmıĢtır. ĠÑ bilgi 

kullanıcıları maliyet ve yönetim muhasebesinden, dıĢ bilgi kullanıcıları ise finansal muhasebe bilgi 

sisteminden ihtiyaÑ duyulan bilgilere ulaĢmaktadır (DinÑ ve Varıcı, 2008: 70). Muhasebe bilgi sistemi 

bilgi kullanıcılarına bilgiler sağlamaktadır ve bu bilgi kullanıcıları iĢletmenin iÑ ve dıĢ paydaĢları 

olarak isimlendirilen kiĢi ve kurumlardan oluĢmaktadır 

MBS tarafından iĢletmelerde meydana gelen bilginin üretilme süreci örgütleme yaklaĢımının bir 

parÑasıdır. Érgütleme, iĢletmelerin amaÑlarını gerÑekleĢtirecek Ģekilde düzenlenen insan, fiziksel araÑ 

ve imkÍnların hizmete konulmasıdır (DaĢtan ve Erol, 2011:65). Muhasebe bilgi sistemi ile diğer 

örgütler benzerlik göstermektedir. En temel farklılıklarından bir tanesi kullanılan bilgi iĢlem 

yöntemleridir. MSB‘nin yapısı bilgi kullanıcılarına ihtiyaÑ duyulan bilgileri sunmak iÑin, verilerin 

toplanması, toplanan verilerin kaydedilmesi, iĢlenerek bilgiye dönüĢtürülmesi ve bu bilgileri ihtiyaca 

göre ÑeĢitli rapor ve tablolar halinde sunulma sürecinin tümüdür. 

MBS, doğru, güvenilir, tam ve eksiksiz bilgileri zamanında Ñıktılar halinde sunmasıyla farklı 

gereksinimleri karĢılayabilmektedir. Bütün bunlar iÑin, muhasebenin belge ve defter düzenine uyması 

ile mümkün olur. Gerektiği gibi düzenlenen belge ve defterlerin amacı, muhasebe uygulamalarında 

hata oranını en aza indirebilmek ve dolayısıyla MBS‘nin bilgi kullanıcılarına sunmuĢ olduğu bilgilerin 

güvenilirliğini artırmaktadır. Kısaca MBS‘nin sunmuĢ olduğu bilgilerin güvenilir, kolay anlaĢılır, tam 

ve eksiksiz olması büyük önem taĢımaktadır. 

3. ARAġTIRMA 

Bu baĢlık altında araĢtırmanın konusu, amacı, yöntemi ve araĢtırmanın evren ve örneklemi ile ilgili 

bilgiler sunulmuĢtur. Devam eden kısımda belirlenen hipotezler, araĢtırmanın güvenilirlik analizi 

sonrası elde edilen veriler analiz edilmiĢtir. 
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3.1. AraĢtırmanın Konusu ve Amacı 

ĠĢletmelerin, paydaĢlarına karĢı sorumluluklarını yerine getirdiği bir sistem olan muhasebe bilgi 

sisteminin iĢletme bilgi kullanıcılarının talep ettikleri bilgilerin hazırlanması araĢtırmanın konusu 

olarak belirlenmiĢtir. Bu konu doğrultusunda muhasebe bilgi sisteminin gereği olan belge ve 

defterlerin tarım iĢletmelerindeki kullanımı ve bu kullanımın paydaĢların iĢletmelerden talep ettiği 

dönem iÑi ve dönem sonu faaliyet ve performans, finansal durum, bilgilerin anlaĢılabilirliği ve 

güvenilirliği gibi konulardaki etkisinin tespit edilmesi araĢtırmanın amacını oluĢturmuĢtur. 

3.2. AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırmada veri elde etme tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıĢtır. Anket Antalya ili Elmalı 

ilÑesinde faaliyette bulunan tarım iĢletmelerine uygulanmıĢtır. Anket öncelikle iĢletmelerin belge ve 

defterlerinin takibini yapma ihtimali daha öncelikli olarak değerlendirildiği iÑin tarım iĢletmelerinin 

muhasebecilerine uygulanması iÑin Ñaba sarfedilmiĢtir. Bu doğrultuda araĢtırma verileri Antalya il 

merkezi ve ilÑeleri, Aydın, Ġzmir ve Ġstanbul‘da faaliyet gösteren iĢletme muhasebecileri ile iletiĢim 

kurularak Ñoğunluğu yüzyüze görüĢme neticesinde anket veri toplama yöntemi ile elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmada uygulanan anket iki kısımdan oluĢmakta olup, anket hazırlanırken Deran‘ın (2005) 

ÑalıĢmasından faydalanılmıĢtır. Tanımlayıcı 11 sorunun bulunduğu birinci kısımda Ñoktan seÑmeli 

seÑenekli sorular bulunurken, ikinci kısımda ise 5‘li likert ölÑeği ile hazırlanan 15 soru yer almıĢtır. 

Bu sorulardan 2 adedi ÑalıĢma hipotezlerine uygun olmadığı tespit edildiği iÑin ÑalıĢmadan 

ÑıkarılmıĢtır. Geri kalan 13 sorunun güvenilirlik ve normallik testleri yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada kullanılan tanımlayıcı değiĢkenlerin verileri yüzde ve frekans yöntemiyle analiz edilmiĢ 

ve sonuÑlar yorumlanmıĢtır. Ayrıca ÑalıĢmada elde edilen verilerin ortalamaları alınarak, regresyon 

analizi uygulanmıĢ ve gerekli yorumlamalar yapılmıĢtır. AraĢtırma verileri SPSS 20.0 paket programı 

vasıtasıyla analiz edilmiĢtir. 

3.4. AraĢtırmanın Evreni, Örneklemi ve Sayıltıları 

AraĢtırmanın evreni Antalya ilinde faaliyet gösteren tarım iĢletmeleri olarak belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan tarım iĢletmelerinin evreni temsil ettiği sayıltısı ile Elmalı ilÑesinde faaliyet 

gösteren 35 tarım iĢletmesi araĢtırmanın örneklemini oluĢturmuĢtur. AraĢtırma örneklemi 

doğrultusunda iĢletmelerin tamamına ulaĢılmaya ÑalıĢılmıĢ ancak 32 iĢletmeye ulaĢılabilmiĢtir. 3 

iĢletmenin temsilcilerine mail ve telefon yolu da dahil hiÑbir Ģekilde ulaĢılamamıĢtır. 

3.5. AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırma hipotezleri tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında tutulan defter ve 

belgelerin, iĢletme üzerindeki olumlu etkisini araĢtıran yargılardan oluĢmaktadır. AraĢtırmanın 

hipotezleri Ģu Ģekildedir; 

H1: Tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin iĢletme 

paydaĢlarının dönem iÑerisinde talep ettiği faaliyet bilgilerinin hazırlanmasında etkisinin olduğu 

istatistiksel olarak anlamlıdır. 

H2: Tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin iĢletme 

paydaĢlarının talep ettiği dönem sonu faaliyet raporlarının hazırlanmasında etkisinin olduğu 

istatistiksel olarak anlamlıdır. 

H3: Tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin 

iĢletmelerin yıllık finansal durum değiĢikliklerinin izlenebilmesinde etkisinin olduğu istatistiksel 

olarak anlamlıdır. 

H4: Tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin iĢletme 

performansının analiz edilebilmesinde etkisinin olduğu istatistiksel olarak anlamlıdır. 

H5: Tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin 

iĢletmelerin öztüketim bilgilerinin tespit edilebilmesinde etkisinin olduğu istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

H6: Tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında defter ve belgelerin iĢletmelerin faaliyet 

bilgilerinin tam, doğru ve anlaĢılır Ģekilde tespit edilebilmesinde etkisinin olduğu istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

3.6. AraĢtırma Verilerinin Güvenilirliği   
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Alpha (α) katsayısına bağlı olarak ölÑeğin güvenilirliği aĢağıdaki gibi yorumlanmaktadır (Kalaycı, 

2008: 405). 

0,00≤α<0,40 ise ölÑek güvenilir değil,  

0,40≤α<0,60 ise ölÑek düĢük güvenilirlikte,  

0,60≤α<0,80 ise ölÑek oldukÑa güvenilir ve  

0,80≤α<1,00 ise ölÑek yüksek derecede güvenilir bir ölÑektir. 

Tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi ile ilgili hipotezlerin araĢtırılmasında hazırlanan 

ifadelerden elde edilen verilerin güvenilirlik analizi katsayıları (Cronbach‘s Alpha) aĢağıdaki gibidir. 

Tablo 1.Güvenilirlik Analizi 

Ölçek Ġfade Sayısı Cronbach's Alpha 

Muhasebe Bilgi Sistemine Yönelik Tutum ÉlÑeği 13 0,856 

Tablo 1‘de görüldüğü üzere araĢtırmada kullanılan ölÑeğin güvenilirliği Cronbach‘s Alpha Testi ile 

hesaplanmıĢ olup iÑ tutarlılık analiz sonucunda ölÑeğin toplam puanlarına iliĢkin güvenilirlik 

katsayıları yüksek derecede güvenilir olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. 

3.7. AraĢtırmanın Bulguları 

Bu baĢlık altında öncelikle tanımlayıcı sorular yüzde ve freakans dağılımları sunulmuĢ sonrasında ise 

tarım iĢletmelerinin muhasebe bilgi sistemi ile ilgili ifadelerden elde edilen verilerin ortalamaları 

alınarak regresyon yöntemi ile analiz sonuÑları gösterilmiĢtir. 

3.7.1. Tanımlayıcı Bulgular 

Tablo 2a.Tanımlayıcı Soruların Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Sorular  Seçenekler FREKANS YÜZDE 

Cinsiyet 

Kadın 6 18,8 

Erkek 26 81,3 

Toplam 32 100 

Medeni Durum 

Evli 21 65,6 

Bekar 11 34,4 

Toplam 32 100 

YaĢ 

  

30 YaĢ ve Altı 6 18,8 

31-40 11 34,4 

41-50 11 34,4 

51 YaĢ ve Êzeri 4 12,5 

Toplam 32 100 

Eğitim Durumu 

Lise 5 15,6 

Énlisans 5 15,6 

Lisans 19 59,4 

Yüksek Lisans  3 9,4 

Toplam 32 100 

AraĢtırmanın birinci kısmının tanımlayıcı sorularından elde edilen veriler neticesinde tablo 2a 

oluĢturulmuĢtur. Katılımcıların cinsiyet verilerine göre 32 katılımcının 6‘sı (%18,8) kadın, 26‘sı 

(%81,3) ise erkeklerden oluĢmaktadır.  

AraĢtırmaya katılan tarım iĢletmesi temsilcilerinin 21‘i (%65,6) evli, 11‘i (%34,4) bekar oldukları 

yönde beyanda bulunmuĢlardır. Diğer yandan katılımcıların 6‘sı (%18,8) 30 yaĢ ve altı 11‘i (%34,4) 

31-40 yaĢ, yine 11‘i (%34,4) 41-50 yaĢ, 4‘ü ise (%12,5) 51 yaĢ ve üzeri yaĢ grubunun olduğu 

seÑeneğini iĢaretlemiĢlerdir. 

 Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde 5‘i (%15,6) lise mezunu ve yine 5‘i (%15,6) ön lisans 

mezunu, 19‘u (%59,4) lisans mezunu, son olarak 3‘ü de (%9,4) yüksek lisans mezunu olduğu tespit 

edilmiĢtir. 
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Tablo 2b.Tanımlayıcı Soruların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

 Sorular  Seçenekler FREKANS YÜZDE 

ĠĢyerindeki Görev ve Unvanınız 

Muhasebeci 1 3,1 

Müdür 1 3,1 

SMMM 28 87,5 

Sahip/Ortak 1 3,1 

Muhasebe ÆalıĢanı 1 3,1 

Toplam 32 100 

Mükellefiyet Sınıfı 

1. Sınıf 16 50,0 

2. Sınıf 16 50,0 

Toplam 32 100 

Mükellefiyet 

Gelir Vergisi 22 68,8 

Kurumlar Vergisi 10 31,2 

Toplam 32 100 

Hukuki Yapı 

ġahıs ĠĢletmeleri 22 68,8 

Anonim ġirketi 1 3,1 

Limited ġirketi 9 28,1 

Toplam 32 100 

ĠĢletmenin Ekili Dikili Arazi Büyüklüğü 

100 Dekar ve Altı 23 71,9 

101 Dekar ve Êstü 9 28,1 

Toplam 32 100 

Tablo 2b‘ye göre araĢtırmaya dahil olan katılımcıların önemli kısmı iĢletmelerin muhasebesini takip 

eden bağımsız SMMM‘dir. Bu meslek mensuplarının sayısı 28 (%87,5)‘dir. Diğer yandan iĢletme 

bünyesinde muhasebe iĢlerini takip eden 1‘er kiĢi (%3,1) kendilerini muhasebeci, muhasebe elemanı, 

sahip/ortak ve muhasebe ÑalıĢanı olarak belirtmiĢlerdir. 

AraĢtırmaya katılan tarım iĢletmelerinin yarısı yani 16‘sı (%50) 1. sınıf, diğer yarısı olan yine 16‘sı ise 

(%50) 2. sınıf mükellefiyet sınıfına sahip oldukları, 22‘si (%68,8) gelir vergisi, 10‘u (%31,2) 

kurumlar vergisine tabi olduklarını bildirmiĢlerdir. Diğer yandan tarım iĢletmelerinin 22‘si (%68,8) 

Ģahıs iĢletmesi, 1‘i (3,1) anonim Ģirket, 9‘u (%28,1) ise limited Ģirket olduklarını beyan etmiĢtir. 

ĠĢletmelerin büyüklüklerini tespit etmeye yönelik sorulan soruya katılımcıların 23‘ü (%71,9) 100 

dekar ve altı, 9‘u (%28,1) ise 100 dekardan daha büyük ekim ve dikim alanı seÑeneğini 

iĢaretlemiĢlerdir. 

Tablo 2c.Tanımlayıcı Soruların Frekans ve Yüzde Dağılımları. 

 Sorular  Seçenekler FREKANS YÜZDE 

ĠĢletmedeki Muhasebe 

Belgelerinin Düzenlenmesi ve 

Takip Edilmesinden Sorumlu 

Olan KiĢi 

ġirket Bünyesinde ÆalıĢan Muhasebeci 2 6,3 

ĠĢletme Bünyesinde ÆalıĢan Personel 1 3,1 

Bağımsız Muhasebe Meslek Mensubu 29 90,6 

Toplam 32 100 

ĠĢletmede Kullanılan Belgeler 

Fatura 32 31,4 

Sevk Ġrsaliyesi 14 13,7 

Perakende SatıĢ Belgesi 7 6,7 

Gider Pusulası 18 17,6 

Müstahsil Makbuzu 11 10,8 

Êcret Bordrosu 19 18,6 

TaĢıma Ġrsaliyesi 1 0,9 

Toplam 32 100 

Tanımlayıcı soruların verilerinin son kısmı tablo 2c‘de gösterilmiĢtir. Buna göre, katılımcılara 

muhasebe bilgi sistemi kapsamında belgelerin takibinden sorumlu olan kiĢinin tespitine yönelik 

soruya, 2‘si (%6,3) Ģirket bünyesinde ÑalıĢan muhasebeci, 1‘i (%3,1) iĢletme bünyesinde ÑalıĢan 

personelin, 29‘u ise (%90,6) bağımsız muhasebe meslek mensubu seÑeneğini iĢaretlemiĢlerdir.  

Son olarak iĢletmede kullanılan belgelerin tespitine yönelik sorulan soruda katılımcıların tamamı 

(%100) fatura kullandıklarını bildirmiĢlerdir. Ayrıca fatura yanında katılımcıların 14‘ü (%13,7) sevk 

irsaliyesi, 7‘si (%6,7) perakende satıĢ belgesi, 18‘i (%17,6) gider pusulası, 11‘i (%10,8) müstahsil 

makbuzu, 19‘u (%18,6) ücret bordrosu, 1‘i (%0,9) ise taĢıma irsaliyesi düzenlediklerini beyan 

etmiĢtir. 
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3.7.2. Analiz Sonuçları 

Tablo 3. Muhasebe Bilgi Sisteminin ĠĢletmelerin Faaliyet Bilgilerini Sunabilmesine Etkisi. 

 R square Durbin-Watson VIF B P 

0,417 2,487 1,000 0,646 0,000 

Regresion 
 

F 
 

21,497 

Tablo 3‘te yapılan regresyon testi sonucunda F= 21,497; P= 0.000<0,05 değeri olduğu iÑin modelin 

bir bütün olarak anlamlı olduğu ve VIF değerinin 1,000 olması sonucunda bağımsız değiĢkenler 

arasında Ñoklu bağlantı olduğu görülmektedir. Bu durumda H1 olan araĢtırmanın birinci hipotezi 

kabul edilmiĢ olup tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında hazırlanan defter ve 

belgelerin iĢletme paydaĢlarının dönem iÑerisinde talep ettiği faaliyet bilgilerinin hazırlanmasında 

etkisinin olduğu istatistiksel anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. Diğer yandan genellikle 1,5-2,5 

civarındaki Durbin-Watson testi otokorelasyon olmadığını gösterdiği iÑin, yapılan test sonucunda 

2,487‘lik DW katsayısının modelde otokorelasyon olmadığını ortaya koymaktadır. Modelin R Square 

değeri 0,417‘dir. Bu sonuca göre bağımlı değiĢkendeki %41,7‘lik değiĢim bağımsız değiĢken 

tarafından aÑıklanmaktadır. OluĢturan modelde muhasebe bilgi sistemi iÑerisindeki belge ve defter 

tutma oranındaki 1 birimlik artıĢ talep edilen faaliyet bilgilerinin hazırlanmasında 0,646 birimlik bir 

artıĢa neden olmaktadır. 

Tablo 4: Muhasebe Bilgi Sisteminin Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasına Etkisi. 

 
R Square Durbin-Watson VIF B Sig. 

0,169 1,815 1,000 0,411  

0,019 

 
Regresion  

F 

6,092 

Tablo 4‘te ana hipotez olan H2 hipotezi kapsamında elde edilen analiz sonucunda F=6,092; 

p=0,019≤0,05 olduğu iÑin oluĢturulan model 0,05 anlamlılık düzeyinde bir bütün olarak istatistiksel 

aÑıdan anlamlıdır. Ayrıca Durbin-Watson test sonucunda (D.W= 1,815) modelde otokorelasyon 

yoktur. Modelin R² değeri 0,169‘dur. Buna göre tarım iĢletmelerinde iĢletme paydaĢlarının talep ettiği 

dönem sonu faaliyet raporlarının hazırlanmasında meydana gelen değiĢmenin %16,9‘luk kısmı 

muhasebe bilgi sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerdeki değiĢmeler tarafından 

aÑıklanmaktadır. Dolayısıyla H2 hipotezi kabul edilmektedir. Tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi 

sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin iĢletme paydaĢlarının talep ettiği dönem sonu 

faaliyet raporlarının hazırlanmasında etkisinin olduğu sonucu istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Tablo 5: Muhasebe Bilgi Sisteminin Yıllık Finansal Durum DeğiĢikliklerine Etkisi. 

 
R Square Durbin-Watson VIF B Sig. 

0,245 2,325 1,000 0,495  

0,004 

 Regresion  
F 

9,757 

Tablo 5‘te H3 hipotezi kapsamında yapılan analiz sonucunda F=9,757; sig=0,004≤0,05 olduğu iÑin 

model bir bütün olarak istatistiksel aÑıdan anlamlıdır. Modelin R² değeri 0,245‘tir. Buna göre 

muhasebe bilgi sistemi kapsamında defter ve belgelerin hazırlanmasındaki değiĢmenin %24,5‘lik 

kısmı, yıllık finansal durum değiĢikliklerinin izlenebilmesine etkisindeki değiĢmeler tarafından 

aÑıklanmaktadır. Ayrıca 2,325 D.W. testi değeri modelde otokorelasyon olmadığını göstermektedir. 

Yapılan analiz sonucunda katılımcıların muhasebe bilgi sistemi kapsamında defter ve belge 

düzenlemelerindeki 1 birimlik artıĢın, yıllık finansal durum değiĢmelerinin izlenebilmesini 0,495 

birim arttırmakta ve VIF=1,000‘lık değer bağımsız değiĢkenler arasında Ñoklu bağlantı olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuÑlara göre H3 hipotezi kabul edilmektedir. 

Tablo 6: Muhasebe Bilgi Sisteminin ĠĢletme Performansının Analizine Etkisi. 

 
R Square Durbin-Watson VIF B Sig. 

0,199 1,958 1,000 0,447 
 

0,010 Regresion  
F 

7,473 

Tablo 6‘da oluĢturulan modele göre; F=7,473; sig=0,010<0,05 olduğu iÑin 0,05 anlamlılık düzeyinde 

model bir bütün olarak anlamlıdır ve tarım iĢletmelerinde iĢletme performansının analiz edilmesinin, 
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%14,4‘lik kısmı, muhasebe bilgi sistemi kapsamında belge ve defterlerin düzenlenmesi ile 

aÑıklanmaktadır. Yapılan test sonucunda katılımcıların muhasebe bilgi sistemine göre belge ve defter 

düzenlenmesindeki 1 birimlik artıĢ, iĢletme performansının analiz edilebilmesinde 0,447 birimlik 

artıĢa neden olmaktadır. Durbin Watson=1,958 değeri modelde otokorelasyon olmadığını 

göstermekte, ayrıca 1,000‘lık VIF değeri bağımsız değiĢkenler arasında Ñoklu bağlantı olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 7: Muhasebe Bilgi Sisteminin Éztüketim Bilgilerinin Tespitine Etkisi. 

 
R Square Durbin-Watson VIF B Sig. 

0,197 1,818 1,000 0,444 

0,011 
Regresion  

F 

7,373 

H5 hipotezi kapsamında tarım iĢletmelerine uygulanan anket verilerinin analizi sonucunda oluĢturulan 

model 0,05 anlamlılık düzeyinde 0,011<0,05 olduğu iÑin model bir bütün olarak anlamlıdır. R²=0,197 

değeri öztüketim bilgilerinin tespit edilebilmesinin %19,7‘lik kısmının muhasebe bilgi sistemi 

kapsamında düzenlenen defter ve belgelerdeki değiĢmeler tarafından aÑıklandığını ifade etmektedir. 

D.W testi (1,818) sonucunda tablo 7‘deki modelde otokorelasyon olmadığı ortaya ÑıkmıĢtır. 

Regresyon analizi sonucunda H5 hipotezi kabul edilmiĢtir. Ayrıca modelde bağımsız değiĢkenler 

arasında Ñoklu bağlantı olduğu görülmektedir. 

Tablo 8: Muhasebe Bilgi Sisteminin ĠĢletme Faaliyetlerinin Tam, Doğru ve AnlaĢılır Olmasına Etkisi. 

 
R Square Durbin-Watson VIF B Sig. 

0,341 2,444 1,000 0,584 
 

0,000 Regresion  
F 

15,528 

Tablo 8‘de oluĢturulan modelin F=15,528; sig=0,000≤0,05 değeri, 0,05 anlamlılık düzeyinde bir 

bütün olarak anlamlı olduğu ve VIF değerinin 1,000 olması sonucunda, bağımsız değiĢkenler arasında 

Ñoklu bağlantı olduğu görülmektedir. Ayrıca 1,5-2,5 civarındaki Durbin-Watson testi otokorelasyon 

olmadığını göstermektedir. Yapılan test sonucunda D.W katsayının (2,444) olduğu ve bu koĢulu 

sağladığı iÑin modelde otokorelasyon sorunu olmadığı görülür (Kalaycı: 2009). Modelin R² değeri 

0,341‘dir. OluĢturulan modelde iĢletmelerin muhasebe bilgi sistemi kapsamında belge ve defter 

düzenlemesindeki 1 birimlik artıĢ, faaliyet bilgilerinin tam, doğru ve anlaĢılabilirliği üzerindeki etkisi 

0,584 birimlik artıĢ ile aÑıklanmaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Muhasebe bilgi sistemi kapsamında tutulan belge ve defterlerin, iĢletme ile ilgili bilgilerin üretilmesi 

üzerindeki etkisinin ölÑülmesine ve değerlendirmesine yönelik yapılan bu araĢtırmada veriler anket 

uygulaması ile elde edilmiĢtir. Antalya Ġli Elmalı ĠlÑesi‘nde faaliyet gösteren 35 tarım iĢletmesinin 

tamamına ulaĢılmaya ÑalıĢılmıĢ, ancak 32 tarım iĢletmesine ulaĢılmıĢ, bu örneklem özelinde araĢtırma 

hedeflerine ulaĢılmaya ÑalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada muhasebe bilgi sistemi ile ilgili hazırlanmıĢ olan altı 

hipotez, araĢtırma verilerine regresyon analizi uygulanması ile test edilmiĢ ve bütün hipotezler kabul 

edilmiĢtir. Ayrıca ÑalıĢmada veriler normallik testi, uÑ değer testi, frekans ve yüzde dağılımlarına tabi 

olmuĢlardır.  

ÆalıĢmada katılımcıların yapısına bakıldığında erkek sayısının fazla olduğu (26 kiĢi) evli olanların 

yoğun olduğu (21 kiĢi), yaĢ gruplarında belirgin bir baskınlık olmadığı, eğitim seviyelerinin yüksek 

olduğu (22 kiĢi en az lisans mezunu) belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan iĢletme temsilcilerinin büyük 

kısmını (28 kiĢi) SMMM unvanı altında faaliyet gösteren meslek mensupları olduğunu, tarım 

iĢletmelerinin yarısının 1. sınıf, diğer yarısının ise 2. sınıf mükellefiyet sınıfına sahip olduğu, Ģahıs 

iĢletmelerinin daha fazla olduğu (22 iĢletme), ve iĢletme büyüklüklerinde 23 iĢletmenin 100 dekara 

kadar ekili dikili alana sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

Hipotez testleri sonucunda, H1 hipotezi olan, tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında 

hazırlanan defter ve belgelerin iĢletme paydaĢlarının dönem iÑerisinde talep ettiği faaliyet bilgilerinin 

hazırlanmasında etkisinin olduğu anlaĢılmıĢtır. Tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi 

kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin iĢletme paydaĢlarının talep ettiği dönem sonu faaliyet 

raporlarının hazırlanmasında etkisinin olduğu H2 hipotezi de kabul edilmiĢtir. H3 hipotezi olan tarım 

iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin iĢletmelerin yıllık 

finansal durum değiĢikliklerinin izlenebilmesinde etkisinin olduğu regresyon analizi sonuÑlarına göre 

kabul edilmiĢtir. 
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AraĢtırma hipotezlerinden olan H4 hipotezi, tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında 

hazırlanan defter ve belgelerin iĢletme performansının analiz edilebilmesinde etkisinin olduğu 

istatistiksel olarak anlamlı ifadesi kabul edilmiĢtir. Diğer yandan tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi 

sistemi kapsamında hazırlanan defter ve belgelerin iĢletmelerin öztüketim bilgilerinin tespit 

edilebilmesinde etkisinin olduğu H5 hipotezi de kabul edilmiĢtir. Son olarak H6 hipotezi olan, tarım 

iĢletmelerinde muhasebe bilgi sistemi kapsamında defter ve belgelerin iĢletmelerin faaliyet bilgilerinin 

tam, doğru ve anlaĢılır Ģekilde tespit edilebilmesinde etkisinin olduğu ve bu etkinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Bundan sonraki ÑalıĢmalarda tarım iĢletmelerinde muhasebe bilgi sisteminin istenen bilgilere 

ulaĢılması üzerindeki etkisi farklı bir bölgede araĢtırılabileceği gibi, aynı bölge iÑerisinde örneklem 

değiĢtirilerek il ve ilÑe merkezleri arasındaki farklılık karĢılaĢtırmalı olarak analiz edilebilecektir. 
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Özet 

Türkiye‘de 26 yıldır yürürlükte olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi, muhasebe uygulama ve eğitimine birÑok 

katkılar sunmuĢtur. Ancak, mevcut tekdüzen muhasebe sisteminin gerÑeğe uygunluk aÑısından birÑok eksiğinin 

olduğu görülmektedir.  Bu da muhasebe aracılığı ile üretilen bilginin gerÑeklikten uzaklaĢmasına neden 

olmaktadır. Bilginin Ñok değerli hale geldiği günümüzde, iĢletmelerin ihtiyaÑ duyduğu gerÑekÑi bilginin 

üretilebilmesi iÑin tekdüzen muhasebe sisteminin yeniden güncellenmesi ve Ñağa uygun hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bu ÑalıĢmanın amacı; muhasebenin ihtiyaca uygun ve gerÑek bilgi üretmesinin önünde engel 

olarak duran tekdüzen muhasebe sistemindeki hükümleri ve uygulamadaki yanlıĢlıkları tartıĢmaya aÑmaktır.  

Anahtar kelimeler: Muhasebe, Tekdüzen muhasebe sistemi, Hesap Planı  

 

PROVISIONS THAT DISTORT FAIR VALUE IN UNIFORM ACCOUNTING 

SYSTEM AND THE NEED TO UPDATE 

Abstract 

The Uniform Accounting System, which has been in force for 26 years in Turkey, has contributed much to the 

accounting practice and training. However, there are many deficiencies in the existing uniform accounting system 

in terms of fair value. This translates into impaired authenticity of the information produced through accounting. 

Since information is, now, very valuable, it is necessary to re-update the uniform accounting system and adapt it 

to the age in order to produce the accurate information that businesses need. The purpose of this study is to 

discuss the provisions of uniform accounting system and its application errors that stand as a hindrance to the 

production of financial information in accordance with the needs and the accuracy. 

Keys words: Accounting, Uniform accounting system, Account plan. 

1.GĠRĠġ 

Tekdüzen muhasebe sistemi 1992 yılından bu yana yürürlükte olan ve benimsediği gerÑeklik 

ilkesinden ziyade Türk vergi mevzuatına yatkınlığı nedeniyle günümüz muhasebe uygulamalarında 

birÑok aÑıdan eksiklikler barındıran bir sistem olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. Bu eksiklikler, 

ülkemizde yeni muhasebe sistemlerinin (TFRS, BOBĠ FRS) ortaya Ñıkmasıyla birlikte daha da gözle 

görülür hale gelmiĢtir. Türkiye‘de yürürlükte olan her üÑ sistemde (Tekdüzen Muhasebe Sistemi, 

TFRS ve BOBĠ FRS) de gerÑeklik ilkesi benimsenmiĢtir.   Mevcut muhasebe sistemlerinin iÑerdiği 

kural ve ilkeler incelendiğinde, tekdüzen muhasebe sisteminin bazı konularda kural koymadığı, bu 

nedenle uygulamanın Türk Vergi Mevzuatının yörüngesine girdiği görülmektedir. Diğer finansal 

raporlama standartlarında ise tüm konular detaylı bir Ģekilde irdelenmiĢ ve ilkeler net olarak 

aÑıklanmıĢtır. Finansal raporlama standartları genellikle bağımsız denetimin zorunlu olduğu iĢletmeler 

tarafından mecburi olarak uygulanmaktadır. Bağımsız denetimi zorunlu olmayan iĢletmeler ise 

tekdüzen muhasebe sistemini uygulamaya devam etmektedirler. Finansal raporlama standartlarını 

uygulayan iĢletme sayısı binlerle ifade edilirken, tekdüzen muhasebe sistemini uygulayan iĢletmelerin 

sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Milyonlarca iĢletmenin kullandığı 26 yıllık tekdüzen muhasebe 

sisteminin yeniden revize edilerek gerÑeğe uygunluk ÑerÑevesine göre ilke ve kuralların daha net 

olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu Ģekilde, tekdüzen muhasebe sisteminin vergi 

mevzuatının yörüngesinden kurtarılması mümkün olacaktır. 

Bu ÑalıĢmada, muhasebeleĢtirme ve değerleme ilkeleri dikkate alınarak tekdüzen muhasebe sistemini 

gerÑeğe uygunluk ilkesinden uzaklaĢtıran hususların tespit edilmesi ve önerilerin sunulması 

amaÑlanmıĢtır.  Tekdüzen muhasebe sistemi irdelenirken, gerÑeğe uygunluk aÑısından finansal 

raporlama standartları temel alınmıĢtır. Ayrıca, vergi mevzuatı ile karĢılaĢtırılarak uygulamadaki 

gerÑekliğe aykırı durumlar tespit edilmeye ÑalıĢılmıĢtır.   
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2.TEKDÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ VE FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 

2.1.Tekdüzen Muhasebe Sistemi 

Tekdüzen muhasebe sistemi, bir muhasebe sisteminin nihai ürünü olan mali raporların farklı 

seviyelerde ve ÑeĢitli maksatlar iÑin mukayese ve konsolide edilmelerine imkÍn veren sistem olarak 

ifade edilebilir (KoÑ, 1972:971). Türkiye‘de tekdüzen muhasebe ÑalıĢmaları 1970‘li yıllara 

dayanmaktadır. Ancak, muhasebe alanında bir düzenlemeye ihtiyaÑ olduğu fikri daha 1950‘li yıllarda 

dillendirilmeye baĢlanmıĢtır. 1951 yılında Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankasının yayınlamıĢ 

olduğu bir raporda (UÑma, 2012:168), Türkiye‘deki sertifikalı muhasebecilerin eğitim ve sertifika 

almalarına iliĢkin sistemin acilen düzenlemeye ihtiyaÑ duyduğu ve muhasebe terminolojisi ve 

uygulamalarında tekdüzeliğin olmamasından dolayı, finansal beyanların aÑık ve anlaĢılır olmaktan 

ziyade aksine gizliliğe yol aÑtığı beyan edilmiĢtir.  Tekdüzeliği sağlamak adına bu yıllarda 

ÑalıĢmaların baĢladığı görülmektedir (Brookner and Heilman, 1960:33). Tekdüzen muhasebe 

uygulamaları ile ilgili elde edilen ÑalıĢma sonuÑları kamu sektöründe uygulanmıĢ ancak özel sektörde 

uygulanması zaman almıĢtır. 1980‘li yıllarda Sermaye Piyasası Kanunu ile birlikte Sermaye Piyasası 

Kurulunun oluĢturulması ve sermaye piyasalarının aÑılması, güvenilir bilgiye olan ihtiyacı artırmıĢtır. 

Sermaye piyasası kurulu, kendine tabi iĢletmelere yönelik 1983 yılında tekdüzen hesap planı 

yayınlamıĢtır. Daha sonra, Maliye Bakanlığı, bu ihtiyacı görerek 1990‘lı yıllarda tekdüzen muhasebe 

sistemi ile ilgili ÑalıĢmaları baĢlatmıĢtır. Bu amaÑla ilk defa 1992 yılında bir tebliğ ile ülke genelinde 

düzenleme yapılmıĢtır. 1994 yılından itibaren uygulanması zorunlu olan bu tebliğ ile a) Muhasebe 

bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaĢtırılması, b) Farklı 

iĢletmeler ile aynı iĢletmenin farklı dönemlerinin karĢılaĢtırılması, c) Mali tablolarda yer alan hesap 

adlarının tüm kesimler iÑin aynı anlamı vermesi, d) Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle 

anlaĢılabilir olması ve e) ĠĢletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluĢturulması hedeflenmiĢtir 

(1 Seri No‘lu MSUGT, 26.12.1992 tarih ve 21447 (M) sayılı Resmi Gazete).  

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, sistemle 

ilgili genel bilgiler verilmiĢ, ikinci bölümde muhasebenin usul ve esasları aÑıklanmıĢtır. 

Tebliğin ilk bölümü 8 alt baĢlıktan oluĢturulmuĢtur. Bu bölümde, sistemin amacı, niteliği, kapsamı, 

yürürlük, ihtiyari uygulama gibi bilgilere yer verilmiĢtir. Tebliğin bu bölümünün 5 nolu baĢlığı 

altında, ―Yapılan Düzenlemenin Vergi Mevzuatı Ġle ĠliĢkisi ve Yaptırımı‖ aÑıklanmıĢtır. Buna göre, 

iĢletmeler, muhasebe sistemlerini bu Tebliğ ve Eki‘nde öngörülen kurallara uygun olarak 

yürüteceklerdir. Ancak vergiye tabi kÍrın tespiti aĢamasında vergi kanunlarında yer alan özel 

hükümleri göz önünde bulunduracaklardır. Tebliğdeki bu düzenlemeye rağmen, uygulamada tüm 

iĢletmeler, tebliğin özünü terk ederek vergi kuralları ağırlıklı muhasebe yapmaya baĢlamıĢlardır. 

Bunun nedeni, tebliğde varlık ve borÑların değerlemesi ile ilgili yeterince aÑıklamanın yer 

almamasıdır. Bu nedenle, iĢletmeler ister istemez değerleme yaparken vergi kurallarını 

kullanmıĢlardır. Bu durumda, mali tabloların gerÑeklikten uzaklaĢmasına neden olmuĢtur.  

Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinin usul ve esaslar baĢlıklı ikinci bölümü, toplam 5 alt 

baĢlıktan oluĢmaktadır.  Ġlk baĢlıkta, temel kavramlar, ikinci baĢlıkta muhasebe politikalarının 

aÑıklanması, üÑüncü baĢlıkta mali tablo düzenleme ilkeleri, dördüncü baĢlıkta mali tabloların sunumu 

ve beĢinci baĢlıkta ise tekdüzen hesap ÑerÑevesi, hesap planı ve iĢleyiĢi yer almaktadır.  

Tekdüzen muhasebe sistemi, kural bazlıdır. Yani, iĢletmelerin sistemdeki tüm kurallara aynen uyması 

ve yayınlanan hesap planını da aynen kullanması zorunludur. Bu sistem, ABD‘de uygulanan genel 

kabul görmüĢ muhasebe standartlarının Türkiye‘ye uyarlanması Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. 

2.2.Finansal Raporlama Standartları 

Genel kabul görmüĢ muhasebe standartlarının kuralcı yapısı, birÑok iĢletmenin önemli bilgilerini 

saklayabilmesine neden olmuĢtur. ĠĢletmelerdeki bazı yöneticiler, bu kuralcı yapıyı kullanarak bazı 

muhasebe hileleri yapmaya baĢlamıĢlardır. 20.yüzyılın sonlarında ortaya Ñıkan bu muhasebe hileleri, 

birÑok iĢletmenin mali tablolarına olan güveni azaltmıĢ ve bir finansal kriz ortamının ortaya Ñıkmasına 

neden olmuĢtur. Bu durum, finansal sisteme olan güvenin yeniden sağlanabilmesine yönelik yeni bir 

düzenin inĢa edilmesinin gerekli olduğu fikrine olan inancın yaygın olarak kabul edilmesini 

sağlamıĢtır.  

Bu Ģekilde, 2000 yılı öncesinde, yeni muhasebe ve denetim standartlarının oluĢturulması iÑin 

ÑalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve 2004 yılından itibaren ülkeler tarafından standartların kabulü ile uygulama 

sağlanmıĢtır. Yeni muhasebe standartları kural bazlı değil, ilke bazlıdır. ĠĢletmelere, hesap planı dikte 

edilmemektedir. Bu yeni sistemde, genel ÑerÑeve ve ilkeler belirlenmekte, detaylar iĢletmelere 

bırakılmaktadır.  
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Bu yeni sistemde, kamu yararını ilgilendiren iĢletmelerin tam set standartları uygulamaları, büyük ve 

orta ölÑekli iĢletmelerin ise daha basite indirgenmiĢ standartları uygulamaları gerekliliğine karar 

verilmiĢtir. KüÑük iĢletmeler ise muhasebe uygulamalarında serbest bırakılmıĢtır. 

3.Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Ġncelenmesi 

Günümüzde yenilenen muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarının daha Ñok ilke bazlı olması 

gerektiği yönünde bir eğilim ortaya Ñıkarmaktadır. Bu nedenle, tekdüzen muhasebe sistemindeki 

kuralcı yapının biraz daha yumuĢatılarak, iĢletmelerin ihtiyaÑlarına uygun hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, Tekdüzen Muhasebe sisteminin dayanağı kabul edilen Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğinde bazı baĢlıklar altında yer alan düzenlemeler incelenerek gerÑekliğe ve 

güncele aykırı hükümler aĢağıdaki Ģekilde değerlendirilmiĢtir. 

3.2.1.Temel Kavramlar ve Değerleme Ölçütleri Yönünden inceleme 

Tebliğin muhasebe usul ve esasları bölümünde ilk baĢlık altında 12 adet temel kavram aÑıklanmıĢtır. 

Ancak, bu kavramlardan bazıları varsayım, bazıları temel ilke bazıları ise temel kavram niteliğindedir. 

Érneğin, Süreklilik bir ilke değil bir varsayımdır. Yine, sosyal sorumluluk, özün önceliği bir kural 

değil, bir ilkedir. Ġhtiyatlılık, dönemsellik, maliyet bedeli bir ilke değil bir kuraldır. Énemlilik bir 

kural değil bir ilkedir. GerÑeğe uygunluk ilkesinin temel kavramlar iÑinde yer almaması, yanlıĢ 

yorumlara neden olmaktadır.  Bu nedenlerle, 12 temel kavramın yeniden ele alınarak yorumlanması 

ve daha aÑık - anlaĢılır hale getirilmesi sağlanabilir.  

Tekdüzen muhasebe sisteminde, değerleme ölÑütleri ile ilgili herhangi bir aÑıklama yapılmamıĢtır. Bu 

durum, uygulayıcıların VUK hükümlerini dikkate almalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle, tekdüzen 

muhasebe sistemine değerleme ölÑütlerinin ilave edilmesi ve iĢletmelerin doğrudan bu tebliğ 

hükümlerine yönlendirilmeleri sağlanmalıdır (Éneri; değerleme ölÑütlerinin belirlenmesinde 

muhasebe standartlarından faydalanılabilir. Buna göre, maliyet bedeli, Cari değer, GerÑekleĢebilir 

değer ve bugünkü değer gibi değerleme ölÑütleri belirlenebilir. Hangi, değerleme ölÑütünün nasıl ve 

nerede kullanılacağı aÑıklanabilir. Érneğin, varlıkların ilk ediniminde maliyet bedeli, borsada iĢlem 

gören varlıklar iÑin cari değer, borsada iĢlem görmeyen varlıklar iÑin gerÑekleĢebilir değer, faiz 

barındıran varlıklar iÑin bugünkü değer kullanımı gibi.)   

3.2.2.Mali Tablo Sunum ve Ġçeriğinin Ġncelenmesi 

Tebliğin usul ve esaslar bölümünde, III ve Mali Tablolar Ġlkeleri baĢlığı altında, MSUGT‘nde toplam 

7 mali tablo öngörülmüĢtür. Bu mali tabloların ikisi temel mali tablo niteliğinde olup, 5‘i ek mali tablo 

niteliğindedir. Tebliğe göre, ek mali tabloları sadece belli bir aktif ve satıĢ toplamını geÑen iĢletmeler 

düzenlemek zorundadırlar (2018 yılı iÑin aktif toplam 16.727.800.-TL‘den, Net satıĢları toplamı 

37.172.600.-TL‘den birini geÑen iĢletmeler iÑin ek mali tablo düzenleme 

zorunludur)(TURMOB.ORG.TR) 

Bağımsız denetimi zorunlu olan iĢletmeler 5 adet mali tablo hazırlamaktadır (Finansal durum tablosu, 

kar ya da zarar tablosu, özkaynak değiĢim tablosu, nakit akım tablosu ve dipnotlar). Bu durumda, 

bağımsız denetimi zorunlu iĢletmeler 5 tane mali tablo hazırlarken, aktif toplamı, 16,72 milyon ile 40 

milyon arasında ya da net satıĢları 37,17 milyon ile 80 milyon arasında olan küÑük iĢletmeler 7 mali 

tablo hazırlamak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum, anlaĢılmaz bir tezatlık yaratmaktadır. Bu 

nedenle, MSUGT‘de mali tablolar bölümü yeniden düzenlenerek muhasebe standartlarına uyumlu 

hale getirilebilir. 

Buna göre, Ģartların altında kalanlar iki adet temel mali tablo düzenlemeye devam etmelidirler. Ancak, 

iĢletmelerin büyüdüklerinde finansal raporlama standartlarına daha kolay adapte olabilmesi iÑin iki 

temel mali tabloda düzenleme yapılması ve mali tablaların özet olarak hazırlatılması, diğer detay 

bilgilerin ise dipnot adı verilen üÑüncü bir mali tablo ile istenmesi sağlanabilir. Bu durumda, 

dipnotların sunumu yeniden düzenlenerek ilke ve kuralları yeniden oluĢturulmalıdır. 

Ek mali tablo düzenleme Ģartlarının üzerine Ñıkan ancak bağımsız denetimi zorunlu olmayan 

iĢletmeler 5 tane ek mali tablo yerine sadece 2 tane ek mali tabloyu düzenlemek zorunda 

bırakılmalıdır. Bunlar, nakit akım tablosu ile özkaynak değiĢim tablosu olmalıdır. Bu Ģekilde, ek mali 

tablolardan ―SatıĢların Maliyeti Tablosu‖na ve ―Kar Dağıtım Tablosu‖na gerek kalmamaktadır. 

Æünkü ayrıntılı dipnotlarda satıĢların maliyeti ile ilgili tüm detay bilgilere yer verilmektedir.  

Tekdüzen muhasebe sistemindeki mali tablo isimlerinin, standartlarda olduğu gibi, Finansal Durum 

Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu olarak değiĢtirilmesi hem anlaĢılabilirliğin sağlanması hem de 

Türk Diline saygı gereği düzeltilmelidir. 
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Tekdüzen muhasebe sisteminde yer alan gelir tablosunun adının yanı sıra sunum Ģeklinin de 

değiĢtirilmesi gerekir. Ticari hayatta olağandıĢı bir faaliyet olması iĢin mantığına aykırıdır. Æünkü 

ticari hayatta her Ģey tahmin edilebilir boyuttadır. Bu nedenle, tahmin edilebilir boyuttaki tüm 

faaliyetler olağandır. Bu nedenle, gelir tablosunun sunum Ģeklinin olağan ve olağandıĢı Ģeklinde değil, 

standartlarda olduğu gibi, Esas faaliyetlerden, Yatırım faaliyetlerinden ve Finans faaliyetlerinden 

Ģeklinde bir sunumun yapılması daha anlaĢılabilir nitelikte olacaktır. 

 

3.2.3.Hesap Planı Açısından Ġnceleme 

Hesap planı incelendiğinde bazı hesapların iĢleyiĢinin özün önceliğine uygun olmadığı görülmektedir. 

Ézün önceliğine uygun olmayan hesaplar aĢağıda madde madde incelenmiĢtir. 

1.Bankalar hesabının kullanımında, iĢletmenin vadeli olarak bankaya yatırdığı paraların hazır değerler 

grubu altında izlenmesi öze aykırılık teĢkil etmektedir. Æünkü bu paralar vadeye kadar 

bozdurulmamaktadır. Bozdurulması halinde iĢletme önemli bir parasal kayba uğrayabilmektedir. Bu 

nedenle, finansal raporlama standartlarında belirtildiği üzere 3 aydan uzun vadeli hesapların, finansal 

yatırımlar hesap grubu altında izlenmesi sağlanmalıdır. (Éneri: 114Vadeli Mevduat Hesabı, 224Vadeli 

Mevduat Hesabı) 

2.Günümüz uygulamalarında, banka hesaplarının eksiye düĢmesi mümkün olabilmektedir. Bu 

durumda, avans kullanımı nedeniyle eksiye düĢmüĢ hesapların, izlenmesi amacıyla bu grup altında 

düzeltici bir hesaba ihtiyaÑ duyulmaktadır. Uygulamada, bu tür hesaplar 300Banka Kredileri 

hesabında gösterilmektedir. Ancak, bu durum aktiflerin fazla gözükmesine sebep olmaktadır (Éneri: 

109 Banka Avans Kullanımları Hesabı (-) ). 

3.ĠĢletmeler, günümüzde internet bankacılığını kullanarak altın vb. değerli taĢlara kısa ya da uzun 

vadeli yatırım yapabilmektedirler. Bu tür değerli taĢlara yatırım yapıldığında, özün önceliğine uygun 

olarak kullanılabilecek bir hesap bulunmamakta, diğer menkul kıymetler hesabı kullanılmaktadır 

(Éneri: Menkul Kıymetler Hesap Grubu altında, 115 Değerli TaĢlar Hesabı, 116 Değerli TaĢ Değer 

DüĢüklüğü KarĢılığı Hesabı (-), 225 Değerli TaĢlar Hesabı, 226 Değerli TaĢlar Değer DüĢüklüğü 

KarĢılığı Hesabı). 

4.Günümüz uygulamalarında, vadeli Ñek kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulamada, bu 

tür vadeli Ñek kullanımları Alacak Senetleri Hesabı ile izlenmektedir. Bu durum, anlaĢılabilirlik 

ilkesine aykırılık teĢkil etmektedir (Éneri: 123Alınan Vadeli Æekler Hesabı, 223Alınan Vadeli Æekler 

Hesabı) 

5.Tekdüzen muhasebe sistemine göre, reeskont uygulaması sadece alacak senetlerine hastır. Oysa 

vade farkı tüm alacakların iÑinde yer alabilir. Bu nedenle, iÑinde vade farkı bulunan tüm alacaklar iÑin 

reeskont düzeltmesine müsaade edilmelidir. Bunun iÑin, alacak senetleri reeskontu hesabı yerine daha 

genel bir hesap adı kullanılmalıdır (Éneri: 122-222Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı, 122-

222Alacakların Reeskontu Hesabı Ģeklinde, 137-237Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı 137-

237 Diğer Alacak Reeskontu Hesabı Ģeklinde düzeltilmelidir) 

6.Günümüz piyasalarında kredi kartı kullanımı Ñok yaygınlaĢmıĢtır. Bu nedenle, kredi kartından 

alacakların bilanÑoda ayrıca gözükmesi tam aÑıklama ve anlaĢılabilirlik aÑısından önemlidir. Bu 

nedenle, kredi kartından alacak ve borÑların izlenmesi iÑin hesap planına özel bir hesap konulmalıdır. 

(Éneri: 124-224Kredi Kartından Ticari Alacaklar Hesabı, 324-424Kredi Kartından Ticari BorÑlar 

Hesabı, 134-234Kredi Kartından Diğer Alacaklar Hesabı, 334-434Kredi Kartından Diğer BorÑlar 

Hesabı) 

7.Bazı hizmet Ģirketleri, ürettikleri hizmeti depolayabilmektedirler (Érneğin, yazılım Ģirketleri, 

sinema, reklam, dizi prodüksiyon Ģirketleri). Bu Ģirketlerin, tamamladıkları ve tamamlayamadıkları 

hizmetlerin maliyetini takip edecekleri stok hesaplarına ihtiyaÑ bulunmaktadır. ĠnĢaat taahhüt 

iĢletmeleri iÑin tamamlayamadıkları hizmeti izlemek iÑin 17 nolu grup oluĢturulmuĢtur. Bu grubun 

değiĢtirilerek sadece inĢaat iĢletmeleri iÑin değil tüm hizmet iĢletmelerinin kullanabileceği hale 

getirilmesi gerekir. Bu Ģekilde, hizmet iĢletmeleri tamamlayamadıkları hizmetin maliyetini ve 

tamamladıkları ancak henüz teslim etmedikleri hizmetlerin maliyetini takip edebilirler (Éneri: 

171TamamlanmamıĢ Hizmet Maliyetler Hesabı, 172TamamlanmıĢ Hizmet Maliyetleri Hesabı ). 

Tekdüzen muhasebe sisteminde inĢaat taahhüt iĢletmelerinin hak ediĢlerinin izlenmesi iÑin kullanılan 

grup ise aynen devam etmelidir. 

8.Tekdüzen muhasebe sisteminde canlı varlıklara yönelik bir grup bulunmamaktadır. Bu nedenle, 16 

ve 27 nolu grubun Canlı Varlıklara ayrılması önemli bir eksikliği giderebilir (Éneri: 161 BüyükbaĢ 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
790 

hayvan varlıkları, 162 KüÑükbaĢ hayvan varlıkları, 163 Su ürünleri, 164Sanayi AğaÑ Varlıkları, 

165Bitkisel varlıklar, 166Diğer Canlık Varlıklar 168Canlık Varlık Değer DüĢüklüğü KarĢılıkları, 

271BüyükbaĢ hayvan varlıkları, 272KüÑükbaĢ hayvan varlıkları, 273Meyve AğaÑ Varlıkları, 

274Bitkisel Varlıklar, 276Diğer Canlı Varlıklar, 278Canlık Varlık Değer DüĢüklüğü KarĢılığı). 

9.Tekdüzen muhasebe sistemine göre kullanmak iÑin değil de kiraya vermek ya da değer artıĢından 

faydalanmak iÑin alınan bina, arsa, arazi gibi gayrimenkuller, maddi duran varlık olarak 

kaydedilmektedir. Oysa bunların alım amaÑları maddi duran varlık tanımı ile bağdaĢmamaktadır. 

Ayrıca bu durum, özün önceliği ilkesine de aykırıdır. Bu nedenle, yatırım amacıyla alınan 

gayrimenkullerin maddi duran varlık grubu haricinde ayrıca takip edilmeleri gerekir. Bunun iÑin, 

yatırım amaÑlı olarak alınan bu varlıklar, 21 Yatırım AmaÑlı Gayrimenkuller adında hesap grubu 

tanımlayarak, bu grubun altında izlenebilir. (Éneri: 210Yatırım AmaÑlı Arsalar Hesabı, 211Yatırım 

AmaÑlı Araziler Hesabı, 212Yatırım AmaÑlı Binalar Hesabı, 218 YAG Değer DüĢüklüğü KarĢılığı 

Hesabı) 

10.Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyeti, faydalı ömür süresince dağıtılmak üzere 

amortismana tabi tutulmaktadır. Ancak, maddi duran varlıklar amortisman payından daha fazla değer 

kaybına uğrayabilmektedir. Bu durum, iĢletmenin net aktif toplamının gerÑeği yansıtmamasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle, iĢletmelerin fazladan oluĢan değer kayıplarını mali tablolara yansıtabilmeleri 

iÑin birikmiĢ amortismanlar hesabının adının revize edilerek yeniden tanımlanması gerekir (Éneri; 

257MDV Değer DüĢüklüğü ve BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı (-), 268 MODV Değer DüĢüklüğü 

KarĢılığı ve BirikmiĢ Amortisman Hesabı (-)). 

11.Tekdüzen muhasebe sisteminde, kuruluĢ ve örgütlenme giderleri aktifleĢtirilerek dönemlere 

amortisman yoluyla yayılmaktadır. Oysa kuruluĢ ve örgütlenme gideri cari gider niteliğindedir. Bu tür 

giderlerin yıllara yayılması iĢletmenin lehine bir uygulama değildir. Ayrıca, gerÑek bir varlık 

olmadığından iĢletme varlıklarının ĢiĢmesine neden olmaktadır. Ayrıca, vergi usul kanunu bu tür 

giderlerin doğrudan tamamının vergiden düĢülebileceğini beyan etmiĢtir. Bu nedenle, bu hesabın 

plandan Ñıkarılması uygun olacaktır. 

12.SatıĢ kararı alınan duran varlıklar, tekdüzen muhasebe sisteminde satılana kadar duran varlık 

olarak izlenmektedir. Oysa bu tür varlıkların, kısa vadede satılabileceği belli ise dönen varlık olarak 

izlenmesi özün önceliğine daha uygun olacaktır (Érnek: 194SatıĢa Hazır Maddi ve Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar) 

13.ĠĢletmelerde, vadeli Ñek kullanımı yaygındır. Bu nedenle, vadeli Ñek ile borÑlanıldığında, DanıĢtay 

kararı gereği 321BorÑ Senetleri hesabı kullanılmaktadır. Böyle durumlarda, borÑ senetleri hesabının 

kullanılması anlaĢılabilirliği bozmaktadır. Türkiye‘de vadeli Ñek kullanımı Ñok yaygın bir 

uygulamadır. Bu nedenle, hesap planına bu isimde bir hesabın aÑılması anlaĢılabilirlik ilkesine uygun 

olacaktır (Éneri: 323Verilen Vadeli Æekler Hesabı, 423Verilen Vadeli Æekler Hesabı) 

14.Tekdüzen muhasebe sistemine göre, sadece senetli borÑlar iÑin reeskont iĢlemi yapılmaktadır. 

Oysa, özün önceliğine göre tüm vade farkı barındıran borÑlara reeskont uygulanabilmelidir. Bu 

nedenle, borÑ senetleri reeskontu hesabının adı revize edilerek daha genel hale getirilmelidir (Éneri: 

322-422BorÑ Senetleri Reeskontu Hesabı yerine 329-429Ticari BorÑ Reeskontları Hesabı, 337-

437Diğer BorÑ Senetleri Reeskontu Hesabı yerine 339-439 Diğer BorÑlar Reeskontu Hesabı 

kullanılmalıdır. Diğer Ticari BorÑlar Hesabı bir önceki numaraya taĢınmalıdır). 

15.TTK‘ya göre geri alınmıĢ paylar iÑin net kardan yedek ayırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 

nedenle, kar yedekleri grubu iÑinde buna uygun bir hesap ilave etmek gerekmektedir (Éneri: 543Geri 

AlınmıĢ Paylara ĠliĢkin Yedek AkÑeler Hesabı) 

KüÑük iĢletmelerin uygulayacağı muhasebe sisteminde, yukarıdaki değiĢiklikler yapılarak, bu 

iĢletmelerin daha anlaĢılabilir ve ihtiyaca uygun mali tablo hazırlamaları sağlanabilir.  

Tekdüzen hesap planının revize edilmesinde, hesap planının yeniden hazırlanması yerine mevcut 

hesap planı fazla değiĢtirilmeden küÑük iĢletmelerin ihtiyacına uygun hesaplar plana ilave edilerek 

ihtiyacın giderilmesi sağlanabilir.   

16.Tekdüzen muhasebe sisteminde, faaliyet konusu satıĢlardan elde edilen vade farkları satıĢ geliri 

olarak kabul edilmektedir. Ancak, vade sebebiyle alınmıĢ senetlerin reeskonta tabi tutulmasında, 

sonraki dönemlere ait vade farklarını reeskont faiz gideri adı altında olağan gelir hanesine 

kaydetmektedir. Bu durum tezatlık yaratmaktadır. SatıĢ geliri olarak kaydedilen bir vade farkının 

düzeltilmesinin de aynı grupta olması gerekir (Éneri: SatıĢlarda ortaya Ñıkan vade farklarının, satıĢ 

geliri grubunda değil, olağan gelirler grubunda izlenmesi daha doğru olacaktır) 
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17.Tekdüzen muhasebe sisteminde, devletin verdiği sübvansiyonlar, ihracatı teĢvik iÑin alınan 

destekleme primleri, vergi iadeleri satıĢ geliri olarak kabul edilmiĢtir. Oysa ki, özün önceliği gereği bu 

tür gelirlerin doğrudan esasa faaliyet konusu satıĢlarla bir ilgisi yoktur. Bu durum, gelir tablosunda 

satıĢ gelirlerinin yükselmesine ve gerÑeğin saklanmasına neden olmaktadır. Bu tür teĢvikler, devletin 

iĢletmelere sermaye yardımı niteliğinde kabul edilebilir. (Éneri: Bu tür devlet teĢvikleri, 

özkaynaklarda sermaye yedekleri adı altında devlet teĢvik ve yardımları adı altında gösterilebilir.) 

18.Maddi olmayan duran varlık grubunda, tüm gayri-maddi haklar tek bir hesapla temsil edilmiĢtir. 

Oysa günümüzde maddi olmayan duran varlık niteliğinde yüksek değerlerde varlıklar üretilmektedir. 

Bunlar iÑin özel hesap aÑılması gerekir (Éneri: 264Yazılımlar Hesabı, 265Sinema ve Dizi Hesabı, 

266Reklam Filmleri ve Belgeseller Hesabı, 267Yaptırılmakta Olan MODVlar Hesabı vb). 

19.Tekdüzen hesap planının 27 hesap grubu altında özel tükenmeye tabi varlıklar anlatılmaktadır. Bu 

grupta Arama giderleri ile Hazırlık ve GeliĢtirme Giderleri olmak üzere iki ayrı gider tanımlanmıĢtır. 

Bu isimde maddi olmayan duran varlıklar altında hesap bulunmaktadır. Bu nedenle, ayrıca bir hesap 

grubuna ihtiyaÑ yoktur (Éneri: 27 nolu hesap grubunun adının tamamen değiĢtirilerek duran varlık 

niteliğindeki canlı varlıklar bu grupta izlenebilir) 

3.2.4. Değerleme Hükümleri Yönünden Ġnceleme 

Tekdüzen muhasebe sistemi incelendiğinde, değerleme ölÑekleri ile ilgili özel bir baĢlık aÑılmadığı 

görülmektedir. Hesapların iĢleyiĢleri alt baĢlığı altında, bazı hesapların değerleme hükümleri 

aÑıklanırken, birÑok hesapta değerleme hükümlerinin ne olacağı aÑıkÑa belli değildir. Bazı hesapların 

iĢleyiĢi baĢlığı altında yer alan aÑıklamalarda, VUK‘ ta adı geÑen değerleme ölÑeklerinden 

yararlanıldığı anlaĢılmaktadır.  Bu nedenle, iĢletmeler, tüm varlık ve borÑların envanter ve 

değerlemesinde VUK hükümlerini kullanmaya Ñaba göstermektedirler.  Bu da, mali tabloların 

gerÑeklikten uzaklaĢmasına neden olmaktadır. Tekdüzen hesap planının revize edilerek, hesapların 

iĢleyiĢi altında, hesapların değerleme ilkeleri baĢlığının ilave edilmesi ve değerleme ile ilgili ilkelerin 

aÑıkÑa belirtilmesi gerekir. Böylece, küÑük iĢletmelerin mali tabloları daha gerÑekÑi hale gelebilir. 

Değerleme ilkelerinin aÑıkÑa belirlenmeyip, finansal raporlama standartlarına atıfta bulunulması 

halinde, bu iĢletmelerin finansal raporlama standartlarına uyması zorunlu hale gelecektir ki, bu 

KGK‘nın aldığı kararlara aykırı olacak, küÑük iĢletmelerin ihtiyariliği ortadan kalkacaktır. Bunun 

yerine, küÑük iĢletmelerin standartlara yönlendirilmeden, tekdüzen hesap planında Hesapların İşleyişi 

bölümüne değerleme ilkeleri baĢlığının ilave edilerek hesaplarla ilgili değerleme ilkelerinin kısaca 

belirtilmesi küÑük iĢletmelerin iĢini kolaylaĢtıracaktır.  

Hesap planı revize ÑalıĢmalarında, tüm iĢletmelerin kullanabilecekleri Türkiye genelinde tek bir hesap 

planı oluĢturma yerine, küÑük iĢletmeler iÑin ayrı, bağımsız denetimi zorunlu olanlar iÑin ayrı hesap 

planı oluĢturmak, anlaĢılabilirlik aÑısından daha uygun olabilir. 

3.2.4.1. Menkul kıymetlerin Değerlemesi  

Tekdüzen muhasebe sistemine göre,  ilk alımda, Menkul kıymetler edinme tarihindeki alıĢ bedeli 

üzerinden aktife kaydedilmektedir. Edinme tarihindeki alıĢ masrafları doğrudan gider kaydedilir.  Bu 

uygulama VUK hükümleri ile bire bir aynıdır. Tekdüzen muhasebe sisteminde, sonraki dönemlerde 

tüm menkul kıymetlerin değerlemesinde, alıĢ bedeli ile piyasa değerinden küÑük olanı ile değerleme 

ilkesi benimsenmiĢtir. Bu durumda, menkul kıymetlerde değer artıĢı varsa bu piyasa değerlerinin mali 

tablolara yansıtılması mümkün değildir. VUK 279‘ta ―fon portföyünün en az %51‘i Türkiye‘de 

kurulmuĢ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluĢan yatırım fonu katılma belgeleri dıĢında kalan 

her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir‖ denmektedir. Bu durumda, borsada iĢlem gören 

hisse senetlerinin ve borsada iĢlem gören borÑlanma araÑlarının borsa rayici ile değerlenmesi 

gerekmektedir. Borsada iĢlem görmeyen borÑlanma araÑlarında ise kıst getiri yöntemi 

kullanılmaktadır. Yani, iĢlemiĢ getiriler maliyete ilave edilerek izlenmektedir. Kıst getirisi 

hesaplanamayan borÑlanma araÑları ise alıĢ bedeli ile değerlenmeye devam edilecektir. Bakıldığında, 

VUK hükmünün, Tekdüzen muhasebe sistemi hükümlerinde daha ileri bakıĢ aÑısına sahip olduğu 

görülmektedir. TDMS‘ ne göre menkul kıymetlere borsa rayicini uygulamak mümkün değildir. 

Sadece, değer azalıĢı varsa uygulanabilir. Oysa VUK‘ a göre değer artıĢı da, değer azalıĢı da kayıt 

altına alınmalıdır (Éneri: Menkul kıymetlerin değerlemesinde, borsa rayici tespit edilebilenler gerÑeğe 

uygun değerle, borsaya tabi olmayıp getirisi hesaplanabilenler kıst getiri yöntemine göre, getirisi 

hesaplanamayanlar ise alıĢ bedeli ile değerlenir hükmünün tekdüzen muhasebe sistemine ilave 

edilmesi gerekir. Ayrıca, maliyet yönteminin uygulanabileceği de ikinci bir tercih olarak sunulmalıdır) 
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3.2.4.2. Alacak ve Borçların Değerlemesi 

Tekdüzen muhasebe sistemine göre, alacak ve borÑların değerlemesinde sadece senetli alacak ve 

borÑlara reeskont uygulaması yapılmasına müsaade edilmiĢtir. Ve bu uygulama zorunludur. Oysaki 

VUK hükümlerine göre (VUK 281), reeskont uygulaması ihtiyari olup, sadece alacaklara reeskont 

uygulandığında borÑ senetlerine de uygulanması zorunlu tutulmuĢtur. Ayrıca, ileri vadeli Ñeklere de 

reeskont uygulamasına müsaade edilmiĢtir. Oysaki tekdüzen muhasebe sisteminde aÑık bir Ģekilde 

sadece senetli alacak ve borÑlara reeskont uygulanacağı belirtilmiĢtir. 

Yine, Tekdüzen muhasebe sisteminde reeskont hesaplanmasında tasarruf değerinin uygulanması 

gerektiği belirtilmektedir. Bu uygulama VUK hükümleri ile aynıdır.  

(Éneri: Tasarruf değeri ölÑüsü basit faiz formülü kullanmaktadır. Bu nedenle, reeskont hesaplamaları 

olması gerekenden düĢük Ñıkmaktadır. Bu nedenle, reeskont hesaplamasında basit faizin değil bileĢik 

faizin esas alınması ve buna paralel olarak ―bugünkü değer‖ formülünün kullanılması daha gerÑekÑi 

sonuÑlar verecektir).   

 

3. Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi 

Tekdüzen muhasebe sistemi, maddi duran varlıkların değerlemesinde hangi değerleme ölÑütünün 

kullanılacağını belirtmemiĢtir. Hesap aÑıklamaları incelendiğinde, değerleme iĢlemi olarak, maliyet ve 

yeniden değerleme uygulaması yapılabileceği görülmektedir. Maliyet yönteminde sadece amortisman 

uygulamasına müsaade edilmekte, yeniden değerleme yönteminde ise hem amortisman hem de piyasa 

fiyatı dikkate alınabilmektedir. Ancak, VUK hükümlerine göre yeniden değerleme uygulaması 

yasaktır. Bunun yerine sadece enflasyon muhasebesi uygulanabilmektedir. Bu durum, özellikle 

gayrimenkullerin mali tablolarda Ñok düĢük değerlerde kalmasına ve gizli yedeklerin oluĢmasına 

neden olmaktadır. 

(Éneri: Tekdüzen muhasebe sisteminde, isteyen iĢletmelerin maddi duran varlıkların değerlemesinde 

maliyet yöntemi yerine yeniden değerleme yöntemini kullanabilecekleri aÑıkÑa ifade edilmelidir. 

Ayrıca, maliyet yöntemini tercih eden iĢletmelerin amortisman dıĢında oluĢabilecek değer azalıĢları 

iÑin karĢılık ayırmasına müsaade edilmelidir.) 

Tekdüzen muhasebe sisteminde, amortisman uygulamasında hangi yöntemlerin kullanılacağı 

aÑıklanmamıĢtır.  VUK‘ta ise bu konuda detaylı aÑıklamalar mevcuttur. Bu nedenle, uygulamada 

VUK hükümlerine göre kayıtlar Ģekillenmektedir. VUK‘a göre amortisman, normal ve azalan 

bakiyeler yöntemine göre ve Maliye Bakanlığının amortisman listelerine göre hesaplanmaktadır. 

Ayrıca, VUK, kıst amortisman uygulamasını sadece binek otomobillere yaptırmaktadır. 

(Éneri: Tekdüzen muhasebe sisteminde, gerÑeğe uygun sonuÑlar verecek herhangi bir amortisman 

hesaplama yönteminin uygulanabileceği aÑıkÑa belirtilmelidir. Ayrıca, amortisman hesaplamasında 

tüm maddi duran varlıklara kıst amortisman yönteminin uygulanacağı belirtilmelidir. Faydalı 

ömürlerin ise gerÑeğe uygun bir Ģekilde iĢletmeler tarafından belirlenebileceği belirtilmelidir) 

4. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi 

Tekdüzen muhasebe sisteminde, maddi olmayan duran varlıklar Ģerefiyeler, kuruluĢ ve örgütlenme 

giderleri, özel maliyetler, araĢtırma geliĢtirme giderleri ve haklardan oluĢmaktadır.  

Tekdüzen muhasebe sistemine göre, Ģerefiyeler defter değerleri üzerinden 5 yılda 5 eĢit taksitle yok 

edilmektedirler. VUK‘ta da benzer bir uygulama kabul edilmiĢtir (Éneri: Uygulama kolaylığı 

aÑısından, Ģerefiyelerin 5 yılda 5 eĢit taksitte yok edilmesi uygulamasına devam ettirebilir)  

Tekdüzen muhasebe sisteminde kuruluĢ ve örgütlenme giderlerinin maliyet bedeline göre 

değerleneceği ve genelde 5 yılda eĢit taksitlerle yok edileceği belirtilmiĢtir. VUK‘ta da benzer bir 

kural söz konusudur. Ancak, isteyen iĢletmelerin bu harcamaları doğrudan gider yazabilecekleri de 

belirtilmiĢtir. Bu durumda iĢletmeler, bu tür harcamaları aktifleĢtirmeyip doğrudan gider yazmayı 

tercih etmektedirler. (Éneri: Tekdüzen muhasebe sisteminde, bu hesabın kaldırılarak bu tür 

harcamaların doğrudan gider yazılması sağlanmalıdır.)  

Tekdüzen muhasebe sisteminde özel maliyetlerin kira süresi iÑinde, kira süresi 5 yıldan fazla ise 5 

yılda eĢit taksitlerle yok edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. VUK‘ta ise özel maliyetlerin aktifleĢtirilmesi 

ve kira süresine göre yok edilmeleri belirtilmiĢ ayrıca isteyen iĢletmelerin bu tür harcamaları doğrudan 

gider yazabilecekleri belirtilmiĢtir. Bu nedenle, iĢletmeler bu tür harcamaları doğrudan gider yazmayı 

tercih etmektedirler (Éneri: Tekdüzen muhasebe sisteminde, bu tür harcamalar iÑin tercihli yöntem 
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uygulanabilir. Ġsteyen iĢletmeler doğrudan gider yazmayı, isteyen iĢletmeler aktifleĢtirip kira süresine 

göre yok etmeyi tercih edebilmelidir) 

Tekdüzen muhasebe sisteminde,  araĢtırma ve geliĢtirme giderleri iÑin ikili tercih konulmuĢtur. Ġsteyen 

iĢletmeler bu tür harcamalarını doğrudan gider yazabilmekte, isteyen iĢletmeler ise bu tür harcamaları 

aktifleĢtirip 5 yılda eĢit taksitlerle yok edebilmektedir. VUK‘ta bu tür harcamalarla ilgili iĢletmelere 

ikili tercih sunulmuĢtur (Éneri: Tekdüzen muhasebe sisteminde, araĢtırma ve geliĢtirme giderlerinin 

gelecekte fayda sağlama ihtimali varsa aktifleĢtirilmesi, gelecekte fayda sağlama ihtimali yoksa 

doğrudan gider yazılması aÑıkÑa belirtilmelidir. AktifleĢtirilmesi halinde 5 yılda eĢit taksitlerle yok 

edilmesi gerektiği belirtilmelidir).  

Tekdüzen muhasebe sisteminde, gayri maddi hakların maliyet bedelleri üzerinden yararlanma 

oranlarına göre amorti edilmesi gerektiği, yararlanma süreleri belli değilse 5 yılda eĢit taksitlerle yok 

edilmeleri gerektiği belirtilmiĢtir. VUK‘ta ise Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen amortisman 

listelerine göre, amorti edilecekleri belirtilmiĢtir (Éneri: aynen kalabilir.)  

Tekdüzen muhasebe sisteminde gayri-maddi hakların değerlemesine yönelik herhangi bir aÑıklama 

yoktur. VUK‘ta ise maliyet bedeline göre değerleneceği belirtilmiĢtir. (Éneri: maddi duran varlıklarda 

önerilen maliyet ve yeniden değerleme yöntemleri gayri maddi haklar iÑinde önerilebilir.) 

5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

Tekdüzen muhasebe sisteminde yatırım amaÑlı gayrimenkuller maddi duran varlık grubunda bina, arsa 

ve arazi olarak izlenmektedir. Bu durum özün önceliği ilkesine aykırıdır. Æünkü maddi duran 

varlıklar, kullanmak iÑin alınan varlıklardır. Oysaki yatırım amaÑlı gayrimenkuller kullanmak iÑin 

değil yatırım iÑin alınmaktadırlar. Bu nedenle, yatırım iÑin alınan gayrimenkullerin ayrı bir grupta 

izlenmesi daha doğru olacaktır (Éneri: Yatırım amaÑlı gayrimenkullerin değerlemesinde, maliyet ya 

da gerÑeğe uygun değer yöntemi tercihe bağlı olarak kullandırılabilir. Maliyet yönteminde, bu tip 

gayrimenkullere amortisman ve değer düĢüklüğü testi yaptırılabilir. GerÑeğe uygun değer yönteminde 

ise amortisman ve değer düĢüklüğü yaptırılmaz, piyasa fiyatı olduğu gibi mali tablolara yansıtılabilir. 

Gayrimenkullerin piyasa fiyatındaki artıĢlar, özkaynakta izlenmelidir)  

6.Canlı Varlıklar 

Tekdüzen muhasebe sisteminde canlı varlıklar ile ilgili özel bir aÑıklama yoktur. Bu durum, 

uygulamada karmaĢaya neden olmaktadır. Bu nedenle, tekdüzen muhasebe sisteminde 16 ve 20 nolu 

hesap grupları canlı varlıklar iÑin düzenlenmelidir. Canlı varlıkların değerlemesine ait hükümlerin de 

tekdüzen muhasebe sistemine ilave edilmesi gereklidir (Éneri: Canlı varlıkların değerlemesinde 

maliyet ve gerÑeğe uygun değer yöntemi tercihen kullandırılmalıdır. Eğer mümkünse gerÑeğe uygun 

değer yönteminin kullanılmasına öncelik verilmelidir. Canlı varlığın gerÑeğe uygun değeri tespit 

edilemiyorsa, maliyet yöntemi uygulanmalıdır. Maliyet yönteminde, canlı varlıklar maliyet bedeli ile 

izlenmekte varsa sadece değer düĢüklükleri kayda alınmaktadır) 

7.Devlet TeĢvikleri ve Yardımları 

Tekdüzen muhasebe sisteminde parasal olmayan varlık niteliğindeki devlet teĢviklerinin ve 

yardımlarının nasıl değerleneceği belirtilmemiĢtir. VUK‘ta bu konuda herhangi bir aÑıklama yoktur 

(Éneri: parasal olmayan varlık niteliğindeki yardımlar, gerÑeğe uygun değeri ile kayıtlara alınabilir. 

GerÑeğe uygun değeri ile kayıtlara alınan bu tür teĢvik ve yardımlar nedeniyle oluĢan gelirler 

özsermaye grubu altında takip edilmelidir). 

8. ÇıkarılmıĢ Bonolar ve Diğer Menkul Kıymetlerin Değerlemesi 

Tekdüzen hesap planının 30 hesap grubu kapsamında finansal borÑlara yer verilmiĢtir. Bu tür borÑlar, 

gerÑek değerleri ile izlenmektedir. 39 nolu gurubun aÑıklamasında, bu grupta yer alan hesapların 

anapara taksitleri ile faizlerden kaynaklanan borÑları kapsadığı belirtilmiĢtir. Buna göre, 

değerlemelerde dönemsellik kavramı ve tahakkuk esası gereği banka kredileri, tahvilli borÑlar, 

ÑıkarılmıĢ bono ve senetler değerleme gününe kadar hesaplanacak faizi ile birlikte yani kıst gider 

esasına göre değerlendirilir (Ulusan, 2009:152). VUK‘ta da kıst gider usulü benimsenmiĢtir (Éneri: 

Kıst gider usulünün finansal borÑlara uygulanacağı aÑıkÑa belirtilmelidir). 

9. ÇıkarılmıĢ Tahviller ve Diğer Uzun Vadeli Kâğıtların Değerlemesi 

Tekdüzen hesap planının uzun vadeli mali borÑlar altında banka kredileri, ÑıkarılmıĢ tahviller ve 

ÑıkarılmıĢ diğer menkul kıymetlere yer verilmiĢtir. Tekdüzen hesap planında bu tür mali borÑların 

değerlemesine iliĢkin herhangi bir aÑıklama yer almamakta tahakkuk eden faizler Gider Tahakkuku 

hesabında izlenmektedir. VUK‘un 285.maddesinde, borÑların mukayyet değerleriyle değerleneceği 
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belirtilmiĢtir. Ancak, Mevduat veya kredi sözleĢmelerine müstenit borÑların değerleme gününe kadar 

hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilmiĢtir. Ayrıca, VUK md.286‘ya 

göre Ñıkarılan tahviller itibari değerleriyle değerlenmeye mecbur oldukları belirtilmiĢtir. Bu durumda, 

tekdüzen muhasebenin gerÑeklik ilkesinden uzaklaĢmıĢ olduğu görülmektedir. VUK‘taki maddeler 

gerÑeklik ilkesine daha yakın gözükmektedir (Éneri: Uzun vadeli mali borÑların değerlemesinde kıst 

gider yönteminin uygulanması,  anlaĢılabilirlik ve gerÑeğe uygunluk ilkesi aÑısından daha uygun 

olacaktır.)  

5.TartıĢma ve Sonuç 

5.1.TartıĢma  

Tekdüzen muhasebe sistemi 26 yıldır uygulanmakta olup, hem muhasebe eğitimi hem de muhasebe 

uygulayıcılarına büyük yararları olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak, geliĢen Ģartlara 

uyum aÑısından bu sistemin oldukÑa geri kaldığını söylemek mümkündür. Dünyada ve Türkiye‘de 

yeni finansal araÑlar, yeni ticari alanlar, yeni sektörler ortaya ÑıkmıĢtır. ġirketler Ñok uluslu olmaya 

baĢlamıĢtır. ġirketlerin faaliyet alanları uluslararası hale gelmiĢtir. ġirket birleĢmeleri, Ģirket satın 

almaları, Ģirket bölünmeleri yoğun olarak yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Bu nedenle, iĢletmelerin gerÑek 

finansal bilgileri eskiye oranla daha da önem kazanmıĢtır. KurumsallaĢmanın önemi eskiye göre daha 

anlaĢılır hale gelmiĢtir. Bu nedenle, iĢletmecilerin güvenilir bilgiye olan ihtiyaÑları eskiye göre kat be 

kat artmıĢtır.  

Mevcut tekdüzen muhasebe sistemi, birÑok yönden finansal bilginin güvenilirliğini azaltmaktadır. 

Æünkü, tekdüzen muhasebe sistemi özellikle envanter ve değerleme konusuna fazla yer vermediği iÑin 

iĢletmeler zorunlu olarak VUK‘taki hükümleri uygulamaya baĢlamıĢtır. VUK hükümlerinin 

uygulanması ise ister istemez mali tabloların gerÑeklikten uzaklaĢmasına neden olmuĢtur. 

Tüm bu geliĢmeler, tekdüzen muhasebe sistemi ile ilgili aĢağıdaki soruların sorulmasına neden 

olmaktadır. 

1.Tekdüzen muhasebe sistemine göre hazırlanmıĢ mali tabloların analizi, ne kadar doğru sonuÑlar 

vermektedir? 

2.Tekdüzen muhasebe sistemine göre hazırlanmıĢ finansal bilgiler ve buna göre yönlendirilen finansal 

yönetim uygulamaları ne kadar doğru olur? 

3.ĠĢletmeler niÑin finansal tablolara değer vermemektedirler? 

4.ĠĢletmelerin finansal tablolara ve finansal bilgilere önem vermemesi, muhasebenin geliĢmesinin 

önünde en önemli engel midir? 

 5.ĠĢletmeler niÑin resmi muhasebe yanında gayri resmi muhasebe tutma ihtiyacı duymaktadırlar? 

6.Muhasebe uygulayıcıları niÑin gerÑeğe uygun muhasebe yerine vergi kurallarına uygun muhasebe 

tutmayı tercih etmektedirler? 

7.Tekdüzen muhasebe sisteminin revize edilmesine ihtiyaÑ var mıdır? 

8.Tekdüzen muhasebe sisteminin revize edilmesinde, muhasebe standartları esas alınmalı mıdır? 

9.Tekdüzen muhasebe sistemi tüm iĢletmelerin ihtiyacını karĢılayabilmekte midir? 

Tüm bu tartıĢma konuları, tekdüzen muhasebe sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini ortaya 

koyan en önemli gerÑekliktir. 

5.2.Sonuç 

Tekdüzen muhasebe sistemi ile ilgili birÑok tartıĢma ve eleĢtiri mevcuttur. Mevcut sistem, mutlaka 

günümüz Ģartlarına ve ihtiyaÑlarına uyumlu hale getirilmelidir.  Sistemin güncellenmesinde en önemli 

konu, muhasebe standartlarının temel alınıp alınmayacağıdır. Kanımızca, muhasebe standartları 

gerÑeğe uygun muhasebe iÑin kullanılabilir niteliktedir ancak sistemi tamamen muhasebe 

standartlarına uygun hale getirmek küÑük iĢletmelere külfet getirecektir. Mevcut oturmuĢ sistemde 

kafa karıĢıklığı yaratacaktır. Bu nedenle, tekdüzen muhasebe sisteminin revize edilmesinde sadece 

küÑük iĢletmelerin ihtiyaÑları dikkate alınmalıdır. Bu durumda, tekdüzen muhasebe sisteminin radikal 

Ģekilde değiĢtirilmesi yanlıĢ olacaktır. Bunun yerine, temel kavramların yeniden ele alınması, 

değerleme ölÑütlerinin aÑık bir Ģekilde belirtilmesi, mali tablo setinin ve düzenleme ilkelerinin 

yeniden revize edilmesi, hesap planının özün önceliğine uygun Ģekilde yeniden düzenlenmesi, 

hesapların iĢleyiĢinden sonra hesapların envanter ve değerlemesi başlığının ilave edilmesi ile sorun 

halledilebilir. 
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Muhasebe standartlarını uygulayacak KAYĠK‘ler, büyük ve orta boy iĢletmeler iÑin bir hesap planının 

yürürlüğe sokulması, standartların özüne aykırı olacaktır. Bunun yerine, KGK tarafından ―Muhasebe 

Standartlarını Uygulayacaklar ĠÑin Hesap Planı Énerisi‖ Ģeklinde bir ÑalıĢma yapılması ve 

uygulanmasının ihtiyari bırakılması, küÑük iĢletmeler iÑin revize edilmiĢ tekdüzen muhasebe 

sisteminin zorunlu olarak uygulatılması daha yararlı olacaktır. 
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Abstract  

The basic design of the study is network topology and product innovation. The overall 

purpose of the study is how network topology relates to product innovation in 

configurational perspective.  The research problem is weather small world designed network 

topology provides product innovation and financial success. Basic design of the study is 150 

smartphones produced by 10 companies, and released into market between 2010 and 2015. 

Methodology of this research is fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA).  Major 

findings found as a result of this analysis is the role of small world innovation configurations 

to foster product innovation and financial success. This study also reveals equifinality in 

small world design.  

Key Words: Network topology, product innovation, configurational approach, fsQCA . 

1. Introduction 

A social network is a theoretical construct that is useful in the social sciences to study 

relationships between individuals, groups, organizations or even entire societies (social units, 

see differentiation). A social network is a social structure that is made up of individuals (or 

organizations) that are called "nodes" that are tied (connected) by one or more specific types 

of interdependency, such as friendship, kinship, common interest, financial exchange, 

dislike, sexual relationships, or relationships of beliefs, knowledge or prestige. Most of the 

studies on network theory depend on network outputs, thus they are output-oriented studies. 

Structure always effect function that is why network anatomy is so important to characterize. 

The topology of a network affects the spread of activities (Ozkan-Canbolat & Beraha, 2016).  

Physicists and mathematicians have exposed three network topology models, ―small-world,‖ 

―random networks‖ and ―scale-free networks‖ (Watts & Strogatz, 1998; Barabasi & Albert, 

1999; Newman, 2001), and they have generated considerable interest from both natural and 

social scientists. Many empirical research uses these models and explores neuronal networks 

(Watts, 1999), biological networks (Koch & Laurent, 1999), scientific collaboration 

networks (Newman, 2001), e-mail networks (Ebel et al., 2002), telecommunications 

networks (Schintler, Gorman, Reggiani, Patuelli, & Nijkamp, 2003), airline transport 

networks (GuimerÌ, Mossa, Turtschi, & Amaral 2005) and online communities (Adamic, 

Buyukokten, & Adar, 2003). For example, in some types of networks, information, 

innovation, and technology or vice versa can spread though society. This type of very 

famous network is known as a ―small-world network,‖ which is popularly described as ―six-

degrees of separation‖   

The idea of a small-world network is that the world looks small when you think of how short 

a path of friends it takes to connect you to almost anyone else. Small-world networks tend to 

contain cliques, and near-cliques, which function as sub-networks that have connections 

between almost any two nodes within them. This follows from the defining property of a 

high clustering coefficient. A clustering coefficient is a measure of an "all-my-friends-know-

each-other" property. This is sometimes described as ―the friends of my friends are my 

friends.‖ More precisely, the clustering coefficient of a node is the ratio of the existing links 

that connect a node's neighbors to each other to the maximum possible number of such links. 

Secondly, most pairs of nodes will be connected by at least one short path (Ozkan-Canbolat 

& Beraha, 2016).  This follows from the defining property that the mean-shortest path length 

is small. Because an underlying the structure of a network can be complex, and several other 
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network properties are often associated with small-world networks, it is still difficult to 

succinctly summarize the entire concept of a small world network. 

Because the definition of networks is flexible, developing a language to talk about the typical 

structure features of small-world networks is an important step in understanding them. The 

structure of a small-world network is only a starting point of this phenomenon, so 

researchers can detail who is linked to whom. 

A random network is a network whose connections between actors happen randomly. In a 

random network, the arranged links between individuals are random, so that each pair has an 

equal probability of becoming connected (Fleming et al., 2007; M‘Chirgui, 2012). Random 

networks require two assumptions: first, the size of the network is unchanged as time 

elapses. That means the network does not grow over time. Second, the probability of 

connection between any two nodes is equal for all nodes. That is, a connection happens at 

random with no preference whatsoever for any network member. As a result, in a random 

network, the number of connections for each node follows a Poisson distribution (Newman, 

2003). 

In the study of graphs and networks, the degree of a node in a network is the number of 

connections that it has to other nodes, and the degree distribution is the probability 

distribution of these degrees over the whole network. In statistics, a power law is a functional 

relationship between two quantities, where a relative change in one quantity results in a 

proportional relative change in the other quantity, independent of the initial size of those 

quantities: one quantity varies as a power of another. A scale-free network is a network 

whose degree distribution follows a power law, at least asymptotically. The key assumptions 

of random networks simply do not fasten on real-world networks (Yan & Assimakopoulos, 

2009). Jeong (2003) explains that the random network topology is a rather simplistic model. 

Although physicists and mathematicians were the first developers of these topological 

models, these models have gained increasing attention in social science (Granovetter, 2003) 

and management research (Schilling & Phelps, 2007). Yan and Assimakopoulos (2009) 

criticize that, several commentators prove that a variety of networks are both small-world 

and scale-free networks, for example, movie co-star networks (Watts & Strogatz, 1998), co-

authorship networks (Newman, 2001), internet discussion groups (Adamic et al., 2003) and 

airway transport networks (GuimerÌ et al., 2005).  

Researchers differentiate configurational theory from contingency theory by their ―holistic‖ 

view of organizations, which are conceived as being ―composed of tightly interdependent 

and mutually supportive elements such that the importance of each element can best be 

understood by making reference to the whole configuration‖ (Miller & Friesen, 1984). 

Configuration theory intends to examine how actors should structure or form their 

organization to be effective. Meyer, Tsui, & Hinings (1993) study the configurational 

approach in its various forms, and their work continues to be influential. Since the 1990s, 

researchers have designed the study of radical organizational change in different sectors in 

relation to configurational theory such as health (Meyer, Brooks, & Goes, 1990), architecture 

(Pinnington & Morris, 2002), municipal government (Greenwood & Hinings, 1993), and the 

cement industry (Keck & Tushman, 1993). Some of the researchers have extended its use to 

the study of radical change at the industry level (Meyer et al., 1990). Configuration theory 

has three core assumptions. First, there is the relationship between organizational 

performance and formal organizational arrangements, which managers use to coordinate 

activities and exercise control over employee efforts. That is why people sometimes perceive 

organizational arrangements as organizational design or organizational form. Second, there 

is no ―one best way‖ to organize. Structural-contingency theory also asserts this assumption. 

However, configuration theory places more attention on the types and size of these 

contingencies and their nature. Mintzberg argues (1979) that; 

“How many configurations do we need to describe all organizational structures? . 

. . With our nine parameters, that number would grow rather large. . . . But there 

is order in the world . . . a sense of union or harmony that grows out of the natural 

clustering of elements, whether they are stars, ants or the characteristics of 

organizations. (Mintzberg, 1979)” 
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Third, the appropriateness of organizational design is partly dependent upon contingencies 

such as an organization's size, its technology, and the rate and predictability of 

environmental change (the same assumption that is present in structural contingency theory), 

but it is also dependent upon social (institutional) processes of approval. An organization's 

performance is thus a function of the degree of ―fit‖ with respect to its strategy, 

organizational design, functional contingencies, and institutional processes (Ozkan-Canbolat 

& Beraha, 2016).  

This study aims to determine whether product innovation requires different network 

topologies. In network studies researchers should not evaluate their actions in isolation but 

rather with the expectation that the world will react to what they do. What are the underlying 

mechanisms that lead to such success or radical change? In order to understand the nature of 

the mechanisms of innovation efficiency that lead to a certain network is it useful to look at 

the topology of the finally emerging network? Do the researchers create links totally 

randomly (random networks), do they create following precise rules (regular networks), or is 

there a combination of randomness and certain rules (complex networks as small worlds or 

scale-free networks)? In addition, networks are not only different in their structure, but they 

also behave differently depending on different topologies. 

This study examines interaction product innovation and network topologies with respect to 

the assumptions of configurational theory. The main intends of this paper are: (a) to survey 

the recent literature on configurational theory and the analysis of network topology; (b) to 

illustrate the application of configurational theory to network topology through product 

innovation; (c) to analyze network topology for success of companies‘. 

2. Configurational Theory 

Organizational configurations rely on clusters of organizational strategies, structures, and 

processes. Because of its multidimensional nature, configuration theory examines 

organizations from a systemic and holistic viewpoint. The theory assumes there is an ideal 

set of organizational contents for each set of strategic contents. These configurations are 

ideal because they represent complex unified concepts of multiple, interdependent, and 

mutually reinforcing organizational components. Thus, organizational and strategic 

coherence enable companies to achieve superior performance. (Sarason & Tegarden, 2003; 

Vorhies & Morgan, 2003; Fiss, 2007). 

In their study, Ketchen, Thomas, and Snow (1993) indicate that two major approaches exist 

in the strategic management literature that define organizational configuration: (1) Inductive-

driven configuration theory is based on the concept of strategic groups. This approach 

focuses on industry-specific configurations. (2) Deductive-driven configuration theory is 

based on theory-based predictions. The authors also conclude that deductive-driven 

configurations produce better performance than inductive-driven configurations, and the 

deductive approach allows for the prediction of performance differences among 

configurations. 

Among the deductive-driven approaches there are two competing schools of thought that 

link environmental conditions, and organizational configurations: (1) strategic choice and (2) 

organizational ecology. The strategic choice perspective suggests that managerial decisions 

about how an organization will respond to environmental conditions are important 

determinants of organizational outcomes. This perspective considers organizations not only 

as adaptive but also influential through their actions. Empirical studies have shown that, 

according to the strategic choice perspective, there are limited number of organizational 

configurations that are valid (Ketchen et al., 1993). Miles and Snow‘s (1978) theory of 

strategy, structure, and process identifies three ideal forms of organization: prospector, 

analyzer, and defender (Vorhies & Morgan, 2003), which differ primarily in terms of 

product-market strategy choices. Prospector strategic types proactively seek and exploit new 

market opportunities and often respond to changing market trends. Prospectors are the 

creators of change in their markets. They aggressively compete in innovation by developing 

new offerings and pioneering new markets to gain first-mover advantages. Defender 

strategic types focus on maintaining safety of their position in existing product-markets. 

Defenders often compete through operations or quality-based investments that offer 
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efficiency-related advantages in current products and markets. They rarely pioneer the 

development of new markets or products. Analyzer strategic types have the characteristics of 

both defenders and prospectors. Analyzers balance a focus on the safety of their position in 

core markets with incremental moves into new product markets. They follow the changes 

much more rapidly than defenders and compete by balancing investments in creating 

differentiation-based advantages with operating efficiency (Doty, Glick, & Huber, 1993; 

Delery & Doty, 1996; Vorhies & Morgan, 2003).  

Miller (1996) indicates the particular dangers of strategies that are too simple or monolithic. 

Strategies may be focused too narrowly and simply to match the complexity of an 

environment. The author also indicates that excessive configuration can lead companies to 

deliver resources to a particular activity or function; an intolerant culture can lead to 

ignorance or expel dissenters; a narrow a set of hiring and promotion criteria and a highly 

specialized and rigid set of programs and routines can lead an organization to lose its 

flexibility. 

A resource-based view considers the configuration of the factors and relationships within 

organizational system as a means of resource creation that provides valuable, rare, and 

inimitable and organized characteristics that can be utilized for company strategy (Black & 

Boal, 1994). 

Contrary to the idea of strategic choice, the organizational ecology perspective posits the 

environment as the primary determinant of company performance. According to the ecology 

perspective, organizational environments consist of multiple niches — industries, for 

example—each of which provides both resources and restrictions to a population of 

organizations (Ketchen et al., 1993). 

2.1. The implementation of configurations 

Configuration theory refers a multidimensional aspect and focusses on the coherence of 

strategies, structures, and processes with a company‘s dominant problems, operational 

environment, and strategic goals (Sarason & Tegarden, 2003). Because of the 

multidimensional feature of configuration, the task characteristic of a functional organization 

needs to comply with the company‘s functional activities and performance strategy. The 

literature has identified three task characteristics: task complexity, which indicates the extent 

of variability in activities and the degree to which those activity are easily operable; 

capabilities, which indicate the abilities of company to perform common work routines; and 

work group interdependence, which indicates the degree of workflows within a company and 

the cooperation that is necessary between teams in the efficient operation of functional 

activities. The literature indicates that each strategic type requires different functional 

activities and functional organizations with different configurations of structural and task 

characteristics, which leads to a company‘s competitive advantage (Vorhies & Morgan, 

2003). 

A high degree of configuration extends beyond the aspects of competitive strategy and 

includes; synergy, clarity of direction and coordination, difficulty of imitation, distinctive 

competence, commitment to valuable resources, speed, and economy (Miller, 1996). This 

complexity and ambiguity leads to complex causality and nonlinear relationships in the 

context of an organizational system. As a result, the relationships between variables expose 

asymmetric characteristics, and synergetic effects take the place of traditional bivariate 

interaction effects. Furthermore, different initial conditions and a variety of different paths 

can take an organization to a final state that is called equifinality (Ozkan-Canbolat & Beraha, 

2016).  According to configuration theory, different sets of strategy contexts, structures, and 

processes that are arranged by organizations lead to different features and outcomes. On the 

other hand, it also means that there are frequently multiple paths by which to achieve a given 

goal. Namely, equifinality assumes that two or more organizational configurations can be 

equally effective in achieving high performance, even with the same contingencies. 

Furthermore, internally consistent concepts can lead companies to achieve their goals, even 

under different conditions. In other words, organizations need internal consistency among 

environment, size, technology, and organization and performance targets (Miller, 1996; 
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Gresov & Drazin, 1997; Fiss, 2007). Table 1 illustrates the assumptions of configuration 

theory in terms of focus point. 

 

Table 1. The assumptions of configuration theory 

Focus Point Assumptions of Configuration Theory 

Dominant mode of inquiry Holistic synthesis 

Social system cohesion and constraint Configurations of strongly constrained 

components 

Relationships among attributes Reciprocal and nonlinear 

Equilibrium assumptions Punctuated equilibrium 

Primary mode of change Frame-breaking change 

Temporal distribution of change Episodic bursts 

Effectiveness assumptions Equifinality 

(Meyer et al., 1993) 

 

 

Configuration theory considers organizations as social entities. It also explains 

organizational components holistically and tries to determine how effective and efficient 

order emerges from the interaction of those components as a whole. Nonlinearity represents 

the variables that may be convenient in one configuration, but which may not be in another. 

Organizations must alter between disequilibrium and equilibrium with discontinuous 

changes in temporary stability periods (Ozkan-Canbolat & Beraha, 2016). Configuration 

theory considers change to be episodic. Changes are understood as being time-dependent. 

According to configuration theory, there are many way to succeed in each type of setting. 

These settings accommodate effectiveness in terms of equifinality (Meyer et al., 1993). 

3. Social Networks 

Networks are defined as any collection of objects in which some pairs of those objects are 

connected by links. Many different types of relationships or connections can be defined in 

terms of links. Organizational network theories are comprised of studies on the 

characteristics of the relational edges of organizations (Granovetter, 1973; Freeman, 1977; 

Burt, 1980), social embeddedness, (Granovetter, 1985; Coleman, 1988), and social capital 

(Coleman, 1988; Fukuyama, 1995, Bourdieu & Wacquant, 1992; Burt, 1997; Adler & Kwon, 

2002). In addition to these characteristics, researchers have obtained some basic perspectives 

by analyzing the relationships of nodes in organizational networks using organizational 

theories and behavioral concepts such as power (Brass, 1984), leadership (Brass & 

Krackhardt, 1999), work performance (Mehra, Kilduff, & Brass, 2001), the acquisition of 

knowledge (Tsai, 2001), and the maximization of profit (Burt, 1992). 

4. Network Topology 

Topological features such as degree distribution, clustering, and shortest path are three major 

concepts or patterns of connections that define each type of these network models, whether 

they share the same number of nodes (n) and the same number of links nk/2, (k number of 

ties). Short average path length, L, indicates that the distance between any two nodes on a 

network is short. It takes only a small number of steps between two nodes. The clustering 

coefficient, C, provides the measure of how well locally interconnected the neighbors of any 

node are. The maximum value of the clustering coefficient C is 1; which corresponds to a 

fully connected network.  Random networks have nodes that are connected at random with a 

fixed probability p, and the clustering coefficient decreases with the network size n as C = 

k/n. Conversely, this coefficient remains constant for regular lattices. Meanwhile, the path 

length is a measure of the global structure of a network, and, in contrast, the clustering 

coefficient is a measure of local network structure. The frequency distributions of node 

density (degrees) often follow power laws. A power law distribution is a statistical 

distribution in which one variable is proportional to the power of the other. When researchers 

plot on a log/log scale, distributed individual points are ordered along a straight line. This 

means that a small number of nodes (the hubs) have many neighbors, and a large number of 

nodes have only a few neighbors. 
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Two properties of many real world networks are that the distance between any pairs of nodes 

is relatively small, while the level of transitivity, or clustering, is relatively high. 

Erdös-RÒnyi random networks (ER random networks) have a low average path length, which 

means that a path between a pair of nodes involves only a few edges. Of the many real world 

networks, the small world network demonstrates these properties. This notion is popular and 

is known by with terms such as ―six degrees of separation‖ between any two people, which 

means that they are typically connected by a chain of six or fewer edges in a social network 

graph in which people are nodes and acquaintances are linked by an edge in the graph. 

When network analyses assume that the mutuality of ties is one of the weaknesses of this 

topological model, it means network analyses only model the existence or absence of a 

connection between any two nodes (Ozkan-Canbolat & Beraha, 2016). That is because these 

types of models ignore the ―strength‖ or ―frequency‖ of the connection between the actors. 

In other words, researchers determine all of the linkages as being equally important. Many 

real-life networks, however, show diversity in the ‗strength‘ or ‗significance‘ of linkages. 

For example, in advice-seeking networks among Chinese software engineers, some pairs of 

engineers have more frequent discussions about technical problems than others 

(Assimakopoulos & Yan, 2006). 

4.1. Small-world network 

Watts and Strogatz (1998) put forward a certain category of small-world networks that are a 

class of random graphs. They argue that two independent structural features, the clustering 

coefficient and the average node-to-node distance (average shortest path length) are 

fundamental tools in describing graphs. Purely random graphs that are built according to the 

Erdős–RÒnyi (ER) model exhibit a small average shortest path length (that varies typically as 

the logarithm of the number of nodes) along with a small clustering coefficient. Watts and 

Strogatz (1998) measure that in fact many real-world networks have a small average shortest 

path length, but they also have a clustering coefficient that is significantly higher than the 

expectation of random chance. 

Guare (1990) is the first researcher of the concept of "six degrees of separation," which is the 

initial idea for the ―small-world phenomenon.‖ He describes a play of this title and indicates 

that there are only six degrees of separation between us and everyone else on this planet 

interestingly, the name comes from an experiment Stanley Milgram does in the mid-sixties 

(Milgram, 1967). This experiment is a social psychological one, and at first glance it has 

nothing to do with mathematical definitions. In one description of the experiment (accounts 

of the exact details vary), Milgram asks people to send a letter to "a stockbroker friend of his 

living in Boston, but he does not give them the address. To forward the letter, he asks them 

to send it only to someone they know personally and whom they think might be socially 

'closer' to the stockbroker."  Most of the letters arrive, and surprisingly, they take an average 

of only six steps. The phrase "six degrees of separation" comes out of this experiment. The 

relevance to small world networks is that it makes the structure of ties-the social network-

between people - visible. Watts and Strogatz (1998) created the concept of "small world 

networks" to characterize networks in which the nodes are linked to each other with only a 

few nodes in between (Watts, 1999; Watts & Strogatz, 1998). They (1998) integrated the 

ideas of clustering and path length by considering the extremes of regular and random 

graphs. Regular graphs, in which each node connects to its nearest neighbors (k), exhibit 

high clustering and long path lengths. For example, for k = 4, your immediate neighbors 

directly connect both to you and to one another. Distant neighbors, however, connect 

through a large number of indirect ties. 

Ozkan-Canbolat (2016)  define that ―a small-world network is a type of mathematical graph 

in which most of the nodes are not neighbors of one another, but in which most nodes can be 

reached from every other by a small number of nodes‖. Travers and Milgram (1969) 

conducted several experiments with small-world networks, and other researchers have 

examined the average path length for the social networks of people in the United States. The 

research is groundbreaking in that it suggests that human society is a small-world-type 

network that is characterized by short path-lengths. 
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A small-world network is specifically, a network in which the typical distance L between 

two randomly chosen nodes (the number of steps that are required) grows proportionally to 

the logarithm of the number of nodes N in the network (Watts & Strogats, 1998):  

In the context of a social network, this results in the small world phenomenon of 

strangers linking by a mutual acquaintance. Many empirical graphs are well-modeled 

by small-world networks. Social networks such as the connectivity of the Facebook and 

Wikipedia are all exhibit small-world network characteristics. 

Small-world networks tend to contain cliques, and near-cliques, which means that sub-

networks have connections between almost any two nodes within them. This follows from 

the defining property of a high clustering coefficient. The clustering coefficient is a measure 

of an "all-my-friends-know-each-other" property. This is sometimes described as ―the 

friends of my friends are my friends.‖ More precisely, the clustering coefficient of a node is 

the ratio of the existing links that connect a node's neighbors to each other to the maximum 

possible number of such links (Ozkan-Canbolat, 2016).  

Secondly, most pairs of nodes will be connected by at least one short path. This follows from 

the defining property that the mean-shortest path length be small. When researchers discuss 

social networks, the nodes indicate people (or groups of people), and the edges indicate types 

of social interaction. A sequence of nodes has the property such that each consecutive pair 

through which a sequence is connected is considered to be important. Briefly, the sequence 

of edges that link the nodes are described as the path in the ―small-world phenomenon,‖ and 

social networks tend to have very short paths between essentially arbitrary pairs of people. A 

network is characterized as the extent to which the nodes connect to a certain node and also 

connect to each other. A network compares the number of existing links in a neighborhood 

of a node with the number of all possible links in that neighborhood. 

Small-world networks also include many other possible properties. Typically, there is an 

over-abundance of hubs - nodes in the network with a high number of connections (known as 

high degree nodes). These hubs serve as the common connections that mediate the short path 

lengths between other edges. By analogy, the small-world network of airline flights has a 

small mean-path length (i.e., between any two cities you are likely to have to take three or 

fewer flights) because many flights route through hub cities. 

4.2. Random networks 

The degree distribution is a fundamental tool for explaining network properties. If a 

researcher has a complex real world network and calculates its degree-distribution, they 

explore to what extent the degree distribution captures certain aspects of the network. If they 

generate an ensemble of networks with a given degree distribution, they compare the 

properties of the ensemble with the original network. Thus they determine the ensembles 

properties and properties that are dependent on network structure other than the degree 

distribution. 

When Watts and Strogatz (1998) fulfill the ideas of clustering and path length, they examine 

the random graphs that have random nodes, exhibit low clustering and short path lengths. In 

a purely random graph, someone is as likely to connect to its immediate neighbors as to 

distant neighbors. Hence, local neighbors can isolate and distant neighbors can connect 

through only a few indirect ties. The authors assume that intermediate small-world regimes 

exist between these two extremes. Fleming et al. (2007) determined that these are actually 

regular graphs with a small number of random connections. In these graphs, high clustering 

(relative to a random graph) and low path length (relative to a regular graph) coexist.  

Assimakopoulos and Yan (2006) explain that random networks  also display small-world 

network properties, i.e., a small average path length with respect to the size of the network. 

These researchers exemplify a large community with millions of members, and everybody 

randomly has 20 connections. A person can reach 20 members directly, and he or she can 

reach 20
n 

(n power of 20) members through n intermediaries. When n is equal to 5, 20n is 

equal to 3.200.000.  They claim that in a community with more than three million members 

on average, everybody can reach others by a chain of five ‗friends of friends.‘ 

Without any restrictions, a random network model is a very high-dimensional model. On the 

other hand, one can make tractable random network models through various simplifications. 
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The simplest random network model is the Erdös-RÒnyi random network (ER random 

network), in which all of the edges are independent. Real world networks tend to have a 

much broader degree of distributions than in ER random networks, in which all of the nodes 

have similar degrees. Thus, random network models that add minimal structure beyond a 

degree distribution can allow us to explore the consequences of having a large spread of 

degrees, including hubs that have a much larger degree than most nodes. 

Assimakopoulos and Yan (2006) explain that random networks do not demonstrate 

clustering effects. All of the connections happen randomly, as a result the probability that a 

connection between a person‘s two friends to be friends is equal to those who are complete 

strangers. That is why the clustering coefficient in random networks is very low compared to 

small-world networks. For this reason, they determine the clustering coefficient as the key 

indicator that distinguishes random from small-world networks. To summarize, a small-

world network may have an average path length that is equivalent to a random network‘s, 

but it ought to demonstrate a much higher clustering coefficient than the random network. 

5. Network Topology as a Configuration and Innovation Relationship 

Organizational researchers have adopted the formal models of network topology and assert 

that some types of network topology improve creativity and innovation. Researchers have 

argued these points with respect to the influences of clustering, path length and their 

interactions (regression, correlation analysis and structural equation models). The first 

problem that was presented by these researchers was the identification of cases in a way that 

combines their key similarities and differences. The second was the assessment of casual 

complexity when outcome can result from different combinations of case properties (Fiss, 

2007; Greckhammer & Mossholder, 2011). Rather than implying singular causation and 

linear relationship, the configuration approach suggests complex causality and nonlinear 

relationships. The configurational approach is relevant to theory of organizational structure 

(Minzberg, 1979) and the theory of strategic management (Miles & Snow, 1978; Fiss, 2007). 

It is a systematic and holistic view with a narrow focus and increased attention to detail 

(Fiss, 2007; Kulins, Leonardy, & Weber, 2015). The incorporation of the configurational 

approach into innovation and social network studies has proven to be helpful in narrowing 

down an overwhelming mass of data into tangible theory. There are only a few fundamental 

laws that explain things other than mathematics, biology and physic. 

Although product innovation rates are a common indicator for innovation effectiveness 

(Cooper, 1984), this indicator has some weakness because not all firms strive for the highest 

innovation rates (Gemünden, Ritter, & Heyudebreck, 1996). Thus, to assess influence on 

innovation management, product innovation degrees should be included in the assumptions. 

While the actors (those who are involved in a system) change in terms of capabilities, 

political interests, technology, or strategy, the underlying organizational structure of a 

network topology such as a small world continues replicate (Davis, Yoo, & Baker, 2003). 

Davis et al. suggest that a small world network offers a high level of flexibility for 

organizing a diversity of actors. 

Uzzi and Spiro (2005) focus on clustering and argue that a small world network improves 

creativity in musical productions "because clustering promotes collaboration, resource 

pooling, and risk sharing." These beneficial effects result from the increased trust that occurs 

within closed and embedded social contexts (Granovetter, 1985; Uzzi & Spiro 2005; 

Obstfeld, 2005). Uzzi and Spiro (2005) add that the effect of clustering is non-monotonic 

because extreme clustering promotes the recirculation of redundant information. On the 

other hand, Fiss (2011) demonstrates that ―monothetic‖ typologies in a configurational 

approach are derived empirically in that each attribute is necessary for membership, and a set 

of attributes is sufficient. As the synergistic patterns of relationships are complex, typologies 

are positioned with respect to holistic understanding (Doty & Glick, 1994; McKelvey, 1982), 

researchers in innovation and knowledge and social networks have benefited by choosing a 

complex causality and nonlinear relationships. In addition to this, a holistic configurational 

approach requires a nuanced understanding of the complexity and interrelatedness of social 

networks and innovation research. 
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Proposition 1: Highly-structured networks with small world conditions is both necessary and 

sufficient for high level of product innovations. 

Strategy researchers recognize that outcomes like company performance or joint venture 

success are influences of multitude of organizational features and they suggest these causes 

operate in a position held by configurational theories (Greckhamer & Mossholder, 2011). In 

order to improve innovation success in small world networks both product and process 

innovation successes are the requirements. Many researches show that customer interaction 

is necessary for achieving product innovation success (Biemans, 1992; Gemünden, 

Hayderbreck & Herden, 1992; Herstatt, 1991; Shaw, 1995). Although collaboration with 

customers suggest contributions to company‘s product innovation, it is not guarantee for 

production success (Gemünden, Hayderbreck & Herden, 1996).  

Proposition 2: A high degree of small world network is necessary and sufficient for product 

innovation success (financial success). 

6. Research Method 

6.1 Methodology and data collection 

This research intends to define a collaborative structure of the field between organizations 

that specialize in innovation. The purpose of this study is to provide the impact of product 

innovation on the network topology conditions and highlights innovations success. This 

study investigates 10 smartphone companies; Apple, Blackberry, HTC, Huwai, Lg, 

Motorolo/Lenova (their single and merged products are observed), Nokia, Samsung, Sony 

and Xiaomi with 150 products that have the highest market share in the smartphone industry. 

The first research part of this study intends to determine whether network topology is either 

random or small-world and to determine the small-world degrees (SWD) in the years from 

2010 to 2015. The second part of the research examines the interrelatedness within network 

topology- small world degree and product innovation. The third part of the research 

demonstrates the role of network topology configurations fostering success of companies‘ 

innovations with respect to the financial values.   

In this study, the analysis is at the organizational level (companies), which in the network 

analysis are identified as the actors and/or nodes. While the actors (which in this study are 

companies) are the community of nodes within a network, the relationship amongst the 

nodes are edges. The edges are distributions of connecting pairs that jointly produce the 

same types of device, technique or software. The network analyses are mostly quantitative 

graphical analyses.  In this research, the ―full network method‖ is data collection. This 

research uses the computer software program; UCINET- network analysis to determine the 

network‘s modalities in the first part. The purpose for the utilization of this program is to 

determine the basic and sub-features of the social network with respect to relations among 

the nodes. This program determines the basic organizational network features such as 

clustering coefficients and average small path length, which are the determinants of network 

topology. The research construct simulations are based on smartphone innovation data, 

which recognizes screen, camera and operation system acquaintance links (Table 2).  If a 

network study uses a weighted rate in describing the relationship of the nodes (edges) within 

a network with a numerical value, it means that it acknowledges a weighted/valuable 

network. This research establishes a network that uses a weighted rate as follows: 
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Table 2. Weighted network procedure 

Screen (inch) A company‘s production and/or smartphones screen (inch) quality lies 

within the interval less than 3, 3-3,5, 3,6-4, 4,1-4,5, 4,6-5, 5,1-5,5, 5,6-

6, more than 6inch. If both of the two companies use the same size 

(screen interval) they mutually receive 0,125 values for each screen 

interval of smartphones and so forth. 

Camera (mp) A company‘s production and/or smartphones camera qualities (mp) lie 

within the interval 2-4, 5, 8, 10-12, 13, 16, 20, 21, 41 mp. If both of the 

two companies use the same size, they mutually receive 0,125 values 

for each camera interval of smartphones and so forth. 

Operation 

System 

Companies use processor systems such as ios, blackberry os, android, 

windows, symbian and meego. The companies mutually receive a 0,5 

value if both of the two companies use the same processor system and 

so forth. 

 

Recent network topology studies only model the existence or absence of a connection 

between any two nodes and assume the mutuality of ties, ignoring the ‗strength‘ or 

‗frequency‘ of the connection between the actors.  While constructing network this research 

distinguish the numbers of product innovation with respect to company and multiply this 

total number with screen, camera and operation system acquaintance links. This study by 

using these weighted rates eliminates the factor of ignoring strength/weakness or frequency 

of the links between actors/companies. As a result an asymmetric network with 10 

companies occurs. Building on the propositions, this research applies a fuzzy-set qualitative 

comparative analysis (fsQCA) to a unique data-set of 10 high technology companies that 

have high market share. The QCA-technique is a set-theoretic approach that explores cases 

as combinations of attributes and that tries to identify different sets of conditions that are 

capable of testing configurational theories. QCA technique use ―Boolean Algebra‖ to derive 

simplified expressions that lead to a specific outcome (Fiss, 2007). Unlike the linearity-

assumption regression and correlation methods, QCA is able to consider the equifinality and 

interrelatedness of variables and to deliver results that stem from a broader focus of research. 

It refers to scenarios in which ―a system can reach the same final state, from different initial 

conditions and by a variety of different (or multiple) paths‖ (Katz & Kahn, 1978). 

Comparative qualitative analysis (QCA) provides a framework to compare organizational 

configurations and to discuss their applicability for the exploration of equifinality and 

limited diversity among configurations (Fiss, 2007). This study pursues the 

recommendations of Fiss (2007) and refrains from using different analytical methods such as 

cluster analysis, interaction effects and deviation scores. It follows the assumptions of the 

QCA method as it requires complex causality and nonlinear relationships.  A qualitative 

focus permits the analysis of a small number of cases, whereas this analysis is both intensive 

and integrative (Ragin 2008), so this study uses a specific type of QCA, namely the fsQCA 

program which is used to determine the interrelatedness between product innovation, 

network topology configurations and financial effectiveness. 
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6.2. Conditions and outcomes 

In line with Gemünden, Ritter, and Heydebreck (1996), this research determines ―small 

world degree of network configurations; screen, camera and operation system as 

causes/conditions in the second part of the research section and product innovation as 

outcomes that relate to proposition 1. Product innovation variable shows the numbers of new 

product innovation and product improvement of companies. 

In the third part, ―small world degree of network configurations; screen, camera and 

operation system‖ are determined as causes/conditions. This research uses the companies‘ 

value share degree with respect to 2015 (first and second quarter) as outcome that relate to 

proposition 2. Value share is assumed as measures for product innovation financial success 

in other words indicator for marketing and financial effectiveness. However, this research 

uses 150 productions of 10 companies between 2010 and 2015, and it explores 52 product 

improvements and 12 new products, totally 64 product innovations. 

7. Results 

7.1. Small-world network 

The first part of this research determines whether smartphone producers are characterized by 

a small world network quality. The APL and CC indicators are the key indicators for 

detecting a small world topology. As with a random network, a small world should have low 

APL but, on the other hand, it should have a higher CC than an equivalent random network. 

A small world topology, therefore, has: 

APL ≈ APLr and CC>>CCr  (Watts & Strogatz, 1998; Watts, 1999). 

A random network APL and CC are as follows; 

APLr = ln(n)/ln(k) 

CCr = k/n, where n is the number of actors in the network and k is the average out of degree 

of the network (Watts & Strogatz, 1998; Newman, 2003). In the whole smartphone network, 

APL= 2,3and CC= 3,656. The size of the network 10 and the average out of degree of its 

actors is k= 2,769. The random network with the same number nodes and linkages, 

APLr = ln(n)/ln(k) = ln(10)/ln(2,769) = 2,260. 

CCr = k/n= 0,276 (see table 3). 
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Table 3. The APL and CC for smartphone network and the equivalent random network 

Whole asymmetric smartphone network APL CC 

Smartphone network 2,3 3,656 

Theoretical random network with same number of nodes and linkages 2,26007 0,27699 

Ratio between smartphone network and random network 
1,01766

7 

13,1990

3 

Smartphone screen network 

  Smartphone screen network 1,689 4,167 

Theoretical random network with same number of nodes and linkages 

1,92439

3 0,33086 

Ratio between smartphone screen network and random network 
0,87767

9 

12,5944

5 

Smartphone camera network 

  Smartphone camera network 1,567 2,578 

Theoretical random network with same number of nodes and linkages 

2,41251

4 0,25972 

Ratio between smartphone camera network and random network 0,64953 

9,92607

4 

Smartphone operation system network 

  Smartphone operation system network 1,144 5,446 

Theoretical random network with same number of nodes and linkages 

2,55451

1 0,2463 

Ratio between smartphone operation system network and random 

network 
0,44783

5 

22,1112

5 

 

This research distinguishes that whole network and both screen, camera and operation 

system networks have small world qualities such that APL ≈ APLr and CC>>CCr  (Watts & 

Strogatz, 1998, Watts, 1999). 

7.2. Innovation and network relations 

The second part of this research processes product innovation as outcome testing for certain 

combinations of ―small world degree‖ of network configurations with the clustering 

coefficient degrees of the firms. Then, it uses each of their negations separately. After 

collecting the measures for the conditions and the outcome, the researchers calibrate the 

conditions to be computable in a fsQCA (Schneider & Wagemann, 2012). For the 

conditions, the researchers set the threshold for cross-over value at the calculated clustering 

coefficient network value. Doing so, the researchers ensure that they calibrated all of the 

small world configurations‘ clustering coefficient degrees with respect to whole network 

clustering coefficient ones. For the outcomes, the researchers set the threshold for cross-over 

value at average (product innovation and value share degrees). 

7.2.1 Truth Table Analysis for the outcome “product innovation 

The core of QCA is truth table analysis, which looks for casual combinations that are 

sufficient for the outcome. Truth table for product innovation and small world configurations 

interrelatedness is as follows (see Table 4): 
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Table 4. Truth table for the outcome product innovation 

Camera Screen Opr. 

Sym. 

Product 

innovation 

Row 

cons. 

PRI 

cons. 

SYM 

cons. 

0 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 .698 .377 .385 

1 0 0 0 .619 .303 .303 

 

The truth table lists every possible combination of conditions, in this case 2
3

 with 3 being the 

number of conditions (Schneider & Wagemann, 2012). Researchers  set the consistency 

threshold at 0.8 which is a value expected to create robust results (Fiss, 2011; Rihoux & 

Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012). Only solutions that belong to more than zero 

cases are reported.  

This research processes two basic QCA procedures with respect to ―product innovation‖ and 

―product innovation efficiency (share value degree)‖ as outcomes.  

7.2.2 Product innovation as outcome 

According to the first procedure researches determine the following solutions (see table 5). 

 

Table 5. Solution terms for product innovation 

Solution Term 
Coverage 

(raw) 

Coverage 

(unique) 
Consistency 

Operation system*~screen*~camera .680 .680 1 

Overall Solution .680  1 

 

Ragin (2006) suggests using raw coverage and unique coverage to assess empirical 

importance. Schneider and Wagemann (2010) determines in their findings that raw coverage 

refers to the size of overlaps between the causal condition sets and the outcome sets. 

Additionally, unique coverage shows to control the overlapping explanations by partitioning 

the raw coverage.  

The total coverage as the importance of all causal paths is 0.680. This explains that causal 

path covers most of the outcome. The raw coverage for the single causal paths is 0.680. The 

expression with a unique coverage of 0.680 is the Operation system*~screen*~camera 

solution. Table 8 determines that only one solution may explain the interrelatedness of small-

world configurations network and product innovation with very strong model. This shows 

that small-world based network with the innovation configurations operation system, 

negation of screen and negation of camera are consistently indicators of product innovation 

(see table 6). 

The analysis suggests that small-world based network with the configurations of negation of 

screen and camera (absence of screen/camera small world network) with configuration 

operation system is relevant when the smartphone innovators are member of network with 

small world configurations. Being in small world configured network with operation system 

condition is prevalent. 

7.2.3 Negation of product innovation as outcome 

Even if the negation of an outcome is often not part of the hypotheses to be determined, the 

analysis of the negation of the outcome is recommended.  This research examines the 

situation where product innovation and small world configurations interrelatedness with 

respect to negation of product innovation and small world degree configurations. The 
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analysis of negation cases can either help to understand the causal logic driving the positive 

cases and/or can generate substantively interesting insights in their own right (Ragin & 

Rihoux, 2004). 

As a consequence researchers use negation of product innovation as ―control variable‖ for 

checking reliability of product innovation variable interrelatedness with network 

configurations. Solution terms for negation of product innovation shows different path when 

it is compared to product innovation situation. The expression with a unique coverage of 

0.633 is the camera*~screen*solution (Table 6). 

 

Table 6. Solution terms for negation of product innovation 

Solution Term 
Coverage 

(raw) 

Coverage 

(unique) 
Consistency 

camera*~screen .633 .633 .856 

Overall Solution .633  .856 

 

7.2.4 Truth Table Analysis for “Share value-indicator of product innovation success”. 

Truth table for product innovation success and small world configurations interrelatedness is 

as follows (see Table 7): 

 

Table 7 Truth table for the outcome product innovation success 

Camera Screen Opr. 

Sym. 

Product 

innovation 

Row 

cons. 

PRI 

cons. 

SYM 

cons. 

1 0 0 1 .982 .923 1 

0 1 0 1 .888 .375 .372 

1 1 0 6 .784 .061 .061 

 

7.2.5 Share value-indicator of product innovation success as outcome 

According to the third procedure, researches determine the following solutions for product 

innovation economic success indicator (share value) and small world degree configurations 

(see table 8). 

 

Table 8. Solution terms for share value-indicator of product innovation success 

Solution Term 
Coverage 

(raw) 

Coverage 

(unique) 
Consistency 

~screen*~operation system*camera (1) .546 .236 .981 

~screen*~camera* operation system (2) .597 .287 .888 

Overall Solution .834  .907 

 

Table 8 explains that two alternative solutions may explain the interrelatedness of small-

world configurations and product innovation success. The total coverage as the importance 

of all causal paths is 0.834. This explains that causal path covers most of the outcome. The 

raw coverage for the single causal paths ranges from 0.546 to 0.597. The most notable 

expression with a unique coverage of 0.546 is the ~screen*~operation system*camera. 

This shows that small-world based network with the innovation configurations camera, 

negations of screen and operation system are consistently indicators of share value indicator 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
810 

of product innovation. The notable expression with a unique coverage of 0.597 is the 

~screen*~camera* operation system.  

The comparative methods literature refers a whole catalogue of criteria about how to select 

cases (King, Keohane, & Verba, 1994; Collier, Mahoney, & Seawright, 2004; Morlino, 

2005). Cases should not be selected because data for them is readily available or because 

they are best suited to ‗prove‘ one‘s own hypotheses (Schneider & Wagemann, 2012). There 

should always be an explicit and detailed justification for the (non)selection of cases 

(Schneider & Wagemann, 2012). This research examines the interrelatedness of small world 

degree innovation configurations with product innovation and product innovation success. 

Turkish proverb that says‖ Does your stone that you throw scare the bird?‖ explains this 

situation. Consequently researchers choose second path; ~screen*~camera* operation system 

which is the similar to outcome of small world configurations and product innovation (Table 

8 ). 

7.2.6 Negation of share value-indicator of product innovation success as outcome 

As the analysis of negation cases provides the causal logic driving the positive cases and/or 

help to understand substantively interesting insights in their own right (Ragin & Rihoux, 

2004), researchers use negation of product innovation as ―control variable‖ for checking 

reliability of product innovation success variable interrelatedness with network 

configurations. 

 

Table 9. Solution terms for negation of share value-indicator of product innovation success 

Solution Term 
Coverage 

(raw) 

Coverage 

(unique) 
Consistency 

operation system*~screen .764 .764 .941 

Overall Solution .764  .941 

 

Solution terms for negation of share value- indicator of product innovation success shows 

different path when it is compared to product innovation success situation. The expression 

with a unique coverage of 0.764 is the operation system*~screen solution (Table 9). 
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Abstract 

Based upon the rapid changes of development and innovation in information technology, 

digital published book technology (e-book) has become a trend in reading. But in our day, 

still there is limited understanding of why some users adopt the e-books and e-book readers 

for reading and why some users continue traditional way. Hence, this paper aims to explore 

the factors affecting users to adopt digitally published books by using TAM. Additionally, 

this study also aims to explore status quo bias‘ role on adoption of the usage of e-book, with 

an effect on the TAM model. The study purposes a model that explores how colleague 

opinion, switching costs, user resistance, perceived usefulness, perceived ease of use and 

compatibility affect users‘ intention to use digitally published books. The Structural 

Equation Modeling results show that, colleague opinion and switching costs have direct 

effects on user resistance. User resistance has direct negative effects on perceived usefulness, 

perceived ease of use, and compatibility. Finally, perceived use, and compatibility have 

positive direct effects on behavioral intention. 

Keywords: Status quo bias, user resistance, technology acceptance, e-book, switching costs, 

SEM 

 

Technology Acceptance Model 

 

Technology Acceptance Model (TAM) is introduced by Davis (1989) and Davis, Bagozzi 

and Warshaw (1989) in order to explain why users adopt or do not adopt a new technology. 

Technology acceptance model is adapted from  the Theory of Reasoned Action (Fishbein 

and Ajzen, 1975). TAM is one of the most commonly used theory within the technology 

adoption context. TAM is a widely used and successful model to understand the consumers‘ 

acceptance, adoption and usage intention of new technologies. For example, banking 

technologies (Lee, 2009), smart phones (Park & Chen, 2007), e-health care system (Holden 

& Karsh, 2010), online purchasing (Ha and Stoel, 2009), wearable technologies (Chae, 2009; 

Turhan, 2012), and so on. Based on the TAM, the behavior of a person adopting a new 

technology will be affected by the beliefs of perceived usefulness and perceived ease of use. 

According to the TAM, these two variables determine one‘s behavioral intention to use a 

technology and actual use (see Figure 1) (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989).  
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Figure 1. Technology Acceptance Model 

 

Source: Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer 

technology: a comparison of two theoretical models. Management science, 35(8), 982-1003. 

 

 

Perceived Usefulness 

 

Perceived usefulness is described as ―the prospective user‟s subjective probability that using 

a specific application system will increase his or her performance‖ (Davis, 1989). Perceived 

usefulness expresses the beliefs of consumers that technology usage will improve the 

performance (Taylor & Todd, 1995). Perceived usefulness has been accepted as the most 

powerful variable for predicting technology usage intention and acceptance (Venkatesh et 

al., 2003; Featherman & Pavlou, 2003). The findings of major studies reveal the fact that 

perceived usefulness has positive impact on attitude towards using and behavioral intention 

to use technology (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; Mathieson, 1991; Taylor & Todd, 

1995; Pikkarainen et al., 2004; Liao et al., 2007; Park & Chen, 2007). Perceived usefulness 

commonly measured by four items and these are: productivity, effectiveness, performance 

and overall usefulness of new technology (Legris et al., 2003). 

 

Perceived Ease of Use 

 

Another factor, perceived ease of use in TAM, is described as ―the degree to which a person 

believes that using a particular system would be free of effort‖ (Davis, 1989). Although 

perceived usefulness predicts intentions to use, perceived ease of use is secondary and acts 

through perceived usefulness in TAM (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; Venkatesh& 

Davis, 2000). Keil, Beranek, & Konsynski (1995) indicate that usefulness is a more 

important factor than ease of use in determining technology usage. More interestingly, some 

studies do not consider ease of use as a determinant of expected future use (Subramanian, 

1994; Hu et al., 1999). Perceived ease of use is measured by six items in the original model, 

and these six items are: easiness to learn, controllability, clarity, flexibility, easy to become 

skillful, and overall easiness to use of new technology (Davis, 1989). 

 

 

Compatibility 

 

 

E-book technology changes traditional reading formats and expand existing product 

functions, so digitally published books constitutes basis as an innovative product. The most 

important factors that determine whether consumers are willing to adopt innovative products 

are product characteristics or properties compatibility (Rogers, 1983). Innovative products 

offer many functions that did not previously exist or improve original products to meet 

market needs and consumer preferences, making compatibility with previous related 

products an important factor in product development and improvement (Lai and Chang, 

2010). 
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Rogers (1995) identified compatibility ―is the degree to which an innovation is perceived as 

consistent with the existing values, past experiences, and needs of potential adopters”. A 

technology/innovation can be compatible or incompatible with sociocultural values, 

previously introduced ideas or the consumer needs (Rogers, 1995). Compatibility has a 

significant effect on consumer technology acceptance decision (Rogers, 1995, Taylor & 

Todd, 1995, Chau & Hu, 2001). Chau and Hu (2001) indicates that compatibility appeared to 

be significant determinant of perceived usefulness but not perceived ease of use. As a result, 

compatibility has an important role in the consumers‘ attitude towards adopting and using 

the technology. 

 

Status Quo Bias 

 

For a long while, decision makers are thought to be rational. But with the rise of the 

behavioral economics, it is accepted that economic agents are so far away from being 

rational. On the contrary, the customers are under the effects of some heuristics; which can 

cause biases while they are making decisions. 

One of the main heuristics is loss aversion, which explains the fact that losses loom larger 

than gains (Kahneman and Tversky, 1979). And one implication of the latter is that 

individuals have a strong tendency to remain at the status quo, because the disadvantages of 

leaving it loom larger than advantages (Kahneman et al, 1991). 

The theory of rational decision making under uncertainty, requires the individual to assign 

probabilities to the possible outcomes and to calibrate utilities to value these outcomes 

(Savage, 1954). The decision maker selects the alternative that offers the highest expected 

utility (Samuelson and Zeckhauser, 1988). But what makes the ―status quo‖ a bias; is that 

decision makers insist on the status quo position even if its expected utilities are less than the 

other options‘. 

 

E-Book Technology 

Technological advances in the past decade have revolutionized consumers‘ reading 

experiences (Jung et al, 2012). The emergence of e-books and e-reader technologies has 

changed the nature of publishing and the provision of books for both recreational reading 

and reading as part of the learning process (D‘Ambra et al, 2012). E-books are defined as 

―text in digital form, a book converted into digital form, digital reading material, a book in a 

computer file format, or an electronic file or words and images‖ (Rao, 2003).  

There are several research papers, which investigate the attitude towards e-book usage 

intention with the TAM model. We think that status quo bias may play a crucial role on 

adoption of the usage of e-book, with an effect on the TAM model. Thus, we construct our 

hypothesis as follows: 

H1: Status quo bias has a direct effect on user resistance. 

     H1a: Switching costs have a direct effect on user resistance. 

     H1b: Colleague opinion has a direct effect on user resistance. 

     H1c: Self-efficacy for change has a direct effect on user resistance. 

H2: User resistance has a direct effect on TAM. 

     H2a: User resistance has a direct effect on Use. 

     H2b: User resistance has a direct effect on Ease of Use. 

     H2c: User resistance has a direct effect on Compatibility. 
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H3: User resistance has a direct effect on Intention. 

H4: TAM has a direct effect on Behavioral Intention. 

     H4a: Perceived Usefulness has a direct effect on Behavioral Intention. 

     H4b: Perceived Ease of Use has a direct effect on Behavioral Intention. 

     H4c: Compatibility has a direct effect on Behavioral Intention. 

 

MEASUREMENTS OF CONSTRUCTS  

Status quo bias was generally measured with experiments. Kim and Kankanhalli (2009) were 

the firsts to develop a Likert scale for the status quo bias. They have defined status quo bias 

with a perspective of user resistance, with the effects of five factors (Perceived Value, 

Switching Costs, Colleague Opinion, Self-Efficacy for Change and Organizational Support). 

We applied adopted factors of this scale for measuring the status quo bias. The factors 

adopted were user resistance, switching costs, colleague opinion (as friends and family) and 

self-efficacy for change. 

TAM was measured applying the scale developed by Davis et al. (1989) (for Use, Ease of 

Use, and Intention) and Lai and Chang (2011) (for Compatibility factor).  

FINDINGS 

The questionnaire was applied to 241 respondents. 32.4% (78) of them were male and 67.6% 

(163) of them were female. 39.1% of them have never used an e-book before, and 30.3% of 

them have an e-book reader and are active users. 

The scales were subjected to reliability analysis first. The cronbach‘s alpha values were 

found to be above the threshold of 0.70, as remarked by Nunnaly and Bernstein (1994). 

Structural equation modeling was used to test the hypothesis of this research. The results 

show that, Colleague Opinion and Switching Costs have direct effects on User Resistance. 

User Resistance has direct negative effects on Perceived Use, Perceived Ease of Use, and 

Compatibility. Finally, Perceived Use, and Compatibility have positive direct effects on 

Behavioral Intention.  
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Figure 3: Testing Results of the Structural Model (showing t-values) 

The estimated values and structural equations of the model are shown below: 

UR = 0.37*SC – 0.49*CO – 0.0048*SE, R
2
 = 0.46 

PU = -0.87*UR, R
2
 = 0.75 

PEOU = -0.85*UR, R
2  

= 0.73 

C = -0.96*UR, R
2
 = 0.92 

BI = 0.44*U + 0.014*PEOU + 0.71*C, = 0.42 

The goodness of statistics of the tested model are as follows:  

Normed Fit Index (NFI) = 0.93 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.95 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.84 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.96 

Incremental Fit Index (IFI) = 0.96 

Relative Fit Index (RFI) = 0.92 

RMSEA = 0.079 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.75 
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                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.71 

 

Regarding the results, it shows that hypothesis 1a and 1b, 2a, 2b and 2c, 4a and 4c are 

supported; the others are rejected.  

 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

The aim of this paper was to see the possible effects of status quo bias on technology 

acceptance model, by investigating the adoption of usage of e-book. The findings of our 

research indicate that, status quo bias plays a critical role on the technology acceptance, as 

predicted before.  

User resistance does not have a direct effect on behavioral intention, but we may observe 

that user resistance strongly explains all the factors of the TAM.  

Perceived ease of use of e-book technology does not effect the intention to buy and use it, 

the reason of this could be that people do not have intention to use the e-book technology, 

even if they think that it is easy to use that technology. 

In future research, other technologies could be selected. 
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ÖZET 

Akıllı uzmanlaĢma, OECD (2013) tarafından bir bölgenin bilim ve teknoloji konusunda 

uzmanlaĢması, bölgenin büyümesi ve verimliliğinin artması iÑin fayda getirici politikaların 

tamamı olarak ifade edilmektedir. Bu ÑalıĢmanın amacı, bölgeler ve iĢletmeler bağlamında 

akıllı uzmanlaĢma kavramı ve RIS3 uygulama ve geliĢtirme süreÑlerinin aÑıklanmasıdır. 

Devamında Türkiye‘nin önde gelen kalkınma bölgelerinden biri olan TR41 (Bursa, 

EskiĢehir, Bilecik) incelenerek bölgesel kalkınma, RIS3 geliĢtirme ve uygulama süreÑleri 

esas alınarak mevcut durumun genel bir değerlendirmesi yapılmıĢtır. Akıllı uzmanlaĢma 

kavramına RIS3 perspektifinden bakıldığında TR41 Bölgesi sahip olduğu potansiyeli, güÑlü 

ve zayıf yönleriyle üzerinde tartıĢılması gereken önemli kalkınma bölgeleri arasında yer 

almaktadır. ĠĢletmelerin kendilerini geliĢtirebilmeleri ve rekabet edebilirlik düzeylerini 

artırabilmeleri, yalnızca bölgesel kalkınmaya bağlı değildir. ĠĢletmeler de kendi bünyelerinde 

Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmelidir. Ayrıca 

iĢletmelerin geleneksel tutumlardan uzak, yenilik ve geliĢmeye aÑık bir bakıĢ aÑısı 

benimsemeleri, akıllı uzmanlaĢma ve bölgesel kalkınma aÑısından büyük önem taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı uzmanlaĢma, Bölgesel Kalkınma. 

GĠRĠġ 

Akıllı uzmanlaĢma kavramı, Avrupa‘da 2008 küresel finansal krizinden önce ortaya 

ÑıkmıĢtır. Küresel finansal krizin Avrupa üzerindeki etkileri ise bu kavramın önemini gün 

geÑtikÑe artırmaya baĢlamıĢtır. BaĢlangıÑta bir akademik düĢünce olarak tartıĢılan bu 

kavram, zamanla bölgesel kalkınma faaliyetlerine yön veren ekonomik ve politik bir araÑ 

haline gelmiĢtir (McCann ve Ortega-ArgilÒs, 2014: 410). 

Dünyada ve Türkiye‘de akıllı uzmanlaĢma kavramı son yıllarda sıklıkla gündeme 

gelmektedir. Geleneksel yöntemlerden uzak, farklı ve yenilikÑi bu yaklaĢım, bölgesel 

düzeyde mukayeseli üstünlük sağlayabilecek öncelikli faaliyetlere odaklanan, Ar-Ge‘ye 

dayalı inovasyonu, yeni ürün geliĢtirmeyi, bilgi transferini, etkin müzakere sürecini ve 

kümelenmeyi teĢvik eden yaklaĢım ve stratejiler olarak belirtilmektedir (McCann ve Ortega-

ArgilÒs, 2016: 538; Nilsson, 2017: 157). Bölgesel inovasyon sistemleri ÑerÑevesinde, akıllı 

uzmanlaĢma yaklaĢım ve stratejilerinin iĢletmelerin inovasyon ve yeni ürün geliĢtirme 

sürecine, rekabet güÑlerinin artırılmasına önemli katkılar sunması beklenmektedir (Höglund 

ve Linton, 2018: 68). 

Pazarlama yönetimi sürecinde yer alan ekonomik, politik, teknolojik ve sosyo-kültürel Ñevre 

faktörlerindeki hızlı değiĢim, iĢletmelerin üretim ve pazarlama faaliyetlerini etkilemektedir. 

Ekonomik ve teknolojik Ñevre faktörleri kapsamında akıllı uzmanlaĢma yaklaĢımının 

bölgesel kalkınma ve büyüme politikalarına, dolayısıyla iĢletmelerin üretim ve pazarlama 

yönetimi süreÑlerine farklı bir bakıĢ aÑısı getirdiği görülmektedir. 

AKILLI UZMANLAġMA VE RIS3 GELĠġTĠRME SÜRECĠ 

Genel anlamda akıllı uzmanlaĢma, her bölgenin göreli olarak rekabet avantajı sağlayabilecek 

özelliklerini, önceliklerini, mukayeseli üstünlüklerini değerlendirmek; bu doğrultuda 
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yenilikÑilik odaklı büyüme stratejilerini belirlemek ve uygulamak olarak tanımlanabilir 

(Kaivo-Oja vd., 2017: 29). 

GeÑmiĢte olduğundan daha fazla inovasyona odaklanan akıllı uzmanlaĢma yaklaĢımının 

geleneksel yöntemlerden temel farklılıkları Ģöyle özetlenmektedir. Birincisi, belirli bir 

sektöre odaklanmak yerine belirli faaliyetlere odaklanma yoluna gidilmesidir. Ġkincisi ise, 

akıllı uzmanlaĢma stratejilerinin tasarlanması aĢamasında müzakere sürecinin kapsayıcı ve 

katılımcı bir nitelik taĢıması özelliğini göstermesidir (Kumral ve GüÑlü, 2015: 6). 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa 2020 Stratejisi‘nde, Ar-Ge ve yenilikÑilik 

kapasitesinin artırılması, verimliliğin iyileĢtirilmesi ve bölgeler arası geliĢmiĢlik 

farklılıklarının azaltılması hedeflerine yer verilmiĢtir. Bu hedefler doğrultusunda, akıllı 

büyüme ve akıllı uzmanlaĢma kavramları Avrupa 2020 Stratejisi‘nin odak noktasını 

oluĢturmuĢtur (European Comission, 2012). Bununla birlikte, ―Regional Research and 

Innovation Strategy for Smart Specialisation‖ (Akıllı UzmanlaĢma ĠÑin Bölgesel AraĢtırma 

ve Ġnovasyon Stratejisi) tasarlanmıĢtır. RIS3‘ün temel aĢamaları ve süreÑleri Tablo 1‘de 

özetlenmiĢtir (European Comission, 2012; MARKA, 2014: 5). 

Tablo 1: RIS3 Temel AĢamaları ve SüreÑleri 

RIS3 Stratejisi Temel 

AĢamaları 

RIS3 Temel Süreçleri 

Bölgesel koĢulların ve 

inovasyon potansiyelinin 

analizi. 

Bölgenin mevcut varlıklarının değerlendirilmesi, bölgesel 

rekabet üstünlüklerinin ve zayıflıklarının belirlenmesi, 

mevcut veri ve raporların incelenmesi. 

YönetiĢim: Katılımcılığın ve 

sahiplenmenin sağlanması. 

Kamu, özel sektör, üniversite ve araĢtırma kurumlarının bir 

araya gelmesi, beceri geliĢtirme, Ar-Ge iÑin gündemlerin 

oluĢturulması. 

Bölgenin geleceği iÑin 

vizyonun hazırlanması. 

Bölgesel kalkınma ile ilgili aÑık ve paylaĢılabilir bir 

vizyonun belirlenmesi, paydaĢların bu sürece etkin katılımı, 

iletiĢim ağının kurulması. 

Bölgesel geliĢim iÑin sınırlı 

sayıdaki önceliklerin 

belirlenmesi. 

Sosyal ve kurumsal yeniliklere değinen önceliklere dikkat 

edilmesi, bölgeye özgü özelliklerin ve genel konuların 

değerlendirilmesi. 

Birbiriyle uyumlu yol 

haritasının ve eylem planının 

hazırlanması. 

Temel kural ve araÑların organize edilmesi, finansman 

kaynaklarının belirlenmesi, her bir strateji iÑin uyumlu 

eylem planı, hedeflerin uygulanması. 

Ġzleme ve değerlendirme 

mekanizmalarının 

entegrasyonu. 

Her aĢamada yapılan faaliyetlerin izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve raporlanması. 

 

Tablo 1‘de gösterilen RIS3 temel aĢamaları ÑerÑevesinde atılacak adımlar, diğer uyumlu 

eylemlerle birlikte her bir bölgede inovasyon ve giriĢimciliği teĢvik eden sürdürülebilir, 

rekabetÑi iĢ ve iĢletmecilik ortamının oluĢturulması aÑısından büyük önem taĢımaktadır 

(European Comission, 2012). Bu nedenle, bölgesel kalkınma sistemlerinin temel öğelerinden 

biri olan RIS3 ile uyumlu üretim ve pazarlama stratejileri, inovasyon politikaları 

oluĢturmaya yönelik Ñabaların oldukÑa önemli olduğunu göstermektedir. 

RIS3, paydaĢların katılımını, bölgesel kaynaklar iÑin inovasyonu ve giriĢimciliği 

desteklemek iÑin yoğunlaĢmanın altını Ñizerek ve rekabet avantajlarını vurgulayarak her 

bölgenin özelliklerini ve benzersiz niteliklerini belirtmektedir. Aynı zamanda bölgesel bilgi 

sistemini pekiĢtirmekte, bilginin akıĢını en üst düzeye Ñıkarmakta ve yenilikÑiliğin 

faydalarını tüm bölgesel ekonomiye yayma eğilimi göstermektedir (Sandu, 2012: 239). 
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TR41 BÖLGESĠNĠN AKILLI UZMANLAġMA VE RIS3 BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Türkiye‘de kalkınma ajansları, bölgeler arasındaki dengesizlikler ile mücadele etmek ve 

bütüncül bir kalkınma sağlamak amacıyla oluĢturulmuĢ kuruluĢlardır. Bu kuruluĢların esas 

amacı kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında koordinasyon sağlayarak, bölgelerin 

mevcut kaynaklarının en etkin biÑimde kullanılmasını destekleyip yerel potansiyeli aÑığa 

Ñıkarmaktır. 

Êlke genelinde toplam 26 kalkınma ajansı bulunmaktadır. Bakanlar kurulu, bölgelerin 

değerlendirilmesi, bölge politikaların oluĢturulması ve Avrupa Birliği Bölgesel Ġstatistik 

Sistemi doğrultusunda ÑalıĢmaların gerÑekleĢmesi amacıyla Düzey 1 ve Düzey 2 olmak 

üzere ülke genelinde anlamlı istatistiki sınıflandırmalar oluĢturmuĢtur. 5449 Sayılı Kanun 

ÑerÑevesinde kalkınma ajansları, Düzey 2 bölgeleri esas alınarak kurulmaktadır. Bursa, 

EskiĢehir ve Bilecik illerini kapsayan TR41 Bölgesi Düzey 2 sınıflandırmasında yer 

almaktadır. ĠÑ Anadolu ile Marmara‘yı birbirine bağlayan bu bölgenin sanayi katma değeri 

aÑısından Ġstanbul‘dan sonra ikinci sırada yer aldığı belirtilmiĢtir. Toplam iĢletme sayısında 

ise Bursa, Ġstanbul‘dan sonra ülke genelinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu bölgede sanayi 

iĢletmeleri ve istihdam belli baĢlı sektörlerde yoğunlaĢmıĢtır. Sanayi iĢletmelerinin genel 

olarak sektörel dağılımı aĢağıda Tablo 2‘de gösterilmiĢtir (BEBKA, 2014). 

Tablo 2: TR41 Bölgesi Sektör Analizi 

TR41 Bölgesi 

Ġlleri 

Ana Sektörler Yükselen Sektörler 

Bursa Otomotiv, tekstil, turizm ve kültür, 

mobilya, metal makine, tarım ve 

gıda. 

Raylı sistemler, havacılık, savunma 

sektörleri. 

EskiĢehir Makine metal sanayi, havacılık, raylı 

sistemler, gıda sanayi, seramik, 

madencilik. 

Turizm, otomotiv sanayi, 

animasyon. 

Bilecik Seramik, mermer, gıda, tarım ve 

hayvancılık, turizm. 

 

 

Bir bölgenin mevcut potansiyelinin ölÑülmesi ve değerlendirilmesi iÑin etkili araÑları 

tasarlamak, uygulamak ve uygulama seÑeneklerini tam olarak anlamak iÑin akıllı 

uzmanlaĢma kavramının sektörel bütünleĢtirilmesi gerekmektedir. Sektörel yapıyla 

bütünleĢtirilmiĢ bir akıllı uzmanlaĢma, rekabet gücünü desteklemek, üretim ve pazarlama 

sorunlarını Ñözmek adına büyük fırsatlar sağlayacaktır (Sandu, 2012: 237). 

Günümüzde iĢletmeler, geleneksel bakıĢ aÑısını terk edip bilgi ve inovasyona dayalı yeni bir 

evriliĢ sürecine girmiĢlerdir. Bilgi ve inovasyon kavramı, ekonomik ve sosyal yapının; 

dolayısıyla ulusal ve bölgesel kalkınmanın temelini oluĢturmaktadır. Bölgesel bir inovasyon 

sistemine sahip olup yürütebilmek, Ar-Ge faaliyetleri ile birleĢerek ortaya bir bilgi 

Ñıkarmakta; bu bilgi ise iĢletmeler iÑin ürün veya hizmete dönüĢüp rekabet edebilirlik 

seviyesini yükselterek bölgesel refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmaktadır. TR41 

Bölgesi‘nin inovasyona dayalı alt yapı durumu Tablo 3‘te özetlenmiĢtir (T. C. Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, 2018). 

Tablo 3: TR41 Bölgesi Ġnovasyona Dayalı Alt Yapı Durumu 

TR41 Bölgesi Ġlleri Üniversite Sayısı Ar-Ge Merkezi 

Sayısı 

Tasarım Merkezi 

Sayısı 

Bursa 3 83 9 
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EskiĢehir 2 13 0 

Bilecik 1 3 0 

Toplam 6 99 9 

 

Bölgesel kalkınmada inovasyon odaklı büyümeye yönlendiren akıllı uzmanlaĢma 

politikalarının oluĢturulması sürecinde, kümelenme yoluyla fonksiyonel ekipler kurulmalıdır. 

Ekip ÑalıĢması sürecinde bölgenin coğrafi konumu, yerel potansiyeli, ÑeĢitli inovasyon 

göstergeleri analiz edilerek, yerel değerler, öncelikler, karĢılaĢtırmalı üstünlükler, uzmanlık 

alanları ve inovasyon yetenekleri saptanmalıdır (Foray, 2014: 493). 

YÖNTEM 

ÆalıĢmada akıllı uzmanlaĢma ve bölgesel kalkınma bağlamında inovasyon, Ar-Ge ve sınai 

mülkiyet kavramlarının önemi vurgulanarak konu ile ilgili mevcut literatür taranmıĢtır. 

Türkiye Ġstatistik Kurumu ve Türk Patent ve Marka Kurumu‘ndan elde edilen ikincil veriler 

betimsel araĢtırma yöntemi ile analiz edilmiĢtir. Betimsel araĢtırma, belirli bir konu ile ilgili 

gerekli analizleri gerÑekleĢtirmek, değerlendirmeler yapmak ve kavramlar arasındaki 

iliĢkileri ifade etmek iÑin kullanılan araĢtırma türüdür.  UlaĢılmak istenen sonuÑlar 

doğrultusunda en uygun yöntem olarak betimsel araĢtırma yöntemi tercih edilmiĢtir. Türk 

Patent ve Marka Kurumu‘ndan elde edilen veriler, TR41 Bölgesi‘ndeki sınai mülkiyet 

haklarını oluĢturan patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımın performans 

düzeyini ortaya koyup 2013 ve 2017 yılları arasındaki beĢ yıllık dönemi kapsamaktadır. 

Daha sonra TR41 Bölgesi‘ni oluĢturan illerin ana sektörleri ve potansiyeli yüksek sektörleri 

üzerine bir durum değerlendirmesi yapılmıĢtır. Ayrıca bu bölgedeki giriĢimcilik ve 

yenilikÑilik düzeyini ölÑmek adına Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin mevcut durumunu ortaya 

koyan sayısal veriler incelenmiĢtir. 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Akıllı uzmanlaĢma kapsamında TR41 Bölgesi‘nde gerÑekleĢtirilen plan ve programlar 

ÑerÑevesinde, her üÑ ilde de mevcut sektörlerin geliĢtirilmesine yönelik etkin ÑalıĢmalar 

yürütüldüğü gözlemlenmiĢtir. Ayrıca bu illerde potansiyeli yüksek sektörlerin önemine 

dikkat Ñekilerek bölgenin kalkınması aÑısından bu sektörlerin geliĢtirilmesine yönelik 

projeler devam etmektedir. Bu da TR41 Bölgesi‘nin geleceği aÑısından büyük fayda 

sağlamaktadır. 

Türkiye genelinde animasyon endüstrisinin öncü illerinden biri olan EskiĢehir, bu sektör iÑin 

önemli bir konuma ve potansiyele sahiptir. EskiĢehir Anadolu Êniversitesi bu potansiyelin 

geliĢmesine destek olan en önemli kuruluĢtur. Êniversite bünyesinde oluĢturulan stüdyolar 

ve animasyon Ar-Ge merkezi sektörün ilerlemesinde etkin rol oynamaktadır. EskiĢehir‘de bu 

endüstri ile ilgili yürütülen ÑalıĢmalar ve yatırımlar bölgenin kalkınması ve ivme kazanması 

aÑısından büyük önem taĢımaktadır. 

Ulusal ve bölgesel kalkınma aÑısından büyük önem taĢıyan kümelenme örnekleri, EskiĢehir 

ilinde oldukÑa fazla görülmektedir. Ulusal düzeyde ilk kümelenmelerden biri olan seramik 

iĢ, havacılık, raylı sistemler ve madencilik kümelenmeleri bölgenin geleceği aÑısından büyük 

bir değere sahiptir. Kümelenmeye önem verilmesi ve yaygın olarak görülmesi, TR41 

Bölgesi‘nin kalkınması iÑin doğru ve verimli ÑalıĢmalar yürütüldüğünü göstermektedir. 

TR41 Bölgesi sınai mülkiyet hakları ÑerÑevesinde incelendiğinde Bursa ilinin hem bölgesel 

hem de ulusal düzeyde en güÑlü performansa sahip illerden biri olduğu görülmüĢtür. Bu 

bölge inovasyon aÑısından göz önüne alındığında Bursa‘nın bölgesel kalkınmaya katkısı 

oldukÑa yüksektir. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bölgesel kalkınma, ulusal kalkınmanın gerÑekleĢmesi aÑısından temel oluĢturan bir öneme 

sahiptir. Bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesi, sahip olunan kaynakların en 

verimli Ģekilde kullanılması ve bütüncül bakıĢ aÑısıyla hareket edilmesi, bu amaÑları taĢıyan 

bir kuruluĢun varlığı ihtiyacını doğurmuĢtur. Bu da kalkınma ajanslarının günümüzdeki 

önemini ön plana Ñıkarmaktadır. SonuÑ olarak ulusal kalkınmanın sağlanması iÑin bölgesel 

düzeyde kalkınma faaliyetleri Ģarttır. Kalkınma ajansları ise bu faaliyetlerin gerÑekleĢmesini 

sağlayan temel yapı görevindedir. 

Bu ÑalıĢmanın sonuÑlarından bir diğeri ise akıllı uzmanlaĢma konusunda karĢılaĢılan veri 

eksikleridir.  Ġkincil veri araĢtırma sürecinde bölgesel istatistiklerin yetersiz olduğu 

saptanmıĢtır. Bu durum ise ÑalıĢma iÑin kısıt oluĢturmaktadır. Bölgesel istatistiki veriler, 

akıllı uzmanlaĢma ve bölgesel kalkınma aÑısından büyük önem taĢımaktadır. Bu verilerin 

varlığı daha sağlıklı kararlar alınmasını sağlayacağından bölgesel düzeyde yönetim bilgi 

sistemi oluĢturulması, doğru ve düzenli bilgi akıĢına sahip olunması ihtiyaÑların baĢında 

gelmektedir. 

ĠĢletmelerin kendilerini geliĢtirebilmeleri ve rekabet edebilirlik düzeylerini artırabilmeleri 

iÑin yalnızca bölgesel kalkınma yeterli değildir. ĠĢletmelerin de kendi bünyelerinde Ar-Ge ve 

inovasyona dayalı üretim ve pazarlama faaliyetlerini gerÑekleĢtirmesi gereklidir. Ayrıca 

iĢletmelerin geleneksel tutumları bir tarafa bırakıp yeniliğe ve geliĢime aÑık bir tutum 

sergilemesi akıllı uzmanlaĢma ve bölgesel kalkınma iÑin büyük önem taĢımaktadır. Bir diğer 

önemli husus ise iĢletmelerin kendi bünyelerinde akıllı uzmanlaĢma ve RIS3‘e uyumlu 

stratejiler oluĢturup uygulamaya geÑirebilmesidir. 
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TÜRKĠYE’DE BÜYÜK SANAYĠ FĠRMALARININ ATIK YÖNETĠMĠ 

AKTĠVĠTELERĠNĠN PROFĠLĠ 

Metehan Feridun Sorkun 

Yardımcı Doçent Doktor, Ġzmir Ekonomi Üniversitesi, metehan.sorkun@ieu.edu.tr  

Özet:  

Bu araĢtırma, Türkiye‘de faaliyet gösteren en büyük sanayi firmalarının atık yönetimi profillerini ortaya koymayı 

amaÑlamaktadır. Firmaların uzun vadeli rekabetÑiliklerini korumaları iÑin sürdürülebilir bir üretime sahip 

olmaları gerektiği son zamanlarda sıkÑa vurgulanmaktadır. Bu amaÑ doğrultusunda firmaların atık yönetimi 

aktiviteleri oldukÑa önem kazanmaktadır. Fakat atık yönetimi aktiviteleri de sürdürülebilirliğe yaptığı katkılar 

bakımından farklılık gösterdiğinden, firmaların atık yönetimi profillerinin ortaya konması önem taĢımaktadır. Bu 

ÑalıĢma, atık yönetimi hiyerarĢisini dikkate alarak Türkiye‘de faaliyet gösteren üÑ büyük sanayi firmasının 

(ArÑelik, Brisa, ve Êlker) atık yönetimi aktivitelerini incelemiĢtir. Yapılan inceleme sonucunda Türkiye‘de 

sanayi firmalarının atık yönetimi aktivitelerinin profili iyimser Ģekilde ortaya konmuĢtur. AraĢtırılan firmaların 

raporladığı atık yönetimi aktiviteleri incelendiğinde, genellikle firmaların atık oluĢumunun azaltılması ve 

engellenmesi üzerinde yoğunlaĢtığı görülmüĢ, fakat bu aktivitelerin etkisinin genellikle düĢük kaldığı tespit 

edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: atık yönetimi, sürdürülebilir üretim; geri dönüĢüm; geri kazanım; tersine lojistik 

 

THE PROFILE OF BIG MANUFACTURING FIRMS’ WASTE MANAGEMENT 

ACTIVITIES IN TURKEY  

Abstract: 

This study aims to uncover the profile of the largest Turkish industrial companies‘ waste management activities. 

It has been highly emphasized that firms should achieve sustainability for their long-term survival, for which the 

effectiveness of waste management activities are important. Considering that waste management activities differ 

between each other in terms of the benefits they provide, it is important to show the profile of firms‘ waste 

management activities. For this purpose, this study has examined the three major manufacturing companies 

operating in Turkey (ArÑelik, Brisa, and Êlker) with respect to the waste management hierarchy. This 

examination reveals the waste management profile of manufacturing firms in Turkey with an optimistic approach. 

The findings show that the waste management activities reported by case firms usually focus on eliminating or 

reducing waste; however their impacts are found limited. 

Keywords: waste management, sustainable production; recycling; product recovery; reverse logistics  
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GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

ĠĢletmelerin uzun vadede rekabetÑiliğini koruyabilmesinde faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasının 

önemli bir rolü vardır (Rodriguez vd., 2002: 140). Yapılan ÑalıĢmalar, sürdürülebilirliğe yapılan 

yatırımın iĢletmelerin ana amacı olan kar elde etme hedefiyle ÑeliĢmediğini, aksine iĢletmelerin 

finansal performansını (Kaymak ve ÆerikÑioğlu, 2017) ve marka imajını güÑlendirtilerek karlılığını 

arttırdığını ortaya koymuĢtur (Epstein and Roy, 2001: 598). Nispeten yeni geliĢen bu olguyu 

özümsemeyi baĢarabilen büyük sanayi firmaları, aktivitelerini daha sürdürülebilir hale getirmek iÑin 

Ñaba sarf etmektedir. Ézellikle, atık yönetimi konusunun sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk 

ÑerÑevesinde önem kazandığı gözlemlenmektedir.    

 

Sanayi firmalarının iĢlemlerinde sürdürülebilirliği sağlaması iÑin atık yönetimine sahip olmaları 

gerektiği genel kabul gören bir fikir olmuĢtur (Epstein and Roy, 2001). Bu aĢamada, yürütülen atık 

yönetimi (tersine lojistik) aktivitelerinin sürdürülebilirliğe yaptığı katkı bakımından 

derecelendirilmesi araĢtırılmaya değer bir konu olarak göze Ñarpmaktadır. Éncelikle, sürdürülebilirlik 

ve sosyal sorumluluk konularında önderlik yapabilecek sanayi firmalarının atık yönetimi 

aktivitelerinin oluĢturduğu katma değerin analiz edilmesi ülkemizde sanayi firmalarının atık yönetimi 

etkinliğinin ne durumda olduğu hakkında bilgi verebilecek ve bu etkinliğin nasıl geliĢtirilmesi 

gerektiği hakkında faydalı Ñıkarımlar yapılabilmesini sağlayacaktır.    

 

Bu ÑalıĢma, Türkiye‘de sanayi firmalarının yürüttüğü atık yönetimi aktivitelerinin profilini ve 

iĢlemlerinin sürdürülebilirliğine yaptığı etkiyi ortaya koymayı amaÑlamaktadır. Bu amaÑla, 

Türkiye‘de faaliyet gösteren üÑ büyük sanayi firmasının (ArÑelik, Brisa ve Êlker) raporladıkları atık 

yönetim aktiviteleri, Gertsakis ve Lewis (2003) tarafından geliĢtirilen atık yönetimi hiyerarĢisi dikkate 

alınarak incelenmiĢtir. Yapılan inceleme sonucunda en iyimser bakıĢ aÑısıyla Türkiye‘de sanayi 

firmalarının atık yönetimi aktivitelerinin etkinliği ortaya konmuĢ ve bu etkinliğin arttırılması iÑin 

alınabilecek aksiyonlar tartıĢılmıĢtır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Atık yönetimi hiyerarĢisi, atıkların en Ñok tercih edilen Ģekilde değerlendirilmesinden en az tercih 

edilen Ģekilde değerlendirilmesine iliĢkin aksiyonları aĢağıda Tablo 1‘de görüleceği üzere yukarıdan 

aĢağıya doğru listelemektedir (Gertsakis ve Lewis, 2003).     

Tablo 1. Atık Yönetimi HiyerarĢisi 

Aksiyon Amaç  

Azaltma Atık OluĢumunun Énlenmesi En Ñok tercih edilen 

Yeniden Kullanma Tamir, 2. El SatıĢ; Yeniden Êretim; BağıĢ  

Geri DönüĢtürme Temel Materyallerin Elde Edilmesi 

Geri Kazanma Enerji Elde Edilmesi 

Bertaraf Etme Æevreye Duyarlı ġekilde Atıkların Bertaraf Edilmesi  En az tercih edilen 

Yukarıda görüleceği üzere atık yönetiminde en tercih edilen yöntem önceden önlemler alınarak 

mümkünse atık oluĢumunun engellenmesidir. Bu amaÑ doğrultusunda atık oluĢumu tamamıyla 

engellenemese bile önceden alınan tedbirlerle bu miktarın asgari seviyeye Ñekilmesi 

hedeflenmektedir. Atık yönetimi hiyerarĢisinde ikinci en Ñok tercih edilen yöntem yeniden 

kulanımdır. Érneğin, ürün ömrü bitmiĢ ürün parÑalarının tamir edilmesi veya büyük hasar görmüĢ 

ürünlerin halen fonksiyonlarını yerine getirebilen parÑalarının yeni üretilen ürünlerde 

değerlendirilmesi yeniden kullanıma örnek teĢkil edebilir (Fleischmann vd., 1997: 3). HiyerarĢinin bir 

alt seviyesinde yer alan geri dönüĢtürme aktivitesinde ise artık üretiliĢ amaÑ fonksiyonunu kaybetmiĢ 

ürünlerden cam, kÍğıt, plastik, metal vb. temel materyaller elde edilmesi hedeflenir. Bu elde edilen 

materyaller daha sonra yeni üretilecek ürünler iÑin hammadde olarak kullanılabilecektir (Thierry vd., 

1995: 120). OluĢan atıklar geri dönüĢtürülemiyorsa, hiyerarĢinin dördüncü kademesinde görüleceği 

üzere atıklar ÑeĢitli kimyasal süreÑlerden geÑirilerek enerji elde edilmesi hedeflenir (Thormark, 2001: 

116). Eğer oluĢan atıklardan enerji de elde edilmesi mümkün değilse, Ñevreye duyarlı Ģekilde bertaraf 

edilmesi gerekir.    

TASARIM VE YÖNTEM 

Bu ÑalıĢmanın amacı olan Türkiye‘de faaliyet gösteren en büyük sanayi firmalarının atık yönetimi 

profillerini ortaya koymak iÑin BĠST Sürdürülebilirlik Endeksi‘nde yer alan sanayi Ģirketleri arasından 

örneklem yapılması uygun bulunmuĢtur. BĠST Sürdürülebilirlik Endeksi‘nde yer almak gönüllülük 

esasına dayandığı iÑin bu endekste yer alan Ģirketlerin atık yönetimi ÑerÑevesinde yaptıkları 
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faaliyetleri Ģeffaf bir Ģekilde raporlayacakları varsayılmıĢ; böylece araĢtırma sorularına daha güvenilir 

cevaplar bulunabileceği düĢünülmüĢtür. Érneklem yapılan Ģirketlerin farklı sanayi sektörlerinde yer 

almasına dikkat edilmiĢ ve ayrıca örneklenen Ģirketlerin aynı kiĢi veya gruba ait olmamasına özen 

gösterilmiĢtir. Bu ÑerÑevede, ArÑelik, Brisa ve Êlker firmalarının örneklem olarak seÑilmesine karar 

verilmiĢtir. Elektronik, otomotiv ve gıda sektörlerinde bu firmaların faaliyet göstermesi sayesinde atık 

yönetimi aktivitelerinin geniĢ bir yelpazede değerlendirilebileceği düĢünülmüĢtür. ArÑelik, Brisa ve 

Êlker‘in en güncel yayınları olan 2016 yılı sürdürülebilirlik raporları, bu Ģirketlerin atık yönetimi 

aktivitelerinin incelenmesinde temel referans kaynak olarak kullanılmıĢtır.  Bu raporların incelenmesi 

sonucunda, ArÑelik, Brisa ve Êlker‘in atık yönetimi ÑerÑevesinde gerÑekleĢtirdiği aktiviteler 

değerlendirilerek atık yönetimi hiyerarĢisinde pozisyonlandırılmıĢ ve etkisi tartıĢılmıĢtır. 

 

BULGULAR  
AĢağıda, ArÑelik‘in 2016 yılında atık yönetimi ÑerÑevesinde yaptığı aktiviteler, atık hiyerarĢisi 

ÑerÑevesinde listelenmiĢtir:  

 

Azaltma: 

Hammadde ve malzeme sarfiyatında % 2 oranında azalma, 

Kullanım kılavuzunda kullanılan sayfa sayısının düĢürülerek 920.000 kg kÍğıt tasarrufu, 

Tehlikeli atık miktarında % 2 oranında azalma, 

500 litre bor yağı kullanımının engellenmesi, 

Yeni teknoloji ürünlerle daha az su ve elektrik kullanımı. 

 

Yeniden Kullanım: 

AhĢap paletlerin metal kutularla değiĢtirilerek daha Ñok sayıda kullanılabilmesi, 

Suyun yeniden kullanımı. 

 

Geri Dönüşüm: 

Tehlikeli atıkların geri dönüĢümünün % 5 oranında artması, 

Kullanılan karton ambalajların %60‘ının geri kazanılmıĢ malzemeden olması, 

Tesislerde 4,19 ton evsel cam atık, 53,13 ton kÍğıt, 1,30 ton metal atık ve 4,44 ton plastik atık 

toplanması, 

Êrünlerin %90‘a yaklaĢan oranlarda geri dönüĢtürülebilir malzemeden oluĢması, 

AEEE (atık elektrik elektronik eĢya) iÑin 2 geri dönüĢüm tesisine sahip olunması, 

Bayiler tarafından tüketicilerden toplanan ürünlerin geri dönüĢtürülmesi.   

 

ArÑelik‘in atık yönetimi aktivitelerine bakıldığında, atık oluĢumunun engellenmesinin ve oluĢan 

atıkların geri dönüĢümünün sağlanmasının en aktif aktiviteler olduğu dikkat Ñekmektedir. Ézellikle 

ürünlerde yeni teknoloji kullanımının atık oluĢumunu engellemede etkili bir geliĢme olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. Ayrıca, ürünlerin kullanım kılavuzlarında yapılan değiĢiklikle kullanılan sayfa sayısının 

düĢürülmesi etkili bir adımdır. ArÑelik‘in ileri düzeyde geri dönüĢüm aktivitelerini de yürüttüğü göze 

Ñarpmaktadır. Yüksek oranda yapılan geri dönüĢüm, bertaraf edilmesi gereken atık miktarını oldukÑa 

düĢürmüĢtür. Fakat atıkların yeniden kullanımına dair Ñok sayıda ve etkili aktive raporlanmaması bu 

konuda ArÑelik‘in daha Ñok geliĢme göstermesi gerektiği sonucunu ortaya ÑıkarmıĢtır.   

  

AĢağıda, Brisa‘nın 2016 yılında atık yönetimi ÑerÑevesinde yaptığı aktiviteler, atık hiyerarĢisi 

ÑerÑevesinde listelenmiĢtir: 

 

Azaltma: 

Kuyu suyu tüketiminin 2008 yılına göre %49 oranında azaltılması, 

Tehlikeli atık miktarında 2010 yılına göre %31 oranında iyileĢme, 

YeĢil Ofis Uygulaması kapsamında ofislerde kullanılan organik ve plastik atık miktarlarının azalması, 

Ġzmit yemekhanesinde plastik bardak yerine cam bardak kullanılarak plastik kullanımının 21 ton 

azaltılması, 

ÆalıĢanların eğitim materyallerinin dijitalleĢtirilmesiyle 60000 A4 kÍğıt tasarrufu.    

 

Yeniden Kullanım: 

―Bandag‖ kaplama hizmetiyle hurda lastiklerin yeniden kullanılabilmesi, 

Fabrikada uygulanan ―Sıfır Atık‖ projesi ile atılan atıkların yeniden kullanılması. 

 

Geri Dönüşüm: 
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Émrünü tamamlamıĢ 87.000 ton lastiğin toplanması ve geri dönüĢtürülmesi, 

3 ton ambalaj atığının geri dönüĢtürülmesine katkıda bulunulması. 

 

Bertaraf Etme: 

Atık suların biyolojik arıtma tesisinde arıtılarak Ġzmit Su ve Kanalizasyon Ġdaresi kollektörüne deĢarj 

edilmesi. 

 

Brisa‘nın atık yönetimi aktivitelerinin ArÑelik‘inkine benzer olarak atık oluĢumunu azaltma hedefine 

yoğunlaĢtığı tespit edilmiĢtir. Ézelikle, su ve tehlikeli atık miktarlarının azaltılması göze Ñarpan 

aktivitelerdir. Bu kapsamda yer alan diğer aktiviteler ise ofis bazında kaldığından atık oluĢumunun 

engellenmesine etkisi pek yüksek olmayan ama anlamlı aktivitelerdir. Yeniden kullanım konusunda 

geliĢtirilen lastik kaplama teknolojisinin ise etkisi büyüktür. Aynı Ģekilde geri dönüĢüm ÑerÑevesinde 

önemli sayıda lastiğin ve ambalajın toplanması dikkat Ñekmektedir.    

 

AĢağıda, Êlker‘in 2016 yılında atık yönetimi ÑerÑevesinde yaptığı aktiviteler, atık hiyerarĢisi 

ÑerÑevesinde listelenmiĢtir: 

 

Azaltma: 

Birim üretim baĢına su tüketiminin 2015 yılına göre %10 oranında azaltılması, 

Æöp alanlarına giden atıkların 2015 yılına göre %9 oranında düĢürülmesi, 

Plastik ambalaj firelerinin 2015 yılına göre %7 oranında azaltılması, 

Tehlikeli atıkların oranının %1‘e düĢürülmesi. 

 

Yeniden Kullanım: 

%27 oranında atığın hayvan yemi olarak üreticilere gönderilerek yan ürün olarak yeniden 

kullanılması. 

 

Geri Dönüşüm: 

Geri dönüĢtürülen atık oranının %62‘ye Ñıkarılması, 

22.000 kÍğıt ton ambalajın toplanarak geri kazanılması.   

Geri Kazanım: 

%1 oranında atığın enerji olarak geri kazanılması. 

Bertaraf Etme: 

Atık suların mevzuatına uygun olarak deĢarj edilmesi. 

Son olarak Êlker‘in atık yönetimi aktivitelerine bakıldığında, atık oluĢumunun azalması iÑin Ñekilen 

kuyu su miktarının önemli düzeyde düĢmesi dikkat Ñekmektedir. Atıkların hayvan yemi olarak 

yeniden kullanımıyla Êlker, ileri ürün akıĢını desteklemektedir. Bunun yanı sıra, %62 oranında atığın 

geri dönüĢtürülmesi azımsanmayacak bir rakam olarak göze Ñarpmaktadır. Ayrıca incelenen firmalar 

iÑinde yalnız Êlker‘in az da olsa atıkları enerjiye dönüĢtürdüğü tespit edilmiĢtir. 

SONUÇ 

Türkiye‘nin üÑ büyük sanayi firması olan ArÑelik, Brisa ve Êlker‘in atık yönetimi aktiviteleri bu 

ÑalıĢma tarafından incelenmiĢtir. Yapılan inceleme sonucunda Türkiye‘deki sanayi firmalarının atık 

yönetimlerinin profili en iyimser Ģekilde sunulmuĢtur. AraĢtırmada elde edilen bulgular pek Ñok 

önemli Ñıkarım yapmaya olanak vermektedir. Éncelikle, her ne kadar bu üÑ büyük sanayi firması ayrı 

sektörlerde faaliyet gösterse de atık yönetimi profillerinin benzer yapıda olduğu ortaya konmuĢtur. 

Ġncelenen bu üÑ üreticinin atık yönetimi aktivitelerinin atık oluĢumunu engellemeye yönelik olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu durum, atıkların oluĢumunun engellenmesi adına yapılan aktivitelerin Tablo 1‘de 

gösterildiği üzere en Ñok tercih edilen nitelikte olması dolayısıyla sevindiricidir; fakat bu aktivitelerin 

etkisinin firmalar tarafından yüksek tutulabilmesi de bir o kadar önemlidir. Bu noktada, atık su 

tüketiminin azaltılması olumlu bir geliĢme olarak gözükmektedir; fakat diğer pek Ñok atık 

oluĢumunun engellenmesi adına yapılan aktivitelerin etki boyutunda Ñok güÑlü olmadığı 

gözükmektedir.  

 

Geri dönüĢüm aktivitelerinde her üÑ firmanın da etkisi yüksek aktiviteler yürüttüğü, dolayısıyla 

baĢarılı olduğu rahatlıkla söylenebilir; fakat atıkların yeniden kullanılmasına dair yürütülen 

faaliyetlerin az sayıda olması dikkat Ñekmektedir. Yalnız Brisa‘nın lastik kaplama teknolojisinin 

lastiklerin yeniden kullanılmasını sağlaması yönüyle etkisi yüksek bir yeniden kullanım aktivitesi 

olarak göze Ñarpmaktadır. Geri dönüĢüm aktivitelerinde sağlanan baĢarı paralelinde atıkların yeniden 

yüksek kullanımının sağlanacağı projelerin üretimine de üreticilerimiz önem vermelidir.  



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

831 

 

Bu araĢtırmada örneklenen sanayi Ģirket sayısının az olması dolayısıyla elde edilen sonuÑların 

doğrulanabilmesi iÑin daha Ñok sanayi Ģirketinin analiz edildiği ÑalıĢmalara ihtiyaÑ vardır. Ézellikle, 

aynı sektörde faaliyet gösteren sanayi firmalarının incelenmesi daha ilginÑ sonuÑlar ortaya 

koyabilecektir. Veri setinin büyümesiyle ÑeĢitli istatistiksel ve sayısal yöntemler kullanılabilecek ve 

böylece daha farklı ve kapsamlı sonuÑlara ulaĢılabilecektir. Bunun yanı sıra, incelenen Ģirketlerin 

diğer ülkelerde aynı sektörlerde faaliyet gösteren Ģirketlerle karĢılaĢtırılması, ülkemizde Ģirketlerin 

atık yönetimi konusu hakkında ne kadar baĢarılı ve etkin olduğu hakkında bilgi verebilecektir. Ayrıca, 

bu araĢtırmada incelenen Ģirketlerin Türkiye‘nin en gözde sanayi Ģirketleri olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, araĢtırma sonuÑlarının atık yönetimi konusunda ülkemizdeki sanayi Ģirketlerinin 

genel durumunu belki yansıtamayabilecektir ama en azından bu konuda ülkemiz adına üst limiti 

göstererek bir fayda sunmaktadır.    
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Abstract 

The structure of operating costs of Turkish manufacturing firms between years 1995 and 2014 is tested in terms 

of their ―rigidity‖ in this paper. Rigidity is defined as the proportion of fixed costs to variable costs in cost 

structures. Additionally, the effect of demand uncertainty as measured by the standard deviation of net sales on 

the cost structure of operating costs is also tested. Results support that higher levels of demand uncertainty are 

associated with higher portions of fixed costs in the cost structure. 

Keywords: Cost structure, cost rigidity, demand uncertainty, cost behavior 

 

Talep Belirsizliğinin Türk Ġmalat Firmalarının Maliyet Yapısı Üzerindeki Etkisi 

 

Özet 

Bu ÑalıĢmada, Türkiye‘de 1995-2014 döneminde faaliyet gösteren halka aÑık imalat firmalarının, faaliyet 

giderlerinin yapısı ―maliyet katılığı‖ kavramı aÑısından incelenmektedir. Maliyet katılığı kavramı, firmaların sabit 

maliyetlerinin değiĢken maliyetlerine oranı olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca net satıĢların standart sapması ile 

hesaplanan talep belirsizliğinin, faaliyet giderlerinin maliyet yapısı üzerine olan etkisi de test edilmiĢtir. Analiz 

sonuÑlarına göre maliyet yapısı iÑerisinde sabit maliyetlerin oranının artmasının ya da daha katı maliyet yapısının, 

imalat firmaları iÑin daha fazla talep belirsizliği kaynaklı olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Maliyet yapısı, maliyet katılığı, talep belirsizliği, maliyet davranıĢı  

 

 

1. INTRODUCTION 

Understanding cost structure is crucial. Because it affects nearly all performance measures. Banker 

and Byzalov (2014) claim that understanding the cost structure and asymmetric cost behavior 

constitutes a new way of thinking not only about costs but also about earnings. Hence understanding 

the cost structure is one of the main pillars of budgeting. 

It is posited in cost accounting textbooks that firms which have a higher portion of fixed costs in their 

cost structure, are more vulnerable to losses (Horngren et al. 2012). This implies that firms that are 

confronted with uncertainty would choose more elastic cost structure. However, this textbook 

knowledge out of intuition needs to be checked as stated by many authors (Banker, Byzalov and 

Plehn-Dujowich, 2014). Many attempts have been made to unravel the topic.  

Although the cost structure is an important issue in understanding cost behavior of Turkish 

manufacturing firms, no study was conducted about Turkish firms on this topic in the literature. This 

paper will be the first to relate cost structure of manufacturing firms and demand uncertainty for 

Turkish firms.  

The aim of this paper is to examine the effect of demand uncertainty on the cost structure of Turkish 

firms. 147 Turkish manufacturing firms‘, from 13 industries, financial statements data are analyzed 

between 1995 and 2014. In the framework of cost rigidity literature, uncertainty variables are included 

in different models as interaction terms for presenting the mediating effect of demand uncertainty on 

the cost structure. Due to the panel structure of data, models are estimated by using panel data 

techniques.  
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The remainder of the paper proceeds as follows: In the next section a relevant literature on cost 

rigidity is summarized. ―Methodology and Data‖ section introduces the model and variables. Also 

hypotheses of study are developed and data gathering process is explained in detail in this section. 

Findings of the paper are presented in ―Results‖ section and finally ―Conclusion‖ section concludes 

by summarizing and discussing the findings.  

 

2. LITERATURE REVIEW 

One of the earliest work to question the relevance of volume-based cost drivers was carried out by 

Banker and Johnston (1993). Although their analysis did not aim at testing the proportionality 

assumption of activity volume and costs, they report that besides volume-based cost drivers, 

operations-based drivers are also significant in the airline industry. The implicit assumption that 

overhead costs are strictly proportional to activity volume was first tested by Noreen and Soderstrom 

(1994). They report that long run overhead costs are not proportional to activity and average cost 

declines with activity. In their following work, Noreen and Soderstrom (1997) examined the time 

series behavior of overhead costs. They report that very small portion of overhead costs is made up of 

variable costs (averaging around 20% for the years examined). This implies that costing systems that 

assume proportionality are likely to yield higher costs which will shadow the decision making and 

performance evaluation processes. Anderson, Banker, and Janakiraman (2003) was the first to name 

the diversion from proportionality hypothesis as cost stickiness in their work. Since then there is a 

bunch of literature (i.e. Calleja, Steliaros, and Thomas (2006), Balakrishnan and Gruca (2008), Banker 

and Byzalov (2014)) examining whether costs present a sticky or anti-sticky behavior.  

The notion that the ratio of variable costs to fixed costs in the cost structure increases as firms face 

higher uncertainty is also implied by the real option theory. The role of uncertainty in cost behavior 

was investigated by Kallapur and Eldenburg (2005). Utilizing the real option theory, the authors 

focused on contribution margin uncertainty and argue that managers would prefer technologies with 

higher variable costs and lower fixed costs as uncertainty increases. This result is in line with the 

conventional thought.    

Banker et al. (2014) investigated the role of demand uncertainty on cost structure and cost behavior 

both empirically and analytically. Banker et al. (2014) tested their hypothesis empirically at the firm 

level and industry level. As they include interaction term which captures the effect of demand 

uncertainty, slope β decreases which reveals that demand uncertainty and cost rigidity have a positive 

association. Their results show that firms and industries which face more demand uncertainty have a 

cost structure with higher portions of fixed costs and lower variable costs.  

One recent research on cost behavior was conducted by Holzhacker, Krishnan and Mahlendorf (2015). 

Using California hospitals' data, they investigated the effect of demand uncertainty and financial risk 

on cost behavior. Furthermore, they investigated the mediation effect of three resource procurement 

choices, namely: outsourcing, leasing and hiring contract labor, on the cost structure. They conclude 

that demand uncertainty and financial risk are two important factors determining cost structure and 

that both of these factors increase the cost elasticity.  

3. METHODOLOGY AND DATA 

Banker et al. (2014) set up a cost model of two components: a fixed component, which was decided 

before the demand, has been observed (ex-ante) and a variable component, which was decided after 

the demand realization. They argue that firms with higher demand uncertainty have short-run cost 

structure with higher fixed costs and lower variable costs, which they call as a more "rigid" cost 

structure. This is caused by the optimal respond of managers on capacity choices to increased demand 

uncertainty. In the case of demand uncertainty, both exceptionally high and low demands become 

likely. In the case of exceptionally high demand realizations, fixed inputs will not be sufficient, and 

congestion cost will be incurred. To relieve this congestion in case of high demand realization, 

managers need to increase the proportion of fixed input which leads to a more rigid cost structure. In 

the case of exceptionally low demands, the variable portion of cost structure will shrink, but the fixed 

portion will remain constant since it was decided before the demand realization. Hence the proportion 

of fixed input to variable input will be higher leading to again a more rigid cost structure. Thus, we 

can express our hypotheses as follows: 
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H0: Firms have more rigid cost structure as demand uncertainty increases.  

Banker et al. (2014) characterize cost behavior in terms of ―cost rigidity." They define cost rigidity as 

the "mix of fixed and variable costs in the short run cost structure of the firm." The degree of cost 

rigidity is measured by the estimation of the following equation: 

Equation 1: 

  𝑛               𝑛            𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜  𝑎𝑟 𝑎   𝑠          

The slope β2 in the regression of changes in sales on changes in costs is the measure of cost rigidity.  

Since the regression variables are expressed in log changes, β2 indicates the percentage change in cost 

for a 1% change in sales. A less rigid short-run cost structure is associated with a greater slope β2, 

where costs are subjected to a change in a greater extent for the same degree of change in sales.  

To test the effect of demand uncertainty on the cost structure, we decomposed the slope β2 in Equation 

1 which is the measure of cost rigidity by including an interaction variable (UNCERTx∆lnSALES) 

into Equation 1. 

Equation 2: 

  𝑛               𝑛             𝑛                    𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜  𝑎𝑟 𝑎   𝑠         
       

The dependent variable of the model   𝑛        is calculated as the log-change of operating costs for 

firm i, from year t-1 to year t.   𝑛         is calculated as log-change of net sales for firm i, from 

year t-1 to year t. We used deflated operating costs and net sales following prior studies like Anderson 

et al. (2003), Kallapur and Eldenburg (2005), Banker et al. (2014). The impact of inflation on 

financial variables were removed by deflating all years to 1998 values by using appropriate 

coefficients of GDP deflator taken from World Bank.  

Our uncertainty measure is UNCERT. UNCERT is the nominal values for each firm demand 

uncertainty during the sample period and is calculated as the standard deviation of log-changes in 

sales (  𝑛        ) in the entire sample period. So UNCERT is a time-invariant variable and unique 

to firms in all period. Our control variable is GDP growth used to capture the macroeconomic effects 

on the cost structure. 

In this model    and    together measures the degree of cost rigidity. In the extreme case when there 

is no uncertainty,        will be equal to   , and as    is significant,    will be moderated. Thus, the 

    will be the focus of interest in our analysis which indicates the effect of demand uncertainty on the 

cost structure.  

After introducing our model and variables, we can modify and reformulate our H0 hypotheses as 

follows:  

H0a:    is negative when UNCERT interacts with   𝑛      which indicates that firms have more 

rigid cost structure as demand uncertainty increases.  

Our sample consists of Turkish manufacturing firms between 1995 and 2014.  We went through 

several elimination procedures. Firstly, since our model requires working with differences from the 

previous period to current period, firms whose current or lagged operating costs or sales data are 

missing were discarded for that specific period from the sample. In line with the literature (Banker et 

al. (2014), Anderson et al. (2003)) firm-year observations which have an operating loss (i.e., operating 

costs exceed sales) were also discarded. Since our ―uncertainty‖ measure is calculated as the standard 

deviation of sales, following Banker et al. (2014), we discarded firms with less than ten years of sales 

data from our sample. Finally, to eliminate the effect of outlier observations on the results, 1 percent 

of each tail of sample were also discarded. The elimination of outliers enhanced the skewness and 

kurtosis of variables. The elimination procedure yielded 147 Turkish manufacturing firms from 13 

industries through 20 years between 1995 and 2014 and 2.656 firm-year observations. The descriptive 

statistics are presented in Table 1. 
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Table 1 - Descriptive Statistics 

 Mean  Median  Max.  Min.  St.Dev. 

Dependent variable   

∆lnCOS 0.013 0.017 0.847 -0.799 0.230 

Independent variables  

∆lnSALES 0.002 0.015 0.732 -1.074 0.240 

UNCERT 0.273 0.225 1.127 0.100 0.162 

4. RESULTS 

Considering the panel structure of our data, we estimated our model by using panel data techniques 

over pooled OLS. Fixed effect specification with cross section GLS weights were employed in our 

regressions to control for firm-specific and time-invariant factors. Moreover, to control for cross-

section heteroscedasticity, cross section weights were used. Regression results are presented in Table 

2. 

In Model 0, the log-change of deflated net sales (∆lnSALES) is regressed against the log-change of 

deflated operating costs (∆lnCOST) and the control variable GDP growth was also included. This 

model is used to test the cost structure of the firms in the sample. In other words, how much ―rigid‖ is 

the operating costs of the firms is tested by this model. Results show that    is equal to 0.45 which 

indicates that a 1% change in the sales results in an average of 0.45% change in operating costs in the 

same direction.  

The main aim of this study is to test the effect of demand uncertainty on the cost structure of firms. 

Thus, uncertainty variable is included in the models as interaction term. Model 1 tests the main 

hypotheses that cost structure becomes more rigid as the demand uncertainty increase. The 

significantly negative coefficient of    of -0.248 (t statistics -2.829) for the interaction term supports 

our hypotheses.  

Table 2 – Regression Results 

Variables Model 0 Model 1 

Dependent Variable 
  

∆lnCOST   

Independent Variables 
  

Intercept 0.003 0.002 

 
(0.717) (0.579) 

∆lnSALES 0.447 0.526 

 

(29.346)*** (16.936)*** 

∆lnSALES*UNCERT 

 
-0.248 

  
(-2.829)*** 

GDPgrowth 0.229 0.222 

 
(3.139)*** (3.027)*** 

Adjusted R-Square 0.295 0.299 
 Significance at the 10% level using a one-tailed test. 

  Significance at the 5% level using a one-tailed test.  

   Significance at the 1% level using a one-tailed test. 

 

5. CONCLUSION 

The motivation of this study is to understand the cost structure under uncertainty circumstances for a 

sample of Turkish manufacturing firms. For this purpose, 147 Turkish manufacturing firms‘ financial 

statements are used between 1995 and 2014. Due to the panel structure of data, models are estimated 

by using panel data techniques. Fixed effect specification with cross section GLS weights was 

employed in all regressions. 

The first findings indicate that a one percent change in the sales results in an average of 0.45% change 

in operating costs in the same direction. This result emphasizes that the elasticity of operating costs is 
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low. The main aim of this study is to examine the effect of demand uncertainty on the cost structure of 

firms. Therefore, the uncertainty variable is included as interaction term. The estimation results show 

that when the demand uncertainty increases, cost structure becomes more rigid. 
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ETKĠLĠLĠK VE UYGULANABĠLĠRLĠK YÖNÜNDEN MALĠYETLEME 

SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 

R. ġebnem YaĢar 

Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, sebnem.yasar@deu.edu.tr 

ÖZET 

Saldırgan rekabet ve her zamankinden daha talepkÍr müĢteriler ile tanımlanan günümüz pazar koĢulları, 

iĢletmeler iÑin güvenilir ve verimli bir yönetim bilgi sistemini gerekli kılmaktadır. Muhasebe bilgi sistemlerinin, 

yönetim bilgi sistemleri iÑerisindeki önemi her geÑen gün daha da artmaktadır. Maliyet bilgileri, iĢletme 

faaliyetlerinin planlanmasında, yürütülmesinde ve kontrol edilmesinde yönetim iÑin oldukÑa önemlidir. Maliyet 

analizleri, fiyatlamadan yatırım kararlarının alınmasına kadar geniĢ bir yelpazede etkili olmaktadır. Yönetim 

kararlarının kalitesi doğrudan maliyet bilgilerinin kalitesine bağlıdır ve maliyet sistemlerinin etkinliğine iliĢkin 

sorunlar günümüzde büyük önem kazanmıĢtır. Doğru olmayan maliyet bilgisinin fırsat maliyeti, günümüz pazar 

koĢullarında Ñok yüksektir ve iĢletmelerin geliĢmiĢ maliyet yönetimi sistemlerini kullanmaları bir zorunluluk 

haline gelmiĢtir. 

Bu ÑalıĢmada, geleneksel maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme ve zaman esaslı faaliyet tabanlı maliyetleme 

sistemleri karĢılaĢtırılarak olumlu ve olumsuz yönleri incelenmiĢ ve her bir yöntemin maliyetler üzerindeki etkisi 

ortaya konmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Maliyet Sistemleri, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı 

Maliyetleme, Geleneksel Maliyetleme 

 

COMPARISON OF COSTING SYSTEMS IN TERMS OF EFFECTIVENESS AND 

APPLICABILITY 

ABSTRACT 

Today's market conditions, characterized by aggressive competition and more demanding customers than ever, 

require reliable and efficient management information systems for businesses. The importance of accounting 

information systems in management information systems is increasing day by day. Cost information is vital for 

planning, executing and controlling business operations. Cost analysis has significant impact on a wide range of 

managerial decisions from pricing to investment. The quality of these decisions depends directly on the quality of 

cost information, and the problems of efficiency of cost systems have gained great importance nowadays. The 

opportunity cost of inaccurate cost information is very high in today's market conditions and it has become a 

necessity for enterprises to use advanced cost management systems. 

In this study, the positive and negative aspects of traditional costing, activity based costing and time driven 

activity based costing systems are compared and the effect of each method on costs is revealed. 

Keywords: Costing Systems, Activity Based Costing, Time-Driven Activity Based Costing, Traditional Costing 

 

GĠRĠġ 

Tüm ticari iĢletmelerin, en temel varlık sebebi kÍr elde etmektir. KÍrı artırmak ise fiyatı yükseltmek 

ya da maliyetleri düĢürmekle mümkün olabilir. Serbest ekonomi ve rekabetin geÑerli olduğu ülkelerde 

fiyat, piyasa ortamında oluĢur. Dolayısıyla iĢletme fiyatın belirlenmesinde etkin bir rol oynayamaz. 

Bir baĢka ifadeyle fiyat, hedefler doğrultusunda iĢletme iÑinde alınacak bir karar değil, pazar 

dinamikleri doğrultusunda iĢletme dıĢında oluĢan bir veridir. Bu durumda kÍrı artırmanın tek yolu 

olarak maliyetlerin düĢürülmesi kalmaktadır. Bu da ancak etkin ÑalıĢan ve doğru veriler sağlayan bir 

maliyet sistemi ile mümkün olabilir. 

Bu ÑalıĢmada geleneksel maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM) ve zaman esaslı faaliyet 

tabanlı maliyetleme (ZEFTM) sistemlerinin olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konularak doğruluk ve 

uygulanabilirlikleri incelenmiĢtir. 

 

MALĠYETLEME SĠSTEMLERĠ 

Maliyetleme sistemleri, üretilen mamullerin hesap dönemleri itibariyle maliyetlerini hesaplayan, 

maliyet giderlerini izleyen ve bu giderlerin kontrol edilmesine yardımcı olan sistemler olarak 

tanımlanmaktadır. Maliyetleme sistemleri, tarihsel bir perspektife dayanmakta ve maliyetlerin 

raporlanmasına odaklanmaktadırlar. 
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Maliyet yönetimi sistemlerinin kapsamları ise Ñok daha geniĢtir. Maliyet yönetimi sistemleri, bir 

iĢletmenin stratejisi, amaÑları ve hedeflerine iliĢkin olarak gerÑekleĢtirilen maliyet yaratıcı 

faaliyetlerin planlama ve kontrolü iÑin geliĢtirilmiĢ yöntemler grubudur. Dolayısıyla bu sistemlerin, 

mamul maliyetleri, mamul kÍrlılığı, maliyet yönetimi, strateji uygulama ve yönetim performansıyla 

ilgili tüm değer zinciri fonksiyonlarını birbirine bağlayacak Ģekilde tasarlanmaları gerekmektedir 

(Kinney ve Raiborn, 2011: 25). Bu bağlamda geleneksel maliyetleme bir maliyetleme sistemiyken, 

FTM ve ZEFTM maliyet yönetimi sistemleridir. 

 

GELENEKSEL MALĠYETLEME SĠSTEMĠ 

Geleneksel maliyetleme sistemleri, 1920‘lerde ilk olarak General Motors tarafından geliĢtirilmiĢ ve 

kullanılmıĢtır ve yüz yıla yakın bir süredir tüm dünyada pek Ñok iĢletme tarafından kullanılmaya 

devam etmektedir. Ancak, geleneksel sistemler kullanılmaya baĢlandığından beri yanıltıcı maliyet 

bilgileri üretmeleri sebebiyle eleĢtirilmektedirler. Bu eleĢtirilerin temelinde, genel üretim giderlerinin 

yüklenme Ģekliyle mevcut üretim süreci arasında genellikle bir neden-sonuÑ iliĢkisinin bulunmaması 

yatmaktadır. Dolayısıyla geleneksel maliyetleme sistemleri, yanlıĢ bilgi üretilmesine dolayısıyla da 

yanlıĢ kararların alınmasına yol aÑabilmektedir.  

Geleneksel maliyetleme sistemlerinde üretim maliyetleri, direkt (doğrudan) maliyetler ve endirekt 

(dolaylı) maliyetler olmak üzere geniĢ kapsamlı iki maliyet grubuna bölünmektedir. Direkt maliyet, 

tek bir dağıtım anahtarının kullanıldığı ya da tek bir dağıtım anahtarı iÑin tedarik edilen kaynakların 

maliyeti olarak tanımlanırken, endirekt maliyet, birden Ñok dağıtım anahtarının kullanımı iÑin tedarik 

edilen kaynakların maliyetini ifade etmektedir (Atkinson vd., 2012: 125-126). En temel direkt 

maliyetler, direkt ilk madde ve malzeme ile direkt iĢÑilik giderleridir. Endirekt maliyetler ise genel 

üretim giderleri kategorisinde toplanmaktadır. Direkt maliyetler, dağıtım anahtarıyla kolaylıkla 

iliĢkilendirilebilirken, endirekt giderleri dağıtım anahtarıyla iliĢkilendirmek o kadar kolay 

olmamaktadır.  

Geleneksel Maliyetleme Sistemlerindeki Sorunlar 

Geleneksel sistemler, kullanılmaya baĢlandıkları zamandan itibaren yanıltıcı maliyet bilgileri 

üretmeleri sebebiyle eleĢtirilmektedirler. Geleneksel sistemlerin yanıltıcı maliyet bilgileri 

üretmelerinin temel sebebi, genel üretim giderlerinin maliyete yol aÑan faaliyetlere kadar 

izlenmemeleridir. Aksine, bu maliyetler tek bir maliyet havuzunda biriktirilmekte ve bu Ñok yüklü 

maliyet havuzundaki maliyetler, mamullere neden-sonuÑ iliĢkisini yansıtmayan bir dağıtım anahtarıyla 

yüklenmektedir (Zimmerman, 2011: 506; Swenson, 1995: 167; Cokins, 1999: 38; Cooper ve Kaplan, 

1992: 1; Hughes ve Gjerde, 2003: 23). Genel üretim giderleri, üretilen mamul miktarı, üretimde 

kullanılan iĢÑilik ya da makine saati esas alınarak dağıtılmaktadır. Ancak, mamullerden gelen kaynak 

talepleri, Ñoğu kez üretim hacmiyle, iĢÑilik saatiyle ya da makine saatiyle orantılı olmayabilmektedir.  

Bu yaklaĢım, yüksek miktarda üretilen basit mamulleri olduğundan fazla maliyetlerken, düĢük 

miktarda üretilen daha karmaĢık mamulleri olduğundan az maliyetleyebilmektedir. Bu sorun, 

geleneksel sistemlerdeki genel üretim giderleri dağıtımının ―ortalamacı‖ yapısından 

kaynaklanmaktadır (Hughes ve Gjerde, 2003: 22). Ayrıca bu sistemler, dağıtım anahtarını (örneğin 

direkt iĢÑilik saatini) fazla kullanan ancak diğer faktörleri (örneğin makine saatini) az kullanan 

mamulleri olduğundan fazla maliyetlemektedir. Bu uyumsuzluk özellikle, üretim süreci sermaye 

yoğun olan ancak genel üretim giderlerinin direkt iĢÑilik saatine göre dağıtıldığı iĢletmelerde Ñok 

belirgin olmakta, genel üretim giderlerinden en yüksek pay, maliyeti en düĢük olan mamullere 

verilmektedir. 

Geleneksel maliyetleme sistemleri, düĢük ÑeĢitlilikte standart mamulleri yüksek oranda direkt iĢÑilikle 

üreten ve kitle üretimi yapan iĢletmeler iÑin Ñok kullanıĢlı ve faydalıdırlar. Ancak düĢük oranda direkt 

iĢÑilik katkısının bulunduğu günümüz rekabetÑi dünyasında bu sistemlere bağlı kalmak, iĢletmenin 

üretim verimliliğini ve etkinliğini olumsuz etkilemektedir (Kaplan, 1984: 96). Geleneksel endirekt 

maliyet dağıtımı yöntemlerini kullanan iĢletmeler, muhasebe sistemleri kÍr raporlasa bile aslında bazı 

mamullerden, sipariĢlerden ve müĢterilerden zarar ediyor olabilirler (Cokins, 1999: 38). Tüm bunlara 

rağmen, geleneksel sistemler günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 

 

FAALĠYET TABANLI MALĠYETLEME SĠSTEMĠ (FTM) 

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi (FTM), geleneksel maliyet sistemlerindeki önemli kusurları 

düzeltmek amacıyla 1987 yılında Kaplan ve Cooper tarafından geliĢtirilmiĢtir. Daly (2002: 115), 
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FTM‘yi ―maliyetlerin sağduyulu bir Ģekilde dağıtılması yöntemi‖ olarak tanımlamıĢtır. FTM 

sisteminin temel ilkesini, tüm üretim sürecini faaliyetlere bölmek ve maliyetleri faaliyet kullanım 

miktarını temel alarak mamullere ya da hizmetlere dağıtmak oluĢturmaktadır. Dolayısıyla sistem, 

mamuller ya da hizmetler ile maliyetler arasındaki sistematik neden-sonuÑ iliĢkilerini tanımlayarak 

geleneksel sistemlere kıyasla daha doğru maliyet verileri ortaya koymaktadır (Fennema vd., 2005: 

168). FTM yalnızca genel üretim giderlerinin dağıtımını yapan bir sistem değildir. Aynı zamanda 

değer katan faaliyetleri ve kaynakların boĢa harcandığı alanları da belirlemektedir. Êretim maliyetleri 

ve değer katan faaliyetlere iliĢkin doğru maliyet bilgileri, üretimden pazarlamaya, yönetsel ve denetsel 

karar alma temeli olarak kullanıldığı iÑin Ñok önemlidir (Gunasekaran ve Sarhadi, 1997: 231). Bu 

bağlamda, FTM yalnızca bir maliyetleme sistemi değil, aynı zamanda bir maliyet yönetimi sistemidir.  

FTM sistem teorisinde, mamuller faaliyetleri, faaliyetler kaynakları, kaynaklar ise maliyetleri 

tüketmektedir. FTM, endirekt maliyetleri önce iĢletmenin ortak kaynaklarıyla gerÑekleĢtirilen 

faaliyetlere kadar izlemekte, sonra da faaliyet giderlerini, her bir faaliyetin tüketim miktarına göre 

sipariĢlere, mamullere ve müĢterilere yüklemektedir (Kaplan ve Anderson, 2007: 5).  

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Süreci 

FTM sürecini oluĢturan dört aĢama aĢağıda incelenmektedir. 

- Maliyet Objelerinin Tanımlanması: Bu aĢamada, hangi mamullerin, bölümlerin ya da süreÑlerin 

maliyetlerinin belirleneceğine karar verilir. 

- Maliyet Objelerine Dağıtılacak Endirekt Maliyetlerin Toplanması: Ortak maliyetler, bir baĢka 

ifadeyle endirekt kaynak talepleri belirlenir. 

- Endirekt Maliyetlerin Maliyet Havuzlarında Toplanması ve Maliyet TaĢıyıcılarının 

Belirlenmesi: FTM‘nin genel prensibi, kaynakların üretkenlikleri farklıysa ve kaynaklara olan 

taleplerin yapıları değiĢkenlik gösteriyorsa, farklı maliyet havuzları kullanmak yönündedir. Ġdealinde, 

öncelikle iĢletmenin tüm faaliyetleri bir bütün oluĢturacak Ģekilde ayrı ayrı tanımlanmalı, sonrasında 

her bir faaliyetin birim maliyetini hesaplamak iÑin o faaliyete özgü maliyet taĢıyıcısı belirlenmelidir 

(Babad ve Balachandran, 1993: 564). Maliyet taĢıyıcıları, genel üretim giderlerinde değiĢikliklere yol 

aÑan faktörleri kesin olarak yansıtmalıdır. Bir baĢka deyiĢle, maliyet taĢıyıcıları maliyet objelerinin 

kaynakları nasıl tükettiklerini göstermelidir (Zimmerman, 2011: 508).  

Endirekt Maliyetlerin Maliyet Objelerine Yüklenmesi: Yükleme oranları kullanılarak her bir 

maliyet havuzundaki endirekt giderlerin maliyet objelerine dağıtılması sürecidir. Bu süreÑte, her 

maliyet havuzu iÑin ayrı yükleme oranları hesaplanır. Daha sonra maliyet objesi tarafından tüketilen 

tüm faaliyetlerin yükleme oranları, faaliyetlerin gerÑekleĢtirilme adediyle Ñarpılır ve tüm sonuÑlar 

toplanarak maliyet objesinin maliyeti belirlenir. 

4.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Avantajları 

FTM, bir maliyetleme sistemi olarak ortaya ÑıkmıĢ olsa da, sonrasında yönetsel faaliyetler iÑin gerekli 

bir araÑ haline gelmiĢtir (Jones ve Dugdale, 2002: 160). Bir baĢka deyiĢle FTM, maliyetleri anlama ve 

dağıtma aracı olmanın yanı sıra, aynı zamanda operasyonel verimsizliklere odaklanma yöntemi ve 

stratejik karar alma aracı olarak kullanılmakta, iĢletmelere daha verimli ve etkili olmak yolunda 

rehberlik yapmaktadır (Zimmerman, 2011: 519). Bu bilgiler ıĢığında, FTM sisteminin iĢletmelere 

sunduğu faydalar aĢağıda incelenmektedir. 

4.2.1. Fiyatlandırma 

FTM, daha doğru maliyet bilgileri sağlayarak ve gerek maliyetten fiyata gerekse de fiyattan maliyete 

fiyatlama stratejilerinde etkin rol oynayarak mamullerin, hizmetlerin ve müĢterilerin daha doğru 

fiyatlandırılmalarını sağlamaktadır (YükÑü vd., 2012: 13). MüĢteri kÍrlılığını belirleyen unsurların 

bilinmesi, zarar ettiren müĢterilerin, kÍr getiren müĢterilere dönüĢtürülmesine yönelik ÑeĢitli stratejiler 

oluĢturulmasına imkÍn sağlamaktadır (Kuchta ve Troska, 2007: 24).  

4.2.2. Maliyet Kontrolü ve Azaltımı 

FTM‘de pek Ñok genel üretim gideri direkt olarak faaliyetlere yüklenmekte, dolayısıyla önceden 

endirekt olan bazı maliyetler direkt maliyet halini almaktadır. Ayrıca, maliyetlerin mamuller 

tarafından nasıl tüketildiğine ve endirekt maliyetlerin maliyet taĢıyıcıları tarafından nasıl 

oluĢturulduğuna iliĢkin bir anlayıĢ geliĢtirmektedir. Böylelikle yöneticilerin dikkatlerini maliyet 

taĢıyıcıları üzerine odaklamaktadır. Bu sayede yöneticiler, maliyet yaratan faaliyetlerin kontrol altına 

alınmasında kendi sorumluluklarının daha fazla farkında olmaktadır. SeÑilen maliyet taĢıyıcılarının 

maliyetleri değiĢtiren faktörlerle iliĢki derecesine göre, bir FTM sistemi yöneticilerin davranıĢlarını 

değiĢtirmekte ve dolayısıyla maliyetler düĢmektedir (Zimmerman, 2011: 519). FTM sistemleri; süreÑ 
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yönetimi, ürün tasarımı ve üretim yönetimi, stok yönetimi ve satın alma yönetimi alanlarında 

sağladıkları faydalar ile maliyet azaltımına yardımcı olmaktadırlar.  

4.2.2.1. Süreç Yönetimi 

FTM sürecinde, iĢletmede gerÑekleĢtirilen faaliyetler belirlenmekte ve her biri değer katan ve değer 

katmayan faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. Değer katmayan faaliyetler, üretilen mamule ya da 

hizmete herhangi bir faydası olmayan ve üretim döngü süresini uzatan faaliyetlerdir (Zimmerman, 

2011: 519). Değer katan faaliyetlerin geliĢtirilip değer katmayan faaliyetlerin yok edilmesi, 

iĢletmedeki süreÑlerin geliĢtirilmesini sağlamaktadır.  

4.2.2.2. Ürün Tasarımı ve Üretim Yönetimi 

Geleneksel sistemler, ürün tasarımı sürecinden sonra oluĢan maliyetleri izlemeye ve denetlemeye 

odaklanmaktadırlar. Ancak, mamul karmaĢıklığının maliyetleri önemli ölÑüde etkilediği günümüz 

modern üretim sistemlerinde, bir mamulün maliyetini büyük oranda erken geliĢim döneminde verilen 

tasarım kararları belirlemektedir (Gupta ve Galloway, 2003: 135; Gunasekaran ve Sarhadi, 1997: 

233).  

Êrün tasarımı; pazarlama, finans, AR-GE ve üretim girdilerinden oluĢan bir grup sürecidir. Ancak, bu 

grupların her birinin tasarıma kendi bireysel perspektiflerinden bakma eğilimleri bulunmaktadır. Bu 

sebeple, üretim maliyetini tahmini olarak hesaplamalarına ve ÑeĢitli tasarım seÑeneklerini 

karĢılaĢtırarak en düĢük maliyetli olan tasarımı seÑmelerine yardımcı olacak ―araÑlar‖ geliĢtirilmelidir 

(Gunasekaran ve Sarhadi, 1997: 233). FTM, özel maliyet taĢıyıcıları tanımlayarak bu farklı 

perspektiflerin sentezlenme sürecini desteklemektedir.  Érneğin, ayar süreleri bir maliyet taĢıyıcısı 

olarak tanımlandığında, ürün tasarımları gereksiz ayar değiĢiklerini azaltmak ya da elimine etmek, 

dolayısıyla maliyetleri azaltmak amacıyla değiĢtirilebilmektedir (Gupta ve Galloway, 2003: 134). 

Aksi takdirde, bir tasarımcı bilmeden ürüne gereğinden daha fazla özellik ekleyebilmekte ve bu 

durum, üretimi daha karmaĢık ve daha maliyetli olan mamullerle sonuÑlanabilmektedir.  

4.2.2.3. Stok Yönetimi ve Satın Alma Yönetimi 

JIT gibi stok azaltma stratejileri, üretimin tüm aĢamalarında stok taĢımanın maliyetleri artırdığını 

vurgulamaktadır. Ancak, stok oluĢumunun sebepleri vardır. Érneğin, satın alma bölümü düĢük 

fiyatlarda yaptığı alımlar iÑin ödüllendiriliyorsa, miktar indirimi alabilmek iÑin gereğinden fazla 

sipariĢ verebilmektedir. Êretim sürecindeki birimler gerÑekleĢtirdikleri bireysel iĢ hacimleri ile 

değerlendiriliyorlarsa, bu birimlerin mamulün üretimde bir sonraki aĢamaya mı geÑeceği yoksa ara 

stok olarak depoya mı gideceğini umursamaksızın mümkün olduğu kadar Ñok üretim yaptıkları 

görülebilmektedir (Gupta ve Galloway, 2003: 136). FTM, bireysel birimlere ya da departmanlara 

değil iĢletmenin bütününe önem veren ölÑütleri desteklemektedir. Bunun sonucu olarak, stok 

seviyelerini azaltmak tüm birimler aÑısından uygun bir yaklaĢım olarak görülmektedir.  

4.3. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemindeki Sorunlar 

Æekici değer önerisine rağmen FTM, evrensel olarak kabul edilen bir sistem olamamıĢtır. Yönetim 

araÑlarının benimsenmesine iliĢkin yapılan bir araĢtırmada, FTM, %50 benimsenme oranıyla 

ortalamanın altında kalmıĢtır. Mamullerin, süreÑlerin, hizmetlerin ve müĢterilerin maliyet ve 

kÍrlılığına ıĢık tutan bir sistem iÑin bu derece düĢük benimsenme oranı ĢaĢırtıcıdır (Kaplan ve 

Anderson, 2007: 5; Gosselin, 2007: 666). FTM‘ye getirilen eleĢtiriler ve sistemin problemli yönleri 

aĢağıda ele alınmaktadır. Ancak Ģunu da belirtmek gerekir ki, FTM sistemlerindeki sorunların varlığı, 

FTM‘nin ürettiği bilgilerin değersiz olduğu sonucunu doğurmamaktadır. FTM‘nin baĢarısı, ortaya 

koyduğu sonuÑlar doğrultusunda iĢletmenin attığı adımlarla değil, durumun doğru tespitini 

yapabilmesine dayanmalıdır (Malmi, 1997: 475). 

4.3.1. Veri Toplamaya ĠliĢkin Sorunlar 

Veri toplamaya iliĢkin sorunlar; parasal ve zamansal maliyet, sübjektiflik ve kullanılmayan 

kapasitenin görülememesi olmak üzere üÑ baĢlıkta incelenmektedir. 

4.3.1.1. Parasal ve Zamansal Maliyet 

FTM‘nin doğru maliyet bilgileri sağlama konusundaki avantajlarına rağmen, analiz iÑin gerekli 

bilgilerin toplanması ek bir Ñaba ve harcama gerektirmektedir. Bu da hız ve verimliliğe dayanan 

günümüz iĢ dünyasına uygun değildir. FTM sistemleri; kurması pahalı, devam ettirmesi karmaĢık ve 

değiĢtirilmesi zor sistemlerdir (Kaplan ve Anderson, 2007: 6). 
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Bir faaliyete yüklenecek kaynak harcamalarının hesaplanabilmesi iÑin, tutulan zaman kayıtlarından 

faydalanmanın dıĢında mülakatlar, anketler ve doğrudan gözlem yöntemleri de kullanılmaktadır. 

Zaman dağılımlarını elde etmek iÑin ÑalıĢanlarla yapılan mülakatlar ve anketler, zaman alıcı ve 

maliyetlidir. FTM‘yi sürdürmenin yüksek maliyeti, pek Ñok iĢletmenin bilgileri sık sık 

güncellememelerine yol aÑmıĢ; bu da geÑerliliğini yitirmiĢ yükleme oranları ve doğru olmayan mamul 

ve müĢteri maliyetleri hesaplamalarını beraberinde getirmiĢtir (Zimmerman, 2011: 524). Maliyet 

bilgilerinin güncel olmayan verilere dayanması, bu bilgilerin karar alma ve performans değerleme 

süreÑlerinde kullanılamaması sonucunu da doğurmuĢtur (Geri ve Ronen, 2005: 139). SonuÑ olarak 

maliyet hesaplamaları kullanılamaz duruma gelmiĢ ve pek Ñok FTM modeli Ñoğunlukla 

sürdürülememiĢtir. 

4.3.1.2. Sübjektiflik 

FTM, kiĢilerin ÑalıĢma zamanlarını nasıl geÑirdiklerini hesaplamalarını istemekte ve maliyet 

dağıtımını bu tahminlere dayanarak yapmaktadır. Bunlar objektif olarak doğrulanması zor, niteliği 

gereği tehlike yaratan sübjektif hesaplamalardır ve yanlıĢ faaliyet tabanlı maliyetlere yol 

aÑabilmektedir (Zimmerman, 2011: 524). ÆalıĢanların en iyi niyetli Ñabalarında bile oluĢabilecek 

hataların dıĢında, verinin ne iÑin kullanılacağını umursamadan ÑalıĢanların cevaplarını saptırmaları ya 

da tahrif etmeleri riski bulunmaktadır (Kaplan ve Anderson, 2007: 6). FTM‘nin bu sübjektifliği, 

sistemi oyuna aÑık hale getirmekte ve karar alma sürecindeki değerini düĢürmektedir. 

4.3.1.3. Kullanılmayan Kapasitenin Görülememesi 

Daha önemli bir sorun, görüĢme ve anket sürecinin kendisinde ortaya Ñıkmaktadır. ÆalıĢanlara 

zamanlarının yüzde kaÑını hangi faaliyetler iÑin kullandıkları sorulduğunda, ÑalıĢanlar toplam %100‘e 

ulaĢan cevaplar vermekte, Ñok az kiĢi boĢ ya da ÑalıĢmadıkları zamanları bir yüzde olarak 

belirtmektedir. Bu sebeple, hemen hemen tüm FTM sistemleri kaynakların tam kapasite ÑalıĢtıkları 

varsayımı altında yükleme oranlarını hesaplamaktadır (Kaplan ve Anderson, 2007: 6). Dolayısıyla da 

model, kullanılmayan kapasiteyi dikkate almadığı iÑin, teorik olarak hatalı duruma düĢmektedir. 

4.3.2. Örgütsel Sorunlar 

Pek Ñok iĢletme, FTM‘yi yönetsel bir yenilik olarak değil, yalnızca teknik bir yenilik olarak 

görmektedir. Ancak bunun aksine, FTM sistemleri, veri analizi ve karmaĢık hesaplardan öte 

sistemlerdir. FTM, uygulanan programların ve yeniliklerin olası baĢarılarını veya baĢarısızlıklarını 

belirleyen davranıĢsal ve örgütsel bir yapı iÑinde yer alacağı iÑin, uygulama stratejisi belirlenirken bu 

yapı iÑindeki değiĢkenler de göz önünde bulundurulmalıdır (Shields, 1995: 148). FTM uygulamasına 

iliĢkin olarak oluĢabilecek örgütsel sorunlar aĢağıda incelenmektedir. 

4.3.2.1. Örgütsel Direnç 

ÆalıĢanların gösterdiği direnÑ FTM‘nin önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Yöneticilerin, 

önceden kullandıkları maliyet muhasebesi sistemi yerine baĢarı ve baĢarısızlık kavramlarının 

tanımlarını kökünden değiĢtirecek yeni bir sistem kullanacakları söylendiğinde Ñok mutlu olmaları 

beklenemez (Ness ve Cucuzza, 1995: 130). Ġnsanlar, mevcut iĢlerini sorgulayan değiĢikliklere karĢı 

koyarlar ve performanslarını doğrudan etkileyecek değiĢikliklere Ģüpheyle yaklaĢırlar (Tatikonda, 

2003: 6). Dolayısıyla, bu karĢı ÑıkıĢın Ñok önemli bir sebebi, yeni maliyet dağıtımı yönteminin 

ÑalıĢanların performans değerlemeleri ve maaĢları üzerindeki olası etkisidir ve bu etki, ÑalıĢanların 

vereceği desteği belirlemektedir (Fennema vd., 2005: 168). 

4.3.2.2. Yönetim Eksikliği 

Yönetim eksikliği, bütün büyük projelerin olduğu gibi baĢarısızlıkla sonuÑlanan FTM uygulama 

giriĢimlerinin de önemli bir sebebi durumundadır. FTM uygulamaları genellikle üst yönetim 

tarafından baĢlatılmaktadır. Êst yönetimin öncelikle bu yeni maliyet yönetimi sisteminin hedeflerini 

aÑıkÑa belirlemesi ve tüm ÑalıĢanlara duyurması gerekmektedir. Êst yönetimin desteği olmaksızın bir 

FTM sisteminin hayata geÑirilmesi mümkün değildir (Shields, 1995: 150; McGowan ve Klammer, 

1997: 234; Krumwiede, 1998: 269).  

4.3.2.3. Kontrol Kaybı 

FTM‘de daha Ñok maliyet taĢıyıcısının yer alması, maliyet taĢıyıcılarının belirlenmesinde alt kademe 

yöneticilerin daha fazla takdir yetkileri olması sonucunu doğurmaktadır. Bunun sebebi, alt kademe 

yöneticilerin sorumlu oldukları bölümlerde maliyetleri oluĢturan faktörlere iliĢkin daha fazla bilgi 

sahibi olmalarıdır. Bir baĢka deyiĢle, maliyet taĢıyıcılarının sayısı artırıldığı ölÑüde performansları bu 

sistem tarafından ölÑülen yöneticilerin sisteme müdahalesi de artmaktadır. Sisteme yöneticiler 
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tarafından yapılan müdahalelerin bazıları, performans değerlemelerini kendileri lehine etkileyecek 

fırsatÑı bir Ģekilde gerÑekleĢtirilebilmektedir (Zimmerman, 2011: 520). Daha doğru ürün maliyeti 

bilgisine sahip olmakla, oluĢan kontrol kaybı arasında bir denge durumu oluĢturulmalıdır.  

4.3.3. Sisteme Dayalı Sorunlar 

FTM sistemlerinin karmaĢık yapısından kaynaklanan zorluklar, bazı durumlarda uygulamanın 

baĢarısızlıkla sonuÑlanmasına yol aÑacak sorunlara dönüĢebilmektedir. Sisteme dayalı sorunlar 

aĢağıda incelenmektedir. 

4.3.3.1. KarmaĢıklık 

GeliĢmiĢ maliyetleme sistemlerinde, genel üretim giderlerinde yapılan ölÑüm hatalarının mamul ya da 

hizmet maliyetleri üzerindeki etkisi daha büyük olmaktadır (Datar ve Gupta, 1994: 585). Bu nedenle, 

genel üretim giderlerinin ölÑümlerinin doğru yapılması gerekmektedir. ĠĢletmeler daha doğru maliyet 

bilgisi elde edebilmek iÑin daha fazla maliyet taĢıyıcısı ekleme eğilimine girseler de, bu durum daha 

maliyetli ve daha karmaĢık bir sistemle sonuÑlanmaktadır (Zimmerman, 2011: 524; Tatikonda, 2003: 

6).  

FTM sistemleri kavramsal olarak basit olmakla birlikte, baĢarılı bir Ģekilde uygulanmaları karmaĢık ve 

maliyetli olabilmektedir. FTM, sürekli olarak faaliyet verisi üreten yeni sistemlere ihtiyaÑ 

duymaktadır ve bu durum yönetsel ve teknik aÑılardan karmaĢık bir yapıyla sonuÑlanmaktadır 

(Velmurugan ve Nahar, 2010: 42). Æok sayıda faaliyet iÑeren bu karmaĢık yapıya rağmen FTM, 

iĢletmede gerÑekleĢtirilen tüm süreÑleri kapsayamamaktadır. Érneğin, iĢletme, gönderilen her bir 

sipariĢ iÑin sabit bir maliyet belirlemek yerine, kullandığı farklı nakliye Ģekillerinin oluĢturduğu 

maliyet farklılıklarını bilmek isteyebilir.  Bu istek, sisteme yeni faaliyetlerin eklenmesini ve 

karmaĢıklığının artmasını beraberinde getirmektedir. ÆalıĢanların, daha kapsamlı ve daha karmaĢık 

faaliyetler iÑin süre tahminleri yapmaları, genellikle beraberinde daha sübjektif ve yanıltıcı maliyet 

dağıtımlarını getirmektedir (Kaplan ve Anderson, 2007: 6).  

4.3.3.2. Bilgi Teknolojilerinin Maliyeti 

FTM uygulaması, bir yazılım paketi edinmenin ötesinde bir süreÑtir. Kullanılacak yazılımın mevcut 

sistemlerle uyumu, kullanım kolaylığı, uzman bilgisi ihtiyacı, destek personelin varlığı, sistem bakımı 

iÑin kaynak ihtiyacı, finansal ve operasyonel sistemlerle uyum potansiyeli gibi pek Ñok faktörün 

incelenmesi gerekmektedir. SatıĢa sunulmuĢ yazılım paketleri nispeten ucuz ve hemen kullanıma hazır 

olmakla birlikte, iĢletmenin kendine özgü ihtiyaÑlarına tam olarak uyum sağlayamamakta, sık ve 

maliyetli güncellemeler gerektirmektedir. FTM yazılımı geliĢtirmek daha iyi bir uyum temin 

etmektedir ancak parasal ve zamansal maliyeti Ñok daha yüksek olmaktadır (Tatikonda, 2003: 6). 

Nasıl bir yazılım kullanılırsa kullanılsın oluĢabilecek bir diğer sorun, kapasite yetersizliğidir. 

GerÑekleĢtirilen faaliyetlerin detayının artırılması, kullanılan bilgisayarlarda verileri saklamak ve 

iĢlemek iÑin ihtiyaÑ duyulan kapasitesinin doğrusal olmayan bir Ģekilde artmasına yol aÑmaktadır 

(Kaplan ve Anderson, 2007: 6). Bu tip geniĢlemeler pek Ñok FTM sisteminin, Microsoft Excel gibi 

araÑların, hatta pek Ñok FTM yazılım paketlerinin kapasitesini aĢabilmektedir.  

4.3.3.3. Entegrasyon Sorunları 

FTM sistemlerini deneyen iĢletmelerin büyük bir kısmı, mevcut muhasebe sistemlerine faaliyet 

tabanlı maliyet verilerini entegre edememiĢlerdir (Zimmerman, 2011: 523). FTM‘nin finansal sisteme 

entegre edilmesi ve FTM‘nin bütÑeleme sürecinin bir parÑası olarak kullanılması kolay bir süreÑ 

olmamaktadır.  

ĠĢletmelerin iki farklı raporlama sistemine ihtiyaÑları bulunmaktadır. Dönemsel finansal tablolar, ilgili 

dönemde tedarik edilen faaliyet maliyetlerini gösterirken, FTM sistemi, ilgili dönemde kullanılan 

faaliyet miktarlarını ve maliyetlerini göstermektedir (Cooper ve Kaplan, 1992: 2). FTM analizlerinden 

stok değerlemesi iÑin de faydalanılmasına bir engel olmasa da Ñoğu iĢletme FTM sistemlerini, 

maliyetleri yönetmek ve performansı geliĢtirmek amacıyla tasarlanmıĢ iÑ raporlama iÑin 

kullanmaktadırlar (Compton, 1996: 20). DıĢ raporlamalarını ise geleneksel yöntemlere göre 

hazırlamayı sürdürmektedirler. 

4.3.3.4. Sınırlı Kullanım 

Homojen mamullere sahip iĢletmeler ile emek-yoğun üretim yapan iĢletmeler FTM‘den Ñok fayda 

sağlayamamaktadırlar (Tatikonda, 2003: 5). Benzer Ģekilde, sabit genel üretim giderlerinin toplam 

mamul maliyetleri iÑinde küÑük bir parÑa oluĢturduğu durumlarda, küÑük bir maliyet havuzunu daha 

doğru taĢıyıcılarla tekrar dağıtmak mamul maliyetleri üzerinde önemli bir etki oluĢturmamaktadır. Bir 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

843 

diğer unsur rekabetin yoğunluğudur. Énemli ölÑüde rekabete maruz kalmayan iĢletmeler, mamullerini 

maliyetlerin Ñok üstünde fiyatlandırabilmektedirler. Dolayısıyla doğru olmayan birim maliyetler, 

Ģiddetli rekabetin fiyatları aĢağı hatta ortalama maliyetlerin altına Ñektiği zamanki kadar hayati öneme 

sahip olmamaktadır (Zimmerman, 2011: 526). 

4.3.3.5. Fayda Ölçümünün Yapılamaması 

FTM, her bir mamulün ortak kaynakların ne kadarını tükettiğini daha doğru bir Ģekilde göstermekte, 

ancak birden Ñok mamul üretmenin ve satmanın faydalarını göstermemektedir (Zimmerman, 2011: 

522). Érneğin, bir FTM analizi, bir güneĢ gözlüğü modelinin maliyetinin satıĢ fiyatından yüksek 

olduğunu gösterebilir. Ancak, bu model film yıldızları tarafından kullanılıyorsa ve bu da diğer 

modellerin satıĢlarını artırıyorsa, aslında zarar eden model, önemli pazarlama faydaları sağlıyor 

anlamına gelmektedir.  

ÆalıĢanların motivasyonu, iĢletmelerde verimi sağlayan en temel unsurlardandır ve FTM bilgileri bazı 

durumlarda motivasyonu azaltabilmektedir. Érneğin, iĢletmenin tasarımcıları tasarladıkları yeni bir 

parÑa iÑin ödül kazanmıĢlarsa, hiÑbir FTM bilgisi, tasarımcıları daha düĢük maliyetli olan eski parÑayı 

kullanmak yönünde motive edemez. Ayrıca, geleneksel ya da faaliyet tabanlı olsun hiÑbir muhasebe 

bilgisi, bir müĢterinin memnuniyetini ya da bir sürecin kontrol altında olup olmadığını söyleyemediği 

gibi, yeni bir müĢteriyle sadık bir müĢteriyi ayıramamaktadır (Tatikonda, 2003: 8).  

 

ZAMAN ESASLI FAALĠYET TABANLI MALĠYETLEME SĠSTEMĠ (ZEFTM) 

ĠĢletmeleri FTM‘yi uygulamaktan alıkoyan etkenler, alternatif yöntem arayıĢlarını tetiklemiĢtir. 

Kaplan ve Anderson tarafından tasarlanan Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi (ZEFTM), 

FTM metodolojisini temel alan ancak FTM‘ye kıyasla daha basit ve daha az maliyetli bir yöntem 

olarak 2004 yılında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bir faaliyetin gerÑekleĢtirilme süresinin sabit olmadığı, 

Ñok değiĢkenli stokastik süreÑlerle belirlendiği varsayımına dayanan ZEFTM sistemlerinde, hazırlanan 

zaman denklemleriyle süreÑlerin maliyeti belirlenmektedir. Sistem, minimum sürdürme maliyetiyle 

tüm maliyet objelerinin hesaplanan maliyetlerinin doğruluğunu maksimize etmeyi hedeflemektedir. 

ZEFTM, FTM‘den farklı olarak, kaynakları ve maliyetleri faaliyetlere yüklememektedir. ĠĢletmedeki 

farklı kaynak gruplarını (departmanları), bu kaynak gruplarının maliyetlerini ve pratik kapasitelerini 

tanımlamakta ve bu bilgiler ıĢığında her bir kaynak grubunun birim zaman maliyeti hesaplanmaktadır. 

Daha sonra, ÑalıĢanlarla yapılan görüĢmelere dayanarak, iĢletmede gerÑekleĢtirilen faaliyetler ve 

bunlara iliĢkin zaman denklemleri belirlenmektedir. ZEFTM modelinin temel girdisi, bir faaliyeti 

gerÑekleĢtirmek iÑin gerekli olan zamandır.  

ZEFTM‘nin getirdiği en büyük yenilik, zaman taĢıyıcıları ve zaman denklemleridir. ZEFTM 

modelinde, iĢlem taĢıyıcıları (ayar sayısı, malzeme hareket sayısı, sipariĢ sayısı vb.) yerine zaman 

taĢıyıcıları (ayar süresi, elleÑleme süresi, sipariĢ iĢleme süresi vb.) kullanılmaktadır. Bunun sebebi, 

karmaĢık ortamlarda bir faaliyetin her zaman aynı miktarda kaynak tüketmemesidir. ĠĢlem 

özelliklerinin olası her bir kombinasyonu iÑin ayrı bir faaliyet tanımlamaktansa, zaman esaslı 

yaklaĢım kaynak talebini zaman denklemleriyle hesaplamaktadır. Zaman denklemleri, farklı zaman 

taĢıyıcılarının, faaliyetlere zamanı nasıl taĢıdığını modellemektedir. Bir faaliyeti gerÑekleĢtirmek iÑin 

gerekli zamanın birden Ñok taĢıyıcıyla ölÑüldüğü karmaĢık ortamlarda, ZEFTM her faaliyet iÑin 

birden Ñok taĢıyıcı iÑerebilmektedir. Böylece, zaman denklemleri hesaplama sürecini oldukÑa basit bir 

hale sokmakta ve geleneksel FTM ile oluĢturulması mümkün olmayan daha doğru bir maliyet modeli 

ortaya koymaktadır.  

Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Süreci 

Geleneksel FTM, maliyetlemede ―itme‖ modelidir. Modele, ÑeĢitli kaynaklara yapılan harcamaların 

belirlenmesiyle baĢlanmakta ve her bir kaynakla her mamul ya da hizmetin iliĢki yüzdeleri 

hesaplanmaktadır. Hesaplanan oranlar toplam maliyete uygulanarak maliyet dağıtımı 

gerÑekleĢtirilmektedir (Yılmaz, 2008: 1). ZEFTM ise aksine, bir ―Ñekme‖ modelidir. ZEFTM‘ye, 

üretimdeki her bir sabit kaynağın pratik kapasitesinin belirlenmesiyle baĢlanmaktadır. Daha sonra, 

birim kapasite maliyetinin hesaplanması iÑin her kaynağın maliyeti pratik kapasiteye bölünmektedir. 

Her bir faaliyet, hesaplanan birim maliyeti ve kullanılan kapasite miktarını esas alarak sabit üretim 

kaynaklarının maliyetini kendine Ñekmektedir (Atkinson, 2007: 43). ZEFTM süreci aĢağıdaki 

aĢamalardan oluĢmaktadır. 

- Kaynak Gruplarının Belirlenmesi ve Tedarik Edilen Kaynak Kapasite Maliyetinin 

Hesaplanması: ZEFTM sürecine kaynak gruplarının belirlenmesiyle baĢlanır. Bir ―kaynak grubu‖, 

aynı kaynakları tüketen FTM faaliyetlerinin toplamıdır. Bu kavram, FTM‘deki ―faaliyet‖ kavramıyla 
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karıĢmasını önlemek iÑin ortaya atılmıĢtır ve örgütsel birim ya da departmanlarla özdeĢleĢtirilmiĢtir 

(Gervais vd., 2010: 2). Daha sonra, tedarik edilen kaynak kapasite maliyeti, bir baĢka ifadeyle her bir 

departman ya da süreÑ iÑin tedarik edilen tüm kaynakların toplam maliyeti hesaplanır. Tedarik edilen 

kaynakların toplam maliyetinin belirlenmesinde, fiili maliyetlerin ya da bütÑelenmiĢ maliyetlerin 

kullanılması mümkündür. 

- Tedarik Edilen Kaynakların Pratik Kapasitesinin Hesaplanması: Bu aĢamada, tedarik edilen 

kaynakların pratik kapasitesi hesaplanır. Bu aĢamada, ÑalıĢanların ve makinelerin ortalama ayda kaÑ 

gün ÑalıĢtıkları ve molalar, eğitimler, toplantılar, bakım & onarım ve diğer ÑalıĢmama sebepleri 

Ñıkarıldıktan sonra fiili olarak günde kaÑ saat ya da dakika ÑalıĢtıkları belirlenmektedir. 

- Kapasite Maliyet Oranının Hesaplanması: Kapasite maliyet oranı, tedarik edilen kaynak kapasite 

maliyetinin tedarik edilen kaynakların pratik kapasitesine bölünmesiyle hesaplanır. 

- Her Bir Faaliyetin Talep Ettiği Kaynak Kapasitesinin Belirlenmesi: Bu aĢamada, her faaliyetin 

gerektirdiği kapasite (zaman) hesaplanır. 

- Maliyet Objelerinin Maliyetlerinin Belirlenmesi: ZEFTM‘nin son aĢamasında, maliyet objesinin 

ihtiyaÑ duyduğu zamanla kapasite maliyet oranı Ñarpılarak her bir maliyet objesinin maliyeti 

hesaplanır. 

Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Güçlü Yanları 

ZEFTM‘nin geleneksel FTM‘ye göre üstün tarafları aĢağıda incelenmektedir. 

5.2.1. Uygulama Kolaylığı ve Ekonomiklik 

ZEFTM modelinin tasarım, sürdürme ve yayma süreÑleri FTM‘yle kıyaslandığında oldukÑa kolaydır 

ve bu süreÑlere iliĢkin maliyetler de göreceli olarak önemli ölÑüde düĢük gerÑekleĢmektedir. 

5.2.1.1. Tasarım 

Bir ZEFTM modeli, yalnızca iki parametrenin (tedarik edilen kaynak kapasite maliyeti ve her bir 

faaliyetin gerÑekleĢtirilmesi iÑin gerekli zaman) hesaplanmasını gerektirdiğinden, tasarımı ve hayata 

geÑirilmesi geleneksel FTM modeline kıyasla Ñok daha kolay olmaktadır. ZEFTM, denklemlere 

dayanan bir modeldir. Denklemler, tek bir taĢıyıcıyı (kaynak gruplarında gerÑekleĢtirilen faaliyetler 

iÑin gerekli zamanı) temel alarak oluĢturulmaktadır. Bunun yanı sıra, ZEFTM modelinde farklı 

faaliyetler arasında ÑalıĢma zamanının dağılımının belirlenmesi iÑin düzenli olarak anketler yapılması 

gerekmemektedir. Zaman tüketimi Ñoğunlukla direkt olarak hesaplanabilmekte ya da 

gözlemlenebilmektedir (Kaplan ve Anderson, 2007: 39).  

5.2.1.2. Sürdürme ve Güncelleme 

ZEFTM‘de sürdürülebilirliğinin sağlanması hızlı ve ekonomiktir. SüreÑler her bir departman iÑin 

tanımlandıktan ve zaman denklemleri oluĢturulduktan sonra, iĢlem verileri algoritmaya otomatik 

olarak her dönem yüklenmektedir (Anderson vd., 2007: 27). Sistem, ERP ve diğer sistemler tarafından 

beslendiği iÑin, genellikle otomasyona dayalı olarak sürdürülmektedir (Kaplan ve Anderson, 2007: 

39). Zaman denklemlerinin kullanımı, yöntemin güncellenmesini, yeni bir faaliyetin ilave edilmesini, 

harcanan zamanı aÑıklayan yeni bir değiĢkenin eklenmesini, üretkenlikteki değiĢimlerin dikkate 

alınmasını kolaylaĢtırmakta ve yöntemi sürdürme problemlerini ortadan kaldırmaktadır. SüreÑ 

karmaĢıklığı, mevcut zaman denklemlerine yeni terimlerin eklenmesiyle modelde yalnızca doğrusal 

bir büyüme yaratmaktadır. Zaman standartlarının fiili durumla uyumunu korumak ve gerektiğinde 

güncellemek, sistemin sürdürülebilmesi iÑin yeterlidir (Gervais vd., 2010: 3). SüreÑler Ñok sık 

değiĢikliğe uğramadıkları iÑin, sistem güncelleme ihtiyacı da sık ortaya Ñıkmamaktadır.  

5.2.1.3. Yayma 

SatıĢ, sipariĢ iĢleme, satın alma, faturalama ve dağıtım gibi süreÑler, farklı sektörlerde faaliyet 

gösteren pek Ñok iĢletme iÑin ortaktır. Dolayısıyla, bir tesiste zaman denklemi oluĢturulduğunda, 

denklem Ñoğunlukla iĢletmedeki diğer tesislere de uygulanabilmektedir (Kaplan ve Anderson, 2007: 

39). Hatta bazen baĢka bir sanayi dalında geliĢtirilmiĢ bir süreÑ Ģablonundan da 

faydalanılabilmektedir. Dolayısıyla, tüm iĢletme genelinde bir model kurulması daha hızlı 

gerÑekleĢebilmektedir. 

5.2.2. Daha Doğru Maliyetleme  

Modelin aĢağıda incelenen özellikleri sayesinde, ZEFTM daha doğru maliyet verileri 

sağlayabilmektedir. 
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5.2.2.1. Fiili Verilerin Kullanılması 

ZEFTM modeli maliyetleri; sipariĢlerin, süreÑlerin, tedarikÑilerin ve müĢterilerin kendilerine özgü 

niteliklerini dikkate alarak yüklemektedir. Zaman denklemlerine yapılan eklemeler, süreÑ 

varyasyonunun modellenmesindeki doğruluğu artırmaktadır. FTM modellerindeki sübjektif zaman 

dağılım yüzdelerine ZEFTM modellerinde ihtiyaÑ duyulmamakta, fiili iĢlem verilerinin kullanılması 

modelin güvenilirliğini ve doğruluğunu artırmaktadır (Kaplan ve Anderson, 2007: 38; Anderson vd., 

2007: 27). 

5.2.2.2. Mevcut Sistemlerle Daha Sıkı Entegrasyon 

ZEFTM modeli, ERP ve CRM sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilmektedir. Fiili harcamalar 

otomatik olarak ZEFTM modeline yüklenebilmekte, buradan departmanlara ve süreÑlere 

taĢınabilmekte, sonra da tüm müĢterilere, sipariĢlere ve ürünlere toplamdan aldıkları zaman oranında 

yüklenebilmektedir (Anderson vd., 2007: 27). 

5.2.2.3. Kullanılmayan Kapasite Maliyetinin Hesaplanabilmesi 

FTM sürecinde, ÑalıĢanların ÑeĢitli faaliyetler iÑin harcadıkları zamanın belirlenmesi aĢaması, 

Ñoğunlukla toplamı %100 olan zaman dağılımlarıyla sonuÑlanmaktadır. Dolayısıyla, süreÑ sonunda 

hesaplanan maliyet taĢıyıcısı oranları, doğru olmayan bir Ģekilde tam kapasitede ÑalıĢıldığını 

varsaymaktadır (Kaplan ve Anderson, 2007: 7). ZEFTM modelini FTM‘den ayıran en önemli 

özelliklerden biri, kaynakların tamamının, normal iĢ akıĢı iÑinde kullanılmayabileceği ve bazı 

kaynakların atıl kalabileceği gerÑeğini kabul etmesidir (Tse ve Gong, 2009: 42). Faaliyetlerin 

gerÑekleĢtirilmesi iÑin gerekli birim zamanların ayrı ayrı belirlenmesi sayesinde, her faaliyetin 

maliyeti ve gerÑek verimi ile söz konusu faaliyetin gerÑekleĢtirilmesi iÑin tedarik edilen kaynaklarda 

kullanılmayan kapasitenin miktarı ve maliyetine iliĢkin daha doğru bilgi elde edilmektedir (Kaplan ve 

Anderson, 2007: 12).  

5.2.3. Kapasite Analizleri 

Kapasite analizlerine imkÍn vermesi, ZEFTM sisteminin en önemli avantajlarından ve en ayırt edici 

özelliklerinden biridir. Zaman denklemleri, satıĢ ve üretim planları iÑin gerekli olan kaynak 

kapasitesini öngörmekte kullanılabilmektedir. Bu da iĢletmenin, gelecek dönemlerde kaynak 

kapasitesi eksikliği ya da fazlalığını önceden bilmesine olanak sağlamaktadır. ĠĢletme bu sayede, satıĢ 

ve üretim planlarını değiĢtirmek ya da gelecekteki kapasitesini, gelecekteki talepleri minimum 

kullanılmayan kapasite ya da minimum kapasite darboğazıyla karĢılayacak Ģekilde ayarlamak 

yönünde adımlar atabilmektedir (Kaplan ve Anderson, 2007: 39).  

Kullanılmayan kapasitenin belirlenmesi, iĢletmenin istenen verimlilikte ÑalıĢıp ÑalıĢmadığını ya da 

bazı değiĢikliklerin gerekip gerekmediğini göstermektedir. ZEFTM, yalnızca kullanılmayan kapasiteyi 

ortaya koymakla kalmamakta, aynı zamanda hangi hizmetlerde ve faaliyetlerde oluĢtuğunu da 

göstermektedir. Bu bağlamda, kullanılmayan kapasitenin kullanılır hale getirilerek hizmet hacminin 

artırılması ya da kullanılmayan kapasite iÑin sağlanan kaynakların artık sağlanmayarak, atıl 

kapasitenin azaltılması yollarından biri seÑilerek kÍrlılığın artırılması mümkün olabilmektedir 

(Gianetti vd., 2011: 14).  

 

 

5.2.4. Süreç Verimliliği 

ZEFTM, süreÑ verimliğini görünür kılan bir sistemdir. SüreÑ zaman denklemlerinin oluĢturulması 

süreci, haddinden fazla miktarda zaman tüketen, yani verimsiz ve savurgan basamakları ortaya 

Ñıkarmaktadır (Anderson vd., 2007: 28; Kaplan ve Anderson, 2007: 39). Dolayısıyla, sistem, 

faaliyetlere ve faaliyetlerin katma değerlerine iliĢkin operasyonel bir aÑılım sunmaktadır.  

Bu aÑılım, süreÑ geliĢtirme giriĢimleri iÑin önemli bir rehber niteliğindedir. Maliyetlerin döngü 

zamanı kullanılarak dağıtılmaları, yöneticileri, maliyetleri düĢürmek iÑin döngü zamanlarını kısaltmak 

yönünde motive etmektedir (Hutchinson, 2007: 38). ĠĢletmeler, süreÑleri iyileĢtirerek, ürün 

karmalarını daha makul bir hale getirerek ve müĢteri sipariĢi ile teslimat yapılarını değiĢtirerek, 

kaynaklardan aĢırı talepte bulunan iĢlemleri ortadan kaldırabilmektedirler. Birden Ñok tesise sahip 

iĢletmeler, tesislerin zaman denklemlerini karĢılaĢtırıp en iyi uygulamayı belirleyebilmekte ve bu 

uygulamayı verimsiz ÑalıĢan birimlere transfer edebilmektedirler (Kaplan ve Anderson, 2007: 39). 
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Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Zayıf Yanları 

Sahip olduğu bütün olumlu özelliklere ve sunduğu bütün faydalara rağmen, ZEFTM sistemlerinin 

zayıf yönleri de bulunmaktadır. Sistemin olumsuz özellikleri aĢağıda incelenmektedir. 

5.3.1. Zaman Ölçümleri 

ZEFTM, özellikle hizmet üretiminde karĢılaĢılan ÑeĢitlilik ve karmaĢıklık iÑin tasarlanmıĢ bir 

modeldir. Kaplan ve Anderson tarafından gerÑekleĢtirilen uygulamalar ve verilen örnekler hep hizmet 

faaliyetlerine iliĢkindir. Ancak, ĠĢgücünün en temel kaynak olduğu hizmet faaliyetlerinde ÑalıĢma 

sürelerini ölÑmek güÑtür (Gervais vd., 2010: 5). Doğrudan gözlemin mümkün olmadığı durumlarda, 

zaman denklemleri ÑalıĢanlarla yapılan görüĢmelerde belirtilen zamanlara dayanmaktadır. Bu da 

zaman hesaplamalarının doğruluğunu zedelemekte, sistemin güvenilirliğini azaltmaktadır (Gervais 

vd., 2010: 13; Hooze vd., 2009: 36). Cardianels ve Labro (2008, 2009), ZEFTM‘de gerÑekleĢtirilen 

zaman ölÑümlerine odaklanan ÑalıĢmalar yaparak ve aĢağıdaki değiĢkenlerin zaman ölÑümlerinin 

doğruluğunu etkileme derecesini incelemiĢlerdir.  

5.3.1.1. Kümelenme Seviyesi 

Kümelenme seviyesi, bir maliyet havuzunun iÑerdiği faaliyet miktarıdır. Æok sayıda faaliyet iÑeren az 

sayıda maliyet havuzu kullanan sistemler yüksek kümelenme seviyesine sahip olarak 

nitelendirilmektedir. Az sayıda faaliyet iÑeren Ñok sayıda maliyet havuzu kullanan sistemler ise düĢük 

kümelenme seviyesine sahiptir.  

Cardianels ve Labro (2008, 2009), yaptıkları ÑalıĢmalarla kümelenme seviyesi ile ölÑüm hataları 

arasında önemli bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Modern maliyetleme sistemleri, raporlanan 

ürün maliyetlerinin doğruluğunu artırmak amacıyla daha az kümelenme (daha Ñok maliyet havuzu) 

kullanmak üzere tasarlanmaktadırlar. Bu yaklaĢım, gerÑekleĢtirilen faaliyetlerin sürelerine iliĢkin 

verilerin iĢletmelerin yazılım sistemlerinde mevcut olduğu durumlarda düzgün ÑalıĢmaktadır. Ancak, 

bu tip bilgilerin mevcut olmadığı durumlarda, ÑalıĢanlara anketler yapılarak ÑalıĢma sürelerine iliĢkin 

veri toplanmaktadır. Bu koĢullar altında, daha fazla faaliyet tanımlayarak maliyet sistemini parÑalara 

ayırmak daha fazla ölÑüm hatasını beraberinde getirerek doğruluğu azaltabilmektedir. Bir ÑalıĢana 

sorulan zaman tahminlerindeki hata, sorulan faaliyet sayısıyla birlikte artmaktadır. Bir baĢka deyiĢle, 

hesaplanması gereken faaliyet miktarı arttıkÑa, kısıtlı bellek boyutu sebebiyle zaman tahminleri artan 

bir Ģekilde karmaĢık hale gelmekte ve buna bağlı olarak da hata oranı seviyesi artmaktadır (Cardianels 

ve Labro, 2008: 752).  

5.3.1.2. Bilgilendirme Zamanı 

Cardianels ve Labro (2008: 752; 2009: 5), ÑalıĢanlara zaman ölÑümü ÑalıĢması yapılacağının önceden 

bildirilmesinin, ölÑümlerin doğruluğunu artırdığı sonucuna varmıĢlardır. Bir baĢka ifadeyle, 

ÑalıĢanlara önceden haber verilmeden yapılan ÑalıĢmalar, hata oranını artırmaktadır.  

5.3.1.3. Zaman Ölçümlerinin Mutlak Zaman Birimleriyle Yapılması 

Geleneksel FTM‘nin kullanılmayan kapasitenin dağıtılması sorununa, ZEFTM, zaman ölÑümlerini 

yüzdeler yerine mutlak zaman birimleriyle yaparak Ñözüm getirmeyi amaÑlamaktadır. Ancak, burada 

da ÑalıĢanların ÑalıĢma sürelerini abartma problemi ortaya Ñıkmaktadır (Cardianels ve Labro, 2007: 

23; 2008: 753; 2009: 5). Cardianels ve Labro‘nun 2008 yılında yaptıkları ÑalıĢmada, katılımcıların 

%77‘si ÑalıĢma sürelerini, ortalama %37 oranında, olduğundan fazla belirtmiĢlerdir. Katılımcılar, 

mutlak zaman birimleri yerine yüzdelerin kullanılması durumunda, verdikleri cevaplardan daha emin 

olduklarını ifade etmiĢlerdir. Bu, ZEFTM modelinin kullanımında Ñok büyük bir problemdir. 

5.3.2. Homojenlik Problemi 

Kaplan ve Anderson (2007: 49), bir kaynak grubunda gerÑekleĢtirilen faaliyetlerin ya da iĢlemlerin, 

kaynakları aynı oranda tüketmeleri gerektiğini belirtmektedirler. Aynı kaynak grubunda farklı tüketim 

yapan faaliyetlerin ya da iĢlemlerin var olması durumunda, bu faaliyetler ya da iĢlemlerin kapasite 

maliyet oranları ayrı hesaplanmalıdır. Bu, ZEFTM modelinin Ñok önemli bir koĢuludur ve bu koĢulun 

yerine getirilmesi iÑin dikkatli ve düzenli güncellemeler yapılmalıdır. Gervais vd. (2010: 4), bu 

durumun, yöntemin basitliğiyle ÑeliĢtiğini söylemektedirler. Anılan yazarlar, Kaplan ve Anderson‘ın 

ÑalıĢmalarında homojenlik ilkesinden yalnızca kısaca bahsedildiğini belirtmekte; bu durumun ise, 

problemin sonuÑlarını tam olarak araĢtırmadıklarını ve bazen uygulamada göz ardı ettiklerini 

gösterdiğini iddia etmektedirler.  
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5.3.3. Sübjektiflik 

Sübjektiflik, bütün faaliyet tabanlı hesaplamalarda olduğu gibi ZEFTM modelinde de devam 

etmektedir. Bazı fonksiyonların döngü sürelerine teknoloji sistemleri sayesinde kolaylıkla ve hatasız 

olarak eriĢilebilmektedir. Ancak bu tip veriler, tüm örgütsel faaliyetler iÑin Ñoğu zaman mevcut 

değildir. Bu tip verilerin olmadığı fonksiyonlar iÑin, yöneticilerin döngü sürelerini hesaplamaları 

gerekmektedir. Döngü sürelerinin kesin olduğu durumlarda bile, maliyetleme genellikle departman 

yöneticilerinden gelen sübjektif girdileri de iÑermektedir. ZEFTM, tek bir faaliyet gerÑekleĢtiren tek 

bir departmana uygulandığında basittir. Ancak, pek Ñok departman, direkt ve endirekt kaynakları 

farklı oranlarda tüketen birden Ñok faaliyet gerÑekleĢtirmektedir. Dolayısıyla, araĢtırma ve ölÑüm 

yapılması zorunlu hale gelmekte; bu da modelin sübjektifliğini artırmaktadır (Barrett, 2005: 37).  

5.3.4. Pratik Kapasite Hesaplamaları 

Kaplan ve Anderson (2007: 52), iĢgücünün pratik kapasitesinin, teorik kapasitenin %80-85‘i olarak 

hesaplanabileceğini söylemektedirler. Böyle bir varsayım, maliyetleme sürecinin sonuÑlarının 

doğruluğuyla ilgili soru iĢaretleri oluĢturmaktadır. Bu oranlar 1920‘lerde General Motors tarafından 

kullanılmıĢtır ve günümüzde destek görmemektedir (Gervais vd., 2010: 4). 

5.3.5. Veri Hacmi 

Her bir iĢlemi zaman esaslı yaklaĢımla maliyetlemek, kısa sürede Ñok büyük miktarda veri oluĢumunu 

beraberinde getirecektir. Hacim olarak Ñok büyük olan bu bilgilerin analiz edilmesi, zaman ve Ñaba 

isteyen bir iĢtir (KoĢan, 2007: 165). Her bir iĢlemde bu verileri kullanmak yerine, Ñok önemli 

müĢteriler ya da iĢlemler iÑin bu derecede bir maliyetleme sisteminin kullanılması daha uygun bir 

yaklaĢım olarak görülebilmektedir. 

5.3.6. Zaman Analizlerinin YanlıĢ AnlaĢılması Riski 

Zaman denklemleri, kaÑınılmaz olarak bilimsel yönetim tekniklerini hatırlatmakta ve ZEFTM‘ye 

olumsuz bir ÑağrıĢım yapmaktadır. Zaman denklemleri, bilimsel yönetim dönemindeki gibi ÑalıĢan 

uyumunu sağlamaya yönelik bir kontrol aracı olarak kullanılabileceği gibi, operasyonel iyileĢme ile 

sonuÑlanacak Ģekilde ÑalıĢanların kendi iĢ süreÑlerine iliĢkin anlayıĢlarını geliĢtirmek amacıyla da 

kullanılabilir. ZEFTM modelinden istenen sonuÑların elde edilebilmesi iÑin, anlayıĢlı ve insan odaklı 

bir liderlik Ģekli gereklidir. Otokratik bir liderin varlığı durumunda, operasyonel geliĢmeler göz ardı 

edilebilir ve ZEFTM sisteminin yalnızca Taylorizm‘in baĢka bir Ģekli olma riski ortaya Ñıkabilir 

(Hooze ve Bruggeman, 2010: 195). 

5.3.7. Sınırlı Kullanım 

ĠĢ farklılaĢmasının Ñok az olduğu, maliyetlerin nispeten daha sabit olduğu ve Ñıktıların homojen 

olduğu alanlarda, ZEFTM yerine basit bir dağıtım modeli yeterli doğruluğu sağlayabilmektedir. 

Ayrıca, araĢtırma geliĢtirme faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve danıĢmanlık hizmetleri gibi 

homojen ve tekrarlı olmayan, döngü sürelerinin ciddi oranda değiĢebildiği ve doğru bir Ģekilde 

belirlenemediği faaliyetler iÑin ZEFTM uygulaması zor olmaktadır (Wegmann, 2009: 11; Max, 2007: 

23; Barrett, 2005: 39). 

 

ÖRNEK UYGULAMA 

Bu ÑalıĢmada, konteyner terminallerindeki hizmet üretim süreci ele alınmıĢtır. Gemi operasyonları, 

konteyner terminallerinde gerÑekleĢtirilen Ñok ÑeĢitli hizmetlerden bir tanesidir. Bu süreÑ esas olarak, 

konteynerlerin özel vinÑlerle (Gantry vinÑ ya da mobil vinÑ) gemiden boĢaltılmalarını ve gemiye 

yüklenmelerini kapsamaktadır. ÆalıĢmanın uygulaması TCDD Ġzmir Alsancak Limanı konteyner 

terminalinde gerÑekleĢtirilmiĢtir. ÆalıĢmada, terminalde gerÑekleĢtirilen Ñok ÑeĢitli süreÑlerden 

yalnızca ―yükleme/boĢaltma‖ süreci ele alınarak, gemiye yüklenen ya da gemiden boĢaltılan bir 

konteynerin maliyeti, geleneksel maliyetleme sistemi, FTM ve ZEFTM uygulanarak belirlenmiĢ ve 

elde edilen sonuÑlar karĢılaĢtırılarak farklı maliyetleme yöntemlerinin ―konteyner‖ maliyeti üzerindeki 

etkileri ortaya konulmuĢtur. 

6.1. AraĢtırmanın Metodolojisi 

ÆalıĢmada, limanda gerÑekleĢmiĢ fiili maliyet verileri ve terminalde verilen hizmetlere iliĢkin istatistik 

raporlarından elde edilen veriler kullanılmıĢtır. Kaynak gruplarında gerÑekleĢtirilen her bir faaliyetin 

süresi, doğrudan gözlem ve yetkili kiĢilerle yapılan mülakatlar sonucu belirlenmiĢtir.  

6.2. AraĢtırmanın Bulguları 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
848 

Maliyet objesi olan ―yüklenen bir konteyner‖ maliyeti, farklı maliyetleme yöntemleriyle farklı 

Ģekillerde oluĢmuĢtur.  

6.2.1. Geleneksel Maliyetleme 

Limandan alınan fiili maliyet verilerine göre, ilgili dönemde gemi operasyonlarının toplam maliyeti 

25.899.484,75 TL‘dir. Aynı dönemde elleÑlenen (yüklenen ve boĢaltılan) konteyner sayısı ise 505.261 

adettir. 

Geleneksel maliyet yöntemi uygulamasında dağıtım anahtarı ―elleÑlenen konteyner adedi‖ olarak 

belirlenmiĢtir. Yüklenen/boĢaltılan bir konteynerin maliyeti ise aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmıĢtır. 

Yüklenen/boĢaltılan konteyner maliyeti: 25.899.484,75 TL / 505.261 kont. = 51,26 TL/kont. 

6.2.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 

FTM uygulaması kapsamında gemi operasyonları faaliyet merkezi, ―gemi hizmetleri‖ ile 

―yükleme/boĢaltma‖ olmak üzere iki maliyet havuzuna bölünmüĢtür. Yükleme / boĢaltma maliyet 

havuzunda gerÑekleĢtirilen faaliyetler Tablo 1‘de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Yükleme/BoĢaltma Maliyet Havuzu Faaliyetleri 

 

Gemi hizmetleri maliyet havuzu, doğrudan gemiye verilen hizmetleri kapsamaktadır. Bu maliyet 

havuzuna, gemi atıklarının alınması, gemiye tatlı su verilmesi hizmetlerine iliĢkin faaliyetleri iÑeren 

lojistik destek faaliyetleri giderleri ile palamar halatının bağlanması ve Ñözülmesi faaliyetleri iÑin 10 

daimi iĢÑinin ücretleri dÍhil edilmiĢtir. Gemi operasyon faaliyet merkezi maliyetlerinin geri kalan 

tutarı, yükleme/boĢaltma maliyet havuzunda yer almaktadır. 

Yükleme/boĢaltma maliyet havuzunun maliyet taĢıyıcısı, yükleme ve boĢaltımı yapılan konteynerler 

ile gemi iÑi shifting yapılan konteynerlerin toplamıdır. Yükleme ve boĢaltımı yapılan konteynerlerin 

kapsamına sahadan getirilip gemiye yüklenen konteynerler, gemiden indirilip sahaya götürülen 

konteynerler ile ―gemi-kara-gemi‖ shifting olarak adlandırılan ve birtakım zorunluluklar sebebiyle 

gemiden karaya indirilip sonra tekrar gemiye yüklenen konteynerler girmektedir. Bunların dıĢında 

―gemi iÑi shifting‖ olarak adlandırılan ve zorunluluk sebebiyle ya da kaptanın talebi üzerine geminin 

bir yerinden baĢka bir yerine taĢınan konteynerler de yükleme/boĢaltma maliyet havuzu taĢıyıcısına 

dÍhil edilmiĢtir. Bunun sebebi, her ne kadar konteynerin karaya hareketi söz konusu olmasa da, gemi 

iÑi shifting‘de de vincin konteyneri alması, kaldırması ve bırakması faaliyetlerinin gerÑekleĢmesidir. 

Dönem iÑinde gemi-kara-gemi shifting dÍhil yükleme ve boĢaltımı yapılan konteyner sayısı 505.261, 

gemi iÑi shifting yapılan konteyner sayısı 358 olup, toplamları 505.619 adet konteyner olmaktadır. 

 

- Ambar kapaklarının aÑılarak gemi üzerinde bırakılması

- Ambar kapaklarının aÑılarak rıhtıma indirilmesi

- Rıhtıma indirilmiĢ ambar kapaklarının gemiye Ñıkarılması

- Ambar kapaklarının kapatılması

- Konteynerlerin istif bağlarının Ñözülmesi (unlashing)

- Konteynerlerin istif bağlarının takılması (lashing)

- Konteyner pabuÑlarının (twistlock) takılması

- Konteyner pabuÑlarının (twistlock) sökülmesi

- 20' konteynere ekstra pabuÑlarının takılması

- 20' konteynerin ekstra pabuÑlarının sökülmesi

- Gantry vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve gemiye bırakması

- Gantry vincin konteyneri gemiden alması ve Ñekiciye/rıhtıma bırakması

- Gantry vincin konteyneri gemiden alması ve gemide bir baĢka yere bırakması

- Mobil vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve gemiye bırakması

- Mobil vincin konteyneri gemiden alması ve Ñekiciye/rıhtıma bırakması

- Mobil vincin konteyneri gemiden alması ve gemide bir baĢka yere bırakması

- Gemi puantörünün giriĢ yapacak konteynerlere iliĢkin kontrolleri

- Gemi puantörünün tahliye hareketini sisteme girmesi

- Gemi puantörünün yükleme hareketini sisteme girmesi

- Spreader'e ekstra parÑa takılması

- Spreader'e takılmıĢ olan ekstra parÑaların sökülmesi

- Sapanlama yapılması

- Sapanlamanın sökülmesi
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Tablo 2: Maliyet Havuzlarının Maliyetleri ve Maliyet TaĢıyıcıları 

 

Yüklenen/boĢaltılan konteyner maliyeti: 23.586.194,66 TL / 505.619 kont. = 46,65 TL/kont. 

6.2.3. Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 

FTM ÑalıĢmasında hesaplanan maliyet havuzlarının toplam maliyetleri, ZEFTM uygulamasında, 

tedarik edilen kaynak kapasite maliyeti olarak kullanılmıĢtır. 

Tedarik Edilen Kaynak Kapasite Maliyeti: 23.586.194,66 TL 

Ġzmir Limanı‘nın 7/24 hizmet veren bir iĢletme olması sebebiyle, limanda vardiya sistemi 

uygulanmaktadır ve iĢÑiler 3 vardiya halinde ÑalıĢmaktadırlar. Her vardiyanın ÑalıĢma süresi 7,5 

saattir. ĠĢÑiler ayda 195 saat, bir baĢka ifadeyle 26 gün ÑalıĢmaktadırlar. Ancak, gerektiğinde ücret 

karĢılığı fazla mesai yapabilmektedirler. Limanda ÑalıĢan bir iĢÑinin ortalama aylık teorik iĢÑilik 

saatinin %85‘iyle iĢÑi sayısı Ñarpılarak aylık toplam pratik iĢÑilik saati hesaplanmıĢtır. Bu 

hesaplamaya, gerÑekleĢen fazla mesailer de dÍhil edilmiĢtir ve pratik iĢÑilik kapasitesi 24.821.237 dk 

olarak hesaplanmıĢtır. 

Yükleme/boĢaltma faaliyetlerinde kullanılan 5 adet Gantry vinÑ ile 2 adet mobil vinÑ, teorik olarak 

yılda 365 gün ve günde 24 saat ÑalıĢabilmektedirler. Dolayısıyla makinelerin teorik kapasitesi;  

7 makine x 365 gün x 24 saat x 60 dk = 3.679.200 dk olarak hesaplanmaktadır. 

Makinelerin pratik kapasitesinin, teorik kapasitenin %80‘i olduğu varsayımı altında makinelerin pratik 

kapasitesi; 

3.679.200 dk x 0,80 = 2.943.360 dk olarak hesaplanmaktadır. 

Bu durumda kaynak grubunun toplam pratik kapasitesi;  

24.821.237 dk + 2.943.360 dk = 27.764.597 dk olmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda kaynak grubunun kapasite maliyet oranı aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

Toplam Maliyet: 23.586.194,66 TL 

Pratik Kapasite: 27.764.597 dk 

KMO: 23.586.194,66 TL / 27.764.597 dk = 0,85 TL/dk 

Tablo 3‘te, her bir faaliyetin dönem iÑinde gerÑekleĢme oranları ile bu oranlarla hesaplanan faaliyet 

adetleri yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAALĠYET MERKEZĠ MALĠYET HAVUZU TOPLAM MALĠYET MALĠYET TAġIYICISI

Gemi Hizmetleri 2.313.290,09 Yükleme/BoĢaltma Adedi

Yükleme/BoĢaltma 23.586.194,66
Yükleme/BoĢaltma Adedi ile Gemi 

ĠÑi Shifting Adedinin Toplamı

25.899.484,75

GEMĠ OPERASYON

Toplam
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Tablo 3: Yükleme/BoĢaltma Kaynak Grubu Faaliyetlerinin GerÑekleĢtirilme Adetleri 

 

Her bir faaliyet iÑin gerÑekleĢen iĢÑilik ve makine saatleri toplamları ile bu toplamların faaliyet 

adetleriyle Ñarpılması sonucu bulunan yıllık toplam ÑalıĢma saatleri, Tablo 4‘te gösterilmektedir. 

Tablo 4: Yükleme/BoĢaltma Kaynak Grubu Faaliyetlerinin GerÑekleĢtirilme Süreleri 

 
Tablo 5‘te konteyner baĢına düĢen ÑalıĢma saati ve bu sürenin kapasite maliyet oranıyla Ñarpımı 

sonucu oluĢan birim ve toplam maliyetler ile kaynak grubunun kullanılan ve kullanılmayan kapasite 

maliyet toplamları gösterilmektedir. Tablo 6‘da ise yüklenen ve boĢaltılan konteynerler iÑin standart 

süreler yer almaktadır. 

Tablo 5: Yükleme/BoĢaltma Kaynak Grubu Kullanılan Kapasite Maliyetinin Faaliyetlere Dağılımı 

YÜKLEME/BO ġALTMA KAYNAK GRUBU 

FAALĠYETLERĠ
Faaliyet TaĢıyıcısı

- Ambar kapaklarının aÑılarak gemi üzerinde bırakılması Gelen konteyner gemilerinin %5'i 57,4 gemi = 25.281,0 kont.

- Ambar kapaklarının aÑılarak rıhtıma indirilmesi Gelen konteyner gemilerinin %95'i 1.090,6 gemi = 480.338,1 kont.

- Rıhtıma indirilmiĢ ambar kapaklarının gemiye ÑıkarılmasıGelen konteyner gemilerinin %95'i 1.090,6 gemi = 480.338,1 kont.

- Ambar kapaklarının kapatılması Gelen konteyner gemilerinin tamamı 1.148 gemi = 505.619,0 kont.

- Konteynerlerin istif bağlarının Ñözülmesi (unlashing) Gelen konteyner gemilerinin tamamı 1.148 gemi = 505.619,0 kont.

- Konteynerlerin istif bağlarının takılması (lashing) Gelen konteyner gemilerinin tamamı 1.148 gemi = 505.619,0 kont.

- Konteyner pabuÑlarının (twistlock) takılması Yüklenen konteynerlerin tamamı 244.244,0 kont.

- Konteyner pabuÑlarının (twistlock) sökülmesi BoĢaltılan konteynerlerin tamamı 261.375,0 kont.

- 20' konteynere ekstra pabuÑlarının takılması Yüklenen 20' konteynerlerin %60'ı 91.553,4 kont.

- 20' konteynerin ekstra pabuÑlarının sökülmesi BoĢaltılan 20' konteynerlerin %60'ı 96.546,6 kont.

- Gantry vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve 

gemiye bırakması
Yüklenen konteynerlerin %75'i 183.183,0 kont.

- Gantry vincin konteyneri gemiden alması ve 

Ñekiciye/rıhtıma bırakması
BoĢaltılan konteynerlerin %75'i 195.762,8 kont.

- Gantry vincin konteyneri gemiden alması ve gemide bir 

baĢka yere bırakması
Gemi iÑi shifting adedinin %75'i 268,5 kont.

- Mobil vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve 

gemiye bırakması
Yüklenen konteynerlerin %25'i 61.061,0 kont.

- Mobil vincin konteyneri gemiden alması ve 

Ñekiciye/rıhtıma bırakması
BoĢaltılan konteynerlerin %25'i 65.254,3 kont.

- Mobil vincin konteyneri gemiden alması ve gemide bir 

baĢka yere bırakması
Gemi iÑi shifting adedinin %25'i 89,5 kont.

- Gemi puantörünün giriĢ yapacak konteynerlere iliĢkin 

kontrolleri
BoĢaltılan konteynerlerin tamamı 261.017,0 kont.

- Gemi puantörünün tahliye hareketini sisteme girmesi BoĢaltılan konteynerlerin tamamı 261.017,0 kont.

- Gemi puantörünün yükleme hareketini sisteme girmesi Yüklenen konteynerlerin tamamı 244.244,0 kont.

- Spreader'e ekstra parÑa takılması Yüklenen ve boĢaltılan konteynerlerin %0,005'i 25,3 kont.

- Spreader'e takılmıĢ olan ekstra parÑaların sökülmesi Yüklenen ve boĢaltılan konteynerlerin %0,005'i 25,3 kont.

- Sapanlama yapılması Yüklenen ve boĢaltılan konteynerlerin %1'i 5.056,2 kont.

- Sapanlamanın sökülmesi Yüklenen ve boĢaltılan konteynerlerin %1'i 5.056,2 kont.

Faaliyet Adedi

YÜKLEME/BO ġALTMA KAYNAK GRUBU FAALĠYETLERĠ
ĠĢçi 

Sayısı

ĠĢçilik 

Saati 

(dk)

Toplam 

ĠĢçilik 

Saati (dk) 

Makine 

Saati 

(dk)

Toplam 

ÇalıĢma 

Saati (dk)

Faaliyet 

Adedi

Yıllık Toplam 

ÇalıĢma Saati 

(dk)

- Ambar kapaklarının aÑılarak gemi üzerinde bırakılması 3 7 21 7 28 57,40 1.607,20

- Ambar kapaklarının aÑılarak rıhtıma indirilmesi 4 11 44 11 55 1.090,60 59.983,00

- Rıhtıma indirilmiĢ ambar kapaklarının gemiye Ñıkarılması 4 11 44 11 55 1.090,60 59.983,00

- Ambar kapaklarının kapatılması 3 15 45 15 60 1.148,00 68.880,00

- Konteynerlerin istif bağlarının Ñözülmesi (unlashing) 2 15 30 30 1.148,00 34.440,00

- Konteynerlerin istif bağlarının takılması (lashing) 2 30 60 60 1.148,00 68.880,00

- Konteyner pabuÑlarının (twistlock) takılması 2 0,5 1 1 244.244,00 244.244,00

- Konteyner pabuÑlarının (twistlock) sökülmesi 2 0,5 1 1 261.375,00 261.375,00

- 20' konteynere ekstra pabuÑlarının takılması 2 1 2 2 91.553,40 183.106,80

- 20' konteynerin ekstra pabuÑlarının sökülmesi 2 0,5 1 1 96.546,60 96.546,60

- Gantry vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve gemiye bırakması 4 3 12 3 15 183.183,00 2.747.745,00

- Gantry vincin konteyneri gemiden alması ve Ñekiciye/rıhtıma bırakması 4 2,5 10 2,5 12,5 195.762,75 2.447.034,38

- Gantry vincin konteyneri gemiden alması ve gemide bir baĢka yere bırakması 3 2 6 2 8 268,50 2.148,00

- Mobil vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve gemiye bırakması 4 3,5 14 3,5 17,5 61.061,00 1.068.567,50

- Mobil vincin konteyneri gemiden alması ve Ñekiciye/rıhtıma bırakması 4 2,5 10 2,5 12,5 65.254,25 815.678,13

- Mobil vincin konteyneri gemiden alması ve gemide bir baĢka yere bırakması 3 2 6 2 8 89,50 716,00

- Gemi puantörünün giriĢ yapacak konteynerlere iliĢkin kontrolleri 1 1 1 1 261.017,00 261.017,00

- Gemi puantörünün tahliye hareketini sisteme girmesi 1 1 1 1 261.017,00 261.017,00

- Gemi puantörünün yükleme hareketini sisteme girmesi 1 1 1 1 244.244,00 244.244,00

- Spreader'e ekstra parÑa takılması 2 45 90 90 25,28 2.275,29

- Spreader'e takılmıĢ olan ekstra parÑaların sökülmesi 2 15 30 30 25,28 758,43

- Sapanlama yapılması 2 20 40 40 5.056,19 202.247,60

- Sapanlamanın sökülmesi 2 10 20 20 5.056,19 101.123,80

9.233.617,71TO PLAM
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Tablo 6: Yükleme/BoĢaltma Kaynak Grubu Standart Süreleri 

 
BoĢaltılan konteynerin maliyeti: 15,95 dk x 0,85 TL = 13,56 TL 

Yüklenen konteynerin maliyeti:17,52 dk x 0,85 TL = 14,89 TL  

Maliyetler hesaplandıktan sonra, standart ve standart olmayan faaliyetlerin süreleri baz alınarak 

kaynak grubuna iliĢkin zaman denklemi oluĢturulmuĢtur. 

Yükleme/BoĢaltma Kaynak Grubu SüreÑ Zamanı:  

EĞER(yükleme>0;17,52;0) + EĞER(boĢaltma>0;15,95;0) - EĞER(ambar kapakları gemi 

üzerinde>0;0,18;0) + EĞER(20' ekstra pabuÑ takma>0;2;0) + EĞER(20' ekstra pabuÑ sökme>0;1;0)+ 

EĞER(mobil vinÑle yükleme>0;2,5;0) + (8 x gemi-iÑi shifting sayısı) + EĞER(spreader parÑa 

değiĢim>0;120;0) + EĞER(sapanlama>0;60;0) 

6.3. Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Geleneksel maliyetleme yöntemine göre, gemiye yüklenilen ya da gemiden boĢaltılan bir konteynerin 

maliyeti 51,26 TL, FTM‘ ye göre ise 46,65 TL olarak hesaplanmıĢtır. ZEFTM uygulamasında ise 

yüklenen ve boĢaltılan konteynerlerin maliyetleri arasında bir farklılaĢma oluĢmuĢtur. Yüklenen 

konteyner maliyeti 14,89 TL, boĢaltılan konteyner maliyeti ise 13,56 TL olarak hesaplanmıĢtır. 

Geleneksel sistemlerde, farklı hizmet süreÑlerinde farklı faaliyetlerin gerÑekleĢtirilebileceği gerÑeği 

göz ardı edilerek, tüm konteynerlerin aynı hizmetlerden faydalandığı varsayımıyla maliyetler 

dağıtılmaktadır. Bu bağlamda, tüm maliyetler, yıl boyunca hizmet verilen tüm konteynerlere eĢit bir 

Ģekilde dağıtılarak, ―ortalama‖ bir birim maliyet tutarı hesaplanmıĢtır.  

YÜKLEME/BO ġALTMA KAYNAK GRUBU FAALĠYETLERĠ

Yıllık 

Toplam 

ÇalıĢma 

Saati (dk)

Konteyner 

Adedi

Konteyner 

BaĢına DüĢen 

ÇalıĢma Saati 

(dk)

KMO
Maliyet 

(TL/kont.)

Toplam 

Maliyet

- Ambar kapaklarının aÑılarak gemi üzerinde bırakılması 1.607 25.281 0,06 0,05 1.366,12

- Ambar kapaklarının aÑılarak rıhtıma indirilmesi 59.983 480.338,1 0,12 0,11 50.985,55

- Rıhtıma indirilmiĢ ambar kapaklarının gemiye Ñıkarılması 59.983 480.338,1 0,12 0,11 50.985,55

- Ambar kapaklarının kapatılması 68.880 505.619 0,14 0,12 58.548,00

- Konteynerlerin istif bağlarının Ñözülmesi (unlashing) 34.440 505.619 0,07 0,06 29.274,00

- Konteynerlerin istif bağlarının takılması (lashing) 68.880 505.619 0,14 0,12 58.548,00

- Konteyner pabuÑlarının (twistlock) takılması 244.244 244.244 1,00 0,85 207.607,40

- Konteyner pabuÑlarının (twistlock) sökülmesi 261.375 261.375 1,00 0,85 222.168,75

- 20' konteynere ekstra pabuÑlarının takılması 183.107 91.553,4 2,00 1,70 155.640,78

- 20' konteynerin ekstra pabuÑlarının sökülmesi 96.547 96.546,6 1,00 0,85 82.064,61

- Gantry vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve gemiye bırakması 2.747.745 183.183 15,00 12,75 2.335.583,25

- Gantry vincin konteyneri gemiden alması ve Ñekiciye/rıhtıma bırakması 2.447.034 195.762,8 12,50 10,63 2.079.979,22

- Gantry vincin konteyneri gemiden alması ve gemide bir baĢka yere bırakması 2.148 268,5 8,00 6,80 1.825,80

- Mobil vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve gemiye bırakması 1.068.568 61.061 17,50 14,88 908.282,38

- Mobil vincin konteyneri gemiden alması ve Ñekiciye/rıhtıma bırakması 815.678 65.254,3 12,50 10,63 693.326,41

- Mobil vincin konteyneri gemiden alması ve gemide bir baĢka yere bırakması 716 89,5 8,00 6,80 608,60

- Gemi puantörünün giriĢ yapacak konteynerlere iliĢkin kontrolleri 261.017 261.017 1,00 0,85 221.864,45

- Gemi puantörünün tahliye hareketini sisteme girmesi 261.017 261.017 1,00 0,85 221.864,45

- Gemi puantörünün yükleme hareketini sisteme girmesi 244.244 244.244 1,00 0,85 207.607,40

- Spreader'e ekstra parÑa takılması 2.275 25,3 90,00 76,50 1.933,99

- Spreader'e takılmıĢ olan ekstra parÑaların sökülmesi 758 25,3 30,00 25,50 644,66

- Sapanlama yapılması 202.248 5.056,2 40,00 34,00 171.910,46

- Sapanlamanın sökülmesi 101.124 5.056 20,00 17,00 85.955,23

7.848.575,06

15.737.619,60

23.586.194,66

0,85

KULLANILAN KAPASĠTE MALĠYETĠ

KULLANILMAYAN KAPASĠTE MALĠYETĠ

TO PLAM MALĠYET

BO ġALTILAN KO NTEYNER ĠÇĠN YÜKLEME/BO ġALTMA 

KAYNAK GRUBU FAALĠYETLERĠ

Faaliyet 

Süresi

YÜKLENEN KO NTEYNER ĠÇĠN YÜKLEME/BO ġALTMA 

KAYNAK GRUBU FAALĠYETLERĠ

Faaliyet 

Süresi

STANDART FAALĠYETLER STANDART FAALĠYETLER

- Ambar kapaklarının aÑılarak rıhtıma indirilmesi 0,12 - Ambar kapaklarının aÑılarak rıhtıma indirilmesi 0,12

- Rıhtıma indirilmiĢ ambar kapaklarının gemiye Ñıkarılması 0,12 - Rıhtıma indirilmiĢ ambar kapaklarının gemiye Ñıkarılması 0,12

- Ambar kapaklarının kapatılması 0,14 - Ambar kapaklarının kapatılması 0,14

- Konteynerlerin istif bağlarının Ñözülmesi (unlashing) 0,07 - Konteynerlerin istif bağlarının takılması (lashing) 0,14

- Konteyner pabuÑlarının (twistlock) sökülmesi 1,00 - Konteyner pabuÑlarının (twistlock) takılması 1,00

- Gantry vincin konteyneri gemiden alması ve Ñekiciye/rıhtıma 

bırakması
12,50

- Gantry vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve gemiye 

bırakması
15,00

- Gemi puantörünün giriĢ yapacak konteynerlere iliĢkin 

kontrolleri
1,00 - Gemi puantörünün yükleme hareketini sisteme girmesi 1,00

- Gemi puantörünün tahliye hareketini sisteme girmesi 1,00

TO PLAM STANDART SÜRE (dk) 15,95 TO PLAM STANDART SÜRE (dk) 17,52

STANDART DIġI FAALĠYETLER STANDART DIġI FAALĠYETLER

- Ambar kapaklarının aÑılarak gemi üzerinde bırakılması -0,18 - Ambar kapaklarının aÑılarak gemi üzerinde bırakılması -0,18

- 20' konteynerin ekstra pabuÑlarının sökülmesi 1,00 - 20' konteynere ekstra pabuÑlarının takılması 2,00

- Mobil vincin konteyneri gemiden alması ve Ñekiciye/rıhtıma 

bırakması
0,00

- Mobil vincin konteyneri Ñekiciden/rıhtımdan alması ve gemiye 

bırakması
2,50

- Spreader'e ekstra parÑa takılması 90,00 - Spreader'e ekstra parÑa takılması 90,00

- Spreader'e takılmıĢ olan ekstra parÑaların sökülmesi 30,00 - Spreader'e takılmıĢ olan ekstra parÑaların sökülmesi 30,00

- Sapanlama yapılması 40,00 - Sapanlama yapılması 40,00

- Sapanlamanın sökülmesi 20,00 - Sapanlamanın sökülmesi 20,00
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FTM sistemleri, tükettikleri faaliyetler doğrultusunda maliyetlerin hizmetlere dağıtılmasını öngörerek, 

geleneksel yöntemin bu ortalamacı yaklaĢımına Ñözüm getirmektedir. FTM yönteminde konteyner 

maliyeti, konteyner iÑin gerÑekleĢtirilen faaliyetler baz alınarak hesaplanmıĢtır. Bu anlamıyla, FTM 

uygulamasında oluĢan maliyet tutarları Ñok daha gerÑekÑidir. 

FTM‘de, yüklenen ve boĢaltılan konteynerlerin maliyetleri, zıt yönlerde de olsa, aynı faaliyetleri 

tüketmeleri nedeniyle, aynı tutarlarda oluĢmaktadır. ZEFTM sistemleri, FTM‘den farklı olarak, 

faaliyetlerin gerÑekleĢtirilme sürelerini temel almaktadır. Bir konteynerin gemiye yüklenmesi ve 

gemiden boĢaltılması faaliyetleri birbiriyle özdeĢ gözükmektedir. Tek fark, birinde hareketin 

rıhtımdan gemiye doğru; diğerinde ise, gemiden rıhtıma doğru yapılmasıdır. FTM sistemi, bu iki 

faaliyeti aynı olarak görmekte ve bu faaliyetleri tüketen konteynerlere eĢit tutarda maliyet 

yüklemektedir. Ancak, faaliyetlerin gerÑekleĢtirilme süreleri dikkate alındığında durum 

farklılaĢmakta; aynı gibi gözüken bu iki faaliyetin aslında Ñok da özdeĢ olmadıkları ortaya 

Ñıkmaktadır. Bir konteynerin gemiye yüklenmesi, gemiden boĢaltılmasından daha uzun sürmektedir. 

Bu nedenle, maliyetlerin dağıtımında faaliyetlerin gerÑekleĢtirilme sürelerini baz alan ZEFTM‘de, 

gemiye yüklenen bir konteynerin maliyeti, gemiden boĢaltılan bir konteynerin maliyetinden daha 

yüksek tutarda oluĢmaktadır. Bu yaklaĢım farklılığı, her iki yönteme göre hesaplanan maliyetler 

arasındaki farkın temel sebeplerinden bir tanesidir. 

Kullanılmayan kapasite maliyetleri, FTM‘de konteyner maliyetine dÍhil edilirken; ZEFTM‘de, 

konteyner maliyetine dÍhil edilmemektedir. ZEFTM‘ye göre hesaplanan maliyetlerin, FTM‘ye göre 

hesaplanan maliyetlere kıyasla, ortalama %69 daha düĢük olmasının en önemli sebebi, kaynak 

grubunun %66,74 olan kullanılmayan kapasite oranıdır. Kullanılmayan kapasite oranı yükseldikÑe, 

ZEFTM‘ye göre hesaplanan maliyet tutarı, FTM‘ye göre hesaplanan maliyet tutarına kıyasla daha da 

azalmaktadır. Pratik kapasiteden yola Ñıkarak maliyetlerin dağıtımını yapan ZEFTM sistemleri, hem 

daha doğru ve gerÑekÑi maliyet tutarları ortaya koymakta, hem de kaynak gruplarının verimliliğine 

iliĢkin önemli ipuÑları sağlamaktadır.  

ZEFTM ve FTM‘ye göre hesaplanan maliyet tutarları arasında fark oluĢturan bir diğer unsur, maliyet 

hesaplamasına dÍhil edilen faaliyetlerin niteliğinden kaynaklanmaktadır. FTM yönteminde her bir 

faaliyet merkezinin toplam maliyeti tek bir maliyet taĢıyıcısıyla dağıtılmaktadır. ZEFTM‘de ise, 

kaynak grubunda yer alan her bir faaliyet iÑin farklı faaliyet taĢıyıcılarının kullanılması mümkündür. 

Bu sayede, her bir faaliyetin gerÑekleĢtirilme adedine ve süresine göre maliyetlerin faaliyetlere 

dağıtımı yapılmakta; söz konusu faaliyeti tüketmeyen maliyet objesi, o faaliyetin maliyet payını 

almamaktadır. FTM‘de yükleme/boĢaltma faaliyet merkezinin maliyet taĢıyıcısı, dönem iÑinde 

gemilere yüklenen ve gemilerden boĢaltılan konteyner adedidir. Dolayısıyla, hesaplanan yükleme 

oranı hem bütün konteynerler iÑin gerÑekleĢtirilen standart faaliyetlerin, hem de bazı konteynerler iÑin 

gerÑekleĢtirilen standart dıĢı faaliyetlerin maliyetlerini iÑermektedir. ZEFTM‘de ise, yalnızca standart 

faaliyetleri kapsayan standart zamanlara göre maliyet objesinin maliyetleri hesaplanmakta; standart 

dıĢı faaliyetlerin maliyetleri, ancak gerÑekleĢtirildikleri zaman dÍhil edilmektedir. Bir baĢka ifadeyle, 

standart dıĢı faaliyetlerin gerÑekleĢmesi, FTM‘ye göre hesaplanan maliyetleri değiĢtirmezken; 

ZEFTM‘ye göre hesaplanan maliyetleri, faaliyetin niteliğine göre azaltmakta ya da artırmaktadır. Bu 

nedenle, ZEFTM‘ye göre hesaplanan maliyetler, FTM‘de tüm faaliyetleri kapsayan yükleme 

oranlarına göre hesaplanan maliyetlerden farklı oluĢmaktadır. 

 

SONUÇ 

Sektördeki rekabet, verimi artırmanın yanı sıra maliyet azaltımı yönünde de iĢletmeler üzerinde baskı 

uygulamaktadır. Maliyet azaltımı yapılabilmesinin ön koĢulu, süreÑlerin maliyetlerinin doğru 

belirlenmesidir. Operasyonel süreÑlerin maliyetlerinin doğru belirlenmesi, bu maliyetlerin 

düĢürülmesi iÑin iĢletmelerde optimizasyon yöntemlerinin kullanılmasına imkÍn sağlamaktadır. 

Optimizasyon yöntemleri ile eldeki kısıtlı kaynakların en optimum Ģekilde kullanılmasını sağlayacak 

Ñözüm yolları belirlenerek, kullanılmayan mevcut kaynakların ihtiyaÑ duyulan baĢka yerlerde 

kullanılması suretiyle verimliliğin yükseltilerek Ñıktının artırılması mümkün olabilmektedir. 

Bu ÑalıĢmada ortaya Ñıkan sonuÑlar, geleneksel maliyetleme yönteminde oluĢan maliyet tutarlarının, 

gerÑekÑi olmaktan uzak olduğunu göstermektedir. FTM‘ye göre hesaplanan tutarlar ise geleneksel 

maliyetleme yöntemine göre Ñok daha gerÑekÑi olmakla birlikte süreÑleri tam olarak 

yansıtamamaktadır. ZEFTM, FTM‘ye kıyasla daha pratik ve kolay uygulanabilir olmasının yanı sıra; 

daha gerÑekÑi maliyetler ortaya koymaktadır. Bu durum, özellikle, faaliyet sürelerinin değiĢme 

ihtimalinin yüksek olduğu hizmet iĢletmelerinde daha sağlıklı sonuÑlara ulaĢılmasını sağlamaktadır. 
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Özet 

Mamul yaĢam dönemlerinin kısalması, hızlı değiĢen teknoloji, artan küresel rekabet, müĢteri isteklerindeki hızlı 

değiĢim karĢısında rekabete uyum sağlamak durumunda olan iĢletmelerin maliyetleri azaltıcı, mamullerin 

fonksiyonelliğini arttırıcı ve aynı zamanda kaliteyi koruyan bir yönetim anlayıĢı benimsemelerini gerekli 

kılmaktadır. Kalite maliyetleri; üretimden önce olası hatalı ürün veya hizmetleri önlemek amacıyla yürütülen, 

ürün veya hizmetlerin müĢteriye tesliminden sonra görülebilecek olası hataların sonucunda ortaya Ñıkan 

maliyetlerdir.  

Énleme maliyetlerine yapılan yatırımlar ileride doğabilecek değerleme ve baĢarısızlık maliyetlerini azaltıcı rol 

oynamaktadır.  Bu ÑalıĢmada, otomotiv sektöründe sadece elektriksel sisteme özgü kalite maliyetleri bir iĢletme 

özelinde incelenmiĢtir. Uygunluk maliyetleri ÑerÑevesinde önleme maliyetleri kapsamında bilgisayar destekli 

benzetim uygulanmıĢtır. Benzetim maliyetindeki bu artıĢın dıĢ baĢarısızlık  maliyetlerinde azaltıcı bir etki 

yaratacağı öngörülmüĢ ve yapılan değerlendirme ile bu öngörü desteklenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: kalite maliyetleri, dıĢ baĢarısızlık maliyetleri, önleme maliyetleri, otomotiv sektörü 

 

THE EFFECT OF ELECTRICAL SYSTEMS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY ON 

QUALITY COSTS WITH COMPUTER AIDED SIMULATION 

Abstract 

After a long research it was found that due to shortened of product life cycle, fast moving technology, increasing 

global competition, rapid change on customer demands, competitive companies need to do an adoption on cost 

reductive functionality increase and top quality management mentality. Quality costs occur to prevent possible 

defective products before production, on the other hand quality costs arise as a result of possible problems that 

may be seen after delivery of the products or services to the customer. 

Investments on prevention costs play a reducing role in appraisal and failure costs that may be in future. In this 

study only the electrical systems-specific quality costs in the automotive sector were examined for an enterprise. 

Computer aided simulation has been implemented within the prevention costs that predicted to reduce external 

failure costs, this prediction has been supported by the assessment. 

Key Words: quality costs, external failure costs, prevention costs, automotive industry 

 

1. GĠRĠġ 

Mamul yaĢam dönemlerinin kısalması, hızlı değiĢen teknoloji, artan küresel rekabet, müĢteri 

isteklerindeki hızlı değiĢim karĢısında rekabete uyum sağlamak durumunda olan iĢletmelerin 

maliyetleri azaltıcı, mamullerin fonksiyonelliğini arttırıcı ve aynı zamanda kaliteyi koruyan bir 

yönetim anlayıĢı benimsemelerini gerekli kılmaktadır (Gürdal, 2007:87). 

Toplam Kalite Yönetimi anlayıĢı, mamul üretimini ―sıfır hata‖ ile gerÑekleĢtirme hedefiyle üretme 

Ñabasındadır. Êrün tasarımıyla baĢlayan ve müĢteriye ürünün teslimiyle dahi devam eden kalite 

nedeniyle ortaya Ñıkan maliyetleri tespit etmek ve yönetmek gerekmektedir. Bu maliyetlerin boyutu 

iĢletmeler iÑin azımsanamayacak boyuttadır.  

Kalite maliyetleri; üretimden önce olası hatalı ürün veya hizmetleri önlemek amacıyla yürütülen, 

kalite testlerinin değerlendirilmesini de kapsayan, ürün veya hizmetlerin müĢteriye tesliminden sonra 

görülebilecek olası hataların sonucunda ortaya Ñıkan maliyetlerdir (Kefe ve TanıĢ, 2014).  
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Kalite maliyetlerinin toplamının % 60 ile 90 arasındaki kısmı iÑ ve dıĢ baĢarısızlık maliyetlerinden 

oluĢmaktadır. ĠĢletme yönetiminin sorumluluğunda olan bu maliyetler yönetimce kolay kontrol 

edilememektedir (Top ve Karabınar, 2013:59).  

Bu ÑalıĢmada, otomotiv sektöründe sadece elektriksel sisteme özgü kalite maliyetleri bir iĢletme 

özelinde incelenmiĢtir. Söz konusu üretim sürecinde elektriksel sistem unsurları üretim öncesinde 

bilgisayar destekli benzetim uygulanarak olası kalitesizlik maliyetlerini önlemek veya azaltmak 

amacıyla değerlendirilmiĢtir. GeliĢtirilen modelle, ürünün müĢteriye tesliminden sonra garanti 

kapsamında elektriksel sisteme özgü  görülebilecek olası hataların maliyetlerini azaltacağı 

öngörülmüĢtür. ÆalıĢmada bilgisayar destekli benzetimi maliyetleri hesaplanmıĢ, bu tutar aracın 

garanti süresi olan iki yıllık dıĢ baĢarısızlık maliyetleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

2. KALĠTE MALĠYETLERĠ  

Günümüz rekabet koĢullarında kalite maliyetleri oldukÑa önemli bir değere sahiptir. Kalite 

maliyetlerinin iĢletmelerin kalite performansını ölÑen bir kıstas olduğu söylenebilir. (Türk, 2009:29). 

Kalite maliyetleri ile ilgili literatür incelendiğinde bir Ñok farklı tanım yapılmıĢtır. Kalite maliyetleri; 

üretimden önce olası hatalı ürün veya hizmetleri önlemek amacıyla yürütülen, kalite testlerinin 

değerlendirilmesini de kapsayan, ürün veya hizmetlerin müĢteriye tesliminden sonra görülebilecek 

olası hataların sonucunda ortaya Ñıkan maliyetlerdir (Kefe ve TanıĢ, 2014). Bir baĢka tanıma göre ise; 

iĢletmeler tarafından hedeflenen kaliteye ulaĢmak iÑin katlanılmak durumunda kalınan maliyetler 

olarak tanımlanmaktadır (KoÑ ve Demirhan, 2007). Bu bağlamda söz konusu tanımlardan da yola 

Ñıkarak kalite maliyetlerini iĢletme faaliyetlerinin sonucunda meydana gelebilecek olumsuzlukları 

elimine etme diğer ifadeyle israfları önleme olarak tanımlanabilmektedir. (Basık, 2012:359). Kalite 

maliyet sistemleri iĢletmeler iÑin gereklidir, Ñünkü düĢük kaliteyle üretilen ürünlerin maliyeti sonuÑta 

ürün ve hizmetlerin daha pahalı olmasına yol aÑarak iĢletmeleri bulundukları sektörün mevcut rekabet 

koĢullarından geride bırakabilmektedir. 

Kalite konusunda ‗kalite kontrol el kitabı‘  isimli ÑalıĢmasıyla 1988‘de öncülük yapan kiĢi ile 

Juran‘dır. 1991 yılında ise kalite maliyetlerini önce uygunluk ve uygunsuzluk maliyetleri olarak ilk 

inceleyen ve  önleme, değerlendirme ve baĢarısızlık (iÑ ve dıĢ) maliyetleri olarak sınıflandırılmasını 

yapan ise Feigenbaum‘dur. (Top, Karabınar, 2013:59)Konuyla ilgili literatür taraması yapıldığında 

literatüre temel teĢkil edecek ÑalıĢmalar ayrıca (Ishikawa, 1976; Crosby, 1979; Deming, 1986;) 

tarafından gerÑekleĢtirilmiĢtir (KoÑ ve Demirhan, 2007). Uygunluk ve uygunsuzluk maliyetleri ġekil 

1‘deki gibi gösterilmektedir. 

 

Kalite maliyetlerinin dağılımı sektörlere göre farklılık gösterebileceği gibi aynı iĢletme iÑerisindeki 

bölümlere göre de farklılık gösterir (Kefe ve TanıĢ, 2014). ġekil 1‘de gösterilen Feigenbaum‘un kalite 

maliyet sınıflandırmasında yer alan bileĢenlerin üretimin hangi evresinde gerÑekleĢtikleri ise ġekil 

2‘de gösterilmektedir (Türk, 2009:38). 
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ġekil 2‘de kalite maliyet sınıflarının zaman iÑinde ortaya ÑıkıĢ evreleri gösterilmiĢtir. Söz konusu 

kalite maliyet sınıflandırması takip eden konu baĢlıklarında ayrıntılı bir Ģekilde ele alınarak 

aÑıklanacaktır. 

2.1. Uygunluk Maliyetleri 

Uygunluk maliyetleri, iĢletmenin müĢteri beklentilerini karĢılayacak Ģekilde ürün veya hizmetin 

istenilen nitelikte olması amacıyla katlandığı maliyetlerdir. AmaÑ sıfır hata ile kaliteden ödün 

vermeden ürün veya hizmeti sunubilmektir. Uygunluk maliyetleri; önleme maliyetleri ve değerleme 

maliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

2.1.1. Önleme Maliyetleri 

Uygunluğun maliyetlerinden birisi olan önleme maliyetleri, henüz ürün ve hizmetin oluĢmasından 

önce katlanılan, ürün ve hizmetin üretimi sırasında ortaya Ñıkan veya müĢteri istekleri doğrultusunda 

düzenlenen maliyetlerdir (KoÑ ve Demirhan, 2007; Türk, 2009:38). Énleme maliyetlerine yapılan 

yatırımlar ileride doğabilecek değerleme ve baĢarısızlık maliyetlerini azaltıcı etmen olarak 

düĢünüldüğünde, önleme maliyetlerine yapılacak yatırımlar baĢarısızlık maliyetlerinde azalma 

meydana getirecektir. Bu bağlamda ürün ve hizmetin üretiminden önce veya üretim süresince 

yapılacak önleme maliyeti olarak harcanan 1 birimin, ürünün üretim süresince veya üretim sonrasında 

10 birim değerleme maliyetini, ürün ve hizmet satıĢa sunulduktan sonra 100 birim baĢarısızlık 

maliyetini önlemesi olarak aÑıklanmaktadır (Türk, 2009:45). ĠĢletmeler ürün ve hizmetlerini kusursuz 

bir Ģekilde üretmek iÑin ilk örnek üretim baĢlamadan önleme maliyetleri ile ileride doğabilecek 

sorunları önleyebilir (Kefe ve TanıĢ, 2014). Énleme maliyetleri iĢletmelere ek bir maliyet gibi 

gözükse de aslında bu maliyetlerin temel amacı üretim maliyetlerini azaltarak, zaman kayıplarından 

kaÑınmak ve iĢ gücünden kazanÑ sağlamaktır (Basık, 2012:364). Bu bilgiler doğrultusunda otomotiv 

sektöründeki iĢletmelerde önleme maliyetleri, numune ürünler ortaya Ñıkmadan önce yapılır. Bu 

sayede zaman kayıplarının, onarım harcamalarının ve iĢ gücü kaybının önüne geÑilir. Otomotiv 

sektörünün dinamiklerine bakıldığında önleme maliyetlerinin baĢarısızlık maliyetlerini minimize 

etmede bir ölÑü olduğu söylenebilir. 

Otomotiv sektöründe önleme maliyetlerine esas olan faaliyetler; mühendislik ÑalıĢmaları, pazarlama 

ÑalıĢmaları, araÑ gereÑ modernizasyonu, teknolojik uyumluluk, kalite kontrol planlaması, test 

ekipmanlarının tasarımı ve geliĢtirilmesi, tedarikÑi güvencesi, kalite eğitimleri gibi ÑalıĢmalara yapılan 

maliyetleri iÑerir (Toraman, 2010; Basık, 2012:364; Bozkurt, 2003:23). 

- Mühendislik ÇalıĢmaları: Êrün tasarımının yapılmasından sonra gerÑekleĢtirilecek tasarım 

doğrulaması mühendislik ÑalıĢmalarının önleme maliyetlerine katkısı oldukÑa fazladır. Bu sayede 

tasarımın kalitesi ve ilk seferde doğruluk oranı yükselecektir. 

- Pazarlama ÇalıĢmaları: Yapılacak etkili pazarlama ÑalıĢmalarıyla ürün oluĢmadan müĢterilerin 

kafasında canlanacak algı pozitif olmalıdır. MüĢteri yaklaĢımının pozitifliği ürünün satıĢını ve 

müĢterinin olası problemlere yaklaĢımını değiĢtirecektir. 

- Araç Gereç Modernizasyonu: Êretim sırasında ve sonrasında gerÑekleĢtirilecek testler iÑin uygun 

ekipman ve ortamın sağlanması gerekmektedir. Doğru ölÑümlerin ve testlerin kaliteli 

gerÑekleĢtirilmesi olası problemlerin önüne geÑilmesine katkı sağlayacaktır. 

- Teknolojik Uyumluluk: Êretim hattının otomatikleĢtirilmesi, tasarım araÑlarının modernizasyonu 

gibi temel maliyetleri iÑine alacak önleme maliyeti ÑalıĢmalarıdır. GeliĢen teknolojiden olabildiğince 

faydalanılması pratikliği artıracaktır. 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
858 

- Kalite Kontrol Planlaması: Kaliteye yönelik yapılacak faaliyetlerin belirlenmesinde rol oynayacak 

faktörlerin ve kiĢilerin belirlenmesine yönelik maliyetleri bünyesinde barındırır. ĠĢletmeler tarafından 

belirlenen kalite standartlarına uygun olarak planlar oluĢturulur. 

- Test Ekipmanlarının Tasarımı ve GeliĢtirilmesi: Êretilen veya üretilecek olan ürün ve hizmetler 

iÑin alınan hammaddelerin test edilmesi iÑin uygun ölÑüm ve test donanımlarının geliĢtirilmesi ile 

ilgili maliyetlerdir (Türk, 2009:40). 

- Tedarikçi Güvencesi: Êrün ve hizmetlerde kalite kavramının esas baĢlangıÑ noktasının 

tedarikÑilerin sunacağı hammaddelerin ve hizmetlerin iĢletme tarafından belirlenen standartlara 

uygunluğunun, istenilen kalitede olup olmadığının, belirlenmesi iÑin katlanılan önleme maliyetleri 

olarak tanımlanmaktadır (Basık, 2012:364). Bu bilgiler doğrultusunda tedarikÑilerden alınacak olan 

hammadde ve hizmetlerin istenilen kalitede olmaması sonucunda kusurlu hammadde üretim hattında 

ilerledikÑe ürünün maliyetini arttırabileceği gibi ürünlerin ve hizmetlerin satıĢ fiyatını da arttırabilir. 

- Kalite Eğitimleri: Eğitim konusu iĢletmeler iÑin daima en önemli araÑlardan birisi olmuĢtur. ĠĢletme 

eğitim ihtiyaÑlarının belirlenmesine yönelik ÑalıĢanlarını belirli eğitim programlarına tabi tutma, 

dıĢarıdan alınan eğitim hizmetleri, ÑalıĢanlarını yurtiÑi ve yurtdıĢı fuarlara göndererek gerek diğer 

firmaların ÑalıĢmalarının yaptıklarını görebilmeleri gerekse kıyaslama yapabilmesi gibi faktörler, 

kalite iÑin oluĢturulmuĢ takım ÑalıĢmaları vb. kalite eğitim maliyetleri arasında yer alır (Bozkurt, 

2003:24). 

2.1.2. Değerleme Maliyetleri 

Değerleme maliyetleri iĢletmenin önceden belirlemiĢ olduğu kalite standartlarını karĢılamayan ürün ve 

hizmetlerin müĢterilere iletilmeden önce belirlenmesine yönelik yapılan maliyetler olarak 

tanımlanmaktadır (Basık, 2012:366; Türk 2009:40). Bu maliyetler, müĢteri standartlarını 

karĢılamayan ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik yapılan test ve kontroller sonucu ortaya 

Ñıkan maliyetlerdir. Değerleme maliyetleri, ürün ve hizmetlerin üretim süresince veya üretim 

sonrasında katlanılan maliyetlerdir. Énleme maliyetleri ile ortadan kaldırılamayan kusur ve hatalar 

iÑin katlanılmak durumunda olan maliyetlerdir (Türk, 2009:40). Bu sebeple değerleme maliyetleriyle 

alınacak önlemler baĢarısızlık maliyetlerini azaltacaktır. Değerleme maliyetlerine esas olan faaliyetler; 

testler, test donanımları, ekipmanların güncellenme ve geliĢtirilmesi, test süresince tüketilen 

materyaller gibi maliyetlerdir (Basık, 2012:41; Bozkurt, 2003:25). Değerleme maliyetinin kapsamına 

dÍhil olmayan maliyetler ise kusur ve hata sonrası yapılan yeniden iĢleme, onarım, bakım, yeniden 

test gibi iĢlemlerin maliyetleridir (KoÑ ve Demirhan, 2007). 

2.2. Uygunsuzluk Maliyetleri 

Uygunsuzluk maliyetleri, müĢteri beklentilerine ve iĢletmenin istediği niteliklere sahip olmayan ürün 

veya hizmetin olması gereken düzeye ulaĢtırılması iÑin katlanılan maliyetlerdir. Ġstenilen kaliteye 

ulaĢılamaması veya uygun olmaması nedeniyle ortaya Ñıkan maliyetlerdir. Diğer bir ifadeyle uygunluk 

maliyetleri ile giderilemeyen baĢarısızlık maliyetleridir (Türk, 2009:41). Uygunsuzluk maliyetleri; iÑ 

baĢarısızlık maliyetleri ve dıĢ baĢarısızlık maliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.  

2.2.1. Ġç BaĢarısızlık Maliyetleri 

ĠĢletmenin ürün ve hizmetlerinin henüz müĢteriye ulaĢmadan önce kusurlu ve düĢük kaliteli ürün 

maliyetleridir (Türk, 2009:41). ĠÑ baĢarısızlık maliyetleri, ürünün ve hizmetin kalitesinde iĢletme 

iÑinde ortaya Ñıkan uygunsuzlukların neden olduğu maliyetlerdir. ĠÑ baĢarısızlık maliyetleri iÑin 

yapılan önlemler ise dıĢ baĢarısızlık maliyetlerini azaltacaktır (Toraman, 2012). Eğer olası kusur 

doğru fazda bulunamadan ve Ñözülmeden bir sonraki faza geÑilirse olası kusurun maliyeti önemli 

derecede artar (Türk, 2009). Bu sınıflandırma iÑerisine giren baĢlıca maliyet kalemleri ise; yeniden 

iĢleme ve onarım, hurda, muayene ve test tekrarı, taĢeronun hatası, kalite uygunsuzluğundan doğan 

kazanÑ kaybı vb. maliyetleri iÑerir (Basık, 2012:366; Türk, 2009:42; Toraman, 2010). 

- Yeniden ĠĢleme ve Onarım: ĠĢletmeler tarafından belirlenen ürün ve hizmetin müĢteriye ulaĢmadan 

önce uygunsuzluğu bulunup yeniden iĢleme ve onarım sürecinden geÑirilerek kaliteli hale getirilmesi 

iÑin katlanılan maliyetlerdir (Basık, 2012:366) 

- Hurda: ĠĢletmenin belirlemiĢ olduğu kalite standartlarını karĢılamayan ürünlerin yeniden iĢleme ve 

onarım yapılamayan kısımları hurda maliyetleridir (Türk, 2009:42). Hurdaya ayrılan ürünlerin o anki 

iĢlem aĢamasına gelene kadar olan ürün iÑin yapılan maliyetlerin yanı sıra ürün iÑin harcanılan iĢÑilik 

ve genel giderler de maliyete dÍhil edilir (Bozkurt, 2003:26). 
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- Muayene ve Test Tekrarı: Değerleme maliyetleri ile giderilemeyen kusurlu ürünler ile ikinci kez 

üretime verilmiĢ ürünlerin yeniden muayene ve test tekrarı ile ortaya Ñıkan maliyetlerdir (Toraman, 

2010). 

- TaĢeronun Hatası: ĠĢletme tarafından belirlenen kalite standartlarını karĢılamak iÑin satın alınan 

ürünler ile ilgili baĢarısızlık nedeniyle ortaya Ñıkan kayıplardan ve iĢÑilik giderlerinden meydana gelen 

maliyetleridir (Türk, 2009:42). 

- Kalite Uygunsuzluğundan Doğan Kazanç Kaybı: Kalite uygunsuzluğu nedeniyle üretilen ürünler 

daha düĢük fiyatlarla satılmaktadır. Kalitesiz üretilen malın satıĢ fiyatı ile ürünün normal satıĢ fiyatı 

arasında ortaya Ñıkan fark, kalite uygunsuzluğundan doğan kazanÑ kaybı olarak nitelendirilir 

(Toraman, 2010; Türk, 2009:42). 

2.2.2. DıĢ BaĢarısızlık Maliyetleri 

Kalite maliyetleri sınıflandırması iÑerisindeki iĢletmelerin en Ñok dikkate aldığı, ürün ve hizmetlerin 

satıĢı sonrası ortaya Ñıkan maliyetlerdir (Basık, 2012:367). Bir baĢka deyiĢle ürün ve hizmetlerin 

müĢteri ihtiyaÑlarını karĢılayamaması nedeniyle oluĢan maliyetlerdir (KoÑ ve Demirhan, 2007). Bu 

maliyetlerin objektif olarak ölÑülmesi önleme ve değerleme maliyetlerine göre daha zordur (Türk, 

2009:43). DıĢ baĢarısızlık maliyetlerin bir kısmı önleme ve değerleme maliyetlerine gerekli 

yatırımların yapılmaması sonucu ortaya Ñıkmaktadır. Bu maliyetler sırasıyla; müĢteri ĢikÍyetleri, 

garanti kapsamında yerine getirilen yükümlülükler, kabul edilmeyen ve iade edilen ürünler, kötü mal 

söylemleri nedeniyle kaybedilen satıĢ kaybı ve müĢteriler, imaj ve itibarın yeniden kazanılması iÑin 

yapılan maliyetler vb. olarak söylenebilir (Basık, 2012:367; Türk, 2009:43; Bozkurt, 2003:27; 

Toraman, 2010). 

- MüĢteri ġikâyetleri: DüĢük kaliteli ürün ve hizmet Ñıktısı sonucu müĢteri ĢikÍyetlerinin 

araĢtırılmasına yönelik yapılan maliyetlerdir. Bu araĢtırmalar iĢletmeler iÑin ekstra zaman kaybı, 

iĢgücü kaybı, ek takım alımı gibi maliyetlere sebebiyet verir (Türk, 2009:44). 

- Garanti Kapsamında Yerine Getirilen Yükümlülükler: ĠĢletmelerin yükümlülükleri ürün 

satıldıktan sonra da devam eder. Satılan ürünlerin garanti süresinde ürünün değiĢtirilmesi veya 

tamirini kapsayan maliyetler olarak nitelendirilir (Toraman, 2010). 

- Kabul Edilmeyen ve Ġade Edilen Ürünler: MüĢteriye ulaĢan ürünlerin vadedilen kalite 

standartlarında olmaması sonucunda müĢteri haklı olarak satın almıĢ olduğu ürünleri üreticiye geri 

gönderebilir. Bu iĢlemin sonucunda oluĢan maliyetler kabul edilmeyen ve iade edilen ürünler 

maliyetini oluĢturur. Ġade edilen ürünlerin üzerinde yapılan onarım ve tamir iĢlemleri de bu maliyetler 

iÑerisindedir (Bozkurt, 2003:28). 

- Geri Çağırma Maliyetleri: Kusurlu görülen ürünlerin kullanıldığı bölgeden üzerinde değiĢim 

yapılmak üzere toplanıp gerekli iĢlemlerin yapılmasını, yol haritasının Ñizilmesini kapsayan 

maliyetleridir (Bozkurt, 2003:28). 

- Kötü Mal Söylemleri Nedeniyle Kaybedilen SatıĢ Kaybı ve MüĢteriler: DüĢük kaliteli ürünlerin 

yarattığı olumsuz imaj sonucu satıĢlarda azalma olması ve kaybedilen satıĢların kÍr kayıpları getirmesi 

gibi maliyetlerdir. Ġtibar kaybını pazar payının düĢmesi takip etmektedir (Basık, 2012:367). 

- Ġmaj ve Ġtibarın Yeniden Kazanılması Ġçin Yapılan Maliyetler: Ġtibar ve imaj kavramları 

iĢletmeler iÑin hayati öneme sahiptir. ĠĢletmelerde itibar kavramının oluĢması Ñok uzun yıllar alır. 

Aksine yapılabilecek belki de önemsiz bir hata sonucu uzun uğraĢlar sonucu kazanılan itibar Ñok 
Ñabuk kaybedilebilir. Literatür incelendiğinde yapılan bir araĢtırmada ürün hakkındaki olumsuz 

bildirimlerin olumlu bildirimlere oranla daha hızlı yayıldığı gözlemlenmiĢtir (Türk, 2009;43). 

Kaybedilen imaj ve itibarını yeniden onarmak iÑin katlanılan maliyetler imaj ve itibarın yeniden 

kazanılması iÑin yapılan maliyetlere girer (Basık, 2012:367). 

Kalite maliyet sınıflandırmasının aÑıklamalarından da anlaĢılacağı üzere uygunluk ve uygunsuzluk 

maliyetleri birbirinden bağımsız olarak düĢünülemez. Literatür incelendiğinde iĢletmeler tarafından 

yapılan önleme maliyetleri ve değerleme maliyetleri arttıkÑa iÑ ve dıĢ baĢarısızlık maliyetlerinin 

azalmasına neden olmaktadır (Kefe ve TanıĢ, 2014).  

Uygunluk maliyetlerinden olan önleme ve değerleme maliyetleri ürün ve hizmetlerin geliĢimine 

pozitif yönde etki yaparken, uygunsuzluk maliyetlerinden olan iÑ ve dıĢ baĢarısızlık maliyetleri ise 

ürün ve hizmetlerin geliĢimine negatif yönde etki yapar (Kefe ve TanıĢ, 2014). ĠĢletmeler eğer 

müĢterinin istedikleri standartlarda ürünlerin kaliteli olarak üretirlerse müĢteri bağlılığı, iĢletmenin 

imajı ve itibarının olumlu yönde geliĢimi sağlanacaktır. MüĢteri bağlılığı ile kÍr arasında doğru yönlü 
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bir iliĢki vardır. Bu sebeple kalite olgusu göz ardı edilemez. Bunun yanında kalite iĢletmelerin 

varlığının sürdürmesinin temel yapı taĢlarındandır. 

Bu ÑalıĢmada uygunluk maliyetleri ÑerÑevesinde önleme maliyetleri kapsamında bilgisayar destekli 

benzetim uygulanmıĢtır. Benzetim maliyetindeki bu artıĢın dıĢ baĢarısızlık  maliyetlerinde azaltıcı bir 

etki yaratacağı öngörülmüĢtür. Otomotiv sektöründe kalite maliyetlerine iliĢkin reel uygulama 

örnekleri iÑeren ÑalıĢmalar yapılmıĢ olsa da kalite maliyetlerine iliĢkin sayısal veriye dayanarak kalite 

maliyetleri arasındaki etkileĢimi reel verilere dayanarak bu kapsamda ve karĢılaĢtırmalı olarak daha 

önce incelenmemiĢtir. Bu aÑıdan literatürde ilktir. 

 

3. YÖNTEM 

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir iĢletmenin kalite maliyetleri kapsamında önleme 

maliyetlerine iliĢkin bir inceleme yapılmıĢtır. Uygulamada örnek olay yöntemi kullanılmıĢtır. Ayrıca 

iĢletmenin kaliteyi artırma adına almıĢ olduğu kararın olası sonuÑları değerlendirilmiĢtir. ÆalıĢma 

iÑerisinde mevcut iĢletmeden ―XYZ iĢletmesi‖ olarak bahsedilecektir. ÆalıĢma yalnızca tek bir bölüm- 

elektriksel sistem özelinde sınırlandırılmıĢtır. 

 

3.1. XYZ ĠĢletmesinin Belli Bir Bölüm Bazındaki Kalite Maliyetleri 

ĠĢletmenin tüm kalite konuları ―Toplam Kalite Direktörlüğü‖ altında toplanmıĢtır. Kalite maliyetleri 

ile ilgilenen müdürlük ―Kalite Güvence Müdürlüğü‖ ismiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla 

birlikte her bir araÑ sınıfı ve model yıllarıyla alakalı sadece o kanala dedike olmuĢ kalite ekipleri 

bulunmaktadır. ĠĢletmenin toplam kalite direktörlüğü yönetim Ģeması örnek olarak Tablo 1‘de 

verildiği gibidir. 

 

 

Tablo 11: Kalite Yönetim ġeması 

 

3.2. ĠĢ AkıĢı 

Dünyada ulaĢım sektörünün her alanında kalite artırıcı ve maliyet azaltıcı analizler ÑeĢitli iĢletmeler 

tarafından belli kurallar ÑerÑevesinde yapılmaktadır. Ézellikle yüksek hacimli seri imalatlarda tasarım, 

kontrol ve analiz ÑalıĢmaları gün geÑtikÑe daha da önem kazanmaktadır. ĠĢletmenin küresel pazarlar 

iÑin geliĢtirmiĢ olduğu Ñok sayıda araÑları ve modelleri bulunmaktadır. Tüm bu araÑların gerek motor 

ve güÑ aktarma sistemleri iÑin gerekse de elektriksel sistemleri iÑin temel tasarım ÑalıĢmaları 

yapılmaktadır. Analitik ve sonlu elemanlar analiz yöntemleri kullanılarak hem tasarım sırasında hem 

de sonrasında doğrulama testleri gerÑekleĢtirilir. Bu noktada devreye alınan proje mevcut kaliteyi 

artırarak önleme maliyetlerini düĢürmeye yönelik yapılmaktadır. Tasarım doğrulamaları iÑin temel 

analiz metodolojileri geliĢtirilmiĢ, yeni yöntemler ve bakıĢ aÑıları getirilmiĢtir. Böylelikle müĢteride 

gözlemlenmiĢ, garanti sürecinde problemin Ñözümü iÑin belli maliyetlere katlanılmıĢ hata modlarının 

geliĢtirilen ÑeĢitli analizler ile yakalanabilmesi sağlanmıĢtır. 

XYZ ĠĢletmesi tasarım doğrulamalarını daha güvenilebilir hale getiren bu mühendislik uygulamasını 

ilk kez devreye almaktadır. Her türlü olası zorlayıcı koĢullarda benzetimler koĢturulmakta ve 

tekrarlanmaktadır. Böylelikle iyileĢtirme önerileri Ñok hızlı bir Ģekilde uygulanabilmektedir. 

ParÑaların tasarım iyileĢtirmeleri, doğru devre elemanlarının seÑilmesi, elektrik tesisatlarının değiĢken 

ortam sıcaklıklarında en iyi Ģekilde korunması gibi daha önce yapılmayan olası hata senaryolarının 

üzerinden geÑilerek problemler yakalanmaya ÑalıĢılmıĢtır. Analizler bilgisayar benzetimi yöntemi ile 

numune araÑlar daha üretilmeden bilgisayar ortamında gerÑekleĢtirildiği iÑin hem paradan hem de iĢ 

Toplam Kalite 

Kalite Güvence 

Kalite Kontrol Planlama Ġzleme Sevkiyat MüĢteri 
Deneyimi 

Kalite 
Sistemleri 
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gücünden kazanÑlar sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede XYZ ĠĢletmesi ürün geliĢtirme 

süreÑlerine daha hızlı yanıt verebilecek, etkin maliyetli ÑalıĢmalar üzerine rahatÑa odaklanabilecektir. 

En büyük Ñıktılardan biri de edinilecek bilgi birikimi ve tecrübe olacaktır. 

Projenin son aĢamasında ÑalıĢmayı gerÑekleĢtiren bölüm olası Ñıktıları değerlendirecek ve sonrasında 

kalite bölümüne aktaracaktır. 

3.3. Benzetim Ġhtiyacının Ortaya ÇıkıĢı ve ĠĢ Planları 

Otomotiv sektöründe teknolojinin geliĢmesiyle birlikte araÑ iÑinde birbirleriyle haberleĢen parÑaların 

sayısı gün geÑtikÑe artmaktadır. Érnek vermek gerekirse 2016 yılında 8 adet parÑadan söz edilirse bu 

rakam 2018 senesine geldiğimizde 16‘ya ulaĢmıĢtır. ArtıĢın bu denli yüksek olması araÑlarda bir 

takım uyumsuzları, karĢılaĢılacak yazılımsal ve donanımsal sıkıntıların ortaya Ñıkma sıklığını da 

beraberinde getirecektir. Resmin bütününe bakıldığında yazılımsal problemler fiziksel testler sırasında 

kolaylıkla Ñözülebilirken donanımsal problemler Ñözülememektedir.  

ParÑa üzerinde küÑük değiĢikliklerin bile yapılması iÑin harcanacak zaman ve iĢ gücü bir hayli 

fazladır. ParÑa üzerinde yapılacak büyük bir tasarım değiĢikliği ise tüm bunların yanında ciddi 

maliyetleri de beraberinde getirecektir. 

MüĢteri geri bildirimleri incelendiğinde katlanılan maliyetlerin aslında daha azına uygulamaya 

alınacak bu teknikle düĢürülebileceği tespit edildi. Daha büyük getiri ise maliyet azaltma olmasa bile 

sunulan kaliteli tasarımların marka değerini yükseltmesi olacaktır. MüĢteri ĢikÍyetleri azaldığında 

kalite güvenirliği yükseleceği gibi bu güven mevcut satıĢların yükselmesini ve pazar payının artmasını 

sağlayacaktır. 

Proje hazırlık aĢamaları ve iĢ planı örneği Tablo 2‘deki gibi oluĢturulmuĢtur.  

 

Tablo 12: Proje Hazırlığı ve ĠĢ Planı AĢamaları 

Açıklama / Zaman 1. Æeyrek 2. Æeyrek 3. Æeyrek 4. Æeyrek 

Proje hazırlığı, gerekli eğitimlerin alınması, izin 

anlaĢmalarının yapılması, küresel araĢtırmalar, 

prosedürler ve standartlar 

X X   

Verilerin toplanması, teknik kararlar verilmesi, 

analiz planlarının oluĢturulması 
 X X  

Analizlerin yapılması, olası iyileĢtirmelerin 

uygulanması, raporlamaların yapılması 
  X X 

Æıktıların tartıĢılması, devreye alma    X 
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4. BULGULAR VE TARTIġMA 

 

XYZ iĢletmesi iĢ planının yanında devreye alacağı bu projenin maliyetleri üzerine de ÑalıĢmıĢtır. 

Rakamlar gerÑek tutarların oranlanması ile Tablo 3‘deki gibi sunulmaktadır. 

Tablo 13: Katlanılması Gereken Maliyetler 

Sıra Açıklama Teknik Özellikler Amaç Toplam 

Tutar 

1. ÆalıĢan 

Maliyetleri 

ĠĢi yapabilecek teknik 

donanımda ÑalıĢanların 

istihdam edilmeleri 

ĠĢletmenin adam-ay giderlerini 

hesaplayabilmesi 

$8.578 

2. Eğitim Giderleri Teknik eğitimlerin alınması Analizlerin sağlıklı yapılıp 

değerlendirilebilmesi 

$1.482 

3. Seyahat Giderleri Alınacak eğitim ve 

yapılacak toplantılar iÑin 

yurtdıĢı seyahat masrafları 

ÆalıĢanın eğitim aldığı süre 

boyunca masraflarının 

karĢılanması 

$2.924 

4. DanıĢmanlık Eğitim sonrası soruların 

tartıĢılması iÑin kısa süreli 

danıĢmanlık hizmeti alımı 

Ġleride karĢılaĢılabilecek 

teknik aksaklıklar veya 

problemlere önceden önlem 

alma 

$1.638 

5. Yazılım 

Lisanslama 

Maliyetleri 

Yazılım satın alınan 

iĢletmeye yapılacak ödeme 

Alet ve teÑhizatların uyumlu 

hale getirilebilmesi 

$25.732 

6. Alet TeÑhizat 

Alımı 

Uygulamaların fiziksel 

olarak gözlemlenebilmesi 

GerÑek ortam davranıĢlarının 

hem gözle hem de ölÑüm 

aletleriyle ölÑülebilmesi 

$7.018 

Toplam Maliyet: $47.372 

 
Eğer Tablo 3‘deki katlanılması gereken maliyetlere katlanılmasaydı hem hurda, düzeltme iĢÑiliği, 

tedarikÑi hataları gibi iÑ baĢarısızlık maliyetlerde hem de garanti giderleri, geri Ñağırma bedelleri gibi 

dıĢ baĢarısızlık maliyetlerinde bu rakamdan daha fazla maliyetlere katlanılacağı ön görülmüĢtür. 

Ayrıca rakamlarla hesaplanamayan marka algısı, marka bağımlılığı gibi faktörlerde etkilenecektir. 

Tüm bunlara ek olarak da mühendislik satın alımının da daha fazla maliyete sebebiyet vereceği ön 

görülmüĢtür. 

Uygulama yapılan aracın müĢteri geri dönüĢlerine dair garanti kapsamında yapılan geÑmiĢ iki yıla 

bağlı bulguları incelendiğinde iĢletmeye maliyeti $47.372 olmaktadır. Eğer bu ÑalıĢma yapılmasaydı 

bahsi geÑen parÑa sayısındaki artıĢın da göz önüne alınarak oranlanan bu değer yeni model araÑlarda 

$57.784 noktasına ulaĢacaktır. Bu değer, müĢteri Ģikayetleri ve geri Ñağırma nedeniyle tespit edilen 

toplama noktalarındaki tesisat hataları, soketlerde oluĢan bazı korozyonlar, rotalamanın yanlıĢ yerden 

yapılması, yanlıĢ değerde sigorta seÑimleri, bazı elektriksel parÑaların iÑ devre yapılarındaki tasarım 

hataları gibi problemler yer almaktadır. SonuÑta katlanılan $47.372‘lık yatırımın $10.412‘lık getiriyle 

sonuÑlanması öngörülmektedir. 

 

5. SONUÇ, ÖNERĠLER VE KISITLAR 

Kalite maliyetleri, ürünün tasarım süreciyle baĢlamakta ve ürünün müĢteriye teslimi veya garanti 

koĢullarına göre oluĢmaya devam etmektedir. Êrünün dıĢ baĢarısızlık maliyetleri kimi zaman 

ölÑülebilmekte kimi zaman ise itibar kaybı gibi ölÑülememektedir. ÆalıĢmada otomotiv sektöründe 

belirli bir model araÑ seÑilmiĢtir. SeÑilen aracın ise sadece elektriksel sistemine yönelik hatalar 
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nedeniyle garanti süresince ortaya Ñıkan maliyetleri ele alınmıĢtır. Bunlar ÑalıĢmanın kısıtlarını 

oluĢturmaktadır. GeÑmiĢ yıl verileri incelendiğinde satıĢ sonrası maliyetlerin yeni modelde $ 57.784  

olacağı öngörülmüĢtür.    

DıĢsal baĢarısızlık maliyetlerini önleyebilmek amacıyla üretim öncesi bilgisayar destekli benzetim 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. Bu uygulamanın iĢletmeye maliyeti ise $47.372‘dır. ĠĢletmenin 

toplamda $10.412‘lık bir maliyet tasarrufu sağlayabileceği öngörülmüĢtür.  

Bu ÑalıĢmadan esinlenerek farklı sektörler veya aynı sektörde farklı sistemler incelenerek literatüre 

katkı sağlaması beklenmektedir.  
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ÖZET 

KüreselleĢmenin, geliĢtirilen yeni teknolojilerin, artan müĢteri ihtiyaÑlarının, rekabetin ve hızlı bir değiĢimin 

olduğu günümüzün iĢ dünyasında iĢletmelerin baĢarıya ulaĢma olanakları oldukÑa zor hale gelmiĢtir.  Dünyadaki 

değiĢimlerden Ñok hızlı etkilenen sanayi iĢletmelerinde de baĢarıya eriĢme fırsatı giderek azalmaktadır. Günümüz 

ortamında sanayi sektöründe yaĢanılan rekabet giderek hızlanmaktadır. Bu ÑalıĢmanın amacı, artan rekabet ve 

müĢteri isteklerinin daha önemli hale geldiği ortamda sanayi iĢletmelerinin kÍrlılıklarını stratejik maliyet 

yönetimi kapsamında incelemektir. ÆalıĢmada stratejik maliyet yönetimi ile yaklaĢımları incelenmiĢ olup, 

stratejik maliyet yönetim yaklaĢımlarından Toplam Kalite Yönetimi sistemlerinin kÍrlılığa etkisi gösterilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Stratejik Maliyet Yönetimi,Ġmalat Sanayi ĠĢletmeleri, , KÍrlılık.  

STRATEGĠC COST MANAGEMENT AND PROFĠTABĠLĠTY RELETĠONSHĠP - RESEARCH ON  

MANUFACTURING INDUSTRY FIRMS WHĠCH ĠS QUOTED ON BĠST 

ABSTRACT 

In today's business world, where globalization, new technologies developed, increasing customer needs, 

competition and rapid change, the opportunities for businesses to succeed are becoming more and more difficult. 

In industrial enterprises, which are affected by changes in the world, opportunities for success are gradually 

diminishing. In today's environment, competition in the industry sector is accelerating. The aim of this study is to 

examine the profitability of industrial enterprises within the context of strategic cost management in an 

environment where increasing competition and customer demands become more important. Strategic cost 

management approaches and approaches have been examined and the effectiveness of Total Quality Management 

systems has been shown from strategic cost management approaches. 

Key Words: Strategic Cost Management, Manufacturing Industry Firms, Profitability.  

 

GĠRĠġ 

KüreselleĢme, teknolojik geliĢim, iĢletmeler arasındaki rekabetin farklı boyutlara ulaĢması, yeni 

pazarların doğması ve müĢteri beklentilerinde görülen değiĢimler, iĢletme dünyasında yeni 

yaklaĢımların ortaya Ñıkmasına zemin hazırlamıĢtır. ĠĢletmelerin bu değiĢimler karĢısında ulusal ve 

uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazanabilmek ve belirlenen hedeflere ulaĢabilmek iÑin yeni 

yaklaĢımları kendi iĢletmelerinde baĢarılı bir Ģekilde uyarlamaları gerekmektedir.  

ĠĢletmelerin belirlenen bu hedeflere ulaĢabilmeleri noktasında gereksinim duyduğu bilgi ihtiyacını 

karĢılamada geleneksel maliyet muhasebesi sisteminin yetersiz kalması, yeni yaklaĢımları ortaya 

ÑıkarmıĢtır. Bu yeni yaklaĢımların ortaya Ñıkması ise stratejik maliyet yönetimini gerekli hale 

getirmiĢtir. 

Strateji teriminin önem kazanması ile ortaya Ñıkan stratejik maliyet yönetimi, maliyet yönetimi ve 

stratejik yönetimin bir araya toplanması ile oluĢmuĢtur. 

―Stratejik maliyet yönetimi‖, stratejik elemanların daha da ön plana Ñıkarıldığı, net, kesin ve biÑimsel 

olarak maliyet analizlerine yönelen bir maliyet yönetimidir (Kartal vd., 2013:204). 

Stratejik maliyet yönetimi, rekabet koĢullarının hızla geliĢtiği günümüz iĢletmelerinde muhasebenin 

fonksiyonunu, tutulan bilgilerin ilgili kiĢilere sunulması görevinin dıĢında, iĢletmenin geleceğe 

yönelik plan ve stratejilerinin oluĢturulmasında, bunun sonucunda ortaya Ñıkabilecek gereksinimlerin 

önceden belirlenmesinde iĢletmelere yön veren bir araÑ konumuna getirmiĢtir (BekÑioğlu, Köroğlu, 

2013:2).  

 

1. LĠTERATÜR TARAMASI 

―Strateji‖ ve ―Yönetim‖ kelimelerinin birleĢiminden oluĢan ―Stratejik Yönetim‖ iĢletme literatüre 

1980‘li yıllarda girmiĢtir. Strateji, rakiplerin ÑalıĢmalarını da inceleyerek, amaÑlara ulaĢmak iÑin 
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saptanmıĢ, uzun dönemli, nihai neticeye odaklı dinamik kararlar birleĢimidir (Êlgen, Mirze, 2013:33). 

Kavramda geÑen ―yönetim‖ kelimesi, iĢletme amaÑlarına ulaĢmak iÑin bir takım faaliyetlerin etkili ve 

verimli bir Ģekilde yerine getirilmesinden ibaret olan bir süreÑ olarak tanımlanmaktadır. Bu faaliyetler 

ise planlama, karar alma, yöneltme, koordinasyon ve kontroldür (Mucuk, 2005:129). Kısaca stratejik 

yönetim elde edilecek bir netice değil, sürekli devam ettirilecek bir yönetim anlayıĢıdır (Æetin, Ênal, 

2011:30). 

21. yüzyılın baĢlarında ortaya Ñıkan teknolojik ve bilimsel geliĢmeler ile küreselleĢme sonucunda 

sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına geÑiĢ, yönetim anlamında değiĢimler sonucu geleneksel 

maliyet muhasebesi önemini büyük ölÑüde kaybetmiĢ, muhasebe alanında yeni bir kavrama ihtiyaÑ 

duyulmuĢtur. Geleneksel maliyet muhasebesine göre daha geniĢ ve farklı anlamlar iÑeren bu kavram, 

maliyetleri katlanılması zorunlu bir Ñıktı olarak değil, üretim boyunca yönetilmesi gereken bir girdi 

olarak gören ve geleceğe iliĢkin rekabet avantajının elde edilebilmesi iÑin maliyetlerle ilgili stratejiler 

geliĢtirerek maliyet verilerinin etkin kullanılmasını sağlayan stratejik maliyet yönetimi yaklaĢımıdır 

(Shank, 1989:50; BekÑioğlu, Köroğlu, 2013:2). 

Stratejik maliyet yönetimi, iĢletmeye finansal bilgilerle birlikte finansal olmayan bilgiler de 

üretmektedir. Stratejik maliyet yönetimi, iĢletmeler arası rekabeti artırmak amacıyla stratejiler 

geliĢtirmektedir. Yapılan aÑıklamalar doğrultusunda stratejik maliyet yönetiminin, iĢletmelerin 

stratejileri ve amaÑları iÑin gerekli olan maliyet verilerini üretecek olan maliyet yönetim sisteminin 

planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi Ñabalarının bütünü olarak 

tanımlanması mümkündür (Erden, 2004:255-256). 

Sertifikalı Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (Institute of Certified Management Accountants-ICMA) 

tarafından yapılan tanıma göre stratejik maliyet yönetimi, ―iĢletme stratejileriyle özellikle de, 

iĢletmenin bütün kaynaklarının aĢırı kullanımı ve nakit akıĢı, pazar payları, miktarlar, fiyatlar ve 

gerÑek maliyetlerin göreli düzeyi ve yönüyle ilgili olarak yönetime yönelik maliyet muhasebesi 

bilgilerinin hazırlanmasını ve analiz edilmesini iÑermektedir.‖ (Ceran, 2011:162). 

ĠĢletmelerin sürekli değiĢen pazar koĢullarına uyum sağlayabilmesi, sürdürülebilir stratejik 

faaliyetlerinin desteklenebilmesi ve küreselleĢen pazarlarda rekabet etmeye devam edebilmesi iÑin 

maliyet süreÑleri ile maliyet yapılarındaki değiĢimlere odaklanan yeni maliyet yönetimi yaklaĢımları 

geliĢtirilmiĢtir. Stratejik maliyet yönetimini geleneksel maliyet muhasebesinden ayıran ve baĢlıca 

farklılıkları gösteren bu yaklaĢımlar arasında hedef maliyetleme, tam zamanlı üretim maliyetleme 

(JIT), faaliyet tabanlı maliyetleme, yaĢam boyu maliyetleme,  , kaizen maliyetleme ile kalite 

maliyetleri ön plana ÑıkmıĢtır. 

 

1980‘li yıllarda ilk defa kullanılan ve stratejik maliyet yönetiminin temeli olan faaliyet tabanlı 

maliyetleme (FTM) yöntemi, geleneksel maliyet muhasebesi sistemlerinin birÑok eksik yönünü 

gidererek, hizmet ve üretim alanlarında faaliyet gösteren iĢletmelere birÑok aÑıdan yarar sağlamıĢtır 

(Newman, Robinson, 1978:375). FTM yöntemiyle hesaplanan maliyetler iĢletme yöneticilerine ileriye 

yönelik verecekleri kararlarda yarar sağlayıp, geliĢim fırsatlarını yakalama aÑısından ÑeĢitli imkÍnlar 

sağlamıĢtır (Stouthuysen vd., 2010:84). 

FTM yaklaĢımı hizmet, mamul veya sürdürülebilir stratejik faaliyetlerin maliyet hesaplamalarını 

doğru düzgün bir Ģekilde yapabilen bir maliyet yaklaĢımıdır. Bunun yanında da toplam kalite 

yönetiminin uygulanabilmesi iÑin mevcut zeminin hazırlanmasına da katkı sağlayacak bir sistem 

olduğu görülmektedir.  

Etkin bir maliyet yönetim yaklaĢımı olan Hedef Maliyetleme (HM), yeni bir mamulün ilk 

tasarımından tüketiciye ulaĢıncaya kadarki tüm faaliyetlerinin planlanması, araĢtırılması ve 

geliĢtirilmesi sürecinde hız, kalite ve güvenilirlik gibi tüketici ihtiyaÑlarını karĢılarken etkili bir 

maliyet yönetimi sağlamayı amaÑlayan bir yaklaĢım olarak ifade edilmektedir  (Yasuhiro, 1991:18). 

Maliyet düĢürme stratejisi olarak bilinen tam zamanlı üretim sistemi veya kısaca JIT üretim sistemi 

olarak adlandırılan bu sistem, değer yaratmayan faaliyetlerin elimine edilmesiyle maliyetlerin 

azaltılmasını sağlayan, devamlı iyileĢtirmeyi amaÑlayan ve müĢteri memnuniyetine yoğunlaĢan bir 

sistem olarak tanımlamak mümkündür. Bu yaklaĢımda üretim talebe göre baĢlatılmakta, hammaddeler 

iĢletmeye gerek olduğu zaman gelmekte, tamamlanan mamuller müĢteriye hemen ulaĢtırılmaktadır. 

Böylelikle sıfır yahut Ñok daha düĢük stok seviyeleri ile ÑalıĢılmaktadır. Ve böylece iĢletmeler, 

kalitenin kötü olması sebebiyle üretim kesintilerinden korunma düĢüncesiyle hammadde ve malzeme 

stoklamak, tedarikÑilerin teslim süreÑlerindeki belirsizlik gibi israf unsurlarından uzak durmaktadırlar.
 

1970‘li yıllarda Japonya‘da, 1980‘li yıllarda ABD‘de ve Avrupa‘da yaygınlaĢan JIT üretim 

anlayıĢının temelinde, üretimin bütün evrelerinde israfın önlenerek maliyetlerin düĢürülmesi amacı 

yer almaktadır (Gürdal, 2007:147). 
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YaĢam seyri maliyetleme (YSM) yöntemi, bir mamulün bütün yaĢam süresiyle ilgili gerÑekleĢtirilen 

faaliyetlerle ilgili her bir hizmet ya da mamulün ortaya Ñıkardığı maliyetlerin biriktirilerek toplanması 

yaklaĢımıdır. YSM mamul yaĢam seyrini, mamulün araĢtırma ve geliĢtirme evresinde baĢlatmakta, 

mamulün nihai tüketiciye teslim ve sonrası verilen hizmetler evresinde bitirmektedir. Ve böylece bir 

mamulün tüm yaĢam süresiyle ilgili olarak gerÑekleĢen veyahut öngörülen bütün maliyetin 

saptanması, ölÑülmesi, raporlanması ve mamulle alakalı olarak yapılacak olan incelemelerin (kÍrlılık, 

fiyatlama kararları, vb) söz konusu mamulün yaĢam seyri boyunca olmasını benimsemektedir (Erden, 

2003:85). 

Kaizen maliyetleme (KM), hedef maliyetlerin saptanması ve bu hedef maliyete ulaĢılabilmesi iÑin 

üretimdeki bütün faaliyetlerin devamlı olarak iyileĢtirilmesi iĢlemidir (YükÑü, 2007:523). Bir baĢka 

ifadeyle, KM bir mamulün ömrünün üretim evresindeki maliyetleri azaltmak amacıyla uygulanan 

sürekli geliĢme olarak tanımlanabilir. KM, üretimde kullanılan yöntemde verimliliği arttıracak yollar 

bularak iĢletmenin elinde var olan mamulün üretim maliyetini azaltmaktadır (Kaplan, Cooper, 

1998:58). 

Kalite maliyetleri, ortaya Ñıkabilecek hataları engellemek amacı ile yürütülen bütün faaliyetlerin, 

kalite incelemelerinin ve bu mamulün üretimi anında veya müĢteriye teslim edildikten sonra görülmüĢ 

olan hataların neticesinde ortaya Ñıkan maliyetlerdir. Bazı görüĢlere göre kalitenin maliyetinin söz 

konusu olmadığı esasında kalitesizliğin maliyetinin söz konusu olduğu söylenmektedir. Æünkü 

belirlenen standartlara uygun üretimin yapılması iĢletme iÑin önemlidir. Kalitesiz mamulün 

düzeltilebilmesi iÑin katlanılacak olan maliyetler yalnızca kalitesizliğin maliyeti olmaktadır. 

2. STRATEJĠK MALĠYET YÖNETĠMĠ VE KÂRLILIK ĠLĠġKĠSĠ 

ĠĢletmeler iÑin temel hedef olan ve finansal yapılarında kritik bir rol oynayan kÍrlılık, hem yatırımcılar 

hem de iĢletmeler aÑısından iĢletme ile alakalı olarak alınacak kararlarda dikkat edilmesi gereken 

önemli göstergelerden biridir. KÍrlılık, iĢletmelerin belli bir dönemde sağladığı kÍrın, öz kaynaklar, 

net satıĢlar ve varlıklar üzerinden ölÑülü ve yeterli olup olmadığı hususunda bilgilendiren performans 

göstergesidir (Ġskenderoğlu vd., 2012:293). 

Rekabete dayalı piyasa ekonomisinin geÑerli olduğu günümüzde kÍrlılığı artırmak ve sürekli kılmak 

her iĢletmenin ana hedeflerinin baĢında gelmektedir. Bunu sağlamak iÑin iki kriter vardır. Birinci 

kriter, müĢteriye daha uygun fiyat sunmaktır. MüĢterinin arzuladığı uygun fiyatı sunmanın yolu da 

maliyet avantajı sağlayarak maliyetleri düĢürmekten geÑer. Ġkinci kriter ise, mamul veya hizmet 

yönünden müĢteriye değiĢik alternatifler sunabilmektir. 

2.1. Kârlılık Oranları 

Ġktisadi yönden rasyonel kararlar veren iĢletmenin temel güdüsü kÍrını en yüksek seviye Ñıkarmaktır. 

Oysaki finansal aÑıdan bakıldığı zaman elde edilecek olan kÍrın büyüklüğü kadar, bu kÍra ulaĢabilmek 

iÑin kullanılacak olan kaynakların maliyeti ve büyüklüğü de önem arz etmektedir. Æünkü gelir ve 

giderlerin tutar ve ÑeĢit olarak bilinmesi, iĢletmeye faaliyetlerin yürütülmesi iÑin gerekli bilgileri 

sağlayacaktır.  

ĠĢletmelerin yaptığı faaliyetler sonucunda yeteri düzeyde kÍr elde edip etmediği kÍrlılık oranları ile 

belirlenir. KÍr, hem iĢletme yönetiminin baĢarı göstergesi hem de iĢletme ortaklarının kısa vadedeki 

gelirleri ile uzun vadedeki yatırımlarının değer kazanmasının kaynağı olduğu iÑin kÍrlılık oranları 

iĢletme yöneticileri aÑısından büyük öneme sahiptir (Æabuk vd., 2013:73). Æünkü kÍrlılık oranları 

sonucunda iĢletme bir bütün olarak değerlendirilip, iĢletmenin yaptığı faaliyetlere iliĢkin kÍrlı ÑalıĢıp 

ÑalıĢmadığı tespit edildiği gibi, geÑmiĢte yaptığı faaliyetlerdeki kazanma gücü ve etkinliği de 

değerlendirilmiĢ olur.  

KÍrlılık oranlarını; yatırıma göre kÍrlılığı gösteren oranlar ve satıĢlara göre kÍrlılığı gösteren oranlar 

olmak üzere iki bölüme ayırmak mümkündür: 

2.1.1. Yatırıma Göre Kârlılığı Gösteren Oranlar 

Yatırıma göre kÍrlılığı gösteren temel oranlar Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

Net Kâr/Öz Sermaye: 

ĠĢletme yönetimlerinin amacı, hissedarların gelirlerini maksimum seviyeye ulaĢtırmaktır. Bunun iÑin, 

hissedarların iĢletmeye koydukları öz sermaye üzerinden ne kadar kÍr elde edildiğinin bilinmesi 

gerekir. ĠĢletme hissedarları yönünden iĢletmenin gerÑek performansını gösteren oran öz sermaye 

kÍrlılığı oranıdır (Dağlı, 2001:56). 
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Vergi Öncesi Kâr (Dönem Kârı)/Öz Sermaye:  

Bu oran vergi yükünden kaynaklanan hataları önlemektedir. ĠĢletme sahiplerinin, iĢletmeye 

getirdikleri sermayenin alternatif maliyetini hesaplamaktadır. ĠĢletme sahipleri, baĢka araÑlardan daha 

fazla kazanÑ elde edeceğini saptarsa, bu ortaklıktan ayrılır. ĠĢletme dıĢı bir neden olan vergi 

oranlarının yükselmesinden dolayı bu oran düĢük Ñıkabilir (Akdoğan ve Tenker, 2010:674). 

Dönem Net Kârı/Toplam Varlıklar: 

Varlıkların iĢletmede ne derecede verimli kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmeye yarar. Bu oran 

ile iĢletmelerin dönen varlık ve duran varlık kalemlerine yapmıĢ oldukları yatırımlardan ne ölÑüde kÍr 

elde edildiği saptanmaya ÑalıĢılmaktadır (Akdoğan ve Tenker, 2010:674). 

Faiz ve Vergi Öncesi Kâr/Toplam Kaynaklar: 

ĠĢletmenin fonlarının ne derece kÍrlı kullanıldığını gösteren bu oran ekonomik rantabilite olarak da 

ifade edilmektedir. ĠĢletme daha ucuz fon temin etmiĢse, daha pahalı fon elde etmiĢ olan iĢletmeye 

nazaran daha yüksek kÍr elde etmiĢ gözükecektir. Bu oran, iĢletme yönetiminin iĢletmeye yatırılan 

fonlardan yararlanma baĢarısını ve iĢletmeye yatırılan fonların getirisini ölÑmede kullanılmaktadır 

(Akdoğan ve Tenker, 2010:673). 

2.1.2. SatıĢlara Göre Kârlılığı Gösteren Oranlar 

ĠĢletmenin esas faaliyeti ve yan faaliyetlerine iliĢkin sonuÑları gelir tablosunda raporlanmaktadır. 

Raporlanan gelir tablosunun kÍr kalemlerinden yararlanarak satıĢlar üzerinden değiĢik kÍrlılık oranları 

hesaplamak mümkündür. ĠĢletmenin gelir tablosundaki ÑeĢitli kÍr tanımlarının net satıĢlara 

oranlanması yoluyla bulunan kÍrlılığa genel ifadeyle sürüm kÍrlılığı denir (Dağlı, 2001:53). 

Brüt SatıĢ Kârı/Net SatıĢlar: 

SatıĢların maliyeti ile net satıĢlar arasındaki olumlu fark olarak ifade edilen brüt satıĢ kÍrının net 

satıĢlara oranını gösteren brüt kÍr marjı, satılan malların maliyeti ile net satıĢlar arasındaki iliĢkiyi 

aÑıklamak iÑin kullanılmaktadır. Bu orana göre satılan malların maliyeti düĢtükÑe brüt kÍr marjı 

artacaktır.  

Brüt satıĢ kÍrı, esas itibariyle faaliyet giderleri ile diğer giderleri karĢılayabilecek nitelikte olmalıdır. 

Bu durum da, iĢletme sahiplerine yeterli kÍrın sağlandığı anlamına gelecektir. Brüt satıĢ kÍrının yeterli 

büyüklükte olduğunun ifade edilebilmesi iÑin, dönem kÍrı iÑerisinde en büyük oranın ana faaliyetten 

gelen kÍra ait olması gerekmektedir (Æabuk vd., 2013:74). 

SatıĢların Maliyeti/Net SatıĢlar: 

Bir iĢletmenin yüzde olarak ne kadar maliyetle üretim yaptığını ortaya Ñıkaran mühim bir orandır. Bu 

oranın düĢük Ñıkması iĢletme aÑısından olumlu olarak nitelendirilirken yüksek Ñıkması olumsuzluk 

olarak nitelendirilmektedir. Bu oran, yıllar itibariyle satıĢlardaki artıĢlar ile satılan mallar 

maliyetindeki artıĢların birbirlerine göre aynı oranda artıp artmadığını görme imkÍnı sağlamaktadır 

(Akdoğan ve Tenker, 2010:673). 

Faaliyet Kârı/Net SatıĢlar: 

Faaliyet kÍrlarıının iĢletmenin gerÑekleĢtirmiĢ olduğu net satıĢlara oranı faaliyet kÍr marjını ölÑmeye 

yarar. ĠĢletmenin faaliyetlerini yönetmedeki baĢarısını gösteren bu oran aynı zamanda iĢletmenin iĢ 

hacmi hakkında da bilgi verir. Faaliyet kÍr marjının yüksek olması; iĢletmenin faaliyet giderlerinin 

düĢük, brüt kÍrının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum da iĢletmenin rekabetÑi fiyat 

belirleme imkÍnına sahip olduğu anlamına gelir (Dağlı, 2001:54).  

Dönem Net Kârı/Net SatıĢlar: 

Dönem Net KÍrı/Net SatıĢlar oranı iĢletmenin yapmıĢ olduğu faaliyetlerinin net kÍr marjı hakkında 

veri sağlamaktadır. Bu oran, iĢletmenin misyonu dıĢında kalan bütün yapmıĢ olduğu faaliyetleri 

sonucunda oluĢan faaliyet dıĢı gider ve zarar kalemleri ile faaliyet dıĢı gelir ve kalemlerine de dikkat 

edilmelidir. 

ĠĢletme bir sermaye Ģirketi ise, vergiden sonraki kÍrı yansıtan net kÍrın hesaplanmasında ödenecek 

vergiler de dikkate alınmaktadır.  

Bu oran iĢletmenin vergi ve faiz yükümlülüğünü de kapsaması yönünden, faaliyet kÍr marjından 

ayrılır. Farklı sektör ve ölÑeklerde farklı vergi oranları uygulandığı iÑin vergi yükümlülüğünün analize 
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dÍhil olması, karĢılaĢtırmaya yönelik bir analize imkÍn vermeyeceği iÑin hesaplamalarda bazı 

zorluklara yol aÑabilecektir (Dağlı, 2001:54). . 

Faaliyet Giderleri/Net SatıĢlar: 

Faaliyet giderlerinin net satıĢlar iÑindeki ağırlığının belirlenmesinde faaliyet giderlerinin her bir 

kaleminin net satıĢlara oranlanmasıyla yüzdelerinin bulunması olanaklıdır (Akdoğan, Tenker, 

2010:690). Faaliyet giderlerinin satıĢlar üzerindeki etkisinin ölÑümünde kullanılan bu oranın düĢük 

Ñıkması; iĢletmenin satıĢlarını daha az faaliyet giderlerine katlanarak yaptığını ifade etmektedir. 

2.2. Stratejik Maliyet Yönetimi ve Kârlılık ĠliĢkisi 

KüreselleĢme sonucunda, son zamanlarda önemli konulardan bir tanesi olan stratejik yönetim ile 

beraber stratejik maliyet yönetimi yaklaĢımlarında da bir takım değiĢmeler meydana gelmiĢtir. 

Küresel ölÑekli rekabet ortamında, iĢletmelerin temel amaÑlarından olan varlığını devam ettirebilme, 

rekabet edebilme gücünü koruma ve bu gücü arttırmayı amaÑlayan stratejik maliyet yönetimi, esas 

olarak stratejik yönetimle bağlantılı stratejik öğelere yoğunlaĢmaktadır (ġakrak, 1997:97). 

Stratejik amaÑları maksimum kÍr sağlamak üzerine kurulu olan iĢletmelerin, temel yönetim 

faaliyetleri ÑerÑevesinde organize olmuĢ olan bir Ñabayı, etkili bir Ģekilde ortaya koymaları ihtiyaÑ 

haline gelmiĢtir. ĠĢletme yönetiminin bu temel prensibi gerÑekleĢtirebilmesi iÑin kÍrlılığa dönük 

planlama yapması gerekmektedir. Bir iĢletmenin kÍrlılığa yönelik planlamasında baĢarılı olabilmesi 

iÑin kÍra etki eden öğeleri tek tek ele alması ve bu unsurlar arasındaki iliĢkileri iyi bir biÑimde analiz 

etmesi gerekmektedir (Eser, 2009:103). 

KÍrlılık oranının yüksek Ñıkması, üretim miktarı ve üretilen mamullerin satıĢ fiyatının daha yüksek 

olması ile doğru orantılıdır. Bu anlamda üretim miktarını ve satıĢ fiyatını daha yüksek saptayıp, 

sermayeyi ve üretim maliyetini daha düĢük tutma anlayıĢı kÍrlılıkla uyuĢmaktadır. Éngörülen bu 

hedefe ulaĢıldığında, iĢletmenin üretim miktarı ve satıĢlarında artıĢ olması, sonucunda kÍrlılığının da 

artması iĢletmenin hedefinin gerÑekleĢtiğinin göstergesi olacaktır. Stratejik maliyet yönetimi 

yaklaĢımlarından iĢletmenin beklediği temel gaye budur (Tünel, 2013:91). 

Sürekli değiĢen küresel rekabet ortamında, iĢletmelerin rekabet gücü sağlayabilmesi ve bunu devam 

ettirebilmesi iÑin maliyet üstünlüğü önemli bir unsur olmaktadır. Günümüz Ģartlarında, rekabet artıĢı 

ve tüketicilerin tercihlerine hitap eden mamulleri seÑme olanağının artması, iĢletmeleri kÍr marjını 

belirlemede piyasa kÍr marjına yakın sınırlı bir alanda harekete zorlamaktadır. KÍr marjını serbestÑe 

belirlemenin zor olduğu böylesi bir rekabet ortamında, müĢteri tercihleri arasında yer alabilmeyi 

sağlayan baĢlıca unsurlar, ucuz ve kaliteli mamul meydana getirebilmekten geÑmektedir. Bunun iÑin 

de iĢletmelerin, maliyetleri düĢürecek stratejik maliyet yönetim yaklaĢımlarını uygulayarak rakiplerine 

karĢı üstünlük sağlamaları gerekmektedir. Bu yaklaĢımlar uyguladığında iĢletmelerin maliyetleri 

minimize edilmiĢ, mamul kalitesi artmıĢ dolayısıyla kÍrlılık artmıĢ olacaktır (Eser, 2009:103).  

 

3. AFYON ÇĠMENTO A.ġ. ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

3.1. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ VE AMACI 

Æimento sektörü; sağladığı istihdam olanakları, tedarikÑi iĢletmelere olan katkısı ve baĢka sektörlere 

kattığı değer nedeni ile ülke ekonomisinde Ñok önemli yere sahiptir. Günümüz ekonomisinde, pazar 

olanaklarından yararlanabilmek ve rekabet koĢullarına uyum sağlayabilmek adına maliyetlerin daha 

iyi yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu konunun önemine istinaden birÑok yeni yönetim 

teknikleri ve araÑları geliĢtirilmiĢtir. Yönetim tekniklerinde meydana gelen geliĢim paralelinde 

yönetim muhasebesinin önemini daha da artırmıĢtır. Bu durum ise stratejik maliyet yönetiminin 

önemli bir konuma gelmesine olanak sağlamıĢtır. 

YapmıĢ olduğumuz ÑalıĢmanın önceki bölümlerinde; literatür taraması ile kÍrlılık ve stratejik maliyet 

yönetimi iliĢkisine dair kuramsal bilgilere yer verilmiĢtir. Bu bölümde de ―Afyon Æimento A.ġ.‖ 

incelenerek stratejik maliyetleme yöntemi ile geleneksel maliyetleme yöntemi karĢılaĢtırılarak 

inceleme yapılacaktır.  

Bu yapmıĢ olduğumuz ÑalıĢmanın esas amacı, imalat sanayi sektörü Ñatısı altında bulunan Ñimento 

iĢletmelerindeki maliyetleri, stratejik maliyet yönetimi yöntemlerini, bu bahsedilen yöntemlerin 

üstünlük ve zayıflıklarını, kÍrlılık üzerindeki etkilerini geleneksel maliyetleme yöntemleriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak ortaya koymaktır. 

 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

869 

3.2. ARAġTIRMANIN KAPSAMI 

Yapılan üretimin büyüklüğü, mamul ÑeĢitliliğinin ve ÑalıĢan personel sayısının fazlalığı ile 

maliyetlerin yüksek düzeyde olması sebebiyle SPK‘ya kayıtlı olan halka aÑık anonim iĢletme 

statüsünde bulunan Ñimento iĢletmelerinde stratejik maliyet yönetim yaklaĢımlarının iĢletmenin 

kÍrlılığına büyük bir ölÑüde katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir.  

Bu sebeple bu ÑalıĢma, Ñimento sektöründe faaliyette bulunan SPK‘ya kayıtlı olan halka aÑık anonim 

iĢletmelerden birisi olan ―Afyon Æimento A.ġ‖ verileri kullanılarak yapılmıĢtır. Stratejik maliyet 

yönetimi yaklaĢımlarının iĢletmelerin kÍrlılıkları üzerinde meydana getirdiği etkiyi daha aÑık ve net 

olarak görebilmek amacıyla söz konusu ÑalıĢma imalat iĢletmesi incelenerek yapılmıĢtır. 

3.3. ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Bu ÑalıĢma, 2018 yılında yapıldığı iÑin bu yıla kadar finansal tablolarını BĠST‘e bildirmiĢ olan halka 

aÑık anonim iĢletmeler incelenmiĢtir. YapılmıĢ olan bu inceleme neticesinde 27 iĢletmenin taĢ ve 

toprağa dayalı sanayi sektöründe faaliyet gösterdiği tespit edilmiĢtir.  

Yapılan bu ÑalıĢmada tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntem kullanılarak sektörü 

temsil edebilecek büyüklükte olan, finansal ve finansal olmayan bilgilerine bütünüyle ulaĢılabilecek 

olan, yıllar itibariyle kullanmıĢ olduğu muhasebe politikaları tutarlı olan ve finansal bilgileri 

kıyaslandığında mantıklı neticeler verebilecek olan ―Afyon Æimento A.ġ‖ seÑilmiĢtir. 

Tablo 3. 1. : Afyon Çimento A.ġ.’nin 2011-2016 Yılları Arasındaki SatıĢ Gelirleri (TL)* 

 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 

Afyon Æimento 

A.ġ. 
      

SatıĢ Hasılatı 45.583.993 41.145.702 55.698.750 77.035.954 64.460.340 

 

60.826.896 

Kaynak: www.kap.gov.tr, EriĢim Tarihi: 10.01.2018 

*Rakam karmaĢasını önlemek amacıyla bundan sonraki tüm tablo ve yorumlarda rakamlar 000 

atılarak yazılmıĢtır. 

3.4. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

Söz konusu uygulama, nitel araĢtırma metotlarından örnek olay olarak araĢtırılmıĢtır. Yapılan bu tarz 

bir araĢtırma sonucunda bir kurum, bir grup veya kiĢinin belli bir zaman aralığındaki durumu 

hakkındaki detaylı bilgilere ulaĢma imkÍnı doğar.  

Uygulamanın yapılma aĢamasında ÑeĢitli birincil ve ikincil kaynaklardan faydalanılmıĢtır. 

Yararlanılan birincil kaynaklar; yapılan ÑalıĢmaya esas teĢkil eden Afyon Æimento A.ġ.‘nin 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait olan konsolide olmuĢ finansal tabloları ve bu finansal 

tablolarına ait olan dipnotlarından elde edilen bilgilerdir. Bu yıllara ait konsolide olmuĢ olan finansal 

tablolara ve bu tablolara ait olan dipnotlarına ulaĢma noktasında BĠST‘in resmi internet sitesinden 

faydalanılmıĢtır. Bu kaynaklardan yararlanılmak suretiyle, kesitsel bir araĢtırma yapılmıĢtır. Kesitsel 

araĢtırma ile anlatılmak istenen husus, araĢtırılan olayın belli bir an ve belirli bir yerdeki hÍlinin 

fotoğraflanmasıdır (Saruhan ve Ézdemirci; 2005,125). Bu kapsamda araĢtırma yapılmıĢ olan olgu 

kÍrlılık ile stratejik maliyet yönetimi arasındaki iliĢki, araĢtırmanın yeri SPK‘ya kayıtlı olan Afyon 

Æimento A.ġ. ve yapılan araĢtırmanın zamanı ise 2011-2016 yılları arasıdır. AraĢtırmada kullanılmıĢ 

olan ikincil kaynaklarsa, bu konu ile alakalı internet sayfaları,  bildiri, makale, kitap vb. yazılı 

kaynaklardan oluĢmaktadır. 
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3.5. ĠĢletmenin Mali Yapısı 

3.5.1. Stokların Değerlemesinde Kullanılan Muhasebe Politikaları ve Maliyeti Hesaplamak Ġçin 

Kullanılan Yöntemler 

ĠĢletmenin stoklarının değerlemesinde benimsenmiĢ olan muhasebe politikaları ile maliyet hesaplama 

iÑin kullanılan yöntemler, ‗‗Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar‘‘ baĢlığı altında Ģu Ģekilde 

ifade edilmiĢtir:  

Stoklar, net gerÑekleĢebilir değer veya maliyet bedelinin daha düĢük olanıyla değerlenme 

yapılmaktadır. Stok maliyeti bütün satın alıĢ maliyeti ve stoğun halihazırdaki durumu ve konumuna 

getirilebilmesi amacıyla katlanılmıĢ olan diğer maliyetleri de iÑermektedir. Stok birim maliyeti, 

geleneksel maliyet muhasebesi yöntemlerinden biri olan ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi 

kullanılarak aylık olarak hesaplanmaktadır.  Net gerÑekleĢebilir değer, iĢin normal seyri iÑerisinde 

stokların gerÑekleĢmesi beklenilen satıĢ tutarlarından,  yapılması gereken satıĢ giderleri ile tamamlama 

maliyetlerinin indirilmesinden arta kalan değeri ifade etmektedir.  

Dönem iÑinde gider olarak kayıt edilen ve stok kalemlerinin iÑinde yer alması gerekli olan satıĢların 

maliyeti yıllar itibari ile tablo: 3.2.‘deki gibidir: 

Tablo 3.2. : Afyon Çimento A.ġ’ye Ait Yıllara Göre SatıĢların Maliyeti (TL) 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Hammadde 

maliyetleri 
5.270.594 3.478.911 3.651.937 4.062.286 4.693.272 

4.912.565 

Amortisman 

giderleri ve diğer 

maddi olmayan 

varlıkların itfası 

3.171.690 3.313.409 3.227.283 3.058.894 2.993.815 

2.782.900 

Personel giderleri 7.024.875 6.667.378 6.132.674 6.712.486 7.710.124 9.880.498 

Diğer giderler 932.874 1.515.538 1.001.154 590.415 1.426.060 1.764.084 

SatıĢların 

Maliyeti, net 
45.507.388 43.755.483 50.048.546 57.430.392 49.389.930 

55.188.789 

Kaynak: www.kap.gov.tr, EriĢim Tarihi: 10.01.2018 

3.5.2. Stratejik Maliyet Yönetimi ve Kârlılık Kapsamında Oran Analizi 

Afyon Æimento A.ġ.‘nin kÍrlılık durumu Ġkinci Bölüm Birinci Kısım‘da aÑıklanan kÍrlılık oranları 

kullanılarak analiz edilecektir. Bahsedilen bu oranlar Afyon Æimento A.ġ.‘ye ait 2011-2016 yıllarını 

kapsayan bilanÑo ve gelir tablolarından yararlanılarak hesaplanmıĢtır.  

Afyon Æimento A.ġ.‘ye ait kÍrlılığın ölÑülmesi ve değerlendirilmesi iÑin kullanılan oranlar yıllar 

itibariyle tablo: 3.3.‘deki gibidir: 
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Tablo 3.3.: Afyon Çimento A.ġ.’nin Kârlılığının Ölçülmesinde ve Değerlendirilmesinde 

Kullanılan Oranlar 

 

ORANLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Net KÍr / Ézsermaye 

-

0,113752

5 

-

0,187776

3 

0,049997

22 

0,243262

58 

0,086018

046 0,05507819 

Vergi Éncesi KÍr 

(Dönem KÍrı) / Éz 

Sermaye  

-

0,138718

5 

-

0,227170

4 

0,063064

32 

0,304877

95 

0,096948

578 0,04571511 

Dönem Net KÍrı / 

Toplam Varlık 
-

0,095763

3 

-

0,151937 

0,039165

03 

0,182806

96 

0,038109

646 0,01629576 

Faiz Ve Vergi Éncesi 

KÍr / Toplam 

Kaynaklar 
0 0 

0,049925

35 

0,229686

86 

0,026456

37 -0,0004792 

Brüt SatıĢ KÍrı / Net 

SatıĢlar 
0,001680

52 

-

0,063427

8 

0,101442

2 

0,254498

85 

0,233793

523 0,09269102 

SatıĢların Maliyeti / 

Net SatıĢlar 
0,998319

48 

1,063427

79 

0,898557

8 

0,745501

15 

0,766206

477 0,90730898 

Faaliyet KÍrı / Net 

SatıĢlar 
-

0,162022

6 

-

0,224676

1 

0,045584

02 

0,210932

4 

0,152401

958 -0,0055105 

Dönem Net KÍrı / Net 

SatıĢlar 
-

0,116102

5 

-

0,175378

2 

0,036295

66 

0,168392

8 

0,220710

58 0,15786298 

Faaliyet Giderleri / Net 

SatıĢlar 
0,148934

58 

0,129329

21 

0,058436

34 

0,046704

44 

0,066369

523 0,08398035 

 

Ayrıca analizde kullanılabilecek Afyon Æimento A.ġ.‘ye ait yıllar itibari ile satıĢların maliyeti, 

pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri ile satıĢ gelirleri de tablo: 3.4.‘te verilmiĢtir. 
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Tablo 3.4. : Afyon Çimento A.ġ.’ye Ait Yıllar Ġtibari Ġle  SatıĢ Maliyetleri, Giderleri ve SatıĢ 

Gelirleri (TL) 

 

SatıĢ 

Maliyetleri, 

Giderleri ve 

SatıĢ 

Gelirleri 

2011  2012  2013  2014  2015  2016 

SatıĢların 

Maliyeti 
45.507.388  

 

43.755.483 
 

5.048.546 
 

57.430.392 
 49.389.930 

55.188.789 

SatıĢ Gelirleri 
45.583.993  

 

41.145.702  
 

55.698.750  
 

77.035.954  
 

64.460.340 60.826.896 

Faaliyet 

Giderleri 
6.789.033 5.321.341 3.254.831 3.597.921 4.278.202 5.108.264 

Finansman 

Giderleri 

18.957  
 

19.14  
 

27.063  
 

40.958  
 

52.751 747.223 

Diğer 

Faaliyet 

Gelirleri 

259.664  
 

202.204  

 

 

734.015  
 

1.242.334  
 

457.734 899.056 

Diğer 

Faaliyetlerden 

Olağan Gider 

ve Zararlar 

  

 

 

 

G Gider. Ve 

Zar. 

932.874 9 
 

1.515.538  
 

590.415  
 

1.001.154  
 

1.426.060 1.764.084 

Stratejik maliyet yönetiminin, stratejik pozisyon alma, maliyet etkenleri analizi ve değer zinciri analizi 

olmak üzere 3 önemli unsuru vardır. Stratejik pozisyon alma, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde 

edebilmek amacıyla mamul farklılaĢtırma ya da maliyet liderliği stratejilerinden bir tanesinin 

uygulanması; maliyet etkenleri analizi, yapısal ve yönetsel maliyet etkenlerinin incelenerek 

yönetilmesi; değer zinciri analizi ise, iĢletmeye değer katan ve katmayan faaliyetlerin belirlenmesidir. 

Ġncelenen ĠĢletme stratejik maliyet yönetimi aracılığıyla sektörde rekabet üstünlüğü elde etmek 

istiyorsa stratejik maliyet yönetimi unsurlarına önem vermesi ona katkı sağlayacaktır.  

Kullanılan oranların yorumu yapılırken belirtildiği gibi, 2011 ve 2012 yılında zararın artıĢında 

özellikle finansman giderleri büyük öneme sahiptir. YapılmıĢ olan bu finansman giderlerine karĢın 

zararın artması iĢletmenin değer katmayan faaliyetlerinin olduğunu veya var olan faaliyetlerinin 

yerine daha Ñok değer katabilecek faaliyetlerinin olabileceği düĢüncesini ortaya Ñıkarmaktadır. 

Yeniden kÍr azalıĢının söz konusu olduğu 2016 yılı iÑin finansman giderlerinin büyük öneme sahip 

olmasının yanı sıra satıĢların maliyeti de büyük öneme sahiptir. 2014 yılında satıĢ gelirinin satıĢ 

maliyetlerine göre daha hızlı artması kÍrın artıĢına neden olmuĢtur. Bu nedenle ĠĢletme değer zinciri 

analizi yaparak; iĢletmeye değer katan faaliyetlerini saptamalı ve saptadığı bu faaliyetler üzerinde 

durmalıdır. Yalnız üzerinde durduğu bu faaliyetlerin kÍrlılığı sürekli kılabilecek özellikte olmasına 

özen göstermelidir.  

Stratejik pozisyon alma unsuru, mamul farklılaĢtırma veya maliyet liderliğini kapsayan ve kÍrlılık 

bakımından önem teĢkil eden unsurdur. KÍrlılığın artırılabilmesi ve baĢarının sağlanabilmesi iÑin ya 

piyasada var olan benzer mamullerden daha kaliteli olması sağlanarak, orijinal bir ürün olduğu imajı 

verilerek, daha yüksek fiyattan satıĢ yapılmasını sağlamak ya da müĢterinin istemiĢ olduğu fiyattan 

satıĢ yapılması iÑin maliyetler azaltılabilir. Bu durumlardan bir tanesi kullanıldığı zaman kÍrlılık 

kaleminde bir artıĢ olacağı Ģüphesiz bir durumdur. Stratejik pozisyon ve değer zinciri belirlendikten 

daha sonra maliyet kalemlerini etkileyecek olan etmenler saptanarak, bu etmenler incelenen iĢletme 

bakımından optimal pozisyonlara getirilebilecektir.  

ĠĢletmeler daha önceki kısımlarda bahsedilmiĢ olan stratejik maliyet yönetimi yaklaĢımlarından kendi 

yapılarına daha uygun olan bir veya birkaÑ tane yaklaĢımı bir arada uygulayabilmektedirler. Ġncelenen 
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iĢletme bakımından Hedef Maliyetleme yaklaĢımı ve Toplam Kalite Yönetimi‘nin birlikte 

uygulanması uygun olacaktır. Daha önce de bahsedildiği gibi iĢletmenin satıĢ maliyetleri bazı yıllarda 

yüksek seviyelerdedir. Bunun sonucunda fiyatlar da artma meyli göstermektedirler. Böyle olduğu iÑin 

iĢletmenin satıĢlarında yani iĢletmenin müĢterilerinin taleplerinde azalıĢ olması olağan bir durumdur. 

MüĢteri talebinin azalmasıyla iĢletmenin esas faaliyetlerinden beklediği kÍr elde edilemez.  Bu 

durumda sürekliliği olmayabileceği gerekÑesiyle esas faaliyetleri dıĢındaki faaliyetlerinden elde edilen 

gelirlerin olmasının hiÑbir önemi yoktur. Mühim olan husus daima kÍr elde edilebileceği esas 

faaliyetlerinden istenen kÍrın oluĢmasıdır. Hedef Maliyetleme yaklaĢımında da müĢterilerinin istediği 

fiyat özümsenerek, bu istek doğrultusunda maliyetler belirlenmektedir. Hedef Maliyetleme yaklaĢımı 

aracılığıyla maliyet liderliği stratejisi uygulanılarak fiyat ve maliyet üstünlüğü sağlanabilir. Ayrıca 

Hedef Maliyetleme yaklaĢımında sürüdürülebilir kalitenin iyileĢtirilerek maliyetinin düĢürülmesi veya 

korunması söz konusu olduğu iÑin mamul farklılaĢtırma stratejisiile maliyet liderliği birlikte 

uygulanabilir.  

Bilhassa müĢteri talebinin düĢtüğü dönemler boyunca müĢterinin arzu ettiği fiyattan satıĢ yapılmasını 

oluĢturan Hedef Maliyetleme yaklaĢımı ile satıĢların düĢmesi ve bununla birlikte kÍrlılığın da 

düĢmesinin engelleneceği düĢünülmektedir. Æünkü Hedef Maliyetleme yaklaĢımının oluĢturulma 

amacı, kaliteyi korumak ve iyileĢtirmek böylece ürün ya dahizmetin tüm yaĢam seyri boyunca toplam 

maliyetlerini minimum seviyeye indirmektir. Bu durumun gelecek dönemlerde oluĢabilecek 

değiĢikliklere karĢı hazırlıklı olunmasını sağlayacağı düĢünülmektedir. Hedef Maliyetleme‘de 

dikkatlerin müĢterinin üzerinde olması müĢterilerin talebini etkileyebilecek iĢletme tarafından kontrol 

edilemeyen faktörlerin önceden görülebilmesini ve önlem alınmasını sağlayabilir. Böylece yukarıda 

da bahsedilen iĢletmenin kÍrlılığını etkileyen iĢletme tarafından kontrol edilemeyen faktörlerin de 

etkisi bertaraf edilebilir. Hedef Maliyetleme sisteminde rekabetÑi pazar faktörünün ön planda olması 

her geÑen gün gıda sektöründeki arz artıĢının da dikkate alınacağını göstermektedir. Æünkü arzdaki 

artıĢın da satıĢları ve dolayısıyla kÍrlılığı etkileyeceği bilinmektedir. Hedef Maliyetleme‘de 

maliyetlerin sürekli düĢürülmesinin hedef alınması sebebiyle incelediğimiz iĢletmenin bazı yıllarda 

yüksek olan maliyetlerinde sürekli azalma eğiliminin olması gelecek yıllarda kÍrlılığının ve rekabet 

avantajının artacağını göstermektedir.   

Toplam Kalite Yönetimi ise, müĢteri isteklerini dikkate alarak değiĢen tüm koĢullara uyum sağlayan 

ve böylece baĢarılı olarak hayatını sürdürmek isteyen iĢletmeler iÑin modern yönetim anlayıĢlarından 

birisidir. Toplam Kalite Yönetimi‘nin uygulanmasıyla tüm ÑalıĢanların motivasyon, katılım ve 

eğitimi; sürekli iyileĢtirme ve geliĢme, hataların engellenmesi ve yüksek etkinlik, mamul ve pazar 

ÑeĢitlendirilmesi neticesinde düĢük maliyet, yüksek rekabet gücü ve yüksek kaliteye 

ulaĢılabilmektedir. Uygulama yapmıĢ olduğumuz iĢletme, sosyal sorumluluk ile sürdürülebilirlik 

ÑerÑevesinde en düĢük maliyet ve en yüksek kalite yaklaĢımı ile müĢterilerin beklentilerini sağlayarak, 

tüketicilerin taleplerini karĢılayabilen en iyi iĢletme olmak istemektedir. Bu nedenle iĢletme 

geleneksel maliyet yönetimiyle birlikte Toplam Kalite Yönetimini uygulayabilmek iÑin 2012 yılında 

ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını almıĢtır. Daha sonra 2014 yılının sonlarına doğru 

bu yönetim anlayıĢını uygulamaya baĢlamıĢ ve 2015 ve 2016 yıllarında tam anlamıyla uygulamıĢtır. 

ĠĢletme bu yaklaĢımı uygularken sürdürülebilirlik anlayıĢına önem vermektedir, hatta bu anlayıĢı 

iĢletme stratejisinin temel aldığı beĢ öncelikten biri olarak görmektedir.  

ĠĢletme 2013 yılında, temel sürdürülebilirlik konularını belirlemek iÑin bir öncelik belirleme analizi 

gerÑekleĢtirmiĢtir. 2014 yılı iÑin imtiyazlı konular incelenerek güncellenmiĢtir. 2016 ġubat ayında, dıĢ 

paydaĢlarının Ñevresel performansı hakkındaki görüĢ ve geri bildirimlerini almak amacıyla kanaat 

liderleri, sivil toplum kuruluĢlarının temsilcileri ve akademiden oluĢan bir paydaĢ paneli 

düzenlenmiĢtir. Afyon Æimento A.ġ. iÑin imtiyazlı konuları değerlendirmiĢlerdir. Yapılan bu panelden 

sonra sürdürülebilirlik ile ilgili konular iÑin uzun, orta ve kısa vadeli amaÑlar saptanmıĢtır.  

2015 yılında dünya geneline bakılırsa tüm iĢletmeler iÑin ekonomik zorluklarla karĢılaĢılan bir yıl 

olmuĢtur. Afyon Æimento A.ġ. iÑinde aynı zorluklardan geÑmiĢtir. Dünya‘da değiĢik bölgelerinde 

savaĢlar ve doğal afetlerin etkileri ile birleĢmiĢ olan finansal ve siyasal istikrarsız olma durumu 

küresel piyasalarda olumsuz bir baskı yaratmıĢtır. Bu durum da, birÑok iĢletme önceki yıl veya 

yıllarda göstermiĢ olduğu performansı yeniden yakalamakta zorlanmıĢtır. Fakat bu iĢletme Toplam 

Kalite Yönetimi‘ni uygulayarak istediği baĢarıyı elde etmiĢtir. YÍni kÍrını istediği ölÑüde 

artırabilmiĢtir. 

Ézetleyecek olursak; ĠĢletme yüksek bir oranda finansman giderlerine, faaliyet giderlerine ve 

satıĢların maliyetine katlanmaktadır. ĠĢletme geleneksel maliyetleme yönetimi sistemiyle birlikte 

Toplam Kalite Yönetimi sistemine yönelmiĢtir. Bilhassa satıĢ gelirleri ile satıĢların maliyetinin 

birbiriyle yakın düzeyde olması ilk olarak akla hedef maliyetleme yaklaĢımını da getirmektedir 
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ĠĢletme Hedef Maliyetleme yaklaĢımını da kullanarak müĢterilerinin arzuladığı fiyatı belirleyip, 

belirlemiĢ olduğu fiyat düzeyinde bir maliyet ile üretim gerÑekleĢtirerek ana faaliyetlerinden elde 

etmiĢ olduğu kÍrlarını artırabilir. Böylelikle satıĢlardan elde edilen gelirler yükseltilirken 

maliyetlerinin de düĢmesiyle birlikte kÍrlılığı artacak ve esas faaliyetleri sonucunda kÍrlılıkta 

devamlılık sağlanabilmiĢ olacaktır. ĠĢletmenin kÍrlılığını etkileyen ve iĢletme yönetimi tarafından 

kontrol altına alınamayan faktörlerin de Ñoğu beklenilen durumlar olduğundan dolayı daha önceden 

tedbir alma tercih edilecektir. Érnek olarak, küresel kriz gibi beklenilen durumlarda Hedef 

Maliyetleme yaklaĢımı yardımı ile azalan müĢteri talebinin Ñekilebilmesi iÑin gereken satıĢ fiyatı 

saptanarak daha uygun maliyetlerin oluĢabilmesi yönünde ÑalıĢılabilir. Arzın artması sebebiyle 

rekabetin artması olayından iĢletmenin daha az etkilenmesi hedef maliyetleme yaklaĢımının mamul 

kalitesini korumaya devam ederek veya iyileĢtirerek toplam maliyetleri azaltma hedefinden dolayı 

mümkündür. 

 

SONUÇ 

Ekonomik, teknolojik, kültürel ve sosyal değiĢimlerin neticesinde, iĢletme yönetiminde muhasebe, 

sadece geÑmiĢi göstermekle kalmayıp, geleceğe dair olarak yapılan strateji ve planlara da ıĢık tutan 

araÑ haline gelmiĢtir. BaĢarılı olmak isteyen iĢletme yöneticileri, karar aldıkları ve ÑalıĢtıkları 

Ñevrelerin bütünü hakkında bilgi sahibi olmak mecburiyetindedirler. Bu nedenle bu terim ve 

yaklaĢımlarıda ÑalıĢmalarına dahil etmelidirler. Bilhassa teknoloji,  rekabet ve ekonomideki 

değiĢmeler neticesinde yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesinde ortaya ÑıkmıĢ olan yapısal 

değiĢmelere önem vermeleri gerekmektedir. ĠĢletmeyi yöneten kiĢiler, bütün maliyetleri sağlıklı ve 

doğru bir Ģekilde hesaplama yapmak ve bu maliyetleri yönetebilme amacıyla, geleneksel maliyet 

yönetimi yaklaĢımlarını stratejik maliyet yönetimi yaklaĢımlarına uygun duruma getirme 

mecburiyetindedirler. 

KullanmıĢ oldukları maliyet yaklaĢımlarının maliyet artı görüĢünden ziyade stratejik maliyet yönetimi 

yaklaĢımlarının yüksek kaliteyi az maliyet ile müĢterilerine daha ucuza takdim etme fikrine uyum 

sağlayarak rekabet etme gücünü artırmalıdır.  

Uygulama yapılan iĢletme Toplam Kalite Yönetimi‘ni uygulayarak kÍrlılığın artırıldığını yani 

geleneksel maliyetleme yöntemine karĢılık stratejik maliyet yönetimi yaklaĢımlarının kÍrlılık üzerine 

etkisini göstermiĢtir.  Bu ÑalıĢmada incelenen iĢletmenin kÍrlılıkları saptanarak geleneksel 

maliyetleme yaklaĢımlarına oranla Hedef Maliyetleme yaklaĢımının da daha avantajlı olacağı 

saptanmıĢtır.  

SonuÑ olarak yapılan bu ÑalıĢma sonucunda iĢletmenin satıĢ maliyetlerinin, finansman giderlerinin ve 

esas faaliyetleriyle alakalı giderlerinin kÍrlılığını düĢürdüğü belirlenmiĢtir.  

Diğer taraftan bazı yıllarda iĢletmenin satıĢlarındaki artıĢın satıĢ maliyetlerindeki artıĢa göre daha 

düĢük düzeyde olması iĢletmenin kÍrlılığının daha düĢük düzeylerde olmasına sebebiyet verdiği 

saptanmıĢtır. Bu durumun giderilebilmesi amacıyla Hedef Maliyetleme yaklaĢımının kullanılmasının 

daha etkili olabileceği düĢünülmüĢtür.  Æünkü Hedef Maliyetleme yaklaĢımının esası, maliyetleri 

düĢürmek, kaliteyi artırmak, , verimsizlikleri ortadan kaldırmak, sürekli iyileĢtirme yapmak gibi 

felsefelerle iĢletmelerin maliyetleri, rekabet gücü ve satıĢları gibi kÍrlılığına etki eden unsurları 

üzerinde daha fazla durmaktır. Hedef Maliyetleme sisteminin fiyata odaklanması, müĢteriye 

odaklanması, değer zincirleriyle ilgilenmesi ve kaliteye verilen önem stratejik maliyet yönetiminin üÑ 

öğesinin de bütünüyle göz önünde bulundurulduğu sonucuna varılmaktadır. Bu nedenden dolayı 

iĢletmelerin hemen Hedef Maliyetleme sistemini faaliyete geÑirmelerinin yararlarına olacağı 

düĢünülmektedir. 
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ÖZET 

ÆalıĢmanın amacı, sahiplik yapısı iÑerisinde yerli ve yabancı paylarındaki değiĢmelerin, bankaların etkinlik ve 

performansları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaÑla 2006/4.Æ.-2017/2.Æ. dönemi iÑin mevduat 

bankalarının Veri Zarflama Analizi (VZA) ile etkinlikleri, TOPSIS yöntemi ile finansal performansları ölÑülmüĢ; 

sahiplik yapısında yerli-yabancı sermaye yoğunluğu aÑısından değiĢme olan bankaların etkinlik ve 

performanslarında bir değiĢme yaĢanıp yaĢanmadığı araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuÑlar; yabancı sermaye iĢtiraki 

ile bankaların aracılık etkinliklerinin arttığı, finansal performanslarının ise zayıfladığı yönündedir.  

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Etkinlik, Performans, Yabancı Sermaye 

 

BANKS’ EFFICIENCY AND PERFORMANCE: EFFECTS OF  

FOREIGN PARTICIPATION 

ABSTRACT 

This paper investigates the effects of foreign participation on banks‘ efficiency and performance. For this purpose 

we obtained relative efficiency scores using Data Envelopment Analysis (DEA) and relative performance scores 

TOPSIS method for 22 commercial banks continuously operated through 2006Q4-2017Q2 period. 11 banks in 22 

are subject to changes in ownership structure. For those 11 banks we analysed the effects of proportion of foreign 

shares on DEA and TOPSIS scores. Results suggest that foreign participation improves banks‘ efficiency but 

affects financial performance negatively.  

Keywords: Banking Sector, Efficiency, Performance, Foreign Participation 
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GĠRĠġ 

Türk Bankacılık Sektörü finansal sistem iÑerisindeki baskın durumu, ülkenin ekonomik anlamda 

büyüme potansiyeli ve yüksek faiz oranlarının da etkisiyle yakalanan kar fırsatları gibi nedenlerle 

uzun yıllardır yabancı sermayenin ilgisini Ñekmektedir. Gerek bankacılık ürün ve hizmetlerinin 

ÑeĢitliliği ve niteliği gerekse etkili düzenlemelerin yarattığı istikrarlı ve sağlam yapı, Avrupa Birliği ile 

entegrasyon noktasında da sektörü oldukÑa ileri bir noktaya taĢımıĢtır. Böylece sektör, yabancı 

sermaye iÑin kar olanakları ile dolu güvenli bir piyasa haline gelmiĢtir. Küresel eğilimlerle de paralel 

bir Ģekilde bankacılık sektöründe yabancılaĢmanın hızla arttığı görülmektedir.  

Yabancı sermaye Türk Bankacılık Sektörüne giriĢ yaparken kimi zaman doğrudan banka kurma, kimi 

zaman da mevcut bankalara iĢtirak etme yolunu izleyebilmektedir. Sermaye yapısı iÑerisindeki 

hakimiyet durumuna göre yabancı sermaye iĢtiraki bankaları ―yerli banka‖ statüsünden ―yabancı 

banka‖ statüsüne geÑirebilmektedir. 2002 yılında Türkiye‘de kurulmuĢ 27 mevduat bankasından 

(TMSF bankaları ve Ģube aÑan bankalar hariÑ) yalnızca 4 tanesi (%14) yabancı banka iken, 2017 

yılsonu itibariyle 28 bankadan 16 tanesi (%57) yabancı bankadır.  

Tüm dünyada yabancılaĢma eğilimi artarken, dikkatler de bu durumun, özellikle rekabet ve etkinlik 

üzerindeki etkilerine Ñevrilmektedir. Ulusal ve uluslar arası literatürde yerli ve yabancı bankaların 

etkinlik ve performanslarını karĢılaĢtıran pek Ñok ÑalıĢma yer almaktadır. Bu ÑalıĢmalardan elde 

edilen sonuÑlar, ele alınan ülkeye ve uygulanan yönteme göre farklılıklar gösterebilmektedir. Érneğin 

Bayyurt (2013), Havrylchyk (2006), Khan ve Naveed (2015), Rustam ve Rashid (2014), Kraft, Hofler 

ve Payne (2006), Bonin vd. (2005), yabancı bankaların daha iyi performans gösterdiğine dair bulgular 

elde ederken; Kamarudin vd. (2017), Lensink, Meesters ve Naaborg (2008), Mamonov ve Vernikov 

(2017), San, Theng ve Heng (2011), Haque ve Brown (2017), Laurenceso ve Yong (2008), genel 

olarak yerli bankaların daha etkin olduğu sonucuna varmıĢlardır. Diğer taraftan, Yıldırım ve 

Philippatos (2007) 12 Orta ve Doğu Avrupa ülkesi iÑin, Dong vd. (2016) ise Æin‘de yaptıkları 

ÑalıĢmalarında, yabancı bankaların maliyet yönünden daha etkin, karlılık yönünden daha az etkin 

olduğunu göstermiĢlerdir. Gaganis ve Pasiouras (2009) Yunanistan‘da, GüneĢ ve Yıldırım (2016) ise 

Türkiye‘de faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların etkinlikleri arasında bir fark bulamamıĢlardır. 

Sufian, Kamarudin ve Nasir (2016), yabancı bankaların etkinliğinin ana ülkeye bağlı olduğunu 

göstermiĢlerdir.  

Bu ÑalıĢmanın odağında ise yerli ve yabancı banka ayrımına gidilmeksizin mevduat bankalarının 

yabancı sermaye iĢtiraki sonrasında etkinlik ve performanslarındaki değiĢim yer almaktadır. Bu 

bağlamda bankaların borsada iĢlem gören payları hariÑ sermaye yapılarındaki yabancı ortaklara ait 

pay oranları dikkate alınmıĢ, yabancı sermaye katılımının bankalar üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır.  

Bankaların etkinlikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) uygulanarak aracılık yöntemi ve üretim yöntemi 

olmak üzere iki Ģekilde, finansal performansları ise TOPSIS yöntemi ile ölÑülmüĢtür. Her bir analiz, 

2006 yılı 4. Ñeyreğinden, 2017 yılı 2. Ñeyreğine kadar, Ģube bankaları hariÑ tutularak kesintisiz iĢlem 

gören 22 banka iÑin yapılmıĢ ve 43 Ñeyrek dönem iÑin etkinlik ve performans skorları elde edilmiĢtir.   

Sermaye yapısında değiĢiklik olan 11 banka iÑin yabancı sahiplik oranları ile etkinlik ve performans 

skorları regresyon analizine tabi tutularak aralarındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuÑlar 

yabancı sermaye giriĢi ile bankaların performanslarının düĢtüğünü, aracılık etkinliklerinin ise 

yükseldiğini göstermiĢtir. Êretim etkinliği aÑısından ise sahiplik yapısındaki değiĢimin fark 

yarattığına dair bir bulgu elde edilmemiĢtir.   

ÆalıĢmanın sonraki bölümlerinde sırasıyla literatür araĢtırmasına yer verilmiĢ, veri seti ve yöntemler 

tanıtılmıĢ, bulgular tartıĢılmıĢ ve sonuÑ bölümü ile ÑalıĢma tamamlanmıĢtır.  

1. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

Bankalarda etkinlik ve performansa yönelik ulusal ve uluslararası oldukÑa zengin bir literatür 

bulunmaktadır. Bu bölümde yer verilen ÑalıĢmalar yalnızca VZA yöntemi iÑin girdi ve Ñıktıların, 

TOPSIS yöntemi iÑin kriterlerin belirlenmesinde referans alınan eserlerdir. Her bir yöntem iÑin 

kullanılan değiĢkenlere ait referanslar Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3‘te gösterilmiĢtir.   
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TABLO 1. Aracılık Yöntemi ile Etkinlik ÉlÑümünde Referans Alınan ÆalıĢmalar 

VZA ARACILIK YÉNTEMĠ 

GĠRDĠ Mevduat Yerli  Eleren ve Ézgür (2006), Énal ve Sevimeser (2006), Ézgür 

(2007), Éner (2008), Seyrek ve Ata (2010), Karaca (2010), 

KüÑükaksoy ve Énal (2013), Ézdemir ve Demireli (2013), 

BektaĢ (2013), Akyüz vd. (2013), Akbalık ve Sırma (2013), 

Buğan (2015), Ergün ve köse (2015), Torun ve Ézdemir 

(2015). 

Yabancı Pasiouras vd. (2007), Bader vd. (2008), Ho ve Wu (2009), 

Efendic (2011), Deb (2012), Said (2012), Ftiti vd (2013), 

Stoica vd. (2015), Ayadi vd. (2015), Wild (2016). 

Ézkaynak Yerli  Ġslamoğlu (2010), Akyüz vd. (2013), Yayar ve Karaca (2014). 

Yabancı Johnes vd. (2012), Ayadi vd. (2015). 

ÆIKTI Kredi Yerli  Eleren ve Ézgür (2006), YaĢa (2008), Bay (2009), Behdioğlu 

ve Ézcan (2009), SavaĢ (2009), Dağ (2011), KüÑükaksoy ve 

Énal (2013),  Ézdemir ve Demireli (2013), BektaĢ (2013), 

Akbalık ve Sırma (2013), Buğan (2015), Torun ve Ézdemir 

(2015). 

Yabancı Pasiouras vd. (2007), Bader vd. (2008), Paradi vd. (2011), 

Efendic (2011), Said (2012), Johnes vd. (2012), Ftiti vd (2013), 

Kao ve Liu (2014), Shafiee vd. (2014), Tsolas ve Charles 

(2015), Hajiagha vd. (2015), Ayadi vd. (2015), Barra vd. 

(2016), Asmilda ve Zhu (2016). 

Menkul 

Değerler 

Cüzdanı 

Yerli  Ergün ve Köse (2015). 

Yabancı Barra vd. (2016), Wild (2016), Asmilda ve Zhu (2016). 

 

 

 

 

 

TABLO 2. Êretim Yöntemi ile Etkinlik ÉlÑümünde Referans Alınan ÆalıĢmalar 

VZA ÊRETĠM YÉNTEMĠ 

GĠRDĠ Personel 

Sayısı 

Yerli  Éncü ve AktaĢ (2007), YaĢa (2008), Behdioğlu ve Ézcan 

(2009), SavaĢ (2009), Karaca (2010), Ġslamoğlu (2010), Budak 

(2011), Er ve Uysal (2012), Ézdemir ve Demireli (2013), 

Yayar ve Karaca (2014). 

Yabancı Ho ve Wu (2009), Kao ve Liu (2014), Widiarto ve 

Emrouznejad (2015), Puri ve Yadav (2015), Barra vd. (2016). 

ġube Sayısı Yerli  Behdioğlu ve Ézcan (2009), SavaĢ (2009), Ġslamoğlu (2010), 

Budak (2011), Yayar ve Karaca (2014). 

Yabancı Worthington (2000), Barra vd. (2016). 
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Ézkaynak  Yerli  Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Yabancı Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

ÆIKTI Net Kar  Yerli  YaĢa (2008), Bay (2009), Behdioğlu ve Ézcan (2009), SavaĢ 

(2009), Karaca (2010), Budak (2011), Er ve Uysal (2012), 

Akyüz vd. (2013), Yayar ve Karaca (2014). 

Yabancı Bader vd. (2008), Deb (2012). 

Kredi  Yerli  Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Yabancı Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Toplam 

Aktif 

Yerli  Bulunmamaktadır. 

Yabancı Bulunmamaktadır. 

 

TABLO 3. Finansal Performans ÉlÑümünde Referans Alınan ÆalıĢmalar 

TOPSIS ile Performans ÉlÑümünde Kullanılan Kriter Grupları 

Likidite  Abbasi vd. (2008), SeÑme vd. (2009), Demireli (2010), Che vd. (2010), 

Æetin vd. (2010), Vatansever vd. (2013), Benkovic vd. (2014), Wanke 

vd. (2015). 

Net Faiz Marjı Kyriaki ve Zopounidis (2008), Demireli (2010), Benkovic vd. (2014). 

Varlık Kalitesi SeÑme vd. (2009), Demireli (2010), Æetin vd. (2010), Yayar ve Baykara 

(2012), Vatansever vd. (2013), Wanke vd. (2015). 

Karlılık Kyriaki ve Zopounidis (2008), Wu vd. (2009), SeÑme vd. (2009), 

Demireli (2010), Yayar ve Baykara (2012), Amile vd. (2013), 

Vatansever vd. (2013), Aliakbarzadehl ve Tabriz (2014). 

Ézkaynaklar/Toplam 

Aktifler 

Kyriaki ve Zopounidis (2008), Demireli (2010), Benkovic vd. (2014). 

Etkinlik Demireli (2010), Vatansever vd. (2013). 

Sermaye Yeterliliği 

Rasyosu 

Æetin vd. (2010), Yayar ve Baykara (2012), Amile vd. (2013), 

Aliakbarzadehl ve Tabriz (2014), Wanke vd. (2015). 

 

2. VERĠ SETĠ VE YÖNTEM 

2.1. Veri Seti 

Bankalarda sahiplik yapısında meydana gelen değiĢmelerin etkilerini araĢtırmak üzere, 2006 6. Ñeyrek 

ile 2017 2. Ñeyrek arasında sürekli olarak faaliyet gösteren mevduat bankalarından 22 tanesi 

seÑilmiĢtir. Uygulanan yöntemler itibariyle mümkün olduğunca homojen bir banka grubu 

oluĢturabilmek iÑin Türkiye‘de Ģube aÑan yabancı bankalar ile Adabank ve BirleĢik Fon Bankası 

kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. Sahiplik yapısı, yerli ve yabancı banka ayrımına gidilmeksizin ve halka aÑık 

paylar dikkate alınmaksızın, tüm bankaların nitelikli paya sahip ortaklarının iÑerisinde yabancı 

ortakların pay oranları Ģeklinde ifade edilmiĢtir.  22 mevduat bankasına ait verilerin tamamı Türkiye 

Bankalar Birliğinin internet sitesinden derlenmiĢtir.  

ÆalıĢma kapsamında yer alan 22 banka Tablo 4‘te yer almaktadır.   
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Tablo 4. ÆalıĢmaya Konu Olan Bankaların Listesi 

BANKALAR   

Akbank T.A.ġ. ING Bank A.ġ. 

Alternatifbank A.ġ. ġekerbank T. A.ġ. 

Anadolubank A.ġ. Turkish Bank A.ġ. 

Arap Türk Bankası A.ġ. Turkland Bank A.ġ. 

Burgan Bank A.ġ. Türk Ekonomi Bankası A.ġ. 

Citibank A.ġ. Türkiye Garanti Bankası A.ġ. 

Denizbank A.ġ. Türkiye Halk Bankası A.ġ. 

Fibabanka A.ġ. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 

Finans Bank A.ġ. Türkiye Vakıflar Bankası A.ġ. 

HSBC Bank A.ġ. Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. 

ICBC Turkey Bank A.ġ. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.ġ. 

Bankaların etkinlikleri, Veri Zarflama Analizi uygulanarak, aracılık yöntemi ve üretim yöntemi olmak 

üzere iki farklı Ģekilde ölÑülmüĢtür. Aracılık yönteminde (VZA1) girdiler Mevduat ve Ézkaynak, 

Æıktılar ise Krediler ve Alacaklar ile Menkul Kıymetler
*
 olarak alınmıĢtır. Êretim yönteminde ise 

(VZA2) girdiler ġube Sayısı, Personel Sayısı ve Ézkaynaklar, Æıktılar ise Krediler, Net Kar ve 

Toplam Aktiflerdir. Uygulamada, etkin bankaların kendi aralarında sıralanmasına imkÍn sağlayan 

―süperetkinlik‖ metodu kullanılmıĢtır.  

Finansal performansın ölÑülmesinde ise TOPSIS yöntemi kullanılmıĢtır. Yöntemin uygulama 

aĢamasında kullanılan kriterler belirlenirken; Abbasi vd. (2008), Kosmidou vd. (2008), Vatansever vd. 

(2013) ve Wang vd. (2010)‘nun,  yapmıĢ olduğu ÑalıĢmalardan yararlanılmıĢtır. Analizlerde kullanılan 

kriterler ve kriterlere iliĢkin maksimum ve minimum ayrımı Tablo 5‘te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 5. Finansal Performans Değerlendirmede Kullanılan Kriterler 

 

 

 

2.2. Veri Zarflama Analizi 

VZA farklı ölÑü birimlerine sahip birden fazla ve farklı ölÑeklerle ölÑülmüĢ girdi ve Ñıktıların 

karĢılaĢtırma yapmayı zorlaĢtırdığı durumlarda Karar Verme Birimlerinin (KVB) performansını 

ölÑmekte kullanılan doğrusal programlama tabanlı parametrik olmayan bir tekniktir (Karacaer, 

1998:11). VZA metodu hem girdi ve hem de Ñıktı olmak üzere iki yönlü kullanılabilmektedir. Girdi 

odaklı VZA modelleri, Ñıktı üretim miktarı değiĢmeksizin girdi miktarının nispi olarak ne kadar 

azalmakta olduğunu Æıktı odaklı VZA modelleri ise, kullanılan girdi miktarında değiĢme olmaksızın 

Ñıktı miktarlarının nispi olarak ne kadar artmakta olduğunu incelemektedir (Boyacıoğlu vd., 2014: 

13). 

                                                           
*
 Menkul Kıymetler = Gerçeğe Uygun değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Finansal Varlıklar (net) + Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 

(net)+ Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (net)  
* Likit Aktifler = Nakit Değerler ve TCMB + Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV (net) + Bankalar ve Diğer Mali 
Kuruluşlar (2007'den sonra "Bankalar" olarak değişmiştir) + Para Piyasalarından Alacaklar + Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 
(net) (Bkz. www.tbb.org.tr, istatistiki raporlar:seçilmiş rasyolara ilişkin açıklamalar) 
** Kısa Vadeli Yabankcı Kaynaklar: "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 
Hakkında Tebliğ" kapsamındaki Dipnotların "Mali Bünye" ile ilgili bölümündeki Likidite Riski tablosundan "Vadesiz ve 1 Ay 
Vadeli" bilgileri kullanılmıştır. (Bkz. www.tbb.org.tr, istatistiki raporlar: seçilmiş rasyolara ilişkin açıklamalar) 

KRĠTERLER Max/Min  (HEDEFLER) 

Likit Aktifler*/KVYK**  Max 

Likit Aktifler/Toplam Aktifler Max 

NIM (Net Faiz Gelirleri/Toplam Aktifler)  Max 

Takipteki Kredi/Toplam Kredi Min 

ROA (Net Kar/Toplam Aktifler) Max 

ROE (Net Kar/Ézkaynaklar) Max 

Ézkaynaklar/Toplam Aktifler  Max 

Krediler ve Alacaklar/Toplam Aktifler Max 

Krediler ve Alacaklar/Mevduatlar Max 

SYR (Sermaye Yeterliliği Rasyosu) Max 
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Bu araĢtırmada Ñıktıya yönelik, ölÑeğe göre sabit getiri modeli kullanılmıĢtır. Modelin matematiksel 

gösterimi aĢağıda gösterilmiĢtir.(Cicioğlu ve Baghirov,2017:614). 

Amaç fonksiyonu: 

 
Kısıtlar: 

 

 

, ,  0        i=1,……….,m    ; r =1,……….,t 

 

Burada; 

         : k karar biriminin etkinliği 

          : Æıktıya iliĢkin geniĢleme katsayısı 

           : Yeterince küÑük pozitif bir sayı 

          : k karar biriminin i‘nci girdisine ait atıl değer 

          : k karar biriminin r‘nci Ñıktısına ait atıl değer 

         : j‘nci karar birimi tarafından kullanılan i girdisi miktarı 

          : j‘nci karar biriminin aldığı yoğunluk değeri 

         : j‘nci karar birimi tarafından üretilen r Ñıktısı miktarı 

 

n             : Karar birimi sayısı  

t              : Æıktı sayısı  

m             : Girdi sayısı 

 

2.3. TOPSIS Yöntemi  

TOPSIS yöntemi Ñok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. 1981 yılında Hwang ve Yoon 

tarafından geliĢtirilen bu yöntemin amacı pozitif ideal Ñözüme en kısa mesafe ve negatif ideal Ñözüme 

en uzak mesafedeki alternatifin seÑilmesidir.  

TOPSIS yöntemi 8 adımdan oluĢmaktadır. Bu adımlar aĢağıda verilmektedir (Yoon ve Hwang, 1995; 

39-41): 

Adım 1: Alternatif ve kriterlerin belirlenmesi 

Adım 2: Karar matrisinin oluĢturulması: Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen 

alternatifler, sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme kriterleri yer almaktadır. 

Karar matrisi aĢağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

Adım 3: Karar matrisinin normalize edilmesi: 
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k

kj

ij

ij

a

a
r

1

2

          i=1…,m;  J=1,…,n                       

Adım 4: AğırlıklandırılmıĢ normalize edilmiĢ karar matrisinin oluĢturulması: 

       vij=wj.rij  ,     i=1,….., m;      j=1,…,,n         

Adım 5: Pozitif ideal Ñözüm (PIS) ve negatif ideal Ñözümün (NIS) belirlenmesi: 
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gösterilebilir. 

Negatif ideal Ñözüm setinin bulunması aĢağıdaki denklemde gösterilmiĢtir: 
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 'max(),(min JjvJjvA ij
i

ij
i

denklemden hesaplanacak set    nvvvA ,...,, 21
 Ģeklinde 

gösterilebilir. 

Adım 6: Pozitif ideal Ñözüm (PIS) ve negatif ideal Ñözüm (NIS)‘den her bir alternatifin uzaklığı 

hesaplanır: 

 





n

j

jiji vvS
1

2** )(     i=1,..,m.                                          




 
n

j

jiji vvS
1

2)(          i=1,…,m                                             

Adım 7: Her alternatifin yakınlık katsayısının hesaplanması: 

*

*

ii

i
i

SS

S
C








         i=1,…,m                                                  

Adım 8: Ci değerlerinin karĢılaĢtırılması ve alternatiflerin sıralarının belirlenmesi: Kullanılan kriter, 

negatif ayırım ölÑüsünün toplam ayırım ölÑüsü iÑindeki payıdır. Burada Ci değeri 0≤ Ci*≤1 aralığında 

değer alır ve Ci*=1 ilgili alternatifin pozitif ideal Ñözüm noktasında bulunduğunu, Ci*=0 ilgili 

alternatifin negatif ideal Ñözüm noktasında bulunduğunu belirtmektedir. 

2.4. Panel Regresyon Analizi 

Sahiplik yapısındaki değiĢimin etkinlik ve performans üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla 

öncelikle ilgili dönemde sahiplik yapısında değiĢim olan bankalar belirlenmiĢ; bu Ģekilde oluĢturulan 

11 adet bankaya ait veri seti iÑin üÑ ayrı panel regresyon modeli kurulmuĢtur. Bu modeller aĢağıda 

gösterilmiĢtir: 

Model 1 ………………………………………………
0 11it it itVZA YABOR u      

Model 2 ………………………………………………
0 1  2it it itVZA YABO R u      

Model 3 ………………………………………………
0 1  it it itTOPSIS YABO R u     

Bu modellerde VZA1it, i bankasının t dönemindeki aracılık etkinliği skorunu; VZA2it, i bankasının t 

dönemindeki üretim etkinliği skorunu; TOPSISit i bankasının t dönemindeki finansal performans 

skorunu; YABORit ise i bankasının t dönemindeki yabancı sermaye oranını ifade etmektedir. VZA1, 

VZA2 ve TOPSIS değiĢkenleri, regresyon modeline dahil edilen 11 bankanın 22 banka ile yapılan 

analizlerden elde edilen nispi etkinlik ve performans skorlarıdır.  

3. BULGULAR 

22 banka ile yapılan analizlerden elde edilerek regresyon analizine dahil edilen, sahiplik yapısında 

değiĢiklik olmuĢ 11 bankanın nispi skorlarına ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 6‘da gösterilmiĢtir. 

Tablo 6. Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 VZA1 VZA2 TOPSIS YABOR 

 Ortalama  1.2002  1.2384  0.4463  0.5290 

 Medyan  1.1250  1.1905  0.4460  0.4042 

 Maksimum  3.9600  2.4163  0.7079  1.0000 

 Minimum  0.3670  0.5390  0.1891  0.0000 

 Standart Sapma  0.3877  0.3439  0.0884  0.4005 

Kurulan regresyon modellerin Ñözümünde ilk olarak, verilerin durağanlıkları sabitli ve sabitli-trendli 

modeller iÑin test edilmiĢtir. DeğiĢkenlere iliĢkin birim kök testlerinin sonuÑları Tablo 7‘de yer 

almaktadır. Buna göre değiĢkenlerin tümünün düzeyde durağan oldukları anlaĢılmaktadır. 
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Tablo 7. Birim Kök Testleri Ézet Tablosu 

 
VZA1 VZA2 TOPSIS YABOR 

 Sabitli Sabitli ve 
Trendli 

Sabitli Sabitli ve 
Trendli 

Sabitli Sabitli ve 
Trendli 

Sabitli Sabitli ve 
Trendli 

Levin, 

Lin, Chu 
t 

-2.147** -3.300* -2.987* -2.643* -3.434* -4.003* -5.936* -14.891* 

Im, 

Peseran, 

Shin W-
ist. 

-2.286** -2.771* -3.695* -2.556* -4.699* -6.384* -7.341* -11.637* 

ADF-

Fisher 
Ki-kare 

44.171* 47.530* 54.693* 44.493* 60.506* 86.715* 71.281* 312.104* 

PP-

Fisher 

Ki-kare 

49.977* 54.766* 55.024* 63.163* 75.391* 92.170* 120.135* 348.292* 

*:%1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

**:%5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

Regresyon analizi iÑin uygun yöntemin seÑimine Hausman testi ile karar verilmiĢtir. Test sonuÑları 

(Tablo 8) 0,05‘ten büyük olduğu iÑin Rassal etkiler yönteminin uygun olduğuna karar verilmiĢtir. 

Panel EGLS yöntemi ile Ñözülen modelin bulguları Tablo 8‘de yer almaktadır.  

Tablo 8. Regresyon Analizi SonuÑları 

Bağımsız değiĢken: Yabancı sermaye oranı 

Bağımlı DeğiĢken 

Hausman Test.  

Anlamlılık 

Regresyon  

Anlamlılık 

Regresyon  

Katsayı 

Aracılık Etkinliği Skoru (VZA1)  0,5756 0,0724*** -0,0832 

Êretim Etkinliği Skoru (VZA2) 0,5277 0,7998 -0,0104 

Finansal Performans Skoru (TOPSIS) 0,2691 0,0003* -0,0355 

*:%1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 
***:%10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

Bulgular,  yabancı ortakların iĢtiraki ile bankaların aracılık etkinliğinin ve finansal performansının 

etkilendiğini göstermektedir. Êretim etkinliği üzerinde yabancı sermaye katılımının etkili olduğuna 

dair anlamlı bir bulgu ise elde edilememiĢtir. VZA1 değiĢkenin aldığı negatif katsayı yabancı sermaye 

iĢtirakinin bankaların etkinliğini yükselttiği Ģeklinde yorumlanmalıdır. Analizler Ñıktıya yönelik 

olarak yapıldığından, bankaların etkinliği azaldıkÑa VZA skorunun aldığı değerler 1‘in üzerine 

Ñıkmaktadır.  Etkin bankalarda VZA skorları daha düĢük olacağından, negatif katsayı etkinlik artıĢı 

Ģeklinde anlaĢılabilir.  

TOPSIS skorlarının katsayısı da negatif olarak bulunmuĢtur. Etkinliğin aksine bu bulgu, yabancı 

sermaye katılımından bankaların finansal performansının olumsuz etkilendiğini göstermektedir.  

SONUÇ 

Bu ÑalıĢmada bankacılık sektöründe yaĢanan yabancılaĢma eğilimlerinden hareketle, bankalarda 

nitelikli paya sahip sermaye sahipleri arasında yabancı ağırlığının değiĢimine bağlı olarak etkinlik ve 

performans değiĢimleri incelemeye alınmıĢtır. Etkinliğin ve finansal performansın ölÑülmesinde 

kullanılan farklı metotlar bulunsa da etkinlik ölÑümünde VZA ve performans ölÑümünde TOPSIS, öne 

Ñıkan yaygın yöntemler arasındadır. Elbette kullanılan yöntem kadar seÑilen girdi-Ñıktı ve kriterler de 

elde edilen sonuÑlar üzerinde Ñok büyük etkiye sahip olmaktadır. Bu bağlamda, ÑalıĢmamızda ele 

alınan girdi-Ñıktı ve kriterlerin seÑiminde literatürde yaygın olarak kullanılan değiĢkenlerin 

seÑilmesine özen gösterilmiĢtir. Etkinlik ölÑümleri aracılık etkinliği ve üretim etkinliği olmak üzere 

iki farklı Ģekilde yapılmıĢtır.  

VZA ve TOPSIS yöntemlerinden elde edilen skorlar, yabancı sahiplik oranı ile regresyona tabi 

tutulmuĢ ve yabancı sahiplik oranının bankaların etkinliğini ve performansını etkileyip etkilemediği 
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analiz edilmiĢtir. Girdi olarak mevduat ve özkaynakların, Ñıktı olarak kredi ve menkul kıymetlerin 

kullanıldığı aracılık yöntemine dayalı etkinliklere bakıldığında, yabancı sahiplik oranı arttıkÑa 

bankaların etkinliğinin de yükseldiği görülmektedir.  Yabancı sahipliğin olumlu etkisinin, yurt dıĢı 

kredi imkÍnlarının daha fazla olmasından kaynaklanmıĢ olabileceği düĢünülmektedir.  

Yabancı sermaye katılımının üretim yöntemine göre hesaplanan etkinlik skorları üzerinde anlamlı bir 

etkisi bulunmamıĢtır. Buna göre, yabancı sahipliğin bankaların daha etkin bir ĢubeleĢme ve personel 

politikası uygulama noktasında bir fark yarattığı görülmemiĢtir. 

Yabancı sermaye katılımının finansal performans üzerindeki etkisinin ise olumsuz olduğu 

görülmüĢtür. Finansal performans bu ÑalıĢmada bankanın likiditesi, karlılığı, sermaye yapısı, etkinliği 

ve takipteki kredi oranı gibi Ñok ÑeĢitli faktörler bir araya getirilerek ölÑülmüĢtür; dolayısıyla kapsamlı 

bir göstergedir. Bankaların performanslarında, yabancı iĢtirakinden sonra bir miktar gerileme 

yaĢandığı söylenebilir.  

SonuÑlar yorumlanırken, istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte katsayıların düĢüklüğüne dikkat 

edilmeli; ayrıca etkinlik ve performans üzerinde etkili olan daha pek Ñok faktör bulunduğu da akılda 

tutulmalıdır. Nitekim modellerin Ñözümünden elde edilen R
2
 değerleri oldukÑa düĢüktür. 
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ÖZET 

 

Bankalar ekonomik büyüme aÑısından oldukÑa önemli bir yere sahip olan ekonomik 

kuruluĢlardır. Bu noktada yatırım ve kalkınma bankaları ise, orta ve uzun vadeli fon 

gereksinimlerini karĢılayan finansal kuruluĢları ifade etmektedirler. Söz konusu finansal 

kuruluĢların faaliyetlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliği, performansları ile doğrudan 

iliĢkilidir. Bu sebeple yatırım ve kalkınma bankaların performansları ve mevcut durumlarının 

tespiti bilgi kullanıcıları aÑısından önem arz etmektedir. 

ÆalıĢmamızın amacı Bist‘ de iĢlem gören yatırım ve kalkınma bankalarının 

performanslarının belirlenmesidir. Bu amaÑla Amerika BirleĢik Devletleri‘ nde geliĢtirilen 

ve ülkemiz bankacılık sektöründe de bankların performanslarının incelenmesi iÑin oldukÑa 

sık kullanılan Camels Performans Değerleme Modeli kullanılmıĢtır. ÆalıĢma örneklemine 

dahil olan yatırım ve kalkınma bankalarının son dönemlerdeki finansal performansları tespit 

edilmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Camels, Yatırım Bankaları, Kalkınma Bankaları, Bist. 

 

GĠRĠġ 

 

GloballeĢme ve ekonomik anlamda yaĢanan geliĢmeler ıĢığında finansal piyasalar iÑerisinde 

oldukÑa büyük bir öneme sahip olan bankacılık sektörü, analistler ve bilgi kullanıcıları 

tarafından oldukÑa büyük önem taĢımaktadır. Aynı zamanda bankacılık sektörü; inĢaat, tarım 

ve tekstil gibi tüm endüstrilerde köprü görevi görerek ülke ekonomisi aÑısından Ñok önemli 

yapıtaĢlarını oluĢturmaktadırlar. Bu sebeple söz konusu sektör milli gelirin büyümesine 

doğrudan katkı sağlamaktadır (Dash & Das, 2009:1). Dolayısıyla bu denli önem arz eden 

bankacılık sektörünün denetiminin ve gözetiminin sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi iÑin 

ÑeĢitli yöntemler geliĢtirilmektedir.  

GeliĢtirilen yöntemler aracılığı ile yoğun rekabetin yaĢandığı bankacılık sektöründe 

bankalar, durum tespiti yapıp, gerekli önlemleri alarak rekabet avantajı 

yakalayabilmektedirler. Bu ÑalıĢmada, Bist‘ de iĢlem gören yatırım ve kalkınma bankalarının 
performanslarının belirlenmesi amaÑlanarak, Amerika BirleĢik Devletleri‘ nde geliĢtirilen ve 

ülkemiz bankacılık sektöründe de bankaların performanslarının değerlendirilmesi iÑin 

oldukÑa sık kullanılan Camels Performans Değerleme Modeli kullanılmıĢtır. Bu kapsamda, 

pay senetleri Bist‘ de iĢlem gören yatırım ve kalkınma bankalarının son dönemlerdeki 

finansal performansları ortaya konmuĢtur. 

 

LĠTERATÜR ÖZETĠ 

 

 

Bankaların finansal performanslarının değerlendirilmesi amacı ile literatürde farklı 

yöntemler yer almakla birlikte, en sık kullanılan yöntem Camels Performans Değerleme 

Modelidir. Bu kapsamda uluslararası ve ülkemiz literatüründe Camels Performans 

Değerleme Modeli ile ilgili yapılan bazı ÑalıĢmalar aĢağıda yer aldığı gibidir. 

Kaya (2001) yapmıĢ olduğu ÑalıĢmada, ülkemizde faaliyet gösteren bankaların 

performanslarını 1997-2000 yıllarında Camels Performans Değerleme Modeli ile 
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incelemiĢtir. ÆalıĢma sonuÑlarına göre, 1997 yılında aktif büyüklüğüne göre küÑük 

bankaların daha iyi durumda olduğunu ifade ederken, 2000 yılında büyük bankaların aktif 

büyüklüğünün daha iyi olduğunu belirtmiĢtir. 

Æinko ve Avcı (2008) yapmıĢ oldukları ÑalıĢmalarında, 1996-2000 dönemlerinde Türkiye‘ de 

faaliyet gösteren bankaların performanslarını Camels Performans Değerleme Modeli ile 

incelemiĢlerdir. ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda, TMSF‘ye devredilen bankaların Camels 

Performans Değerleme Modeli ile tahmin etmenin mümkün olmadığını belirtmiĢlerdir. 

Dash ve Das (2009) ÑalıĢmalarında, Hindistan‘da faaliyet gösteren bankaların 

performanslarını 2003-2008 yılları itibari ile Camels Performans Değerleme Modeli ile 

incelemiĢlerdir. ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda, bankaların finansal performansını en Ñok 

etkileyen oranların;  sermaye yeterliliği, toplam yatırımlar/ toplam varlıklar ve personel 

baĢına kar oranları olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Mitrica vd. (2010) ÑalıĢmalarında, Romanya‘ da faaliyet gösteren bankaların 

performanslarını 2009-2010 dönemleri iÑin Camels Performans Değerleme Modeli ile 

incelemiĢlerdir. ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda, borÑ kalitesinde kötüye doğru giden bir 

durumu tespit ettiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Sakarya (2010), Bist‘ te iĢlem gören bankaların performanslarını 2005-2007 dönemleri 

itibari ile Camels Performans Değerleme Modeli aracılığıyla incelemiĢtir. ÆalıĢma sonuÑları 

doğrultusunda, likidite aÑısından yerli sermayeli bankaların daha iyi durumda olduklarını 

belirterek, yabancı sermayeli bankaların piyasa risklerine karĢı daha hassas olduklarını ifade 

etmiĢtir. Aynı zamanda, yabancı sermayeli banklarda varlık kalitesinin daha yüksek 

olduğunu belirtmiĢtir. 

Christopoulos vd. (2011) yapmıĢ oldukları ÑalıĢmalarında, ABD‘ de faaliyet gösteren ve bir 

yatırım bankası olan Lehman Brothers‘ ı ÑalıĢma kapsamlarına dahil ederek 2003-2007 

yıllarındaki finansal performansını Camels Performans Değerleme Modeli ile 

incelemiĢlerdir. ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda, ÑalıĢma kapsamına alınan söz konusu 

yatırım bankasının olumsuz koĢullara karĢı duyarlı olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

ġen ve Solak (2011) yapmıĢ oldukları ÑalıĢmalarında, 1995-2008 yıllarında ülkemizde 

faaliyet gösteren bankaların performanslarını Camels Performans Değerleme Modeli ile 

incelemiĢlerdir. ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda, 2001 krizinden sonra mevduat 

bankalarının performanslarında bir iyileĢme yaĢandığını ifade etmiĢlerdir. Aynı zamanda, 

karlılık, sermaye yeterliliği ve likidite kalitesi aÑısından yabancı bankaların 

performanslarının kriz öncesi dönemde kötü durumda olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Abdullayev (2013) ÑalıĢmasında, 2005-2008 dönemlerinde ülkemizde faaliyet gösteren 

mevduat bankalarının performanslarını Camels Performans Değerleme Modeli ile 

incelemiĢtir. ÆalıĢma sonuÑlarına göre, analiz kapsamına dahil olan dönemler itibari ile 

mevduat bankalarının etkinliklerinde olumlu bir ilerleme olduğunu ifade etmiĢtir. 

Kandemir ve Arıcı (2013) ÑalıĢmalarında, 2001-2010 yılları arasında ülkemizde faaliyet 

gösteren mevduat bankalarının finansal performanslarını Camels Performans Değerleme 

Modeli ile incelemiĢlerdir. ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda, 2001 krizi sonrası ÑalıĢma 

kapsamına dahil olan mevduat bankalarının krizlere karĢı daha ihtiyatlı olduklarını ifade 

ederek, aktif kalitesi ve yönetim kalitesi değerlendirildiğinde yabancı sermayeli bankaların 

en iyi performansa sahip olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Æağıl ve Mukhtarov (2014), 2007-2010 yıllarında Azerbaycan‘da faaliyet gösteren 

bankaların performanslarını Camels Performans Değerleme Modeli ile incelemiĢlerdir. 

ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda, yerli sermayeli bankaların yabancı sermayeli bankalara 

göre daha kötü bir performans sergilediklerini ifade etmiĢlerdir. 

Puri (2014) ÑalıĢmasında, 2008-2012 dönemleri arasında Hindistan‘ da faaliyet gösteren 

kamu ve özel bankaların performanslarını Camels Performans Değerleme Modeli ile 

incelemiĢtir. ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda, kamu ve özel bankaların performansları 

arasında önemli bir farklılık olmadığını ifade etmiĢtir. 

Ege vd. (2015) yapmıĢ oldukları ÑalıĢmalarında, 2002-2010 yıllarında ülkemizde faaliyet 

gösteren mevduat bankalarını gruplandırarak Camels Performans Değerleme Modeli 

aracılığı ile bankaların performanslarını karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢlerdir. ÆalıĢma 
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sonuÑları arasında, aktif kalitesi ve likidite aÑısından yabancı sermayeli mevduat banklarının 

diğer banka gruplarından daha iyi durumda olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

GümüĢ ve Nalbantoğlu (2015) ÑalıĢmalarında, 2002-2013 dönemlerinde ülkemizde faaliyet 

gösteren bankaları; Kamu, Yerli Ézel, Yabancı ve Katılım Bankaları olmak üzere 

sınıflandırarak performans ölÑümünü gerÑekleĢtirmiĢlerdir. Bu kapsamda ÑalıĢmalarında 

Camels Performans Değerleme Modelini kullanarak karĢılaĢtırmalı bir analiz yapmıĢlardır. 

ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda yazarlar, kamu bankalarının 2001 krizi sonrasında sermaye 

yapıları ve aktif kalitelerinde düzelme göstermiĢ olduklarını ifade etmiĢlerdir. Bununla 

birlikte katılım bankalarının ise kamu bankalarının aksine olumsuz yönde etkilendiklerini 

belirtmiĢlerdir. 

Güney ve Ilgın (2015) ÑalıĢmalarında, 2002-2012 yılları arasında mevduat bankalarının 

finansal performanslarını Camels Performans Değerleme Modeli ile incelemiĢlerdir. ÆalıĢma 

sonuÑları doğrultusunda, ÑalıĢma örneklemine dahil olan bankaların 2001 krizinden sonra 

daha ihtiyatlı davrandıklarını belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda, 2008 yılında yaĢanan krizden 

bankaların minimum düzeyde etkilendiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Ahmedov ve Memmedov (2017), Azerbaycan‘ da faaliyet gösteren on bankanın 

performanslarını Camels Performans Değerleme Modeli ile incelemiĢlerdir. ÆalıĢma 

sonuÑlarına göre, sermaye ve karlılık bileĢenleri dıĢında kalan bileĢenler aÑısından yabancı 

sermayeli bankaların pozitif olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Gündoğdu (2017) ÑalıĢmasında, 2005-2015 dönemlerinde, ülkemizde faaliyet gösteren en 

büyük on bankanın performanslarını Camels Performans Değerleme Modeli ile incelemiĢtir. 

ÆalıĢma sonuÑları doğrultusunda, sırası ile Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, 

Halkbank, ĠĢ Bankası ve Vakıflar Bankası‘nın olumlu performans sergilediklerini ifade 

etmiĢtir. 

ġimĢek vd. (2017), 2001-2015 yıllarında ülkemizde faaliyet gösteren bankaların 

performanslarını Camels Performans Değerleme Modeli ile incelemiĢlerdir. ÆalıĢma 

sonuÑları doğrultusunda, özel sermayeli mevduat bankalarının karlılık aÑısından daha iyi 

durumda olduklarını ifade ederek, yabancı sermayeli mevduat bankalarının aktif kalitesi ve 

likidite aÑısından diğer banka gruplarına göre güÑlü olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

YÖNTEM 

 

Bu ÑalıĢma kapsamında Bist‘ de iĢlem gören yatırım ve kalkınma bankalarının son 

dönemlerdeki performanslarının tespit edilmesi amacı ile Camels Performans Değerleme 

Model‘ i kullanılmıĢtır. Bu model, finansal oranlar ile matematiksel hesaplamaların 

birleĢimidir (Gündoğdu, 2017:30). Camels Performans Değerleme Modeli, isminin iÑinde 

geÑen altı bileĢenden meydana gelmektedir. Bu kapsamda; C, Sermaye Yeterliliğini (Capital 

Adequacy), A, Varlık Kalitesini (Asset Quality), M, Yönetim Yeterliliğini (Management 

Adequacy), E, KazanÑ Durumunu (Earnings), L, Likidite Durumunu (Liquidity) ve S, Piyasa 

Risklerine Duyarlılığı (Sensitivity to Market Risk) ifade etmektedir. Bu model 1970‘li 

yıllarda ABD‘de Federal yasa düzenleme kurumu tarafından ortaya konmuĢtur ve 1997 

yılına kadar CAMEL Ģeklinde beĢ bileĢen üzerinden uygulanmaktadır. 1997 yılında sonra 

Piyasa Risklerine Duyarlılığı temsil eden S bileĢenin de eklenmesiyle model daha kapsamlı 

hale getirilmiĢ ve altı bileĢen üzerinden uygulamada yerini almıĢtır. Kullanılan finansal 

oranlar matematiksel hesaplamalarla birleĢtirildikten sonra ilgili değerlendirme 1 ila 5 

arasında bir ölÑek kullanılmaktadır. Bu kapsamda, 1; en iyi performans gösteren bankaları 

ifade ederken, 5; performansı en kötü olan bankaları ifade etmektedir (Kaya, 2001: 1). 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Bu ÑalıĢma kapsamında BĠST‘ de iĢlem gören yatırım ve kalkınma bankalarının son 

dönemlerdeki performansı Camels Performans Değerlendirme Modeli aracılığı ile 

incelenmiĢtir. ÆeĢitli bileĢenleri bünyesinde barındırılan model kapsamında ÑalıĢma 

örneklemine dahil olan bankaların varlık kalitesin, yönetim yeterliliği, kazanÑ durumu, 
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likidite durumu ve piyasa risklerine karĢı duyarlığı ÑeĢitli finansal oranlar aracılığı ile 

incelenmiĢ ve performansı iyi ve kötü olan bankalar tespit edilmiĢtir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bist‘ de iĢlem gören yatırım ve kalkınma bankalarının son dönemlerdeki performanslarının 

analiz edildiği bu ÑalıĢmada, Camels performans Değerleme Modeli kullanılmıĢtır. ÆalıĢma 

sonuÑları doğrultusunda, orta ve uzun vadeli fon gereksinimlerini karĢılayan finansal 

kuruluĢlar olan yatırım ve kalkınma bankalarının performanslarında literatüre paralel olarak 

iyileĢme görülmesi beklenmektedir. 

Bu ÑalıĢma kapsamında Bist‘ de iĢlem gören yatırım ve kalkınma bankaları ÑalıĢma 

örneklemi olarak belirlenmiĢtir. Sonraki ÑalıĢmalarda farklı bir örneklem grubu ÑalıĢma 

kapsamına dahil edilerek, bankaların performansları tespit edilebilir. 
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TÜRKĠYE’DE KAMUSAL, ÖZEL VE YABANCI SERMAYELĠ KALKINMA VE 

YATIRIM BANKALARININ FĠNANSAL ETKĠNLĠK ANALĠZĠ 

Ġbrahim Erem ġahin 

Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, eremsahin@selcuk.edu.tr 

Gamze ġekeroğlu 

ArĢ. Gör., Selçuk Üniversitesi, gamzetoraman@selcuk.edu.tr 

Özet: Finansal sistem iÑerisindeki ağırlıklarından dolayı ülke ekonomilerinde önemli bir yeri olan bankalar iÑin 

sürdürülebilirlik, karlılık, verimlilik ve etkinlik gibi konular da önem arz etmektedir. Bu sebeple ÑalıĢmada, 

kamusal, özel ve yabancı sermayeli 10 adet kalkınma ve yatırım bankasının 2007-2016 yılları arasındaki finansal 

etkinlikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) ile ölÑülmüĢtür. Etkinlik ölÑümünde kullanılan girdi değiĢkenleri; 

personel giderleri/toplam aktifler ve faiz giderleri/ toplam aktiflerden oluĢurken, Ñıktı değiĢkenleri ise; krediler/ 

toplam aktifler ve faiz gelirleri/ toplam aktiflerden oluĢmaktadır.DEAP 2.1 paket programı kullanılarak yapılan 

analiz sonuÑlarına göre; en fazla bankanın etkin olduğu yıl 2013 olarak belirlenmiĢtir. Mülkiyet yapılarına göre 

incelendiğinde ise yabancı sermayeli bankaların diğer bankalara göre daha etkin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Birden fazla dönemin analiz edildiği ÑalıĢmada, bankaların yıllar itibariyle finansal etkinliklerinde bir geliĢme 

olup olmadığı da Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi ile incelenmiĢtir. SonuÑta bankaların finansal 

aÑıdan en fazla geliĢim gösterdiği yıl 2010 olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, kalkınma bankası, yatırım bankası, veri zarflama analizi, Malmquist Toplam 

Faktör Verimliliği Endeksi  

FINANCIAL EFFICIENCY ANALYSIS OF PUBLIC, PRIVATE AND FOREIGN 

CAPITAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT BANKS IN TURKEY 

Abstract: Banks, which have an important place in the country's economy due to their weight in the financial 

system, attach importance to issues such as sustainability, profitability, productivity and efficiency. For this 

reason, the financial efficiencies of 10 development and investment banks with public, private and foreign capital 

between 2007-2016 were measured by Data Envelopment Analysis (DEA). While input variables used for 

efficiency measurement are personel expenses / total assets and interest expenses / total assets, output variables 

are loans / total assets and interest incomes / total assets. According to the analysis results made using DEAP 2.1 

package program; the largest number of banks were efficient in 2013. When analyzed according to ownership 

structures, it is concluded that banks with foreign capital are more efficient than other banks. In the study that 

analyzed more than one period, the Malmquist Total Factor Productivity Index was used to examine whether 

there was any improvement in the financial performance of the banks over the years. As a result, the banks 

showed the most financial improvement in 2010. 

Keywords: Efficiency, development bank, investment bank, data envelopment analysis, Malmquist Total Factor 

Productivity Index  
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GĠRĠġ 

Türkiye‘de finansal sistem özellikle 20.yy‘ın son Ñeyreğinde banka dıĢındaki diğer finansal 

kurumların da katılımıyla birlikte bir ―sistem‖ olarak algılanmaya baĢlamıĢtır. O zamanlara kadar 

neredeyse tek finansal araÑ olan banka mevduatlarına artık baĢka finansal araÑlar da dahil olmuĢtur. 

Tarihi 1800‘lü yıllara kadar uzanan Türk bankacılık tarihi, özellikle Cumhuriyet‘in ilanıyla birlikte bir 

sektör haline gelmiĢ ve sürekli olarak değiĢim göstermiĢtir. 

Henüz bir finansal sistemden söz edilmezken bile var olan bankalar, bu sistem iÑerisindeoldukÑa 

önemli bir yere sahiptir. Bankacılık sektöründe yaĢanan olumlu ya da olumsuz geliĢmeler, ekonomiyi 

de aynı doğrultuda etkilemektedir. Dolayısıyla devletin düzenlemeleri altında faaliyet gösteren 

bankacılık sektörünün mevcut durumu, sadece Türkiye‘de değil tüm dünyada ülke ekonomilerini 

yansıtan önemli bir göstergedir (Ênal, 2014: 8). 

Bankacılık sektörünün finansal sistem iÑerisindeki bu ağırlığı sebebiyle, sistemin daha sağlıklı ve 

etkin olarak ÑalıĢması iÑin, özellikle bankalarda sürdürülebilirlik, etkinlik ve karlılık gibi konulara 

titizlikle yaklaĢmak gerekmektedir. Bununla birlikte bankaların ekonomideki iĢlevlerini sağlıklı bir 

Ģekilde yerine getirebilmeleri iÑin uygun ortamların sağlanması da önem arz etmektedir (Yağcılar, 

2011: 7). 

Bu noktadan hareketle ÑalıĢmanın amacı, Türkiye‘de faaliyet gösteren kamusal, özel ve yabancı 

sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının finansal etkinliklerini ölÑmek ve mülkiyet yapılarına göre 

etkin olan bankalarla etkin olmayan bankaları belirlemektir.Bunun iÑin ÑalıĢmada Türkiye bankacılık 

sistemi iÑerisinde 2007-2016 yılları arasında yer alan kamusal, özel ve yabancı sermayeli 10 adet 

kalkınma ve yatırım bankasının finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla Veri Zarflama 

Analizi (VZA) yapılmıĢtır. Ayrıca banka performanslarının yıllar itibariyle geliĢme gösterip 

göstermediğini tespit etmek iÑin Malmquist Endeksi yöntemi kullanılmıĢtır.  

ÆalıĢmanın sonraki bölümlerinde kalkınma ve yatırım bankalarına iliĢkin ÑeĢitli aÑıklamalara yer 

verilmiĢ ve literatürde yapılan ÑalıĢmalar incelenmiĢtir. Son olarak veri seti ve karar birimleri ile ilgili 

bilgiler verildikten sonra analizden elde edilen sonuÑlar değerlendirilmiĢtir. 

 

KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 

Ézellikle ikinci dünya savaĢından sonraki süreÑte, az geliĢmiĢ ülkelerin ekonomik aÑıdan bağımsızlık 

arayıĢlarına bağlı olarak önemi artan kalkınma ve yatırım bankaları, sermaye piyasalarında faaliyet 

gösteren, yatırım kurumları olan, orta ve uzun vadeli krediler aÑarak iĢletmelerin yatırımlarına destek 

sağlayan finansal kurumlardır (Bacak, 2007: 44).Benzer yönlerinin olmasından dolayı bu iki 

bankacılık türü birlikte anılmasına rağmen, her ikisinin de farklı fonksiyonları ve amaÑları söz 

konusudur. 

Yatırım bankaları; menkul değer ihraÑ ederekuzun vadeli fon sağlama ihtiyacında olan iĢletmelerle, 

tasarruflarınımenkuldeğerlere yatırmaisteğinde olan gerÑek ve tüzel kiĢiler arasında aracılıkyapıp, 

tasarruflarıniĢletmelerin ÑıkarmıĢ olduğu tahvil ve hisse senetlerine yönlendirilmesine katkı sağlayan 

aracı kurumlardır (ÉÑal ve Æolak, 1999:43). Kalkınma bankaları ise; ülkenin kalkınma faaliyetini 

desteklemek amacıyla proje geliĢtirme ve finanse etme konularında faaliyet gösteren, sermaye 

piyasalarının geliĢmesini sağlamak amacıyla yatırım bankalarına özgü bazı fonksiyonları yerine 

getiren finansal kurumlardır (Karabıyık ve Anbar, 2010: 112). 

Kalkınma ve yatırım bankaları, sermaye piyasasını geliĢtirme fonksiyonlarını yerine getirme, sermaye 

piyasası araÑlarının ihracına ve halka arz edilmesi yoluylasatıĢına aracılık etme, portföy yöneticiliği ve 

yatırım danıĢmanlığı yapma gibi faaliyetleri gerÑekleĢtirmektedirler. Dolayısıyla kalkınma ve yatırım 

bankalarının birÑok faaliyeti otomatik biÑimde sermaye piyasasının geliĢmesine katkı sağlamaktadır. 

Etkin bir sermaye piyasası ise, bir yandan tasarrufları verimli yatırımlara dönüĢtürmek suretiyle 

ekonomik kalkınma hedeflerinin gerÑekleĢtirilmesini sağlarken, diğer yandan tasarruf sahiplerine en 

karlı yatırım olanaklarını sunmaktadır (Bacak, 2007: 99). 

Bu aÑıdan değerlendirildiğinde, ülkelerin ekonomik kalkınması iÑin büyük önem taĢıyan sermaye 

piyasalarının geliĢmesinde kalkınma ve yatırım bankalarının iĢlevi ve performansı oldukÑa önemlidir. 

Bu performansı etkileyen ÑeĢitli unsurlar arasında bankaların sahiplik ya da mülkiyet yapıları da yer 

almaktadır (Ongore, 2011: 2120). Niteliklerine göre farklı Ģekillerde sınıflandırılan bankalar, mülkiyet 

yapılarına göre sermayelerinin kamusal, özel ve yabancı olması Ģeklinde ayrılmaktadırlar. Ézellikle 

mülkiyeti kamuya ait olan kalkınma bankalarının, Ñoğunlukla ülkenin kalkınmasını sağlayacak 

projelere destek verdiği bilinmektedir (Karabıyık ve Anbar, 2010: 112). Dolayısıyla finansal 

performansları aÑısından değerlendirildiğinde, kamusal sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankasının 

etkin olarak ÑalıĢmasının, sermaye piyasasına ve tabi ki ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 
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VZA, analitik bir fonksiyonel yapıya gerek duymaması, Ñok sayıda girdi ve Ñıktıyı eĢ zamanlı olarak 

değerlendirebilmesi, etkin ve etkin olmayan KVB‘leri belirleyerek, etkin birimler iÑinden referans 

noktaları oluĢturması, girdi ve Ñıktıların ortak bir birimle ifade edilemediği durumlarda bile 

kullanılabilmesi gibi özelliklerinden dolayı birÑok alanda kullanılmaktadır. Firma etkinliklerinin 

değerlendirilmesinde VZA‘nın sıklıkla kullanıldığı bazı sektörler; okullar, sağlık birimleri, bankalar, 

silahlı kuvvetler, imalat yapan firmalar, havayolu Ģirketleri, kamu idareleri olarak sıralanabilmektedir 

(Kaya vd., 2010: 133). AĢağıda bankalarda finansal etkinliğin VZA ile ölÑüldüğü ÑeĢitli ÑalıĢmalar yer 

almaktadır. 

Behdioğlu ve Ézcan, Türkiye‘de 1999–2005 yılları arasında sürekli olarak faaliyet gösteren 29 adet 

ticaret bankasının VZA ile etkinliklerini ölÑmüĢtür. ÆalıĢmanın girdi değiĢkenleri; personel sayısı, faiz 

dıĢı giderler, faiz giderleri ve bankaların Ģube sayılarından oluĢurken, Ñıktı değiĢkenleri; toplam 

mevduat, toplam kredi miktarı ve net karlardan oluĢmaktadır. SonuÑta kamu,özel ve yabancı 

sermayeli bankalar aÑısından etkinlik yıllarının farklı olduğu belirlenmiĢtir. 

Budak, 2011 yılında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 22 ticari bankanın etkinlik 

değerlerini hesaplamıĢtır. ġube sayısı, personel sayısı ve faiz ve faiz dıĢı giderler toplamının girdi 

değiĢkenleri olarak, toplam mevduat, toplam krediler, faiz ve faiz dıĢı gelirler toplamı ve net karın 

Ñıktı değiĢkenleri olarak kullanıldığı ÑalıĢmada VZA yapılmıĢtır. SonuÑlar incelendiğinde, 2008 

yılında 3 kamu, 6 özel ve 4 yabancı sermayeli bankanın, 2009 yılında 3 kamu, 5 özel ve 2 yabancı 

sermayeli bankanın ve 2010 yılında 3 kamu, 4 özel ve 2 yabancı sermayeli bankanın etkin olduğu 

görülmüĢtür. 

KüÑükaksoy ve Énal, 2004-2011 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe aralıksız olarak faaliyet 

gösteren 10 özel sermayeli ve 5 yabancı sermayeli mevduat bankasının etkinliklerini 2013 yılında 

ölÑmüĢtür. 3 adet girdi (toplam mevduat, faiz giderleri, personel giderleri) ve 2 adet Ñıktı (toplam 

kredi, faiz gelirleri) değiĢkeni kullanılan ÑalıĢmada ölÑeğe göre değiĢken getiri varsayımı altında VZA 

yapılmıĢtır. SonuÑta 2004,2005, 2008, 2010 ve 2011 yıllarında 7, 2006 yılında 6, 2007 yılında 8, 2009 

yılında 5 KVB teknik olarak etkin bulunmuĢtur. 

PaleĦkovË ve StavËrek 2017 yılındaki ÑalıĢmasında Orta ve Doğu Avrupa Êlkelerindeki bankaların 

2005-2015 dönemi iÑin etkinliklerini ölÑmüĢtür. VZA uygulamasının yapıldığı ÑalıĢmada girdi olarak; 

personel giderleri, mevduatlar ve fiziki sermaye, Ñıktı olarak; krediler ve diğer gelir getiren varlıklar 

alınmıĢtır. SonuÑta her dönemde farklı ülkelerden bankaların etkin olduğu görülmüĢtür. Ayrıca 

bankalar aÑısından en düĢük etkinliğe sahip olan bankaların Sırbistan ve Bosna Hersek‘te olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Yapılan araĢtırmanın iÑeriğiyle ilgili olarak, literatürde sadece yatırım ve kalkınma bankalarının analiz 

edildiği bazı ÑalıĢmalar Ģöyle özetlenebilir.          

Bacak, 2007 yılındaki ÑalıĢmasında kalkınma ve yatırım bankalarının finansal performanslarını 

değerlendirmiĢ ve Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ile bazı ülkelerin kalkınma bankalarının 

verilerini karĢılaĢtırmalı olarak analiz etmiĢtir. Türkiye‘deki bankalar iÑin ÑeĢitli karlılık ve risk 

kriterleri ile bazı finansal oranlardan oluĢan alt kriterler belirlenerek 2005 ve 2006 yılları iÑin 

değerlendirme yapılmıĢtır. SonuÑta TKB ile dünyadaki baĢarılı kalkınma bankaları 

karĢılaĢtırıldığında; analizin yapıldığı son üÑ yılda TKB‘nin üÑ kat büyümesine ve son iki yılda kara 

geÑmesine rağmen kalkınma bankacılığı hizmetleri ve faaliyetleri aÑısından yeterli ve etkin olmadığı 

belirlenmiĢtir. 

Æuhadaroğlu, ―Veri Zarflama Analizini Kullanarak Ġller Bankası Anonim ġirketi Bölge 

Müdürlüklerinin Etkinliğinin ÉlÑümü‖ adlı ÑalıĢmasında 2009 yılı iÑin Bölge Müdürlüklerinin 

etkinliklerini ölÑmeyi amaÑlamıĢtır. ÆalıĢmada girdi olarak, değerlendirmeye alınan sekiz Bölge 

Müdürlüğünün toplam giderleri, personel sayıları ve sorumlu oldukları belediye sayıları dikkate 

alınırken; Ñıktı olarak ise kontrollük gelirleri ve faiz gelirlerini kullanmıĢtır. Yapılan analizlerde, 

etkinlik değerleri tespit edilerek etkin olmayan Bölge Müdürlüklerinin etkin sınıra ulaĢmaları iÑin 

neler yapması gerektiği potansiyel iyileĢtirme analizi ile araĢtırılmıĢtır. SonuÑta hem CRS hem de 

VRS yaklaĢımına göre Ġstanbul Bölge Müdürlüğü‘nün etkin olduğu, Ankara ve Kayseri Bölge 

Müdürlüklerinin ise en düĢük etkinlik değerlerine sahip olduğu görülmüĢtür. 

Kamarudin vd. 2012 yılında yaptıkları ÑalıĢmada, 2006-2008 dönemi iÑin Malezya‘daki seÑilmiĢ 

dokuz yatırım bankasının etkinliklerini ölÑmüĢlerdir. Hangi bankaların verimlilik ve etkinlik esaslı 

ÑalıĢtığını belirlemeyi amaÑlayan yazarlar, bankaların bilanÑo ve gelir tablolarından elde ettikleri 

verilerle VZA yöntemini kullanmıĢlardır. Faiz giderleri, personel giderleri ve diğer giderlerin girdi 

değiĢkenlerini oluĢturduğu ÑalıĢmada faiz gelirleri ve faiz dıĢı gelirler de Ñıktı değiĢkenleri olarak 

kullanılmıĢtır. SonuÑta seÑilmiĢ yatırım bankalarının sadece % 33.33'ünün etkin olduğu, % 66,67‘sinin 

ise etkin değer olarak kabul edilen ―1‖ değerine Ñok yakın değerlere sahip olduğu görülmüĢtür. Etkin 

olmayan bu karar birimlerinin etkinlik sınırına ulaĢabilmeleri iÑin performans hedef iyileĢtirmeleri 

belirlenmiĢtir.     
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Sezgin, Türkiye‘deki yatırım ve kalkınma bankalarının, bankacılık krizi sonrasındaki bir yıllık 

etkinliklerini 2012 yılında yaptığı ÑalıĢmada incelemiĢtir. Toplam 13 bankanın analize dahil edildiği 

ÑalıĢmada Bootstrap VZA yöntemi uygulanmıĢtır. Analizde kullanılan girdi değiĢkenleri; 

özsermaye/toplam varlıklar, alınan krediler/toplam varlıklar ve likit varlıklar/toplam varlıklar 

Ģeklindedir. Æıktı değiĢkenleri ise; dönem karı/toplam varlıklar ve toplam faaliyet geliri/toplam 

varlıklardan oluĢmaktadır. SonuÑta 2010 yılında, 13 bankadan altı tanesinin etkin olduğu gözlenmiĢtir. 

KoÑ vd. 2016 yılındaki ÑalıĢmalarında, yatırım ve kalkınma bankalarının performans ve performans 

devamlılığını ölÑmeyi amaÑlamıĢlardır. Bankaların finansal performanslarının belirlenmesi iÑin 

öncelikle En KüÑük Kareler (EKK) yöntemi kullanılarak, bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasındaki 

anlamlılık derecesi analiz edilmiĢtir. Daha sonra 2002-2012 yılları arasındaki verilerle uzun dönemde 

performans analizini test etmek iÑin Johansen eĢbütünleĢme analizi yapılmıĢtır. SonuÑta, karlılık 

belirleyicileri olarak ele alınan ROA (Aktif karlılık) ve ROE (Ézkaynak karlılığı) bağımlı değiĢkenleri 

yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankları grubunda uzun dönemde performans sürekliliği 

göstermiĢtir. Ayrıca Kamu Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları‘nda sadece ROA‘ya göre, Ézel 

Sermayeli Yatırım ve Kalkınma Bankaları‘nda ise sadece ROE‘ye göre uzun dönemde performansın 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

Æelik, 2017 yılında yaptığı ÑalıĢmada, kalkınma ve yatırım bankası konumunda faaliyet gösteren Ġller 

Bankası A.ġ.‘nin 2010-2015 yıllarına ait finansal verilerini inceleyerek, bankanın genel performansını 

değerlendirmiĢ ve mali analiz yaparak verimliliğini ölÑmüĢtür. BilanÑo ve gelir tabloları üzerinden 

yapılan analizler sonucunda Ġller Bankası A.ġ.‘nin bütün finansal verilerinin, bankanın finanse etmesi 

gereken proje sayısındaki artıĢa bağlı olarak olumlu yönde etkilendiği görülmüĢtür. Ayrıca Ġller 

Bankası A.ġ. tarafından kullandırılan kredilerden elde edilen faiz gelirinin de banka bünyesinde 

bırakılmasının öz kaynak tutarını ve aktif miktarını artırdığı belirlenmiĢtir. 

 

 

 

VERĠ SETĠ VE YÖNTEM 

Firmaların finansal etkinliklerinin ölÑüldüğü bu ÑalıĢmadaki analizler, ölÑeğegöre sabit getiri 

varsayımı altında VZA yöntemi DEAP 2.1. paket programı kullanılarak yapılmıĢtır. ÆalıĢmada 

kurulan model, girdiye yönelik, ölÑeğe göre sabit odaklı ve Ñok aĢamalı VZA yöntemi Ģeklindedir.  

Bankalara iliĢkin ÑalıĢmada kullanılan veriler, her bankanın kendi resmi web sitesinden alınmıĢtır. 

ÆalıĢmaya konu olan bazı bankaların henüz 2017 yıllık verileri yayınlanmadığı iÑin, uygulama 

dönemi 2007-2016 olarak toplam 10 yılı kapsamaktadır.  Türkiye Bankalar Birliği‘nde 2018 yılı 

itibariyle 3 kamusal, 6 özel ve 4 yabancı sermayeli olmak üzere toplam 13 adet kalkınma ve yatırım 

bankası yer almaktadır. ÆalıĢmada 2007 yılından beri kesintisiz olarak verilerine ulaĢılabilen 3 

kamusal, 5 özel ve 2 yabancı sermayeli olarak toplam 10 adet kalkınma ve yatırım bankası 

araĢtırmanın karar birimleri kümesini oluĢturmakta ve bunlar Tablo 1.‘de görülmektedir.  

 

Tablo 1.Karar Birimleri Kümesi 
 Sıra No Bankalar  

Kamusal Sermayeli Kalkınma 

ve Yatırım Bankaları 

1 Ġller Bankası A.ġ.                                                                                   

2 Türk Eximbank                                                                             

3 Türkiye Kalkınma Bankası                                                      

Ézel Sermayeli Kalkınma ve 

Yatırım Bankaları 

4 Aktif Yatırım Bankası A.ġ.                                                            

5 Diler Yatırım Bankası A.ġ.                                                             

6 GSD Yatırım Bankası A.ġ.                                                             

7 Ġstanbul Takas ve Kalkınma Bankası A.ġ.                                      

8 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.                                             

Yabancı Sermayeli Kalkınma ve 

Yatırım Bankaları 

9 Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.ġ. 

10 Merrill Lynch Yatırım Bankası A.ġ.                                                 

Karar birimlerinin belirlenmesinin yanı sıra ÑalıĢmada kullanılacak girdi ve Ñıktı değiĢkenlerinin 

belirlenmesi ve seÑimi de oldukÑa önemlidir.SeÑilen girdi ve Ñıktı elemanlarının tümü her karar birimi 

iÑin kullanılmak zorundadır. Bir VZA modeliiÑin seÑilen girdi sayısı (m) ve Ñıktı sayısı (p) ise en az 

(m+p+1) tane karar birimi araĢtırmanıngüvenirliliği aÑısından gerekli bir kısıt olarak ortaya 

Ñıkmaktadır. Ayrıca, karar alma birimi sayısıdeğiĢken sayısının en az iki katı (m+p)*2 olmalıdır 

(Æolak ve Altan, 2002: 44-45). 
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ÆalıĢmada uygulanan modelde 2 adet girdi ve 2adet Ñıktı değiĢkeni kullanıldığı iÑin karar birimleri 

sayısının enaz; 

Girdi Sayısı + Æıktı Sayısı + 1 = 5 ve (Girdi Sayısı + Æıktı Sayısı) x 2 = 8 olması gerekmektedir. 

Tablo 1.‘de görüldüğü üzere karar birimleri sayısı 10 adet olduğu iÑin ÑalıĢmanın güvenilirliği ve 

doğru sonuÑ verebilmesi aÑısındanbelirtilen Ģartlar sağlanmıĢ durumdadır. 

Girdi ve Ñıktı değerleri, firmaların bilanÑo kalemlerinden elde edilen değiĢkenlerdir. Değerler oran ve 

birim cinsindendir. Değerlerin oran olarak alınmasının sebebi, ÑalıĢmada bankaların ölÑek büyüklük 

farklarını göz ardı ederek karĢılaĢtırılmalarıdır. Bu sayede analiz daha sağlıklı hale getirilebilmektedir 

(ġahin ve Akgün, 2016: 360). ÆalıĢmada kullanılan girdi ve Ñıktı değiĢkenleri Tablo 2.‘de yer 

almaktadır. 

 

Tablo 2.ÆalıĢmada Kullanılan Girdi ve Æıktı DeğiĢkenleri 
Girdi DeğiĢkenleri Æıktı DeğiĢkenleri  

1 Personel Giderleri/Toplam Aktifler 1 Krediler/ Toplam Aktifler 

2 Faiz Giderleri/ Toplam Aktifler 2 Faiz Gelirleri/ Toplam Aktifler 

Yukarıda sıralanan girdi ve Ñıktı değiĢkenleri ile 10 yıllık dönem iÑin bankaların VZA ile finansal 

etkinlik değerleri ölÑülerek, etkin olan ve etkin olmayan bankaların belirlenmesi amaÑlanmaktadır. 

Daha sonra Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Analizi yardımıyla bankaların yıllara göre finansal 

etkinlik değerlerindeki geliĢmeler incelenecektir. 

 

BULGULAR 

ÆalıĢmada ilk olarak her yıl iÑin Toplam Etkinlik Değerleri hesaplanmıĢtır. Tablo 3‘te 2007-2016 

yılları arasında gözlem kümesindeki bankaların yıllar itibariyle toplam finansal etkinlik skorları 

verilmiĢtir. 

Tablo 3. Karar Birimlerinin Etkinlik SonuÑları (2007-2016) 

Sıra Kalkınma ve 

Yatırım Bankaları 

Etkinlik Değerleri 

2007 

yılı 

2008 

yılı 

2009 

yılı 

2010 

yılı 

2011 

yılı 

2012 

yılı 

2013 

yılı 

2014 

yılı 

2015 

yılı 

2016 

yılı 

1 Ġller Bankası A.ġ.                                                                                   0.190 0.326 0.309 0.500 0.500 0.400 0.500 0.383 0.327 0.287 

2 Türk Eximbank                                                                             0.133 0.254 0.360 0.400 0.667 0.500 1.000 0.638 0.654 0.860 

3 Türkiye Kalkınma 

Bankası                                                      

0.444 0.546 0.696 0.640 0.500 0.667 0.500 0.478 0.490 0.574 

4 Aktif Yatırım 
Bankası A.ġ.                                                            

0.667 1.000 0.465 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

5 Diler Yatırım 

Bankası A.ġ.                                                             

1.000 0.395 0.246 0.371 0.357 0.292 0.385 0.233 0.248 0.187 

6 GSD Yatırım 
Bankası A.ġ.                                                             

0.438 0.706 0.251 0.537 0.444 0.400 0.218 0.700 0.654 0.292 

7 Ġstanbul Takas ve 

Kalkınma Bankası 

A.ġ.                                      

0.500 0.772 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.880 1.000 1.000 

8 Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası 

A.ġ.                                             

1.000 0.875 1.000 0.806 0.700 0.611 0.400 0.728 0.731 0.548 

9 Standart Chartered 

Yatırım Bankası 

Türk A.ġ. 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

10 Merrill Lynch 
Yatırım Bankası 

A.ġ.                                                 

1.000 1.000 0.964 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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 Ortalama 0.637 0.687 0.629 0.725 0.717 0.687 0.700 0.704 0.710 0.675 

Tablo 3‘e bakıldığı zaman 2007 ve 2016 yılları arasında tam etkinlik gösteren bankalar 1.000 değeri 

almıĢlardır. Bu sonuÑ maksimum etkinlik değerini ifade etmektedir. Bu on yıllık süreÑte tüm yıllarda 

tam etkinlik gösteren tek banka yabancı sermayeli Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.ġ. 

olmuĢtur. Ardından yine yabancı sermayeli olan Merrill Lynch Yatırım Bankası A.ġ. 2009 yılı 

etkinlik değeri hariÑ diğer yıllarda tam etkinlik göstererek finansal etkinlik aÑısından iyi bir 

performans sergilemiĢtir.Bankaları etkinlik derecelerine göre mülkiyet yapıları bakımından ayrı ayrı 

incelediğimizde; kamusal sermayelibankalardan Ġller Bankası‘nın 2007 yılından 2010 yılına kadar 

etkinlik derecesini geliĢtirirken 2013 yılından 2016 yılına kadar etkinlik derecelerini her yıl düĢürdüğü 

görülmüĢtür.Türk Eximbank 2007-2011 yılları arası etkinlik derecesini arttırırken 2011 yılından sonra 

düĢürmüĢ ve son olarak 2016 yılında 0.860 etkinlik derecesi ile tamamlamıĢtır. Türkiye Kalkınma 

Bankası genel olarak yıllar bazında etkinlik skorları aÑısından dalgalı bir görünüm sergilemiĢtir. 2007 

yılında 0.444 etkinlik derecesine sahipken 2016 yılında 0.574 derecesi ile bu periyodu tamamlamıĢtır. 

Ézel sermayeli bankalar değerlendirildiğinde; Aktif Yatırım Bankası, 2007 ve 2009 yılları hariÑ tam 

etkinlik göstermiĢtir. Diler Yatırım Bankası 2007 yılında tam etkin iken takip eden yıllarda büyük bir 

düĢüĢ göstererek 2016 yılında 0.187 etkinlik değerine sahip olmuĢtur. GSD Yatırım Bankası yıllar 

itibariyle etkinlik değerlerinde değiĢkenlik göstermiĢtir. Ġstanbul Takas ve Kalkınma Bankası 2007, 

2008 ve 2014 yılları hariÑ diğer yıllarda tam etkinlik göstermiĢtir. Son olarak Türkiye Sınai ve 

Kalkınma Bankası 2007 yılında tam etkin iken 2016 yılında 0.548 etkinlik değerine sahip olmuĢtur. 

SonuÑta mülkiyet ya da sahiplik yapılarına göre finansal etkinlik değerleri bakımından kalkınma ve 

yatırım bankaları incelendiğinde, ilk sırayı yabancı sermayeli, ikinci sırayı özel sermayeli, son sırayı 

da kamusal sermayeli bankalar almaktadır. Dolayısıyla analizi yapılan Amerikan ve Ġngiliz sermayeli 

kalkınma ve yatırım bankalarının, diğer bankalara göre daha yüksek etkinlik değerlerine sahip olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 4. Yıllara göre ortalama istatistikler 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ortalama Etkinlik Seviyesi 0.637 0.687 0.629 0.725 0.717 0.687 0.700 0.704 0.710 0.675 

Gözlem Kümesindeki Banka Sayısı 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Etkin Banka Sayısı 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 

En DüĢük Etkinlik Derecesi 0.133 0.254 0.246 0.371 0.357 0.292 0.218 0.233 0.248 0.187 

Tablo 4‘te 2007 ve 2016 yıllarını kapsayan zaman periyodunda bankaların etkinlik değerleri aÑısından 

ortalama istatistikleri görülmektedir. Yıllar bazında tam etkin olan bankalar incelenecek olursa 2013 

yılında 5 banka tam etkinlik derecesine sahip olmuĢtur. 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2016 

yıllarında 4‘er banka tam etkin iken 2008, 2009 ve 2014 yıllarında ise 3‘er banka tam etkinlik 

göstermiĢtir. Analizin sağlıklı olabilmesi iÑin bu yıllarda kesintisiz veriye sahip 10 banka sayısı 

değiĢime uğramaksızın korunmuĢtur. Ortalama etkinlik skorları incelenecek olursa bankalar tarafından 

0.629 ile 0.725 değerleri arasında bir ortalama sergilenmiĢtir. En düĢük etkinlik derecelerine bakarsak, 

0.133 değeri ile en düĢük skor 2007 yılında kamusal sermayeli Türk Eximbank tarafından 

görülmüĢtür. 2016 yılında ise en düĢük etkinlik değeri 0.187 ile özel sermayeli bir banka olan Diler 

Yatırım Bankası tarafından sergilenmiĢtir. 
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Tablo 5. Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi Analizi SonuÑları 

 

 

Tablo 5‘te Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi sonuÑları görülmektedir. Malmquist 

Toplam Faktör Verimliliği Endeksi Teknik Etkinlik DeğiĢimini, Teknolojik DeğiĢimi, Saf Etkinlik 

DeğiĢimini ve ÉlÑek Etkinliği DeğiĢimini gösteren dört farklı endeksin birleĢiminden oluĢmaktadır. 

Yıllar itibariyle bankaların sergilemiĢ oldukları etkinlik değerlerindeki değiĢimleri ortaya 

Ñıkarmaktadır. 1.000 değeri bir önceki yıla göre bu endeks aÑısından bir geliĢmenin olmadığını 

göstermektedir. Olumlu bir geliĢme iÑin 1.000 değerinden daha yüksek bir değere ulaĢılması 

gerekmektedir. Olumsuz bir geliĢmede ise bu skor 1.000‘dan daha düĢük bir değer olacaktır. Bu 

aÑıdan öncelikle kamusal sermayeli bankaları inceleyecek olursak, Ġller bankası 2008, 2009 ve 2016 

yıllarında bir önceki yıla göre bir geliĢme gösterememiĢ ve 1.000 değerine ulaĢmıĢtır. Türk Eximbank 

2016 yılında %50‘lik olumlu bir geliĢme göstermiĢtir. Türkiye Kalkınma Bankası %33.3‘lük olumlu 

bir geliĢmeye sahip olmuĢtur. 2016 yılı aÑısından incelenecek olursa özel sermayeli bankalardan Aktif 

Katılım Bankası %10.1‘lik ve Ġstanbul Takas ve Kalkınma Bankası %55,6‘lık olumlu bir geliĢme 

sergilerken, Diler Yatırım Bankası, GSD Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankalarının bir 

önceki yıla göre gerileme gösterdikleri tespit edilmiĢtir. Yabancı sermayeli bankalardan Merill Lynch 

Yatırım Bankası %10.8‘lik olumlu geliĢme sergilerken, Standart Chartered Yatırım Bankası bir önceki 

yıla göre olumsuz bir durum sergileyerek Malmquist Endeksi değerinde düĢüĢ göstermiĢtir. 2016 

yılında bankaların tümünün Malmquist endeks değerlerinin ortalaması 1.001 olmuĢtur. Binde birlik 

bir geliĢmeyi iĢaret eden bu sonuca göre Malmquist Endeksi aÑısından 2015 yılı ile 2016 yılları 

arasında bankaların ortalama olarak durağan bir dönem geÑirdiklerini söylemek mümkündür. 

SONUÇ 

Êlke ekonomilerinin birer yansıtıcısı olan bankalar iÑin performans oldukÑa önemli bir kriterdir. 

Æünkü bankaların göstermiĢ oldukları iyi performanslar sayesinde ülkelerin ekonomik kalkınmaları 

olumlu yönde etkilenmektedir. Söz konusu bu performansın yüksek olması iÑin de bankalarda 

sürdürülebilirlik, karlılık, verimlilik ve etkinlik gibi konulara fazlaca önem verilmesi gerekmektedir. 

Kalkınma ve yatırım bankaları iÑin de durum aynıdır. Ézellikle mülkiyeti kamuya ait olan kalkınma 

bankalarının, Ñoğunlukla ülkenin kalkınmasını sağlayacak projelere destek verdiği bilinmektedir.  

Bankalar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ġller Bankası A.ġ.                                                                                        

1.000 

     

1.000 

     

1.719 

     

1.000 

    

0.800 

     

1.250 

     

0.800 

     

0.833 

     

1.000 

Türk Eximbank                                                                                  

1.111 

     

1.500 

     

1.162 

     

1.667 

     

0.750 

     

2.000 

     

0.667 

     

1.000 

     

1.500 

Türkiye Kalkınma Bankası                                                           
1.200 

     
1.298 

     
0.922 

     
0.823 

     
1.301 

     
0.750 

     
1.000 

     
1.000 

     
1.333 

Aktif Yatırım Bankası A.ġ.                                                                 

1.703 

     

0.596 

     

2.184 

     

1.114 

     

0.979 

     

0.902 

     

1.111 

     

1.006 

     

1.105 

Diler Yatırım Bankası A.ġ.                                                                  
0.355 

     
0.527 

     
1.519 

     
1.000 

     
0.778 

     
1.500 

     
0.667 

     
1.000 

     
0.900 

GSD Yatırım Bankası A.ġ.                                                                  

1.029 

     

0.299 

     

2.050 

     

0.879 

     

0.900 

     

0.607 

     

3.599 

     

0.895 

     

0.513 

Ġstanbul Takas ve Kalkınma 

Bankası A.ġ.                                      

     

1.558 

     

1.073 

     

1.147 

     

1.196 

     

1.183 

     

0.866 

     

0.747 

     

1.116 

     

1.556 

Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası A.ġ.                                             

     

0.565 

     

1.316 

     

0.683 

     

0.996 

     

0.833 

     

0.627 

     

1.950 

     

1.000 

     

0.833 

Standart Chartered Yatırım 

Bankası Türk A.ġ. 

     

1.507 

     

1.168 

     

0.730 

     

1.237 

     

1.151 

     

1.154 

     

1.280 

     

0.000 

     

0.688 

Merrill Lynch Yatırım 
Bankası A.ġ.                                                 

    
0.769 

    
1.089 

    
0.952 

    
1.246 

     
1.359 

    
0.623 

    
0.910 

    
0.901 

    
1.108 
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Buradan hareketle ÑalıĢmada Türkiye‘de faaliyet gösteren kamusal, özel ve yabancı sermayeli 10 adet 

kalkınma ve yatırım bankasının 10 yıllık finansal etkinlik değerleri incelenmiĢtir. Analizlerde ölÑeğe 

göre sabit getiri varsayımı altında VZA yöntemi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi 

kullanılmıĢtır. Finansal etkinlik değerleri ölÑülerek etkin olan ve etkin olmayan bankaların belirlendiği 

ÑalıĢmada, bu bankaların yıllar itibariyle gösterdikleri geliĢim de Malmquist Endeksi yardımıyla 

değerlendirilmiĢtir. 

ÆalıĢmadan elde edilen sonuÑlara göre, analizin yapıldığı tüm dönemlerde etkin olan tek kalkınma ve 

yatırım bankasının yabancı sermayeli Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.ġ. olduğu 

belirlenmiĢtir. Yine yabancı sermayeli Merrill Lynch Yatırım Bankası A.ġ. de 2009 yılı hariÑ diğer 

tüm yıllarda tam etkin olmuĢtur. Ézel sermayeli bankaların analiz dönemi boyunca Ñoğunlukla etkin 

olduğu görülmüĢken, kamusal sermayeli bankalardan sadece Türk Eximbank‘ın tek bir yılda tam etkin 

olduğu belirlenmiĢ, diğer yıllarda etkinlik gözlenmemiĢtir. 

Finansal etkinliklerin 10 yıl boyunca incelendiği ÑalıĢma sonucunda yabancı sermayeli kalkınma ve 

yatırım bankalarının, kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarına göre daha etkin olduğu 

belirlenmiĢtir. Ancak Türkiye ekonomisine yapılacak katkılar göz önünde bulundurulduğunda, 

kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının daha yüksek performansa ulaĢmaları iÑin ÑeĢitli 

iyileĢtirme ÑalıĢmaları yapması gerekmektedir. 
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TÜRKĠYE’DE KATILIM BANKALARININ FĠNANSAL PERFORMANSININ GRĠ 

ĠLĠġKĠ ANALĠZĠ ĠLE ÖLÇÜLMESĠ 

Aysel Gündoğdu 

Doç.Dr., Ġstanbul Medipol Üniversitesi, ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi,  agundogdu@medipol.edu.tr  

Özet 

ÆalıĢmanın amacı, Türkiye‘de faaliyet gösteren katılım bankalarının 2010-2017 yıllarına ait finansal 

performanslarını gri iliĢki analizine göre ölÑmektir. Türkiye‘de 2017 yılı itibari ile katılım bankası sayısı beĢtir. 

ÆalıĢmaya kapatılan Bank Asya dahil edilmemiĢtir. Analizde beĢ katılım bankası, on beĢ finansal oran ile 

incelenmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda 2017 yılında finansal performans sıralamasında Türkiye Finans Katılım 

Bankası‘nın ilk sırada, Albaraka Türk Katılım Bankası‘nın ise son sırada yer aldığı görülmektedir. Analize göre 

katılım bankalarının finansal performanslarının sırası genelde istikrarsızdır. Katılım bankacılığı sistemine giren 

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankalarının özellikle Albaraka Türk Katılım Bankası iÑin dengeleri değiĢtirdiği 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankaları, Finansal Performans, Gri ĠliĢki Analizi 

MEASURING PERFORMANCE OF TURKISH PARTICIPATION BANKS WITH 

GREY RELATION ANALYSIS 

Aysel Gundogdu 

Assoc.Prof.Dr., Ġstanbul Medipol Üniversity, Faculty of Business and Management Sciences,  

agundogdu@medipol.edu.tr  

Abstract 

The aim of the study is to measure the financial performances of participation banks in Turkey between 2010 and 

2017 years by grey relation analysis. There are five participation banks in Turkey as of 2017. Bank Asya has not 

been included in the study. Five participation banks were analyzed with fifteen financial ratios. According to the 

results of 2017 financial performance, Türkiye Finans Participation Bank ranked first and Albaraka Türk 

Participation Bank ranked last. The financial performance of banks is generally unstable. It is observed that the 

Vakıf Participation Bank and Ziraat Participation Bank, which entered the participation banking system, changed 

the financial performance balances especially for Albaraka Türk Participation Bank. 

Key Words: Participation Banking, Financial Performance, Grey Relation Analysis. 

 

GĠRĠġ 

Êlkemizde bankaların yoğun rekabet iÑinde olmaları sebebi ile finansal performanslarının ölÑülmesi 

ve analiz edilmesi önem taĢımaktadır. Bankaların performansları ÑeĢitli yöntemler ile ölÑülebilir. 

Klasik finansal oran analizi, CAMELS Analizi gibi yöntemlerin yanında Ñoklu karar verme 

yöntemleri de kullanılmaktadır. ÆalıĢmada Türkiye‘de katılım bankalarının 2010-2017 yıllarına ait 

bilanÑo ve gelir tablosu verileri ile belirlenen finansal oranlar kullanılarak Gri ĠliĢkisel Analizi 

yapılmıĢtır.   

Türk bankacılık sisteminde katılım bankacılığının toplam sektör iÑindeki payı %6 seviyesine Ñıkarak 

son yıllarda hızlı bir artıĢ göstermiĢtir. Katılım bankacılığı faaliyetine baĢlayan iki yeni banka ve 

sistemden Ñıkan bir banka ile rekabet dengelerinin değiĢtiği ortamda Türkiye‘de katılım bankalarının 

finansal performans ölÑümüne ihtiyaÑ duyulmuĢtur. ÆalıĢmadaki analiz, bu ihtiyaca cevaben 

yapılmıĢtır.  

LĠTERATÜR TARAMASI 

Literatürde Ñoklu karar verme yöntemleri ile birÑok farklı ölÑümlerin yapıldığı tespit edilmiĢtir. Ulusal 

ve uluslararası literatürde ÑalıĢmanın yöntemi olan gri iliĢkisel analiz ile farklı sektörler iÑin finansal 

performans ölÑümüne yönelik akademik ÑalıĢmalar yapılmıĢtır. Taranan ÑalıĢmalarda genellikle oran 

analizi ile bulunan belli baĢlı finansal oranlar kullanılmıĢtır.  

Türk bankacılık sektörünün finansal performansının gri iliĢkisel analiz ile ölÑüldüğü ÑalıĢmalar 

mevcuttur.  
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UÑkun ve Girginer (2011) ÑalıĢmalarında Türkiye‘de kamu ve özel bankaların 2008 yılındaki finansal 

performanslarını analiz etmiĢlerdir. Analiz sonucunda 2008 yılı iÑin kamu bankalarına devlet 

müdahalesinin geÑmiĢtekinden daha az olduğu; özel bankaların ise aktiflerini daha iyi yöneterek 

finansal baĢarılarını devam ettirmeye ÑalıĢtıklarını tespit etmiĢlerdir.  

Ecer (2013) Türkiye‘deki özel bankaların 2008-2011 yıllarına ait finansal performansını ölÑmüĢtür. 

Ézel bankaların finansal kaldıraÑtan kaynaklanan riski faaliyet kaldıracını düĢük tutarak 

dengeledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Doğan (2013) ise ÑalıĢmasında IMKB‘de iĢlem gören bankaların 

2005-2011 yıllarına ait finansal performansını incelemiĢtir. Varlık Karlılığı yüksek olan bir bankanın 

finansal performansının da yüksek olabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Gülen (2015) ÑalıĢmasında Türkiye‘de kamu ve özel bankaların 2002-2012 dönemlerine ait finansal 

performanslarını incelemiĢtir. TMSF‘ye devredilen bankaların genelinde finansal olarak ÑöküĢün 2001 

krizi öncesi zaten yaĢandığı analiz sonuÑları ile gösterilmiĢtir. Güneysu (2015) Türkiye‘deki ticari 

bankaların finansal performansını incelemiĢ, kamu sermayeli bankalardan Ziraat Bankası‘nın, özel 

sermayeli bankalardan Adabank‘ın ve yabancı sermayeli bankalardan ise JPMorgan Chase Bank‘ın en 

iyi performans sergileyen bankalar olduğunu ortaya koymuĢtur. Kula vd. (2016) Borsa Ġstanbul‘da 

iĢlem gören bankalar üzerinde ÑalıĢmıĢ, rakiplere nazaran baĢarılı finansal performansın, sermaye 

yapısında öz sermaye düzeyini yüksek tutmak, yüksek likidite düzeyini muhafaza etmek ve karlılığı 

arttırmakla elde edildiği sonucuna varmıĢtır. ÆalıĢkan ve Eren (2016) Türkiye‘de aktif büyüklüklerine 

göre banka sıralamasında geÑerli yıllar arasında verisi olan ilk yirmi bankayı incelemiĢler, en iyi 

finansal performansı kurumsal sermayeli bir banka olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

sergilediği sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

Altan ve Candoğan (2014) ÑalıĢmalarında Türkiye‘deki katılım bankalarının 2012 yılına ait finansal 

performanslarını hem geleneksel oranlar ile hem de gri iliĢkisel analiz ile incelemiĢler, geleneksel 

oranlar kullanılarak yapılan performans ölÑüm sonuÑları ile Gri ĠliĢki Analizi sonuÑlarının farklılık 

gösterdiği görülmüĢtür. Doğan (2015) ise ÑalıĢmasında yine katılım bankalarının 2012-2014 yıllarına 

ait finansal performansını 

ölÑmüĢtür.Finansal  performans  bakımından  ilk  sırada  ―Albaraka  Türk‖  son  sırada   ise  ―BankAs

ya‖  yer  almıĢtır. 

Bankacılık dıĢında farklı sektörlerde de gri iliĢkisel analiz ile finansal performansı ölÑmeye yönelik 

ÑalıĢmalar mevcuttur.  

Peker ve Baki (2011) ElitaĢ vd. (2012); ĠMKB‘de iĢlem gören sigorta Ģirketlerini;  

BaĢ ve Æakmak (2012) ĠMKB bünyesindeki tekstil ve deri sektöründe iĢlem gören iĢletmelerini;  

AyrıÑay vd. (2013) ĠMKB-30 endeksindeki finansal olmayan Ģirketleri;  

BektaĢ ve Tuna (2013) Borsa Ġstanbul geliĢen iĢletmeler piyasasında iĢlem gören iĢletmeleri;  

Ecer ve Günay (2014) Karadeniz vd. (2016); Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören turizm Ģirketlerini;  

Tayyar vd. (2014) BĠST‘e kayıtlı biliĢim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren iĢletmelerini;  

Meydan vd. (2016) BĠST‘te iĢlem gören gıda iĢletmelerini;  

Kandemir ve KarataĢ (2016) Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören sigorta ve BES Ģirketlerini; 

Oral (2016) Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören spor kulüplerini;  

Ayaydın (2017) ve BaĢdeğirmen ve Tunca (2017) lojistik iĢletmelerini incelemiĢlerdir.  

 
VERĠ SETĠ ve YÖNTEM 

ÆalıĢmada kullanılan veriler Türkiye Katılım Bankaları Birliği‘nin istatistiki verilerinden 

yararlanılarak elde edilmiĢtir. Bank Asya kapatıldığından ÑalıĢmaya dahil edilmemiĢtir. Veriler, 

Türkiye‘de faaliyet gösteren katılım bankalarının 2010-2017 dönemlerine aittir. ÆalıĢmanın yöntemi 

Ñoklu karar verme yöntemlerinden biri olan ―Gri ĠliĢkisel Analiz‖dir. Bu analiz türü, Gri Sistem 

Teorisi kullanılarak geliĢtirilmiĢ bir derecelendirme, sınıflama ve karar verme tekniğidir. (Yıldırım ve 

Énder; 2015:231) 

ANALĠZ 

ÆalıĢmada 15 adet finansal orannun 2010-2017 dönemleri iÑin tek tek hesaplanmıĢtır. Gri iliĢkisel 

analiz yönteminde izlenen adımlara göre 2017 yılı iÑin sırası ile aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmıĢtır. 

(Yıldırım ve Énder; 2015:232-235)  

Veri setinin hazırlanması ve Karar Matrisinin oluşturulması 
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ÆalıĢmada aĢağıdaki tablo 1‘de yer alan 15 finansal oran kullanılmıĢtır. Finansal oranın yüksek 

değerde olması bekleniyorsa hedef ―Maksimum‖, düĢük değerde olması bekleniyorsa ―Minimum‖ 

olarak belirlenmiĢtir.  

Tablo 1: Finansal Performans Ölçümünde Kullanılan Finansal Oranlar 

 

Finansal Oran Hedef 

K1 

 
Ézkaynaklar / (Kredi + Piyasa + Opeorannel Riske Esas Tutar) Maksimum 

K2 
Ézkaynaklar / Toplam Aktifler Maksimum 

K3 

Net BilanÑo Pozisyonu / Ézkaynaklar Minimum 

K4 

Toplam Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler Minimum  

K5 

Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Aktifler 

Maksimum 

K6 

Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Toplanan Fonlar 

Maksimum 

K7 

Takipteki Krediler (brüt) / Toplam Krediler ve Alacaklar Minimum 

K8 

Ézel KarĢılıklar / Takipteki Krediler Maksimum 

K9 

Duran Aktifler / Toplam Aktifler Minimum 

K10 

Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Aktifler 

Maksimum 

K11 

Net Dönem Karı (Zararı) / Ézkaynaklar 

Maksimum 

K12 
Sürdürülen Faaliyeler Vergi Éncesi Kar (Zarar) / Toplam Aktifler 

Maksimum 

K13 

Ézel KarĢılıklar Sonrası Net karpayı Geliri / Toplam Aktifler 

Maksimum 

K14 Ézel KarĢılıklar Sonrası Net karpayı Geliri / Toplam Faaliyet Gelirleri 

(Giderleri) 

Maksimum 

K15 
Diğer Faaliyet Giderleri / Toplam Aktifler Minimum 

 

Referans Serisinin ve Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması: Bu aĢamada her bir kriter iÑin 

belirlenen minimum ve maksimum hedefler ÑerÑevesinde referans değerler belirlenir.  

Tablo 2: 2017 yılına ait Referans Serisinin ve KarĢılaĢtırma Matrisinin OluĢturulması 

 

max Max min min  max max min max 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Referans  0,183 0,112 -0,343 0,799 0,785 1,169 0,002 0,88 

AlbarakaTürk  0,174 0,07 0,065 0,713 0,679 0,953 0,057 0,553 

KuveytTürk  0,174 0,083 -0,032 0,697 0,641 0,92 0,026 0,88 

Türkiye Finans  0,183 0,107 -0,343 0,556 0,649 1,169 0,059 -0,675 

Vakıf Katılım 0,152 0,092 1,947 0,799 0,639 0,8 0,002 0,743 

Ziraat Katılım  0,146 0,112 -0,005 0,717 0,785 1,096 0,004 0,419 

                

 

 

max Min max max max max max 

 

 

K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 

 
Referans  0,008 0,01 0,123 0,013 0,02 0,71 0,017 

 
AlbarakaTürk  0,038 0,004 0,059 0,005 0,016 0,484 0,017 
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KuveytTürk  0,02 0,01 0,123 0,013 0,018 0,479 0,016 

 
Türkiye Finans  0,096 0,007 0,07 0,009 0,017 0,43 0,017 

 
Vakıf Katılım 0,008 0,009 0,095 0,011 0,011 0,387 0,013 

 
Ziraat Katılım  0,008 0,008 0,073 0,011 0,02 0,71 0,012 

  
Normalizasyon İşlemi: Karar problemlerinde verilerin aynı birime dönüĢtürülmesi serilerin 

karĢılaĢtırılabilir olması iÑin zorunludur. Bunun iÑin serilerin geniĢ aralıklardan dar aralıklara 

Ñekilmesi sağlanarak normalizasyon iĢlemi yapılır.  

Tablo 3: 2017 yılına ait Normalizasyon ĠĢlemi 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Referans  1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

AlbarakaTürk  0,757 0,000 0,822 0,354 0,274 0,415 0,035 0,790 

KuveytTürk  0,757 0,310 0,864 0,420 0,014 0,325 0,579 1,000 

Türkiye Finans  1,000 0,881 1,000 1,000 0,068 1,000 0,000 0,000 

Vakıf Katılım 0,162 0,524 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,912 

Ziraat Katılım  0,000 1,000 0,852 0,337 1,000 0,802 0,965 0,704 

  K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15   

Referans  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   

AlbarakaTürk  0,659 0,000 0,000 0,000 0,556 0,300 0,000   

KuveytTürk  0,864 1,000 1,000 1,000 0,778 0,285 0,200   

Türkiye Finans  0,000 0,500 0,172 0,500 0,667 0,133 0,000   

Vakıf Katılım 1,000 0,833 0,563 0,750 0,000 0,000 0,800   

Ziraat Katılım  1,000 0,667 0,219 0,750 1,000 1,000 1,000   

 

Mutlak Değer: Bu adımda, normalize edilmiĢ referans serisi değeri ile normalize edilmiĢ alternatif 

değerinin mutlak farkları hesaplanmıĢtır.   

Tablo 4: 2017 yılına ait Mutlak Değerler 

 

Karar Matrisi: Tüm finansal oranların gri iliĢkisel katsayıya Ñevrilmesi ile δ=0,5 alınarak aĢağıdaki 

katsayı matrisi tablosu oluĢturulmuĢtur. Kriterlerin eĢit önem düzeyinde olduğu varsayılmıĢtır. 

Böylelikle her bir kriterin ağırlığı %6,6 olarak belirlenmiĢtir.  

 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

AlbarakaTürk  0,243 1,000 0,178 0,646 0,726 0,585 0,965 0,210 

KuveytTürk  0,243 0,690 0,136 0,580 0,986 0,675 0,421 0,000 

Türkiye Finans  0,000 0,119 0,000 0,000 0,932 0,000 1,000 1,000 

Vakıf Katılım 0,838 0,476 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,088 

Ziraat Katılım  1,000 0,000 0,148 0,663 0,000 0,198 0,035 0,296 

 

K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15   

AlbarakaTürk  0,341 1,000 1,000 1,000 0,444 0,700 1,000   

KuveytTürk  0,136 0,000 0,000 0,000 0,222 0,715 0,800   

Türkiye Finans  1,000 0,500 0,828 0,500 0,333 0,867 1,000   

Vakıf Katılım 0,000 0,167 0,438 0,250 1,000 1,000 0,200   

Ziraat Katılım  0,000 0,333 0,781 0,250 0,000 0,000 0,000   
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Tablo 5: 2017 yılına ait Katsayı Matrisi 

 

Derecelerin Hesaplanması: Analizin son aĢaması derecelerin hesaplanmasıdır. Hesaplanan gri 

iliĢkisel katsayılar kullanılarak gri iliĢkisel dereceler saptanmaktadır. En yüksek gri iliĢkisel dereceye 

sahip alternatif, karar problemi iÑin en iyi alternatif olarak belirlenmiĢ olur.  

Tablo 6: 2017 yılına ait Dereceler 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

AlbarakaTürk  0,6727 0,3333 0,3783 0,5855 0,4078 0,4607 0,9344 0,7039 0,4314 

KuveytTürk  0,6727 0,4200 0,3665 0,5436 0,3364 0,4256 0,4634 1,0000 0,3667 

Türkiye Finans  1,0000 0,8077 0,3333 0,3333 0,3493 1,0000 1,0000 0,3333 1,0000 

Vakıf Katılım 0,3737 0,5122 1,0000 1,0000 0,3333 0,3333 0,3333 0,8502 0,3333 

Ziraat Katılım  0,3333 1,0000 0,3697 0,5971 1,0000 0,7165 0,3413 0,6278 0,3333 

 

K10 K11 K12 K13 K14 K15 AO Sıralama 

 
AlbarakaTürk  0,3333 0,3333 0,3333 0,5294 0,4168 1,0000 0,5236 5 

 
KuveytTürk  1,0000 1,0000 1,0000 0,6923 0,4115 0,7143 0,6275 2 

 
Türkiye Finans  0,5000 0,3765 0,5000 0,6000 0,3658 1,0000 0,6333 1 

 
Vakıf Katılım 0,7500 0,5333 0,6667 0,3333 0,3333 0,3846 0,5380 4 

 Ziraat Katılım  0,6000 0,3902 0,6667 1,0000 1,0000 0,3333 0,6206 3 

  

 

Bulgular 
Analiz kısmında adım adım gösterilen aĢamalarda 2017 yılına ait veriler kullanılmıĢtır. ÆalıĢmada 

2010-2017 yılları arasında değerlendirme yapıldığından tüm dönemleri kıyaslamak yerinde olacaktır. 

AĢağıdaki tablo 7‘de Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren katılım bankalarının yıllar itibari ile 

performans sıralaması yer almaktadır.  

Bank Asya ÑalıĢmaya dahil edilmediğinden 2010-2014 yılları arasında üÑ bankanın derecelendirmesi 

yapılmıĢtır. 2010-2013 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası katılım bankaları iÑerisinde en 

iyi performans gösteren banka olmuĢtur. 2015 yılında Ziraat Katılım bankasının sisteme girmesi ile 

katılım bankası sayısı dörde ÑıkmıĢtır. 2015 yılında Kuveyt Türk bankasının en iyi performansı 

Albaraka Türk Katılım Bankası‘nın ise en kötü performansı sağladığı görülmektedir. 2016 yılında 

Vakıf Katılım Bankası sisteme dahil olmuĢ ve Türk bankacılık sistemindeki toplam katılım bankası 

sayısı beĢe ÑıkmıĢtır. 2016 yılında en iyi performansı Kuveyt Türk Katılım Bankası, 2017 yılında ise 

Türkiye Finans Katılım Bankası göstermiĢtir. Bankaların finansal performanslarının sırası genelde 

istikrarsızdır.  

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

AlbarakaTürk  0,6727 0,3333 0,7373 0,4363 0,4078 0,4607 0,3413 0,7039 

KuveytTürk  0,6727 0,4200 0,7864 0,4629 0,3364 0,4256 0,5429 1,0000 

Türkiye Finans  1,0000 0,8077 1,0000 1,0000 0,3493 1,0000 0,3333 0,3333 

Vakıf Katılım 0,3737 0,5122 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 1,0000 0,8502 

Ziraat Katılım  0,3333 1,0000 0,7721 0,4301 1,0000 0,7165 0,9344 0,6278 

  K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15   

AlbarakaTürk  0,5946 0,3333 0,3333 0,3333 0,5294 0,4168 0,3333   

KuveytTürk  0,7857 1,0000 1,0000 1,0000 0,6923 0,4115 0,3846   

Türkiye Finans  0,3333 0,5000 0,3765 0,5000 0,6000 0,3658 0,3333   

Vakıf Katılım 1,0000 0,7500 0,5333 0,6667 0,3333 0,3333 0,7143   

Ziraat Katılım  1,0000 0,6000 0,3902 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000   
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Tablo 7: Katılım Bankalarının Gri ĠliĢkisel Analizine Göre 2010-2017 yıllarına ait 

Derecelendirme Sonuçları 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Albaraka Türk  5 5 4 1 2 3 3 2 

Kuveyt Türk  2 1 1 2 3 2 2 3 

Türkiye Finans  1 4 3 3 1 1 1 1 

Vakıf Katılım 4 3 - - - - - - 

Ziraat Katılım  3 2 2 - - - - - 

 

Sonuç 

ÆalıĢmada Türk bankacılık sistemindeki katılım bankalarının 2010-2017 yıllarındaki finansal 

performansı Gri ĠliĢkisel Analizi ile derecelendirilmiĢtir. Türkiye‘de 2017 yılı itibari ile katılım 

bankası sayısı beĢtir. ÆalıĢmaya kapatılan Bank Asya dahil edilmemiĢtir. Analizde beĢ katılım 

bankası, on beĢ finansal oran ile incelenmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda 2017 yılında finansal 

performans sıralamasında Türkiye Finans Katılım Bankası ilk sırada, Albaraka Türk Katılım 

Bankası‘nın ise son sırada yer aldığı görülmektedir. Bankaların finansal performanslarının sırası 

genelde istikrarsızdır. Katılım bankacılığı sistemine giren Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım 

Bankalarının özellikle Albaraka Türk Katılım Bankası iÑin dengeleri değiĢtirdiği görülmektedir. 

Katılım bankalarının sayısının artacağı varsayımı altında rekabetin her bir bankanın finansal 

performans derecelerini de etkileyebileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Gri iliĢkisel Analiz yönteminde kullanılan kriterlerin seÑimi ve bu kriterlere verilen ağırlıkların 

araĢtırmacıya bağlı olmasından dolayı sübjektif sonuÑlar söz konusu olabilmektedir. Ġleriki 

ÑalıĢmalarda Ñoklu karar verme yöntemlerinden Analitik HiyerarĢi Prosesi, Analitik Ağ Prosesi gibi 

yaklaĢımlar ile de ölÑüm yapılarak analiz sonuÑları karĢılaĢtırılabilir.  
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ÖZET 

Günümüz tüketicileri, biliĢim alanındaki geliĢmelerin yoğun olarak yaĢandığı, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal 

tüm alanlarda, değiĢimin baĢ döndürücü bir hızla ilerlediği, etkilemeye ve etkilenmeye aÑık bir süreci 

deneyimlemektedir. Bu süreÑ, özellikle internetin insanların yaĢamına girmesi ile birlikte, birÑok değer yargısının, 

geleneksel düĢünce ve uygulamaların değiĢmesine neden olmaktadır. Bu değiĢimlerden baĢlıcası ise ―yeni 

medya‖ kavramı ÑerÑevesinde karĢımıza Ñıkan ve günümüzde fenomen haline gelen sosyal medyadır. ĠĢletmelerin 

sosyal medyanın gücünü fark etmesi ile birlikte bu mecranın bir pazarlama aracı olarak kullanılabilmesi iÑin 

yoğun Ñabalar sarf edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu ÑerÑevede iĢletmelerin hedef kitlelerinin sosyal medyadan 

etkilenme düzeyleri, sosyal medyadan aldıkları bilgilere göre davranıĢ veya tutum geliĢtirme eğilimleri 

araĢtırmacılar tarafından ilgi görmeye baĢlamıĢtır. ÆalıĢmamızda bir pazarlama aracı olarak sosyal medya 

reklamlarının tüketici tutum ve davranıĢlarına olan etkisi incelenmeye ÑalıĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Pazarlama, Satın Alma Kararı, Tüketici DavranıĢı. 

 

ABSTRACT 

Nowadays when marketing becomes a social understanding from the production period,businesses are involved in 

many initiative storeach target consumer groups and guide their purchasing behavior in the course of sales and 

promotion efforts. On the other hand nowadays there is also a process in which the developments in the field of 

information are intense, the change in all areas such as social, cultural, economic and politic areas progresses at a 

dizzying pace and which is  pronetoin fulence and be influenced. This process causes many value judgments and 

traditional ideas and practices to change especially with the internet getting into people's lives. The most 

important of the sechanges is the social media that has become a phenomenon. Intensive efforts have begunto be 

made so that this magazine can be used as a marketing tool as businesses realize the power of social media. On 

the otherhand, target group‘slevel of influence from social media and their behavioral tendencies has been one of 

the topics that attract the attention of researchers under the title of social media marketing. This study was 

conducted in order to reveal the experiential dimensions of social media marketing and to investigate the effect of 

these dimensions on customer purchasing behavior. 

KeyWords: Social Media, Marketing, Purchasing Decision, Consumer Behavior. 

 

 

 

 

GĠRĠġ 

Sosyal medya günümüzde bireysel kullanıcıların eğlence ve paylaĢım mecrası olmaktan ÑıkmıĢ, 

toplumun her kesiminde kullanılan oldukÑa etkili bir iletiĢim aracı haline gelmiĢtir. BiliĢim 

teknolojileri ve internet ortamının geliĢmesi ile birlikte sosyal medyanın kullanım amaÑlarında da 

ÑeĢitlilik yaĢanmıĢ, sosyal medya pazarlamacılar iÑin yeni bir araÑ olma hüviyeti kazanmıĢtır. Sosyal 

medyanın neyi, nasıl pazarladığına bakıldığında ÑeĢitlilik daha da artmaktadır. Nitekim pazarlama 

oldukÑa geniĢ bir alana yayılmakla birlikte sosyal medya dopingi ile günümüzde pek Ñok amaca 

hizmet edebilir hale gelmiĢtir. Sosyal medya günümüzde özellikle e-ticaret ile paralel bir geliĢme 

göstermektedir. Sosyal medyanın etkili bir pazarlama aracı olmasının temel nedenlerine bakıldığında 

öncelikle anlık, kiĢiselleĢtirilebilir ve interaktif etkileĢime olanak tanıyan yapısı göze Ñarpmaktadır. 
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Ayrıca geÑmiĢ dönemlerde uzun zaman alan ve oldukÑa yüksek maliyet tutan pazarlama araĢtırmaları 

neredeyse anlık ve Ñok küÑük maliyetlerle yürütülebilmektedir. Sosyal medya hedef tüketici kitlesini 

bölümleme, pazara nüfuz etme ve niĢ pazarlama gibi oldukÑa spesifik alanları geniĢleterek tüketici 

davranıĢlarını etkileyecek pazarlama Ñabalarını kolaylaĢtırmaktadır. Diğer yandan iĢletmeler anlık 

paylaĢımların yarattığı etki ile deneme-yanılma maliyetlerini asgariye indirebilmektedir. 

Sosyal medya interaktif bir mecradır. Yani reklam gibi tek yönlü bir iletiĢim kanalı değil, hedef 

kitleden anında geri besleme alınabilen bir etkileĢim sahasıdır. Bu nedenle iĢletmeler pazarlama amaÑ 

ve programlarında sosyal medyayı kullanırken hedef kitlelerini doğru tanımak, doğru yere 

konumlamak durumundadırlar. Bunun iÑin de iĢletmeler, hedef kitlelerinin alıĢkanlıkları, davranıĢ 

biÑimleri, tüketim eğilimleri, mevcut trendleri takip dereceleri vb. gibi hususlar hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. ĠĢletmeler Ģu noktaları mutlak surette idrak etmelidir (Yıldırım, 2016: 228-29 ; Bayhan, 

2016: 232-233): (1) Günümüz tüketicileri yalnızca ihtiyaÑları iÑin değil sosyal statü, eğlence vb. gibi 

diğer nedenlerle de alıĢ veriĢ yapmaktadır. (2) Günümüz tüketicileri yakın Ñevresinden 

etkilenmektedir. Bu yakın Ñevre ise geÑmiĢte aile ve arkadaĢ iken günümüzde daha da yakın bir Ñevre 

vardır: sosyal medya arkadaĢlıkları. (3) Günümüz tüketicilerinin alıĢkanlıkları ve beklentileri Ñok 

farklıdır. Ayrıca yoğun rekabet ve yüksek ikame karĢısında sadık müĢteri kavramı giderek 

zayıflamaktadır. (4) Günümüz sosyal sınıfları, kültürel yapıları, kuĢak değerleri zaman zaman iÑ iÑe 

geÑerken bazen de Ñok ayrı yerlerde durabilmektedir. Bu da müĢteriyi tanımayı ve onu anlamayı 

güÑleĢtirmektedir. Bu sıralamayı Ñoğaltmak mümkün olmakla birlikte pek Ñok neden müĢteri satın 

alma alıĢkanlık ve davranıĢlarının Ñözümlenmesi güÑleĢtirmektedir.  

GeliĢen teknoloji ÑerÑevesinde değiĢen Ñevre Ģartları pazarlama faaliyetlerinde Ñevreye uyum hedefini 

ön plana taĢımaktadır. Bu ÑerÑevede sosyal medya sahasında pazarlama ve reklam faaliyetleri tüketici 

tercih ve eğilimleri bilinmeden optimize edilememekte, dolayısıyla söz konusu alanda yapılacak 

keĢfedici ÑalıĢmalar önem arz etmektedir.  Bu ÑalıĢmada sosyal medyanın bir pazarlama aracı olarak 

sosyal medya reklamlarının tüketici tutum ve davranıĢlarına olan etkisi incelenmiĢtir. Ġlk olarak sosyal 

medya konusundaki literatür ÑerÑevesinde bilgiler verilmiĢ, sosyal pazarlama ile iliĢkisi irdelenmiĢ ve 

daha sonra da istatistiki analizler yoluyla sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutum ve 

davranıĢları ortaya konmuĢtur. 

SOSYAL MEDYA VE SOSYAL PAZARLAMA 

ĠletiĢim ve etkileĢimin sanal mecralardaki temsilcisi durumunda olan sosyal medya, ortaya ÑıkıĢındaki 

temel amaÑlardan biri olan eğlence boyutunun oldukÑa ilerisine geÑmiĢ durumdadır (Dabner, 2012: 

69). Sanal dünya olarak da tabir edilen bu alan siyasetten politikaya, iletiĢimden bilgilendirmeye, 

pazarlamadan reklamlara kadar oldukÑa geniĢ bir alana yayılmıĢ olup etkileri de günden güne 

derinleĢmektedir (Safko, 2010:5-8).  Ézellikle iki binli yılların baĢlarından itibaren iĢletmelerce sosyal 

medyanın güÑlü bir mesaj aktarma, pazarlama ve tutundurma aracı olarak kullanılabileceği fikri 

geliĢmiĢ ve 7-8 yıllık süre iÑerisinde de bu doğrultuda önemli yatırımlar ile giriĢimler birbirini 

izlemiĢtir. ĠĢletmeler, geÑmiĢte pazarlama alanında yürüttükleri ÑalıĢmalara sosyal medyayı da 

eklemiĢlerdir (Yavuz ve Haseki, 2012: 127). 

Günümüz iĢletmelerinin iÑinde bulundukları katı kurallı rekabet, sürekli değiĢen tüketici beklentileri, 

yetiĢilmesi ve takibi zor teknolojik yenilikler vb. gibi pek Ñok parametreye göre Ģekillenen pazarlama 

Ñabalarının artan maliyetleri ve belirsiz geri bildirimleri karĢısında sosyal medya deyim yerindeyse bir 

kurtarıcı rolü üstlenmiĢ durumdadır (Hazar, 2011: 153-154). Zira sosyal medya iĢletmelere, anlık geri 

dönüĢlerin alınabildiği, uzun ve maliyetli araĢtırmalar yerine Ñok daha etkili ve hızlı geri besleme 

sağlandığı, zevk ve tercihlerin Ñok daha hızlı tespit edilebildiği, pazar bölümlemenin daha etkili ve 

isabetli yapılabildiği bir alan oluĢturmuĢtur (Boughman, 2010:933). Sosyal medya teknoloji ve 

araÑları kitlesel ölÑekte insanları iletiĢimi kolaylaĢtıran yollarla birbirine bağlamıĢ, böylece pazardan 

daha etkili pay alabilmek iÑin iĢletmelere iÑin yeni nesil Ñözümler ve fırsatlar yaratmıĢtır ki, artık 

sosyal medya terimi Ñok daha fazla anlam iÑeren bir kavrama dönüĢmüĢtür (Onat, 2009:241). KÍr 

amacı gütmeyen kuruluĢlar ve devlet kurumları da dÍhil olmak üzere birÑok organizasyon iÑin sosyal 

medya kullanımı genellikle pazarlama, halka aÑık iletiĢim veya müĢterilere ve paydaĢlara doğrudan 

ulaĢılan süreÑlerle baĢlamaktadır. Sosyal medyaya katılmak iÑin tipik itici güÑ, yorumlar veya 

pazardaki genel farkındalık bağlamında artan sayıda müĢterinin zihninde ve kalbinde yer bulabilme 

Ñabasıdır (Fournier ve Yao, 1997:452-453; Strategic Direction, 2010:21). Bu ÑerÑeveden bakıldığında 

sosyal medya sosyal pazarlama iÑin son derece önemli bir ara yüzdür.  

Sosyal pazarlama hedef kitlelerin yaĢam standartlarını geliĢtirmeyi hedefleyen gönüllü davranıĢlara 

tesir etmek iÑin ticari pazarlama konseptleri ve araÑlarının uygulanmasıdır (Safko, 2010:5-8; Kushin 

ve Yamamoto, 2010:625; Weinberg, 2009: 6). Sosyal medya pazarlaması da toplumu dinlemek ve bir 
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Ģekilde ona cevap vermekle ilgilidir. Fakat Ñoğu sosyal medya pazarlamacısı iÑin yapılan iĢ, iÑeriği 

gözden geÑirmek veya iÑeriğin kullanıĢlı bir parÑasını bulmak ve bunları internette geliĢtirmek 

demektir (Weinberg ve Pehlivan, 2011: 281). Sosyal pazarlamanın tanımı veya kavramsal aÑıklaması 

üzerinde tam bir görüĢ birliği bulunmamakla birlikte daha Ñok özellikleri öne Ñıkmaktadır. Sosyal 

pazarlamayla ilgili temel özellikleri, davranıĢlara tesir etme, pazarlama yöntemlerine baĢvuran 

sistemli süreci faydalı hale getirme, kullanıcıların öncelikle hedefine adapte olabilme, toplum iÑin 

pozitif faydalar sunma Ģeklinde sırlamak mümkündür (Kotler, 2012:165-171). Sosyal pazarlama, 

bireyin yanı sıra toluma yarar sağlayan, hedef kitlelerin davranıĢlarına tesir etmek iÑin kullanılan 

pazarlama kuralları ve yöntemlerini iÑeren bir süreÑtir. Stratejik olarak bu süreÑ müĢteriler ve toplum 

iÑin olumlu değer taĢıyan, karĢılıklı teklif sunma ve yaratmaya dayanmaktadır. Sosyal medya 

pazarlamasının baĢlıca fonksiyonları ise müĢteri memnuniyetini ve bağlılığını geliĢtirmek, en iyi 

kabiliyeti üye yapmak ve elinde tutmak, marka farkındalığını ve algısını Ñoğaltmak, bağlantıları, 

iliĢkileri ve iÑsel uzmanlığı güÑlendirmek, herhangi bir negatif mesaja ya da yanlıĢ anlamaya sebep 

olamamak iÑin sosyal medya ağlarını kullanmaktır (Shaw,2012:256-257; Akar, 2011: 9-11). 

Stratejilerinin bir pazarlama aracı olarak sosyal medyaya azimli bir Ģekilde sarılan Ģirketler finansal 

olarak daha baĢarılı olmaktadır.  

SüreÑ bakımından değerlendirildiğinde sosyal medya pazarlaması Ģu süreÑleri iÑermektedir 

(McKenzie-Mohr,2012: 545-547): (1) Hedefteki davranıĢ ve parÑayı itinalı bir Ģekilde seÑme, (2) bu 

davranıĢlar iÑin engelleri ve yararları belirtme, (3) bu engel ve yararlara hitap etmek iÑin yöntemler 

geliĢtirme ve (4) baĢarılı programları geniĢ ölÑekli uygulama. Sosyal pazarlama birey ve toplumların 

yaĢam standartlarını geliĢtiren davranıĢları kolaylaĢtıran etkenleri Ñoğaltma ve engelleri azaltma 

yönlüdür. DavranıĢları ―keyifli, kolay ve popüler‖ yapmak iÑin ticari pazarlama terimlerini sistemli bir 

Ģekilde kullanmaktadır. Dolayısı ile sosyal medya pazarlaması, sosyal pazarlamanın bir uzantısı olarak 

değerlendirildiğinde, sorunların üstesinden gelmek iÑin kavrama, yaratma, iletiĢim, yenilikÑi teklifler 

gibi faaliyetlerin aktive edilmesi ve yönetilmesi sürecidir (Sharyn Rundle-Thiele, 2011).  

Sosyal medya üzerinden yapılan pazarlamanın temeli; medya, sosyallik ve pazarlama olmak üzere üÑ 

bileĢenden meydana gelmektedir. Sosyal medya pazarlamasının özü toplulukları dinleyerek onlara 

karĢılık vermektir.  Aynı zamanda sosyal medya pazarlaması, arama motoru pazarlamasının yeni 

bileĢenidir. Ayrıca internet üzerinden arama sonucuyla sınırlı kalınmayıp, internette ağızdan ağıza 

iletiĢimde pazarlamanın geniĢ bir türüdür (McKenzie-Mohr,2012: 545-547). Kotler tüm bunlara 

rağmen birÑok insan tarafından yanlıĢ anlaĢıldığı veya yanlıĢ kullanıldığı iÑin sosyal medya 

pazarlamasının gizemli bir kavram olduğunu ifade etmektedir (Kotler, 2012: 140). Éte yandan 

iĢletmelerin pazarlama aÑısından yeni arayıĢlar iÑerisinde oldukları günümüz rekabet ortamında sosyal 

medyanın tek baĢına bir kurtarıcı gibi görülmesi de doğru değildir. Æünkü sosyal medya pazarlama 

sürecinde sayısız noktada oyun kurabilecek bir araÑ olsa da, öncelikle bu aracın doğru kullanılması 

gerekmektedir. Sosyal medya ortamında pazarlama yapabilmek iÑin yeterli altyapı oluĢturulmadan 

aceleci davranılması sonucunda beklenen fayda ortaya Ñıkmamakta ve hatta bazen negatif bir izlenim 

oluĢmaktadır (Michael, 2003: 123-128). 

SOSYAL MEDYA REKLAMLARI 

Sosyal medya reklamlarının günümüzdeki anlamı ve amacı denildiğinde tüketimi artırmak mı, ürünle 

ilgili hedef kitleye bilgi vermek mi olduğu ikilemi ile karĢı karĢıya kalınmaktadır (KazanÑoğlu vd., 

2012:173). Ancak, tüketicilerin belirli bir ürün ve hizmete yönelik tercihini etkileyen sadece tanıtım 

faaliyetleri değildir. Günün her saatinde ve her yerde bireylerin karĢısına Ñıkan sosyal medya reklam 

ve tanıtım mesajlarının yanı sıra, bireylerin yakın Ñevreleri ve kitle iletiĢim araÑlarının birÑoğu 

tüketime yönelik referanslar oluĢturmaktadır. Bireyler bulundukları sosyo-ekonomik düzeye, yani 

sosyal statülerine göre tüketim tercihlerinin yönünü tayin etmektedir. Bu yönlendirmede bireysel 

sosyoekonomik ve kültürel faktörlerin yanı sıra, yakın Ñevrenin de mutlak bir etkisi söz konusu 

olmaktadır (Zafar vd., 2011:308-310). 

Son dönemlerde özellikle sosyal medya reklamcılığı ile güÑlendirilen ve ağızdan ağıza iletiĢim olarak 

da adlandırılan bu tarz bir yöntem pazarlama iletiĢimi faaliyetlerinde de bilinÑli olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. ġirketler kendi ürün ve hizmetleri ile ilgili diğer bireylere olumlu tavsiyelerde 

bulunmaları iÑin kiĢilere belirli ücretler ödemektedirler. Ancak yakın Ñevre ile birlikte özellikle kitle 

iletiĢim araÑlarının tüketim trendleri oluĢturma ve bunları yayma konusunda büyük bir etkinliği de söz 

konusudur (KazanÑoğlu vd., 2012:180-182 ; Akkaya, 2013:63). 

Bu noktada sosyal medya, yaĢam stilleri ve akıĢı iÑerisine yerleĢen kavramları ticari alana taĢıyarak ve 

reklamla buluĢturarak pazarlama sürecine yeni bir katkı sağlayabilen etkili bir araÑ olmaktadır. 

Ézellikle genÑler ve kadınları hedef alan sosyal medya reklamlarının yoğunluğu dikkat Ñekmektedir. 
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Sosyal medya ile popülerleĢen moda sistemi güÑlü bir ―Ģimdi‖ duygusu yaratmada büyük bir öneme 

sahip olmakta, bu da sosyal medya reklamlarının ticari baĢarısını güÑlendirmektedir. Sosyal medya 

reklamlarının geÑ kapitalist dönemdeki ülkemiz gibi toplumlarda oynadıkları rol bu aÑıdan Ñok 

önemlidir. Sosyal medya reklamları bireylerin gerÑeklik duygusunu tehdit eden bir imaj ve 

enformasyon aĢırılığı üretmektedir. Bunun sonucunda gerÑek ve hayal arasındaki ayrım gittikÑe daha 

fazla silikleĢmektedir. GerÑekliğin estetikleĢtirilmesi ise üslubun önemini ortaya Ñıkarmaktadır. Fakat 

üslubun önemi de aynı zamanda sürekli olarak yeni modalar, yeni üsluplar, yeni duyumsayıĢlar ve 

tecrübeler arayıĢında olan modern piyasa tarafından sosyal medya reklamları ivmesi ile teĢvik 

edilmektedir (Hoffman ve Novak, 1997: 43-51; Tsiotsou ve Vlachopoulou, 2011: 142-148 ; Sheth ve 

Sharma, 2005: 612-613). 

Sosyal medya ve sosyal medya reklamları ile birlikte ticarileĢen pek Ñok soyut kavram geliĢmiĢtir. 

YaĢam stili ya da tarzı anlamında kullanılan ―life style‖ kavramı ise, yaĢam biÑimi anlamını aĢan bir 

vurgu ile kullanılmakta; zenginliğin ve tüketmenin bir tarzı Ģeklinde sunulmaktadır. Hayat tarzı ifadesi 

ise özgül statü gruplarının ayırt edici hayat tarzına gönderme yapan bir sosyolojik anlamı ifade 

etmesine rağmen, günümüzde var olan tüketim kültürü kapsamında bireyselliği, kendini ifade etmeyi 

ve üslupÑu bir öz bilinci ÑağrıĢtırmaktadır. Bu anlamda bireylerin ürünler hakkındaki tercihleri, yani 

kullandıkları otomobiller, giydikleri giysiler, bedenleri, konuĢmaları ve boĢ zaman kullanım tercihleri 

ve benzeri, tüketicilerin beğeni ve üslup duygusunun bireyselliğinin iĢaretleri olarak görülmekte ve bu  

iĢaretler de hem sosyal medya hem de sosyal medya reklamları aracılığıyla yönlendirilebilmektedir 

(Hoffman ve Novak, 1997: 43-51; Tsiotsou ve Vlachopoulou, 2011: 142-148 ; Sheth ve Sharma, 

2005: 612-613). Bu aÑıdan bakıldığında tüketim kültürünün yerleĢmesinde kitle iletiĢim araÑlarında 

yer alan stil, moda gibi görsel, iĢitsel ya da yazılı her türlü ürününün etkisi oldukÑa fazla olmaktadır. 

Benzer bir biÑimde ekranlarda görülen kiĢilerin yansıttıkları yaĢam stilleri, köĢe yazarlarının 

tavsiyeleri gibi etkenler, birey olmaktan Ñok tüketici olmayı benimsemiĢ kiĢilerin sayısında büyük bir 

artıĢ meydana gelmesi sonucunu doğurabilmektedir (Akkaya, 2013:68). 

SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ VE ALGILARIN YÖNETĠLMESĠ 

Reklam yönetimi reklam sürecinde yer alan iĢletme-ajans iliĢkilerini, reklam konusunda alınan 

kararlar ile bu kararların uygulama ve değerlendirme ÑalıĢmalarını ele alır. Bu doğrultuda günümüz 

iĢletmeleri aÑısından reklam yönetimi, reklam ÑalıĢmalarında tam bir etkinliğin sağlanarak, ürün ve 

hizmetlerin hedef kitlelere tanıtılmasında sürekliliğin oluĢturulabilmesi bakımından önemli bir faaliyet 

alanı olarak kabul edilir (Kotler, 2003:35). Reklam yönetimi; kontrol kuruluĢları (yasalar ve rakipler), 

reklam veren, yardımcı kuruluĢlardan (reklam ajansı, medya ve araĢtırma Ģirketleri) oluĢan bir ÑerÑeve 

iÑerisinde gerÑekleĢmektedir. Reklam yönetimi ise sadece reklam kampanyası sürecinden ibaret 

değildir. Reklam kampanyası süreci, öncesi ve sonrasında Ģirket/ürün/hizmete iliĢkin ÑalıĢmaların 

bütünü reklam yönetimi sürecini oluĢturur. Reklam veren denetiminde reklam ajansıyla koordineli 

olarak gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmaların sonucunda ulaĢılmak istenen hedef kitleye Ģirket/ürün/hizmete 

yönelik mesajlar iletilmeye ÑalıĢılır (Kotler, 2003:35-36). 

Reklamda algı yönetimi ile Ģirket/ürün/hizmete yönelik itibarın sürekliliği amaÑlanmaktadır. Reklam 

mesajı Ñok iyi bir Ģekilde hazırlanmıĢ ve doğru kanallarla hedef kitleye ulaĢtırılmıĢ olabilir. Ancak 

ÑeĢitli faktörler sebebiyle tüketicinin zihninde mesaj yanlıĢ algılanmıĢsa veya Ģirket/ürün/hizmete 

yönelik algıya ĠliĢkin önyargılar mevcutsa yapılan ÑalıĢmaların baĢarılı olduğundan bahsetmek 

mümkün olmayacaktır (Kaban Kadıoğlu, 2012:69-75). BütünleĢik pazarlama iletiĢiminin bir parÑası 

olan reklamın yanı sıra diğer faktörlerin reklam mesajının dolayısıyla da Ģirket/ürün/hizmet itibarının 

algılanmasına yönelik etkileri söz konusudur. Bu sebeple reklamda algı yönetimi aynı zamanda 

bütünleĢik pazarlama iletiĢimi sürecinde uygulanması gereken algı yönetimi iÑerisinde yerini almalıdır 

(Ryan, 2009: 210-211). Reklam ile gerÑekleĢtirilen iletiĢim, iĢ yöneticilerinin doğru kitlede doğru 

davranıĢı motive edecek algıyı yönetecek araÑları kullanmasıyla baĢlar. Bu anlamda, pazarlamada 

önemi kavranan bu anlayıĢa göre; bir Ģeyleri satın alması iÑin bir kitleye yoğunlaĢmalı, ardından 

ihtiyaÑ yaratılmalı ve kitlenin bu ihtiyacı duyacağı ve ihtiyacını bu Ģeyle gidereceğine dair algı 

yönetilmelidir. Burada manipülasyon (insanları ihtiyaÑ duymayacakları bir Ģeye ihtiyaÑları varmıĢ gibi 

hissettirmek ve bu durumu ürünle giderebileceklerine inandırmak) ile insanlara ihtiyaÑlarını aÑıklama 

fırsatı vererek bu ihtiyaÑları ürün, hizmet ve politikayla giderebileceklerini göstermek farklıdır. SonuÑ 

olarak aÑık bir Ģekilde görülmektedir ki tüketici yararı ve onun kadar Ģirket yararı iÑin algıları 

yönetmek daha etkilidir (Akar, 2009: 52-56 ; Tuten, 2008: 25-26). 

Algılama yönetimi konusunda öncelikle yanıtlanması gereken sorular Ģunlardır: "Hedef kitle kimdir? 

Bugünkü düĢüncesi nedir? ġirket veya ürün hakkında ne düĢünüyor? Kim bu insanlar üzerinde büyük 

bir etkiye sahiptir ve en iyi satıĢ yolu nedir? Onlara benim aÑımdan bakmalarını sağlayacak en iyi 

mesaj nedir? Ve sonuÑ olarak onların benim stoklarımı satın almalarını ve sipariĢ etmelerini 
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sağlayabilecek gücü nasıl edinebilirim? PaylaĢılan değer algısını nasıl yükseltebilirim? vb. 

Günümüzde Ģirketlerin bu sorulara doğru cevaplar üretmeden ayakta kalamayacakları fark edilmiĢtir. 

Algı yönetimi bu nedenle rekabet ve iĢ stratejilerinin önemli bir parÑası olmalıdır. Bu ÑerÑevede 

sosyal medya reklamlarını kullanarak doğru bir algı yönetimi yapılmalı, tüketicilerin zihninde ürün ve 

markaya iliĢkin kuĢku ve belirsizlik bırakılmamalıdır. Sosyal medya üzerinde yapılan reklamcılık 

faaliyetlerinin geleneksel reklamcılıktan farklarını kısaca aÑıklamakta yarar vardır, buna göre: 1) Æok 

bölümlü pazar: Her ne kadar, internet kullanıcılarının demografik özelliklerine bakıldığında ortak 

özellikler taĢıyan geniĢ bir kitle olduğu anlaĢılsa da, sosyo-kültürel aÑıdan farklılıklar taĢıdıkları 

görülmüĢtür. 2) Yeni bir reklam dili: Kullanıcılar reklamcıların kullandıkları görüntülerin yerine kısa, 

aÑıklayıcı kelime ya da cümleleri tercih ederler. Bu durum reklamcıların interneti reklam aracı olarak 

kullanılabilmeleri iÑin yeni bir dil öğrenmelerini gerekli kılar.  3) Geri besleme: Ġnternet üzerindeki 

reklamla, mesajı alan arasında karĢılıklı etkileĢim beklentisi ve talebi olduğu gözlenir (Kaban 

Kadıoğlu, 2012:69-75) 

Tüm dünyadan benzer ilgi ve arkadaĢlara sahip insanları bir araya getiren sosyal ağlarda kullanıcılar, 

fiziksel dünyanın yanı sıra sanal dünyadan da arkadaĢ edinebilmektedir. Buna rağmen kullanıcılar hiÑ 

tanımadıkları insanlardan Ñok, gerÑek hayatta bir Ģekilde bağlantılı oldukları insanları bulmaya ve 

arkadaĢlık kurmaya ÑalıĢmaktadır. Sosyal medyada etkili reklam geliĢtirebilmek ve hedef kitle 

üzerinde reklamın amacına yönelik etki oluĢturabilmek iÑin dokuz maddelik bir öneri sırlaması Ģu 

Ģekildedir; (Erdem, 2006: 62 ; Gürsakal, 2009: 46-49 ; Kırcova, 2002: 135 ; Varnalı, 2013: 15-17): 1) 

BaĢlıklar Énemli ve Değerlidir (BaĢlık ve iÑeriğinde dikkat Ñekici ve reklama konu edilen ürün ile 

yakından ilgisi olmalıdır)  2) Trend Olan Konuları Takip Edilmeli (Reklamın dikkat Ñekmesindeki 

önemli unsurlardan biri güncel veya trend olmasıdır. Bu nedenle reklam iÑeriği konusunda baĢlık 

güncel olmalıdır ki hedef kitleye iletildiğinde ilgi görebilsin) 3) Doğru Zamanda PaylaĢım (Sosyal 

medya mesajları tıpkı TV yayınları gibi en Ñok takip edilen ve en az takip edilen zaman dilimleri 

kapsamında değerlendirildiğinde ilginin yüksek olduğu dönem veya zaman diliminde yayınlanmalıdır. 

Érneği tatil mesajları kıĢın yeterinde ilgi görmeyecektir. Ayrıca iÑeriği doğru zamanda paylaĢmak 

mesaja olan ilgiyi artırmaktadır) 4) Kullanıcılarla EtkileĢim (Sosyal medya reklamlarının en önemli 

özelliği interaktif bir yapısının bulunmasıdır. Bundan dolayı iÑeriklerin kullanıcılar tarafından geri 

bildirim ve yorum yapılabilir nitelikte olması önemlidir)  5) Görsel PaylaĢımlar Énemlidir (Reklam 

mesajı hem baĢlık hem de görsel imgeler ile birlikte ve uyumlu olarak paylaĢılmalıdır) 6) Kullanıcılar 

Énemsenmelidir (Bir mesaja karĢı Ñok sayıda geri dönüĢ veya ilgi gösterilmiĢ olabilir. Ancak her 

kullanıcı yalnızca kendi durumu ile ilgili beklenti iÑerisinde olduğundan mesaja cevap veren herkese 

yeterince ilgi göstermelidir) 7) Rakipleri Takip (Günümüz koĢullarında yaĢanan rekabet ortamı sosyal 

medyaya da yansımıĢtır. Bu nedenle sosyal medya reklam iÑerik ve paylaĢımlarında rakipler yakından 

izlenmelidir) 8) Kopyalama Yapmama (Sosyal medya reklamlarının baĢka bir yerden alınması veya 

alınmıĢ gibi durması halinde kullanıcılar ilgi göstermeyecektir. Bu neden orijinallik ve inovasyon 

önemlidir) 9) SonuÑlar Ġzlenmelidir (Sosyal medya reklamları sonuÑları bakımında iĢletmeler iÑin 

diğer reklamlardan farklı değildir). 

SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ TÜKETĠCĠ SATIN ALMA SÜRECĠNE ETKĠSĠ 

Sosyal medya adında taĢıdığı ―sosyal‖ terimi ile toplum yaĢamında bir etkileĢme ve etkilenme 

boyutuna iĢaret etmektedir. Sosyal medya gündelik yaĢamdaki iĢlevsel teknolojilerin ötesine geÑerek 

beĢeri iliĢkileri, düĢünce paylaĢımları, duygudaĢlık iliĢkilerini vb. gibi geliĢmeleri kamusal alana 

taĢımaktadır. Bu nedenle sosyal medyanın ne olduğu değil ne iÑin kullanıldığı daha önemli hale 

gelmektedir. Æünkü sosyal medya kullanıldıkÑa bir sonuÑ üreten, bir etki meydana getiren sanal ama 

bir o kadar da somut sonuÑlar üreten mecradır (Evans ve McKee, 2010: 32-36). 

Kullanıcılar sosyal medya araÑlarıyla arkadaĢları, Ñevreleri ve kendileri hakkında paylaĢımda 

bulunduğundan yaĢadıkları tecrübeler ve kullanmıĢ oldukları ürünler hakkında da görüĢ ve 

deneyimlerini paylaĢmaktadırlar. Bu paylaĢımlar arasında mal/hizmet ve markalar da bulunmaktadır. 

Söz konusu paylaĢımlar günümüzde müĢteri iliĢkileri yönetimi gibi niceliksel ÑalıĢmalarla anlamlı bir 

hale getirilerek, kullanıcıların görüĢ ve yorumlarından mal/hizmetler hakkındaki tutumları ortaya 

Ñıkarılabilmektedir. Sosyal medyanın geniĢ halk kitlelerince benimsenmiĢ nedeniyle satın alma 

davranıĢını etkileyen önemli bir faktöre dönüĢtüğü ileri sürülebilir (Varnalı, 2013: 25-27). Bundan 

dolayı da tüketicilerin satın alma tutumlarına etki ettiği gibi aynı zamanda mal/hizmet arz ve 

tasarımında da yeni bir referans kaynağı olması bakımından önemlidir. Sosyal medyanın güÑlendirdiği 

tüketiciyi iyi yönlendirebilen ve amaÑları doğrultusunda sosyal medyayı etkin bir Ģekilde kullanabilen 

her organizasyon rakiplerine göre oldukÑa baĢarılı olabilmektedir. Bir malın piyasada 

tutundurulmasından, bir siyasetÑinin seÑim kampanyasında, bir pop Ģarkıcısının hayran kitlesini 
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geniĢletmesine kadar sosyal medya her ÑeĢit tüketim ve tüketici grubunda artık pazarlamanın amiral 

gemisi durumuna gelmiĢtir denilebilir (Evans ve McKee, 2010: 32-36). 

Sosyal medyanın ve sosyal medya pazarlamasının tüketici davranıĢı üzerindeki diğer bir etki alanı ise 

elektronik ticaret kanallarında olmuĢtur. Sosyal medyanın itici güÑ kattığı e-Ticaretin ortaya Ñıkardığı 

en önemli ekonomik ve sosyal etki, engellerin azaldığı bir ekonomik ve sosyal alan meydana 

getirmesidir. Bu etki, esasında hızla geliĢen iletiĢim ve bilgi teknolojilerinin meydana getirdiği bir 

sonuÑtur. Ġnternet, mobil iletiĢim teknolojileri ve sosyal medya ile her geÑen gün yeni teknolojilerin 

doğması ve hemen hayata geÑmesiyle iletiĢim altyapısı güÑlenmektedir. Böylece sosyal medyada 

arkadaĢ tavsiyesi, anlık beğenme, ağızdan ağıza pazarlama gibi kanallardan etkilenen tüketici Ñok hızlı 

bir Ģekilde satın alma eylemine yönelebilmektedir (Ene, 2012:135). 

Ġstatistikler dünyada internet aktif kullanıcı sayısının üÑ milyar kiĢi olduğunu göstermekte olup, dünya 

nüfusunun yüzde 42‘sini oluĢturmaktadır. Sosyal medya aktif kullanıcı sayısı da iki milyarda fazla 

olup dünya nüfusunun yüzde 29‘unu oluĢturmaktadır. Diğer yandan yaklaĢık 3,65 milyar kiĢi mobil 

telefon/cihaz kullanmakta, bunların da yaklaĢık 1,68 milyarı mobil araÑlardan sosyal medyayı 

kullanmaktadır (www.medyaakademi.org, E.T. 05.01.2017).  

Sosyal medya e-ticaret ve e-ticarete bağlı alt sektörlerinde büyümesinde önemli bir itici etki meydana 

getirmiĢ ve sosyal medya ile e-ticaretin k iÑ iÑe geÑmesine neden olmuĢtur. Êrünlerin e-ticaret 

uygulamalarıyla sanal pazarlara aÑılmasıyla birlikte satıĢ maliyetlerindeki tasarrufun yanında faturala 

ve sipariĢ süreÑleri de daha etkili takip edilebilmektedir. Ayrıca azalan iĢlem hataları verimliliği 

artırmıĢ, sanal pazarlara giriĢler kolaylaĢmıĢ bunların sonucunda da sanal ortamdaki tüketici sayısı ve 

iĢlem hacimleri artmıĢtır. (Sezgin,2015). 

Sosyal medya, satın alma sürecinde hem iĢletmeler hem de tüketici grubunda sosyal geri beslemeyi 

daha etkili ve iĢler hale getirmektedir. Bu durum veri trafiği ve tüketici davranıĢ ÑeĢitlerinde de artıĢa 

neden olmuĢtur. Sosyal medyadaki etkinliğin ve yoğun tüketici grubunun ortaya Ñıkardığı bu 

farklılaĢma durumuna Evans (2008) Sosyal Geri Besleme Döngüsü adını vermiĢtir. Tüketicini farkına 

varıp, değerlendirme yapıp satın almaya karar verdikten sonra edindiği deneyim, kullanım tecrübesi, 

memnuniyet, tavsiye etme/etmeme vb. gibi hususlar hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı 

paylaĢım ve görüĢ bildirilmeleri sürecinde arz tarafında yer alan iĢletmeler bu iÑerikleri dikkate 

almakta ve süreÑlerini buna göre planlamaktadırlar (Evans, 2008: 48). 

Êrüne dair bilgi toplama sürecinde kullanıcının referans kabul ettiği diğer bir kullanıcının düĢünleri ve 

paylaĢımları yönlendirici olmaktadır. Sosyal medya görünürlük sıralamalarındaki grup, kiĢi ve 

arkadaĢların fikirleri önemsenmekte ve buna güven duyulmaktadır. Sosyal medya üzerinden satıcının 

veya üreticinin kullanıcı ile doğrudan temasa geÑmesi olumlu karĢılanmakta ve bir memnuniyet 

oluĢturmaktadır. Ézellikle satın alınan bir üründen kaynaklanan memnuniyetsizlik ÑerÑevesinde 

sorumlu iĢletme kullanıcı ile iletiĢime geÑtiğinde bundan memnuniyet duyulmaktadır 

(www.marketingturkiye.com.tr, E.T. 20.03.2017). 

Sosyal medyanın sunduğu olanaklar ve yeni nesil avantajlardan dolayı tüketicilerin satın alma 

döngüsü değiĢmiĢtir. Sosyal medyada satın alma öncesinde ve sonrasında tüketiciler, öncelikle, satın 

almak ilgi duydukları ya da istedikleri ürünlerle ilgili ÑevrimiÑi ve kendi aralarında bir araĢtırma 

yapmaktadırlar. Bu araĢtırma aĢamasında sosyal medya reklamları tüketiciler iÑin önemli bir bilgi 

kaynağı ve etkileme aracı olabildiğinden etkileme fonksiyonu oluĢturulabilmektedir. Bu tip bilgi 

kaynakları tek yönlü olmakla birlikte, ürüne dair uyandırılan merak neticesinde satın alma davranıĢı 

geliĢmeden önde yapılan ÑevrimiÑi araĢtırma güdüsünü baĢlatır. Yapılan araĢtırmaların ise Ñoğunluğu 

tüketicilerin sosyal medya bağları kurduğu arkadaĢ topluluklarından yapıldığını ifade etmek 

mümkündür. Bundan dolayı sosyal medya reklamları tek baĢına satın alma davranıĢını baĢlatmaya 

yetmeyecek bile olsa en azından uyandırdığı merak nedeniyle sosyal medya gruplarında gündeme 

gelebilmektedir. Diğer bir durum olarak satın alma sonrasında tüketici deneyimlerinin diğerleri ile 

paylaĢılması ve ürün hakkında olumlu/olumsuz yorumların ağızda ağıza dolaĢımının baĢlamasıdır 

denilebilir (ĠĢlek, 2012: 53-58).  

Sosyal medyada ürünlerini pazarlamaya ÑalıĢan firmaların yaptıkları reklam ve tanıtım 

faaliyetlerinden etkilenme derecesi düĢüktür. Ayrıca bu tür reklamlara da kullanıcılar fazla itibar 

etmemekte hatta sıkıcı bulabilmektedirler. Satın almada ürüne dair deneyim ve görüĢler sosyal 

medyada paylaĢılmaktadır. Eğer memnuniyetsizlik varsa bu paylaĢım daha artmaktadır.  Ayrıca 

erkekler kadınlara göre ürün konusunda daha fazla paylaĢım yapma eğilimi göstermektedir. Satın 

alma sürecinde katılımcıların hangi faktörlerden etkilendiklerine bakıldığında kadınlar ve erkekler 

sosyal medyada dolaĢan bilgilere önem vermekle birlikte erkekler iÑin bu bilgiler Ñok daha önemli 

olmaktadır (www.marketingturkiye.com.tr, E.T. 20.03.2017). 
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Sosyal medya pazarlamasının tüketicilerin satın alma davranıĢlarındaki etkisinin arka planında yer 

alan önemli etkileyiciler arasında üst gerÑeklik olgusu yer almaktadır. Êst gerÑeklik, suni olanın 

gerÑek olandan daha iyi olduğu bir olgu, güÑlü bir Ģekilde kurulmuĢ ve sunulmuĢ ―hype‖ ya da 

―simülasyon/sanallık‖ aracılığıyla sosyal gerÑekliğin kurulması olup, üst gerÑeklik insanların kendi 

gerÑeklerini yaratması koĢuludur ve bu gerÑekler hayaller, yetenekler, fanteziler ve pragmatik 

ihtiyaÑların sonuÑlarıdır. Êst gerÑeklik, simülasyon/sanallık ve yeni/farklı kiĢilik ve tanımların daha 

fazla görüldüğü medya aracılı ―gerÑeğin‖, gerÑek hayattan daha gerÑek, aÑık ve yoğun göründüğü 

post-modernliğin bir durumudur. Bu nedenle sosyal medya aslında üst gerÑekliğin bir Ģekli veya 

yaĢamdaki somutlaĢmıĢ karĢılığı olarak görülebilir (Adanır, 2010: 72-77). 

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELĠK 

ALGILARININ ĠNCELENMESĠ: ĠZMĠR ĠLĠNDE BĠR ARAġTIRMA 

AraĢtırmanın Konusu 

AraĢtırmanın konusu sosyal medyanın pazarlama aracı olarak kullanılmasında sosyal medya 

reklamlarının tüketici algılarını etkilemesi durumunun anlaĢılması ve sosyal medya pazarlamasının 

satın alma davranıĢı üzerine olan etkilerinin araĢtırılmasıdır. AraĢtırmanın birinci bölümünde sosyal 

medya kullanıcılarının demografik yapısı ve internet-sosyal medya kullanım düzeyleri incelenmiĢtir.  

AraĢtırmanın ikinci bölümünde sosyal medya reklamlarına muhatap olan tüketici grubunun bu 

reklamlardan etkilenme davranıĢı incelenmiĢtir. AraĢtırmanın üÑüncü bölümünde sosyal medyanın 

tüketici satın alma davranıĢına olan etkisi incelenmiĢtir. Bu ÑalıĢmanın temel amacı sosyal medya 

reklamlarının tüketici davranıĢına olan etkilerinin araĢtırılmasıdır. Bu kapsamda ÑalıĢmanın ortaya 

koyduğu sonuÑlar, sosyal medya reklamlarından etkilenme ve bunlara dair alt unsurların 

anlaĢılabilmesi ve satın alma davranıĢının dinamiklerinin ortaya Ñıkarılabilmesinde önemlidir. Diğer 

yandan bu ÑalıĢma günümüz pazarlamacılarının baĢlıca hedef grubunda yer alan genÑler üzerinde 

yapıldığı iÑin ayrıca önemlidir. 

AraĢtırmanın Sınırlılıklar 

Bu araĢtırma Ġzmir‘de Katip Æelebi Êniversitesi ile Ġzmir Ekonomi Êniversitesi‘nde öğrenim 

görmekte olan ve 18-30 yaĢ aralığındaki 200 öğrenci üzerinde yapılmıĢ, 174 katılımcı dönüĢ 

yapmıĢtır. Katılımcıların anket formlarını doğru doldurdukları kabul edilmiĢtir. AraĢtırmanın evreni 

olan Ġzmir Katip Æelebi Êniversitesinde halen 13 fakülte 3 enstitü, 1 yüksek okul ve 3 meslek yüksek 

okulu bulunmakta olup buralarda on binin üzerinde öğrenci eğitim görmektedir. Ġzmir Ekonomi 

Êniversitesinde ise halen 8 fakülte 5 enstitü, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu bulunmakta olup 

buralarda yedi binin üzerinde öğrenci eğitim görmektedir. Anket ÑalıĢması bu iki üniversitenin sosyal 

bilimler enstitülerindeki öğrenciler ve sosyal bilimler alanlarında öğrenim gören lisans düzeyindeki 

öğrencilere yapılmıĢ olup bu grupla sınırlıdır. Anket formları ve soruları katılımcılara bizzat sunulmuĢ 

olup katılımcının cevap vermesi sağlanmıĢ ve soru sormaları halinde kendilerine bilgi verilmiĢtir. 

Toplam 200 adet formundan 174‘üne doğru geri dönüĢ alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırmada sosyal medya reklamlarının tüketiciler tarafından nasıl algılandıklarını belirleyebilmek 

üzere yedi ana hipotez oluĢturulmuĢ ve bunlara ait güvenilirlik boyutu, eğlence boyutu, bilgi verici 

boyutu, değer yozlaĢması boyutu ve son olarak bunlara ait toplamlardan oluĢmak üzere beĢ adet alt 

hipotez geliĢtirilmiĢ olup toplam otuz beĢ hipotez sınanmıĢtır. Bunlar aĢağıda Tablo 1‘de 

gösterilmiĢtir. 
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Tablo 14 AraĢtırmanın Hipotezleri 

CĠNSĠYET ALT BOYUT 1 ALT BOYUT 2 ALT BOYUT 3 ALT BOYUT 4 

H
ĠP

O
T

E
Z

 1
 

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algılar tüketicilerin 
cinsiyetlerine göre 

farklılık gösterir. 

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algıların güvenilirlik 
boyutu tüketicilerin 

cinsiyetlerine göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
eğlence boyutu 

tüketicilerin 

cinsiyetlerine göre 
farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
bilgi verici boyutu 

tüketicilerin 

cinsiyetlerine göre 
farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
değer yozlaĢması 

boyutu tüketicilerin 

cinsiyetlerine göre 
farklılık gösterir 

YAġ ALT BOYUT 1 ALT BOYUT 2 ALT BOYUT 3 ALT BOYUT 4 

H
ĠP

O
T

E
Z

 2
 

Tüketicilerin yaĢlarına 
göre sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algıları tüketicilerin 
yaĢlarına göre farklılık 

gösterir. 

Sosyal medya 
reklamlarına yönelik 

algıların güvenilirlik 

boyutu tüketicilerin 
yaĢlarına göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 
reklamlarına 

yönelik algıların 

güvenilirlik boyutu 
tüketicilerin 

yaĢlarına göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 
reklamlarına 

yönelik algıların 

güvenilirlik boyutu 
tüketicilerin 

yaĢlarına göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 
reklamlarına 

yönelik algıların 

güvenilirlik boyutu 
tüketicilerin 

yaĢlarına göre 

farklılık gösterir 

KULLANIM YERĠ ALT BOYUT 1 ALT BOYUT 2 ALT BOYUT 3 ALT BOYUT 4 

H
ĠP

O
T

E
Z

 3
 

Tüketicileri sosyal 

medya reklamlarına 

yönelik algıları onların 
sosyal medyayı 

nerelerde 

kullandıklarına göre 
farklılık gösterir. 

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algıların güvenilirlik 
boyutu tüketicilerin 

sosyal medyayı 

nerelerde 
kullandıklarına göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin sosyal 

medyayı nerelerde 
kullandıklarına 

göre farklılık 

gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin sosyal 

medyayı nerelerde 
kullandıklarına 

göre farklılık 

gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin sosyal 

medyayı nerelerde 
kullandıklarına 

göre farklılık 

gösterir 

ĠNT. KULL. SÊRESĠ ALT BOYUT 1 ALT BOYUT 2 ALT BOYUT 3 ALT BOYUT 4 

H
ĠP

O
T

E
Z

 4
 

Tüketicilerin haftalık 

internet kullanım 
sürelerine göre sosyal 

medya reklamlarına 

yönelik algıları 
farklılık gösterir. 

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 
algıların güvenilirlik 

boyutu tüketicilerin 

internet kullanım 
sürelerine göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 
yönelik algıların 

güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin 
internet kullanım 

sürelerine göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 
yönelik algıların 

güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin 
internet kullanım 

sürelerine göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 
yönelik algıların 

güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin 
internet kullanım 

sürelerine göre 

farklılık gösterir 

SOS. MED. GEÆEN SÊRE ALT BOYUT 1 ALT BOYUT 2 ALT BOYUT 3 ALT BOYUT 4 

H
ĠP

O
T

E
Z

 5
 

Tüketicilerin sosyal 

medyada geÑirdikleri 

sürelere göre sosyal 
medya reklamlarına 

yönelik algıları 

farklılık gösterir. 

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algıların güvenilirlik 
boyutu tüketicilerin 

sosyal medyada 

geÑirdikleri sürelere 
göre farklılık 

gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin sosyal 

medyada 
geÑirdikleri 

sürelere göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin sosyal 

medyada 
geÑirdikleri 

sürelere göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin sosyal 

medyada 
geÑirdikleri 

sürelere göre 

farklılık gösterir 

GELĠR ALT BOYUT 1 ALT BOYUT 2 ALT BOYUT 3 ALT BOYUT 4 

H
ĠP

O
T

E
Z

 6
 

Tüketicilerin gelir 

düzeyleri ile sosyal 

medya reklamlarına 
yönelik algıları 

arasında bir iliĢki 

vardır. 

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algıların güvenilirlik 
boyutu tüketicilerin 

gelir düzeylerine 

göre farklılık 
gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin gelir 

düzeylerine göre 
farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin gelir 

düzeylerine göre 
farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik algıların 
güvenilirlik boyutu 

tüketicilerin gelir 

düzeylerine göre 
farklılık gösterir 

KULLANILAN CĠHAZ ALT BOYUT 1 ALT BOYUT 2 ALT BOYUT 3 ALT BOYUT 4 

H
ĠP

O
T

E
Z

 7
 

Tüketicilerin sosyal 

medyaya ulaĢmada 
kullandıkları cihazlar 

ile sosyal medya 
reklamlarına yönelik 

algıları arasında bir 

iliĢki vardır. 

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 
algıların güvenilirlik 

boyutu tüketicilerin 
kullandıkları 

cihazlara göre 

farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 
yönelik algıların 

güvenilirlik boyutu 
tüketicilerin 

kullandıkları 

cihazlara göre 
farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 
yönelik algıların 

güvenilirlik boyutu 
tüketicilerin 

kullandıkları 

cihazlara göre 
farklılık gösterir 

Sosyal medya 

reklamlarına 
yönelik algıların 

güvenilirlik boyutu 
tüketicilerin  

kullandıkları 

cihazlara GÉRE 
farklılık gösterir 

Tablo 1: AraĢtırma hipotezleri 

AraĢtırmanın Yöntemi, Aracı ve Verilerin Çözümlenmesi 

AraĢtırmanın yapılıĢı esnasında yöntem olarak katılımcılara anket formu dağıtılarak daha önceden 

hazırlanmıĢ sorulara cevap verilmesi istenmiĢtir. Anket formları dağıtılırken lisans düzeyinde öğrenim 

gören öğrenciler tercih edilmiĢ, kolayda örneklem yöntemi kullanılmıĢ ve yaklaĢık 9100 öğrencisi 
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bulunan Ġzmir‘de KÍtip Æelebi Êniversitesi ile yaklaĢık 6900 öğrencisi bulunan Ġzmir Ekonomi 

Êniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencileri ana kütle olarak seÑilmiĢtir. Anket formları öğrenci 

yoğunluğunun yüksek olduğu 2017 yılı Mart ayında olmak üzere üniversiteye toplam üÑ ziyaret 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. 200 adet form dağıtılmıĢ, 24 adet form doldurulmamıĢ ve 2 adet form ise hatalı 

doldurulmuĢ olduğundan değerlendirmeye alınmamıĢ olup 174 adet anket formuna doğru geri 

olmuĢtur. Söz konusu öğrenciler eğitim, gelir ve yaĢ grupları aÑısından ele alınarak 

değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada yürütülen istatistiki analizler iÑin SPSS 20.0 programı kullanılmıĢ ve 

programın kullanılmasında profesyonel destek alınmıĢtır. Katılımcıların anket formlarındaki sorulara 

verdiği cevaplara göre ÑalıĢmada sınanmak istenen temel öz; sosyal medya reklamlarına yönelik algı 

ve tutumların ortaya Ñıkarılabilmesidir. Ortaya Ñıkan sonuÑlar tablolar halinde gösterilerek 

değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırma ve Bulgular 

AraĢtırmada, veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıĢtır. Anket formu hazırlanırken; 

ĠĢlek (2012) ve Æelikten (2014)‘in yapmıĢ oldukları ÑalıĢmalardan yararlanılmıĢtır. Anket formu, 

toplam üÑ bölümden oluĢmaktadır; Birinci bölümde; demografik özellikler, interneti kullanımı, sosyal 

medyaya hangi tür cihazlarla ulaĢıldığı, sosyal medyada geÑirilen vakit ile ilgili toplam 9 soruya yer 

verilmiĢtir.  Ġkinci bölümde; sosyal medya reklamlarına muhatap olanlar bakımından iki grup halinde 

toplam 18 soru bulunmaktadır. Anketin orijinalinde tek faktör altında toplanan 18 soru ÑalıĢmamızda 

tekrar faktör analizi yapılarak değerlendirmeye alınmıĢtır. ÊÑüncü bölümde; 15 sorudan oluĢan sosyal 

medya reklamlarına yönelik tüketici algı ölÑeği yer almaktadır. Orijinalinde 5 faktör bulunduran bu 

yapı ÑalıĢmamızda verilerin farklılık göstermesi sebebiyle faktör analizi sonucuna göre 4 alt boyut 

elde etmiĢtir. AraĢtırmanın konusu sosyal medyanın pazarlama aracı olarak kullanılmasında sosyal 

reklamlarının tüketici tercihini etkileme durumunun anlaĢılması ve sosyal medya pazarlamasının satın 

alma davranıĢı üzerine olan etkilerinin araĢtırılmasıdır. Bu amaÑla hazırlanan anket formlarında 5‘li 

likert ölÑeği kullanılarak katılımcıların görüĢleri değerlendirilmiĢ olup elde edilen sonuÑlar ve 

yorumları aĢağıda aktarılmıĢtır. 

AraĢtırmanın Bulguları 

AraĢtırmada öncelikle ankette yer alan ifadelerin betimsel istatistikleri tablolaĢtırılmıĢ, daha sonra da 

hipotezler ÑerÑevesinde t test ile ANOVA analizlerine yer verilmiĢtir. Tüm veriler tablolaĢtırılarak 

yorumlanmıĢtır. 

Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı ile Ġlgili Ġfadelerin Betimsel Ġstatistikleri 

Tablo 2: Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı Ġfadelerinin Betimsel Ġstatistikleri 

 N Ort. Std. Sapma 

Sosyal medya reklamları ürün/hizmet bilgisi iÑin iyi bir kaynaktır. 174 3,17 1,459 

Sosyal medya reklamları alakalı bilgiler sunar. 174 3,06 1,324 

Sosyal medya reklamları güncel bilgiler verir. 174 3,42 1,357 

Sosyal medya reklamları eğlencelidir. 174 3,02 1,446 

Sosyal medya reklamları zevklidir. 174 3,22 1,513 

Sosyal medya reklamları memnuniyet vericidir. 174 3,11 1,366 

Sosyal medya reklamları ilgi Ñekicidir. 174 3,27 1,382 

Sosyal medya reklamları inandırıcıdır. 174 2,71 1,536 

Sosyal medya reklamları güvenilirdir. 174 2,68 1,351 

Sosyal medya reklamları akla yatkındır. 174 2,78 1,303 

Sosyal medya reklamları ekonomi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. 174 2,90 1,329 

Sosyal medya reklamları yaĢam standardımızı yükseltir. 174 2,45 1,371 

Halk iÑin olan ürünlerle ilgili sosyal medya reklamları daha iyi sonuÑ verir. 174 2,95 1,260 

Sosyal medya reklamları toplumumuzda istenmeyen değerleri teĢvik eder. 174 2,62 1,354 

Sosyal medya reklamları genÑliğin değerlerini deforme eder. 174 2,69 1,413 

Tüketicilerin en fazla katıldığı önerme 3,42 ortalaması ile  ―Sosyal medya reklamları güncel bilgiler 

verir‖ önermesidir. Ġkinci sırada 3,27 ortalaması ile ―Sosyal medya reklamları ilgi Ñekicidir‖ 

önermesi olmuĢtur. En düĢük katılım oranı ise 2,45 ortalaması ile  ―Sosyal medya reklamları yaĢam 

standardımızı yükseltir‖ önermesidir.  

Tüketicilerin Cinsiyetlerine ĠliĢkin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı Alt Boyutlara 

ĠliĢkin T-Testi Sonuçları 
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Tablo 3: Tüketicilerin Cinsiyetlerine ĠliĢkin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı Alt 

Boyutlara ĠliĢkin T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma p 

Sosyal medya reklamlarına yönelik algı_güvenilirlik Kadın 110 2,8227 1,02100 
,123 

Erkek 64 2,5833 ,90948 

Sosyal medya reklamlarına yönelik algı_eğlence Kadın 110 3,2500 1,21204 
,183 

Erkek 64 2,9961 1,20226 

Sosyal medya reklamlarına yönelik algı_bilgi vericilik Kadın 110 3,3182 1,12282 
,112 

Erkek 64 3,0365 1,12392 

Sosyal medya reklamlarına yönelik algı_değer 

yozlaĢması 

Kadın 110 2,6227 1,20051 
,655 

Erkek 64 2,7109 1,34165 

Sosyal medya reklamlarına yönelik algı toplam puan Kadın 110 3,0091 ,86864 
,130 

Erkek 64 2,8010 ,87477 

Yukarıdaki tabloda araĢtırmamıza katılan tüketicilerin cinsiyetlerine göre sosyal medya reklamlarına 

yönelik algı alt boyutlarından almıĢ oldukları ortalama puanlara iliĢkin t-testi sonuÑları görülmektedir. 

Tüketicilerin cinsiyetlerine göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt boyutların p değerleri 

incelendiğinde sosyal medya reklamlarına yönelik algı güvenilirlik alt boyutuna ait grupların 

ortalaması arasında anlamlı fark bulunmadığı görülmektedir (p>0,050). Bu durumda H1-A1 

hipotezi ret edilmiĢtir. Sosyal medya reklamlarına yönelik algı eğlence alt boyutuna ait grupların 

ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,050). Bu durumda H1-A2 

hipotezi ret edilmiĢtir. Sosyal medya reklamlarına yönelik algı bilgi vericilik alt boyutuna ait 

grupların ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,050). Bu durumda H1-A3 

hipotezi ret edilmiĢtir. Sosyal medya reklamlarına yönelik algı değer yozlaĢması alt boyutuna ait 

grupların ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,050). Bu durumda H1-A4 

hipotezi ret edilmiĢtir. Neticede sosyal medya reklamlarına yönelik algılar ÑerÑevesinde cinsiyetler 

arasında anlamlı bir fark olmadığı söylenebilir.  

Tüketicilerin YaĢları Açısından Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı Alt Boyutlara ĠliĢkin 

Anova Sonuçları 

Tablo 4 Tüketicilerin YaĢlarına Göre Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı Alt 

Boyutları 

 N Ortalama Std. Sapma p 
 

 Sosyal medya reklamlarına 
yönelik algı_güvenilirlik 

19 yaĢ ve altı 17 2,6863 1,05883 

,117 

  

20-25 yaĢ arası 128 2,6628 ,97732   

26-30 yaĢ arası 29 3,0805 ,93819   

Total 174 2,7347 ,98561   

Sosyal medya reklamlarına 

yönelik algı_eğlence 

19 yaĢ ve altı 17 2,6324 ,94422 

,087 

  

20-25 yaĢ arası 128 3,1602 1,24299   

26-30 yaĢ arası 29 3,4483 1,13661   

Total 174 3,1566 1,21121   

Sosyal medya reklamlarına 

yönelik algı_bilgivericilik 

19 yaĢ ve altı 17 2,8627 1,17295 

,177 

  

20-25 yaĢ arası 128 3,1979 1,13517   

26-30 yaĢ arası 29 3,4943 1,03748   

Total 174 3,2146 1,12823   

Sosyal medya reklamlarına 
yönelik 

algı_değeryozlaĢması 

19 yaĢ ve altı 17 2,7353 1,55239 

,712 

  

20-25 yaĢ arası 128 2,6094 1,21496   

26-30 yaĢ arası 29 2,8103 1,24938   

Total 174 2,6552 1,25115   

Sosyalmedyareklamlarına 

yönelik algı toplam puan 

19 yaĢ ve altı 17 2,7137 ,82218 

,102 

  

20-25 yaĢ arası 128 2,8953 ,89355   

26-30 yaĢ arası 29 3,2253 ,76789   

Total 174 2,9326 ,87418   

Yukarıdaki Tablo 4‘de araĢtırmamıza katılan tüketicilerin yaĢlarına göre sosyal medya reklamlarına 

yönelik algı alt boyutlarından almıĢ oldukları ortalama puanlara iliĢkin Anova sonuÑları 

görülmektedir. Tüketicilerin yaĢlarına göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt boyutlarının p 

değerleri incelendiğinde; güvenilirlik, eğlence, bilgi vericilik ve değer yozlaĢması alt boyutlarına ait 

grupların ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır(p>0,050). Bu durumda H2 

hipotezi ret edilmiĢtir.  

Tüketicilerin Sosyal Medya Araçlarına UlaĢmada Ġnterneti Nerelerde Kullandıklarına ĠliĢkin 

Alt Boyutlara Ait Anova Sonuçları  
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Tablo 5 Tüketicilerin Ġnterneti Nerelerde Kullandıkları Durumlarına Göre Sosyal Medya 

Reklamlarına Yönelik Algı Alt Boyutları 

 N Ortalama Std. Sapma p 
 

 Sosyal medya 
reklamlarına yönelik 

algı_güvenilirlik 

Mobil 82 2,7907 ,98368 

,063 

  

Evde 53 2,4874 ,86655   

Hepsi 39 2,9530 1,09153   

Total 174 2,7347 ,98561   

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algı_eğlence 

Mobil 82 3,1921 1,24182 

,679 

  

Evde 53 3,0377 1,24073   

Hepsi 39 3,2436 1,12022   

Total 174 3,1566 1,21121   

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 
algı_bilgivericilik 

Mobil 82 3,3049 1,09394 

,212 

  

Evde 53 2,9874 1,05199   

Hepsi 39 3,3333 1,27504   

Total 174 3,2146 1,12823   

Sosyal medya 
reklamlarına yönelik 

algı_değeryozlaĢması 

Mobil 82 2,5915 1,25247 

,473 

  

Evde 53 2,5943 1,17284   

Hepsi 39 2,8718 1,35587   

Total 174 2,6552 1,25115   

Sosyalmedyareklamlarına 

yönelik algı toplam puan 

Mobil 82 2,9740 ,90696 

,143 

  

Evde 53 2,7484 ,74818   

Hepsi 39 3,0957 ,93881   

Total 174 2,9326 ,87418   

Yukarıdaki Tablo 5‘de araĢtırmamıza katılan tüketicilerin interneti nerelerde kullandıkları 

durumlarına göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt boyutlarından almıĢ oldukları ortalama 

puanlara iliĢkin Anova sonuÑları görülmektedir. Tüketicilerin interneti nerelerde kullandıkları 

durumlarına göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt boyutlarının p değerleri incelendiğinde; 

güvenilirlik, eğlence, bilgi vericilik ve değer yozlaĢması alt boyutlarına ait grupların ortalaması 

arasında anlamlı fark bulunmamaktadır(p>0,050). Bu durumda H3 hipotezi ret edilmiĢtir. Neticede 

sosyal medya reklamlarına yönelik algı konusunda interneti kullandıkları yerler aÑısından söz konusu 

tüketiciler arasında anlamlı bir fark olmadığı söylenebilir. 

Tüketicilerin Haftalık Ġnternet Kullanım Sürelerine Göre Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik 

Algı Alt Boyutlarına ĠliĢkin Anova Sonuçları 

Tablo 6 Tüketicilerin Haftalık Ġnternet Kullanım Sürelerine Göre Sosyal Medya Reklamlarına 

Yönelik Algı Alt Boyutları 

 N Mean Std. Sapma P 
 

 Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 
algı_güvenilirlik 

0-5 saat 17 2,8725 ,87108 

,167 

  

6-10 saat 21 3,1190 1,05428   

11-15 saat 24 2,7569 1,25203   

16-20 saat 23 2,8768 1,10465   

21-25 saat 24 2,8264 ,70792   

26-30 saat 13 2,2949 ,83098   

31 saat ve daha fazla 52 2,5288 ,90912   

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algı_eğlence 

0-5 saat 17 3,5000 1,17260 

,078 

  

6-10 saat 21 3,6905 ,92839   

11-15 saat 24 3,1771 1,23684   

16-20 saat 23 3,1848 1,37390   

21-25 saat 24 3,3229 ,99586   

26-30 saat 13 2,6923 1,11875   

31 saat ve daha fazla 52 2,8462 1,27970   

Sosyal medya 
reklamlarına yönelik 

algı_bilgivericilik 

0-5 saat 17 3,0784 1,35159 

,254 

  

6-10 saat 21 3,6825 1,23142   

11-15 saat 24 3,3333 1,04489   

16-20 saat 23 3,2319 1,13010   

21-25 saat 24 3,3750 ,89179   

26-30 saat 13 3,2051 ,90818   

31 saat ve daha fazla 52 2,9359 1,16604   

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algı_değeryozlaĢması 

0-5 saat 17 2,9706 ,97581 
 

,040 

  

6-10 saat 21 3,3571 1,35225   

11-15 saat 24 2,6458 1,33904   
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16-20 saat 23 2,6522 1,46501   

21-25 saat 24 2,7083 ,97709   

26-30 saat 13 2,0385 1,10795   

31 saat ve daha fazla 52 2,4038 1,20065   

Sosyal medya 
reklamlarına yönelik algı 

0-5 saat 17 3,0941 ,85084 

,022 

  

6-10 saat 21 3,4159 ,85425   

11-15 saat 24 2,9694 ,98038   

16-20 saat 23 3,0000 ,90364   

21-25 saat 24 3,0528 ,61730   

26-30 saat 13 2,5487 ,77610   

31 saat ve daha fazla 52 2,6782 ,87280   

Yukarıdaki Tablo 6‘da araĢtırmamıza katılan tüketicilerin haftalık internet kullanım sürelerine göre 

sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt boyutlarından almıĢ oldukları ortalama puanlara iliĢkin 

Anova sonuÑları görülmektedir.  Tüketicilerin haftalık internet kullanım sürelerine göre sosyal medya 

reklamlarına yönelik algı alt boyutların p değerleri incelendiğinde; Sosyal medya reklamlarına yönelik 

algı_güvenilirlik alt boyutuna ait grupların ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p>0,050). Bu durumda H4-A1 hipotezi ret edilmiĢtir. Sosyal medya reklamlarına yönelik algı_ eğlence 

alt boyutuna ait grupların ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,050). Bu 

durumda H4-A2 hipotezi ret edilmiĢtir. Sosyal medya reklamlarına yönelik algı_ bilgi vericilik alt 

boyutuna ait grupların ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,050). Bu durumda H4-

A3 hipotezi ret edilmiĢtir. Sosyal medya reklamlarına yönelik algı_ değer yozlaĢması alt boyutuna ait 

grupların ortalaması arasında anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,050). Bu durumda H4-A4 

hipotezi kabul edilmiĢtir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğu yapılan post-hoc analizi ile test 

edilmiĢtir. Haftalık olarak Ġnterneti 6-10 saat arası kullanan tüketicilerin 26-30 saat ve 31 saatten fazla 

kullananlara oranla sosyal medya reklamlarına yönelik algı değer yozlaĢması alt boyut ortalaması 

daha yüksektir.  

Tüketicilerin Sosyal Medyada Geçirdikleri Sürelere Göre Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik 

Algı Alt Boyutlarına ĠliĢkin Anova Sonuçları 

Tablo 7 Tüketicilerin Haftalık Sosyal Medyada Geçirdikleri Sürelere Göre Sosyal Medya 

Reklamlarına Yönelik Algı Alt Boyutları 

 N Ortalama Std. Sapma p 
 

 Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algı_güvenilirlik 

 

0-5 saat 34 2,6618 1,07582 

,927 

  

6-10 saat 38 2,7719 1,06854   

11-15 saat 26 2,6282 1,03849   

16-20 saat 23 2,7464 ,95329   

21-25 saat 20 2,6833 ,93173   

26-30 saat 13 3,0513 ,91385   

31 saat ve daha fazla 20 2,7583 ,80291   

Total 174 2,7347 ,98561   

 

Sosyal medya 
reklamlarına yönelik 

algı_eğlence 

0-5 saat 34 2,9853 1,33703 

,892 

  

6-10 saat 38 3,1776 1,17103   

11-15 saat 26 3,0865 1,26084   

16-20 saat 23 3,1848 1,10324   

21-25 saat 20 3,2750 1,25368   

26-30 saat 13 3,5385 1,10795   

31 saat ve daha fazla 20 3,1000 1,24710   

Total 174 3,1566 1,21121   

 

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 
algı_bilgivericilik 

0-5 saat 34 2,8039 1,20916 

,052 

  

6-10 saat 38 3,1404 1,12207   

11-15 saat 26 3,2436 1,10175   

16-20 saat 23 3,4638 1,14477   

21-25 saat 20 3,8500 ,86839   

26-30 saat 13 3,1795 1,18334   

31 saat ve daha fazla 20 3,1167 1,01033   

Total 174 3,2146 1,12823   

 
Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

algı_değer yozlaĢması 

0-5 saat 34 2,8235 1,21781 

,518 

  

6-10 saat 38 2,6579 1,27928   

11-15 saat 26 2,3654 1,33834   

16-20 saat 23 2,9130 1,45111   

21-25 saat 20 2,3250 1,21693   

26-30 saat 13 2,9615 1,16300   

31 saat ve daha fazla 20 2,5750 ,96348   
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Total 174 2,6552 1,25115   

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 
algı 

0-5 saat 34 2,7980 ,98971 

,836 

  

6-10 saat 38 2,9386 ,94018   

11-15 saat 26 2,8385 ,85980   

16-20 saat 23 3,0290 ,88804   

21-25 saat 20 3,0267 ,88507   

26-30 saat 13 3,1949 ,75692   

31 saat ve daha fazla 20 2,8967 ,62519   

Total 174 2,9326 ,87418   

Yukarıdaki Tablo 7‘de araĢtırmamıza katılan tüketicilerin haftalık sosyal medyada geÑirdikleri 

sürelere göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt boyutlarından almıĢ oldukları ortalama 

puanlara iliĢkin Anova sonuÑları görülmektedir.  Tüketicilerin haftalık sosyal medyada geÑirdikleri 

sürelere göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt boyutların p değerleri incelendiğinde; Sosyal 

medya reklamlarına yönelik algı_güvenilirlik alt boyutuna ait grupların ortalaması arasında anlamlı 

fark bulunmamaktadır(p>0,050). Bu durumda H5-A1 hipotezi ret edilmiĢtir. Sosyal medya 

reklamlarına yönelik algı_ eğlence alt boyutuna ait grupların ortalaması arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır(p>0,050). Bu durumda H5-A2 hipotezi ret edilmiĢtir. Sosyal medya reklamlarına 

yönelik algı_ bilgi vericilik alt boyutuna ait grupların ortalaması arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır(p>0,050). Bu durumda H5-A3 hipotezi ret edilmiĢtir. Sosyal medya reklamlarına 

yönelik algı_ değer yozlaĢması alt boyutuna ait grupların ortalaması arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır(p>0,050). Bu durumda H5-A4 hipotezi ret edilmiĢtir. Neticede sosyal medya 

reklamlarına yönelik algı konusunda sosyal medyada geÑirilen süre aÑısından tüketiciler arasında 

anlamlı bir fark olmadığı söylenebilir. 

Tüketicilerin Gelir Düzeylerine ĠliĢkin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı Alt Boyutlara 

ĠliĢkin Anova Sonuçları 

Tablo 8 Tüketicilerin Aylık Gelirlerine Göre Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı Alt 

Boyutları 

 N Ortalama Std. Sapma p 

 

 
Sosyal medya reklamlarına 

yönelik algı_güvenilirlik 

500-1000 TL 57 2,7719 1,03108 

,995 

  

1001-1500 TL 41 2,6870 ,87654   

1501-2000 TL 25 2,6800 ,97648   

2001-2500 TL 16 2,6875 1,20012   

2501-3000 TL 14 2,8095 1,17825   

3001 TL ve üzeri 21 2,7778 ,86174   

Total 174 2,7347 ,98561   

Sosyal medya reklamlarına 

yönelik algı_eğlence 

500-1000 TL 57 3,0263 1,24882 

,660 

  

1001-1500 TL 41 3,1585 1,15617   

1501-2000 TL 25 3,0800 1,31640   

2001-2500 TL 16 3,2500 1,35401   

2501-3000 TL 14 3,6607 1,20738   

3001 TL ve üzeri 21 3,1905 1,00282   

Total 174 3,1566 1,21121   

Sosyal medya reklamlarına 
yönelik algı_bilgi vericilik 

500-1000 TL 57 3,1930 1,23595 

,941 

  

1001-1500 TL 41 3,3089 1,06820   

1501-2000 TL 25 3,1733 1,16317   

2001-2500 TL 16 3,0208 1,13835   

2501-3000 TL 14 3,4048 1,06361   

3001 TL ve üzeri 21 3,1587 1,01991   

Total 174 3,2146 1,12823   

Sosyal medya reklamlarına 

yönelik algı_değeryozlaĢması 

500-1000 TL 57 2,6842 1,30463 

,076 

  

1001-1500 TL 41 2,4268 1,14325   

1501-2000 TL 25 2,3200 1,18919   

2001-2500 TL 16 2,7813 1,41385   

2501-3000 TL 14 3,5000 1,07417   

3001 TL ve üzeri 21 2,7619 1,20020   

Total 174 2,6552 1,25115   

Sosyal medya reklamlarına 
yönelik algı 

500-1000 TL 57 2,9123 ,95503 

,822 

  

1001-1500 TL 41 2,9024 ,80126   

1501-2000 TL 25 2,8373 ,91673   

2001-2500 TL 16 2,9167 ,93666   

2501-3000 TL 14 3,2476 ,71057   
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3001 TL ve üzeri 21 2,9619 ,83229   

Total 174 2,9326 ,87418   

Yukarıdaki Tablo 8‘de araĢtırmamıza katılan tüketicilerin aylık gelirlerine göre sosyal medya 

reklamlarına yönelik algı alt boyutlarından almıĢ oldukları ortalama puanlara iliĢkin Anova sonuÑları 

görülmektedir. Tüketicilerin aylık gelirlerine göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt 

boyutlarının p değerleri incelendiğinde; güvenilirlik, eğlence, bilgi vericilik ve değer yozlaĢması alt 

boyutlarına ait grupların ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır(p>0,050). Bu durumda H6 

hipotezi ret edilmiĢtir. Neticede sosyal medya reklamlarına yönelik algı konusunda gelir düzeylerine 

göre tüketiciler arasında anlamlı bir fark olmadığı söylenebilir. 

Tüketicilerin Sosyal Medya Araçlarına UlaĢmada Kullanılan Cihazların Alt Boyutlarına ĠliĢkin 

Anova Sonuçları 

Tablo 9 Tüketicilerin Sosyal Medya Araçlarına UlaĢmak Ġçin Kullandıkları Cihaz Türlerine 

Göre Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı Alt Boyutları 

 N Ort. Std. Sapma p 

 

 
Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 

_güvenilirlik 

KiĢisel bilgisayar 10 2,3833 1,20710 

,511 

  

ĠĢyeri bilgisayarı 1 2,8333 .   

Cep telefonu 163 2,7556 ,97381   

Total 174 2,7347 ,98561   

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik 
_eğlence 

KiĢisel bilgisayar 10 2,6250 1,58662 

,223 

  

ĠĢyeri bilgisayarı 1 2,0000 .   

Cep telefonu 163 3,1963 1,18300   

Total 174 3,1566 1,21121   

Sosyal medya 
reklamlarına yönelik 

_bilgivericilik 

KiĢisel bilgisayar 10 3,0667 1,31280 

,508 

  

ĠĢyeri bilgisayarı 1 2,0000 .   

Cep telefonu 163 3,2311 1,11931   

Total 174 3,2146 1,12823   

Sosyal medya 

reklamlarına 

yönelik_değeryozlaĢmas
ı 

KiĢisel bilgisayar 10 2,9000 1,46818 

,785 

  

ĠĢyeri bilgisayarı 1 3,0000 .   

Cep telefonu 163 2,6380 1,24386   

Total 174 2,6552 1,25115   

Sosyal medya 

reklamlarına yönelik algı 

KiĢisel bilgisayar 10 2,6533 1,14904 

502 

  

ĠĢyeri bilgisayarı 1 2,4667 .   

Cep telefonu 163 2,9526 ,85800   

Total 174 2,9326 ,87418   

Yukarıdaki Tablo 9‘da araĢtırmamıza katılan tüketicilerin sosyal medya araÑlarına ulaĢmak iÑin 

kullandıkları cihaz türlerine göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt boyutlarından almıĢ 

oldukları ortalama puanlara iliĢkin Anova sonuÑları görülmektedir. Tüketicilerin sosyal medya 

araÑlarına ulaĢmak iÑin kullandıkları cihaz türlerine göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt 

boyutların p değerleri incelendiğinde, sosyal medya reklamlarına yönelik algı alt boyutlarına ait 

grupların ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır(p>0,050). Bu durumda H7 

hipotezi ret edilmiĢtir. Neticede sosyal medya reklamlarına yönelik algı konusunda sosyal medya 

araÑlarına ulaĢmada kullanılan cihazların alt boyutları aÑısından tüketiciler arasında anlamlı bir fark 

olmadığı söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
924 

Tüketicilerin Ġnternet Kullanım Sürelerine Göre Ölçeklerin Alt Boyutlarına ĠliĢkin Anova 

Sonuçları 

Tablo 10 Tüketicilerin Ġnternet Kullanım Sürelerine Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algı 

Alt Boyutları 

 N Mean Std. Sapma p 

 

 
Sosyal medya reklamlarına 

yönelik _güvenilirlik 

Sosyal medya reklamlarına 
yönelik _eğlence 

1 yıldan az 1 1,3333 . 

,060 

  

3-4 yıl arası 5 3,0333 ,97468   

5-6 yıl arası 19 3,0789 1,08065   

7-8 yıl arası 41 2,9472 ,92829   

9 yıl ve daha fazla 108 2,5926 ,96709   

Total 174 2,7347 ,98561   

 

Sosyal medya reklamlarına 
yönelik _bilgivericilik 

1 yıldan az 1 1,5000 . 

,521 

  

3-4 yıl arası 5 3,1000 1,43178   

5-6 yıl arası 19 3,4474 1,17727   

7-8 yıl arası 41 3,2073 1,13455   

9 yıl ve daha fazla 108 3,1042 1,23950   

Total 174 3,1566 1,21121   

Sosyal medya reklamlarına 

yönelik_değeryozlaĢması 

Sosyal medya reklamlarına 
yönelik algı 

1 yıldan az 1 3,0000 . 

,824 

  

3-4 yıl arası 5 3,4000 1,03816   

5-6 yıl arası 19 3,4211 1,41788   

7-8 yıl arası 41 3,3008 1,05621   

9 yıl ve daha fazla 108 3,1389 1,11548   

Total 174 3,2146 1,12823   

 
Sosyal medya reklamlarına 

yönelik _güvenilirlik 

1 yıldan az 1 3,0000 . 

,220 

  

3-4 yıl arası 5 1,9000 ,74162   

5-6 yıl arası 19 3,1579 1,35455   

7-8 yıl arası 41 2,7439 1,10183   

9 yıl ve daha fazla 108 2,5648 1,28996   

Total 174 2,6552 1,25115   

Sosyal medya reklamlarına 

yönelik _eğlence 

1 yıldan az 1 1,9333 . 

,188 

  

3-4 yıl arası 5 2,9733 1,00951   

5-6 yıl arası 19 3,2561 1,04875   

7-8 yıl arası 41 3,0602 ,77800   

9 yıl ve daha fazla 108 2,8346 ,86152   

Total 174 2,9326 ,87418   

Yukarıdaki Tablo 10‘da araĢtırmamıza katılan tüketicilerin internet kullanım sürelerine sosyal medya 

reklamlarına yönelik algı alt boyutlarından almıĢ oldukları ortalama puanlara iliĢkin Anova sonuÑları 

görülmektedir.  Tüketicilerin internet kullanım sürelerine göre sosyal medya reklamlarına yönelik algı 

alt boyutların p değerleri incelendiğinde anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Sosyal medya 

reklamlarına yönelik algı alt boyutlarına ait grupların ortalaması arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır(p>0,050).  

SONUÇ 

Teknolojik ilerlemeler neticesinde pazarlamadaki kitlesel anlayıĢın yerini bireysel anlayıĢa bırakması, 

"alıcı ve satıcı arasındaki değiĢim" anlayıĢının yerini "değer zinciri iÑindeki tüm bireyler arası 

karĢılıklı etkileĢime ve iliĢkiye" bırakması ve yeni müĢteriler kazanmaktansa mevcut müĢterileri elde 

tutma Ñabaları tüketim toplumunda pazarlamanın daha merkezi ve belirleyici bir rol oynamasına yol 

aÑmaktadır. MüĢterilerin süreÑlere katılımın artırılması, hiyerarĢinin, kontrol ve yetkinin dağıtılması, 

biliĢ ve duygulara önem verilmesi, rekabetin yerini ortaklaĢa rekabetin alması, iliĢkilerin ön plana 

Ñıkması ile bireyselliğin artması gibi değiĢimler teknolojinin pazarlama üzerinde baskın bir rol 

oynamasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu döneminde pazarlama anlayıĢı iliĢki pazarlaması, karĢılıklı 

etkileĢimli (interaktif) pazarlama, iÑsel pazarlama ve ağ (network) yaklaĢımı ile fordist dönemin 

pazarlama anlayıĢına göre Ñok daha farklı bir yap ortaya koymaktadır. 

ĠliĢki pazarlaması taraflarının her birinin kazandığı bir anlayıĢa ve değer rekabetine dayanmaktadır. 

Uzun vadeli iliĢki kurma ve sürdürme, diğer bir deyiĢle müĢteriyi elde tutma amacı hÍkimdir. Bu 

nedenle iliĢkiyi destekleyecek bağlar ve yapılar oluĢturulmaya ÑalıĢılmaktadır. Sosyal medya 

sayesinde altın Ñağına kavuĢtuğu ileri sürülebilecek olan iliĢkisel pazarlamada odak nokta değiĢim 

iliĢkileridir. Diğer bir deyiĢle pazarlama karması yönetiminde müĢteri hedeflenirken, iliĢkisel 

pazarlamada birey ya da kurum olarak karĢıdaki müĢteri, onun ilgisi, alıĢkanlıkları, beklentileri yani 

iliĢki önemlidir. ĠliĢkisel pazarlamada müĢteri birimi iliĢkilere indirildiğinden dolayı, Ñevre makro ve 
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mikro Ñevre Ģeklinde değil iliĢkinin Ñevresi olarak ele alınmaktadır. DeğiĢim iliĢkisine katılan 

tarafların özellikleri, baĢka değiĢim iliĢkilerinin bu iliĢkiye etkileri, kanunlar, kurallar, kültür ve 

mevcut durum ve koĢullar gibi durumsal özellikler Ñevreyi belirlemektedir. DeğiĢim iliĢkileri ise 

interaktif iÑerik üzerinden gerÑekleĢmekte olup tarafların karĢılıklı olarak birbirleri ile anlık ve düzenli 

iliĢki kurması üzerine kuruludur. Bu noktada deyim yerindeyse aranan formülü sosyal medya 

sunmaktadır. Sosyal medyanın iÑerik paylaĢımlarının meydana getirdiği etki ise yalnız pazarlamayı da 

kapsayan değil Ñok geniĢ bir alana yayılmıĢ durumdadır. Érneğin yeni Ñıkan bir otomobilin 

tanıtımından tatil satıĢına, eğitimden sağlık hizmetlerine, politikadan sosyal yönlendirmelere kadar 

pek Ñok alanda sosyal medya iĢlevsel ve oldukÑa etkili bir araÑ olarak kullanılabilmektedir.  

Sosyal medya iĢletmelere uzun zaman alan ve yüksek maliyetli pazar araĢtırma ve pazarla ilgili bilgi 

edinmede Ñok düĢük maliyet ve neredeyse anlık bilgi edinme olanağı sağlaması aÑısından büyük 

avantajlar sağlamaktadır. Kısaca sosyal medya ürünlerin lansmanı ve tutundurulması iÑin 

kullanılabileceği gibi pazarlama araĢtırması, iletiĢimi ve pazarlama bilgi sistemi iÑin de etkili olarak 

kullanılabilmektedir. Sosyal medya tüketici davranıĢlarını anlamak iÑin ağda dolaĢma davranıĢlarının 

analizi önemlidir. Kullanıcı lineer olmayan dolaĢma ve bilgi edinme süreci ile özgürlüğüne ve bilgi 

akıĢının kontrolüne sahiptir. Sosyal medya kullanıcının ve de dolayısı ile potansiyel ve mevcut 

tüketicinin alıĢ veriĢ davranıĢlarını belli bir amaca yönelik ya da deneysel olarak sınanabildiği bir 

mecra olabilmektedir. Sosyal medyanın ve özelde sosyal medya reklamlarının pazarlama sürecinde 

stratejik anlamda en önemli etki ve kullanım alanlarını Ģu Ģekilde aÑıklamak mümkündür: Birincisi 

müĢteri iliĢkisi ile kurulacak bir öz hizmet geliĢtirebilmektedir. Ġkinci olarak da sosyal medyayı 

geleneksel iletiĢim, değiĢim ve dağıtım kanallarına paralel olarak kullanan iĢletmeler müĢterilerine 

yönelik olarak özellikle bilgi yoğun hizmetleri iÑeren geniĢletilmiĢ ürün, müĢteri hizmet ve desteği 

sunabilmektedir. ÊÑüncü olarak iliĢkiyi bireysel müĢteriye göre adapte etmeye yaramakta, bire bir 

iletiĢim sağlayan ve müĢteriler hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayabilen sosyal medya ile iliĢki ve 

iliĢkide değiĢime konu olan faktörler müĢterilere göre adapte edilebilmektedir. Dördüncüsü öz hizmeti 

ekstra faydalarla geniĢletmeye yaramakta; sosyal medya, satıcıya müĢteri iliĢkisi kurabileceği ve bilgi 

iÑeriği daha yoğun olan bir öz hizmet ile müĢteri hizmeti ve desteği, bireyselleĢtirilmiĢ kullanıcı ara 

birimi, ücretsiz bilgi, online yardım hizmetleri ya da müĢteri profillerine göre kendi alanlarıyla ilgili 

olabilen farklı bilgiler gibi bir Ñok ekstra faydalar geliĢtirme imkanı sağlamaktadır. BeĢincisi de 

hizmetleri müĢteri bağlılığını destekleyecek Ģekilde fiyatlamayı sağlamakta; özellikle geleneksel kanal 

aracılarının elimine edilebilmesiyle iĢletmenin doğrudan satıĢ yapabilme imkÍnı arttığından müĢteriler 

daha ucuza ürün ve hizmet elde edebilmektedirler.  

Yukarıda aÑıklandığı üzere iĢletmeler ve iliĢki pazarlaması aÑısından son derece stratejik bir araÑ 

niteliği taĢıyan sosyal medya reklamlarına dair tüketici algılarının bilinmesi de büyük bir önem 

taĢımaktadır. Bu algılar tüketicilerin sosyo-ekonomik ve demografik değiĢkenleri ÑerÑevesinde analiz 

edilmeli ve yorumlanmalıdır. ÆalıĢmamızda sosyal medya reklamlarının üniversitede okuyan genÑler 

nezdinde ortaya Ñıkardığı algılar araĢtırılmıĢtır. Bu algılar sosyal medya reklamlarının ―güvenilirlik‖, 

―eğlence‖, ―bilgi vericilik‖ ve ―değer yozlaĢması‖ boyutları ÑerÑevesinde incelenmiĢtir.  AraĢtırmaya 

katılan 174 kiĢi 18-30 yaĢ aralığında üniversite öğrencileri olup bunların 110‘u kadın 64‘ü ise erkektir.  

AraĢtırmanın örneklem kitlesini oluĢturan grubun sosyal medya reklamlarına iliĢkin 

değerlendirmelerini ortaya koyan ―sosyal medya reklamları ürün/hizmet bilgisi iÑin iyi bir kaynaktır‖, 

―sosyal medya reklamları alakalı bilgiler sunar‖, ―sosyal medya reklamları güncel bilgiler verir‖, 

―sosyal medya reklamları eğlencelidir‖, ―sosyal medya reklamları zevklidir‖, ―sosyal medya 

reklamları memnuniyet vericidir‖ önermelerinin göreceli olarak yüksek puan aldığı görülmüĢtür 

(Tablo 2). Bu verilerin yanına ―sosyal medya reklamları istenmeyen değerleri teĢvik eder‖ ile ―sosyal 

medya reklamları genÑlerin değerlerini deforme eder‖ önermelerinin aldığı nispeten düĢük puanlar 

konulduğunda, söz konusu genÑlerin sosyal medya reklamlarına iliĢkin olumlu yaklaĢım sahibi 

oldukları söylenebilir. Ancak sosyal medya reklamlarının güvenilirlik ve inandırıcılık noktasında 

aldığı düĢük puanlar da dikkate alınmalıdır (Tablo 2). Bu ÑerÑevede her ne kadar ilgili reklamların 

üniversiteli genÑler nezdinde göreceli olumlu imaja sahip olduğu söylenebilse de, iĢletmelerin 

güvenilirlik ve inandırıcılık konusuna daha fazla ÑalıĢması gerektiği görülmüĢtür. 

Sosyal medya reklamlarına yönelik ―güvenilirlik‖ algısında araĢtırmaya katılan kadınlar erkeklere 

göre bir miktar daha fazla puan verse de aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Ġki 

cinsiyet iÑin de güvenilirlik puanları 3‘ün altında ve göreceli olarak düĢüktür. Bu nedenle iĢletmelerin 

her iki cinsiyet iÑin de güvenilirlik algısını yükseltecek iĢletme ve pazarlama politikaları geliĢtirmesi 

gerektiği söylenebilir. 

Sosyal medya reklamlarına yönelik ―eğlence‖ algısında yine kadınlar erkeklere göre bir miktar daha 

fazla puan verse de, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. Ġki cinsiyet 
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iÑin güvenilirlik puanları erkelerde 3‘e yakın ve kadınlarda 3‘ün bir miktar üzerindedir. Bu puanlar 

düĢük olarak nitelenemeyecek olsa da sosyal medya reklamlarının eğlence boyutu aÑısından 

iĢletmelerin daha fazla Ñaba göstermesi gerektiği söylenebilir. 

Sosyal medya reklamlarına yönelik ―bilgi vericilik‖ algısında yine kadınlar erkeklere göre daha 

yüksek puanlı değerlendirme yapmıĢ olsa da, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

Ġki cinsiyet iÑin bilgi vericilik algısı puanları 3‘ün bir miktar üzerindedir. Bu puanlar düĢük olarak 

nitelenemeyecek olsa da sosyal medya reklamlarının bilgi vericilik boyutu aÑısından iĢletmelerin yine 

daha fazla Ñaba göstermesi gerektiği söylenebilir. 

Sosyal medya reklamlarına yönelik ―değer yozlaĢması‖ algısında bu sefer erkekler kadınlara göre 

daha yüksek puanlı değerlendirme yapmıĢtır. Fakat aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

yoktur. Ġki cinsiyetin de aldığı puan 3‘ün altında olup bu önermeye katılmadıkları anlaĢılmaktadır. 

Dolayısıyla üniversiteli kadın ve erkeklerin sosyal medya reklamlarının değer yozlaĢtırıcı bir etki 

yaptığına inanmadıkları söylenebilir. 

AraĢtırmanın bulgularına göre üniversiteli genÑler tüm yaĢ grupları ÑerÑevesinde sosyal medya 

reklamlarının güvenilirlik, eğlence, bilgi vericilik ve değer yozlaĢmasına yol aÑma boyutlarında 

birbirine yakın değerlendirmelerde bulunmaktadır. Neticede sosyal medya reklamlarına yönelik algı 

konusunda ilgili örnekleme ait yaĢ grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

söylenebilir. Bu ÑerÑevede genÑlerin tüm yaĢ grupları ÑerÑevesinde sosyal medya reklamlarına yönelik 

algılarının benzeĢtiği söylenebilir. 

AraĢtırmanın kalan kısmında sosyal medya reklamlarına yönelik güvenilirlik, eğlence, bilgi vericilik 

ve değer yozlaĢması algı boyutları birÑok sosyo-demografik değiĢken yönünden incelenmiĢtir. Bu 

değiĢkenler gelir düzeyi, haftalık internet kullanım süresi, haftalık sosyal medya kullanım süresi, 

internete girilen ortam, internetin kullanıldığı cihaz türü, internet kullanım yılı gibi değiĢkenlerdir. 

Sayılan tüm değiĢkenler ÑerÑevesinde üniversiteli genÑlerin sosyal medya reklamlarına yönelik olarak 

homojen bir değerlendirme yaptığı söylenebilir. Bu ÑerÑevede sosyal medya reklamlarını kullanan 

iĢletmelerin üniversiteli öğrencileri hedef aldıklarında sosyal medya reklamlarına iliĢkin karĢılarında 

homojen bir grup görecekleri sonucu Ñıkarılabilir. Bu ÑerÑevede reklamlarının etkililiğini, 

beğenilirliğini ve verimliliğini arttırmak isteyen iĢletmelerin üniversite öğrencileri ÑerÑevesinde alt 

sosyo-demografik gruplara özgü hedef ve stratejiler geliĢtirmesine gerek olmadığı sonucuna 

varılabilir. Dolayısıyla iĢletmelerin bu hedef kitle iÑin genel bir sosyal medya reklam stratejisi 

geliĢtirmesi zamansal ve finansal olarak Ñok daha maliyet etkin olacaktır. 

Son olarak, kullanılan örnekleme yönteminin ihtimalsiz olmasından ve örneklemin sadece iki 

yükseköğretim kurumundaki öğrencilerle sınırlı olmasından dolayı, elde edilen sonuÑlar Türkiye iÑin 

genellenememektedir. Buna karĢın, örnek kitle büyüklüğü hedef kitle evreni iÑin yeterlidir ve gelir 

seviyesi ile cinsiyet itibariyle yeterli ÑeĢitlilik örneklem iÑinde bulunmaktadır. Sağlanan tüm bu 

koĢullara rağmen yapılan yorumların, incelenen yükseköğretim kurumları öğrencileri kapsamında 

geÑerli olduğu ve ancak baĢka araĢtırmalarla da desteklendiği takdirde Türkiye veya baĢka ülkeler iÑin 

geÑerli olabileceği unutulmamalıdır. 
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Özet: Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi tüketicilerin istek ve ihtiyaÑlarında değiĢikliklere yol aÑarak 

firmaların kendilerine farklı satıĢ yöntemleri aramalarını sebep olmuĢtur. Ézellikle dünya genelinde bilgisayar 

ağlarının birbiriyle bağlantısı sonucu ortaya Ñıkan, bir iletiĢim ağı olan internet kullanımının yaygınlaĢması 

günümüz perakendecilerinin müĢterileriyle sosyal medya platformlarıyla iletiĢim kurup ürünlerini satmasını ve 

hedef kitleye ulaĢmasını sağlamıĢtır. ÆalıĢmada, sosyal medya araÑlarından instagram uygulamalarının Y 

kuĢağındaki tüketicilerin satın alma davranıĢları üzerinde etkili olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Bu bağlamda Ġzmir 

ili merkez ilÑede 384 anket yapılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında tüketicilerden 13 soruluk IUTSADÊEA ölÑeği ile 

veriler elde edilmiĢtir. Elde edilen verilere istatistiki analiz yöntemlerinden AÑımlayıcı faktör analizi 

uygulanmıĢtır. 13 değiĢken, faktör analiziyle 3 faktöre (Görsel imaj ve hizmet alabilme, tüketici beğenileri ve 

takipÑi sayısı, satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı) indirgenmiĢtir. Daha sonra, Instagram uygılamalarının Y 

kuĢağındaki tüketicinin satın alma davranıĢı üzerine etkisi ölÑeği alt boyutlarına Kolmogorov Smirnov testi 

yapılmıĢtır. Dağılımın normal olmadığına karar verilerek Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri 

uygulanmıĢtır. Test sonuÑlarında, Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı alt boyutunun cinsiyete ve medeni duruma 

göre,  satıcı davranıĢı ve ünlü kullanımı alt boyutunun ise yaĢa ve medeni duruma göre farklılık gösterdiği tespit 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Satın alma davranıĢı, Y kuĢağı, sosyal medya, instagram 

 

The Role of Social Media Applications on Purchase Behaviors of Generation Y: 

Instagram Sample 

 
Abstract: The rapid advancement of technology today has led to changes in consumers' demands and needs, 

causing firms to look for different sales methods. In particular, the widespread use of the internet, a 

communication network, which is the result of the interconnections of computer networks around the world, 

allows today's retailers to communicate with their customers through social media platforms to sell their products 

and reach the target audience. In the study, whether the application of instagram, which is one of the social media 

tools, has an effect on purchasing behaviors of generation Y consumers was researched. In this context, 384 

questionnaires were conducted in the central province of Izmir. Within the scope of the research, the data were 

obtained from consumers with 13-question IUTSADUEA scale. Exploratory factor analysis, which is one of the 

statistical analysis methods, was applied to the data obtained. 13 variables were reduced to 3 factors (visual image 

and receiving service, consumer likes and number of followers, seller behavior and famous model use) by factor 

analysis. Kolmogorov Smirnov test was then applied to the scale subscales of the Instagram impact on purchasing 

behaviors of the generation Y consumers. Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests were applied, as it was 

determined that the distribution is not normal. In the test results, it was determined that the sub-dimension of 

consumer likes and the number of followers differs according to gender and marital status, and the sub-dimension 

of seller behavior and famous model use differs according to age and marital status. 

 

Keywords: Purchasing behavior, Generation-Y, Social Media, Instagram 

 

 

 

 

 

1. GĠRĠġ 

 

KüreselleĢme sürecinde geliĢen ve adeta lokomotif görevi gören teknoloji ülkemizde internet 

kullanımını hızla artırmıĢtır. Ġnternet aracılığı ile bölgesel uzaklıklardaki mesafaler ortadan kalkmıĢ, 

satıcı ve alıcının karĢı karĢıya geldiği pazarlar farklı bir aÑı kazanmıĢtır. Tüketiciler ürün almak 

istediğinde mobil uygulamalar ve internet üzerinden sunulan hizmetlerle daha kolay bir Ģekilde, az bir 

maliyetle ve kısa zamanda istediği ürüne ulaĢacak hale gelmiĢtir.  

Bilgisayar ağlarının birbirlerine bağlanması sonucu oluĢan internet tüm dünyayı birbirine bağlayarak 

büyüyen bir bilgisayar ağıdır. Bilgisayar teknolojisindeki geliĢim bilgisayarların bilgi ve görüntü 

saklamasını olanaklı kılarak, birbirlerine bağlanma fikrini ortaya ÑıkarmıĢtır (Yayla,2010). 

Teknolojideki geliĢmeler, pazarlama sektörlerinde Ñesitli fırsat ve rekabet ortamları yaratmaktadır. 
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Mobil telefon teknolojilerindeki ilerlemeler pazarlamacılar iÑin kuĢaklara göre potansiyel müĢterilere 

ulaĢmada yeni iletiĢim kanalları ortaya Ñıkarmaktadır (Muk, 2007).  KuĢaklar; 1927-1945 yılları 

arasında doğanlar gelenekselci kuĢak, 1946-1964 yılları arasında doğanlar bebek patlaması kuĢağı, 

1965-1980 yılları arasında doğanlar X kuĢağı ve 1981-1999 yılları arasında doğanlar Y kuĢağı olarak 

sınıflandırılabilmektedir (Castellano. 2014). Y KuĢağı, Milenyum KuĢağı (Kapoor ve Solomon, 

2011), internet bağımlısı kuĢak, yalnız kuĢak, dijital KuĢak (Lower, 2008) olarak da 

adlandırılmaktadır.  

Y kuĢağındakiler; Ġnterneti en önemli iletiĢim aracı olarak görmekte  (Ġzmirlioğlu, 2008; Chester, 

2003; Türk, 2013) ve teknolojiyi yakından takip ederek kullanmaktadırlar (Arhin, 2009; Eisner, 2005; 

Behrstock-Sherratt ve Coggshall, 2010). Zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayarla, cep telefonuyla 

ve internet ile etkileĢim iÑinde geÑirmektedirler (Kavalcı ve Ênal, 2016). 

Ġnternetin yaygın kullanımı ve mobil aygıtların geliĢimi hızla büyüyen yeni pazarlama stratejilerini 

ortaya ÑıkarmıĢtır. Sosyal medya aracılığıyla firmalar ürünlerini 7/24 satmaya baĢlamıĢtır. Böylelikle,  

sosyal medyada e-ticaret firmaları düĢük maliyetle geniĢ kitlelere kısa sürede ulaĢmayı baĢarmıĢlardır. 

Sosyal medya uygulamalarının en önemlilerinden biri olan yaygın olarak kullanılan instagram 

aracılığıyla pazarlama yapan butikler veya iĢletmeler milyonlarca tüketiciye ulaĢıp ürünlerini 

satabilmekte ve hizmetlerinden bahsedebilmektedir.  

ÆalıĢmada, tüketimde yeni alıĢkanlıklara ve trendlere ortam sağlayan sosyal medya platformlarından 

instagram ele alınarak, uygulamalarının Y kuĢağındaki tüketicilerin satın alma davranıĢları üzerine 

etkileri incelenmiĢtir. Böylelikle, satıĢ yapan kiĢilere ve iĢletmelere sosyal medya platformlarından 

olan instagram uygulamalarında nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında ıĢık tutularak politikalarını 

oluĢturmaları sağlanacaktır. 

 

2. SOSYAL MEDYA 

 
1978 yılında, Ward Christensen ve Randy Suess arkadaĢlarıyla bilgi paylaĢımı iÑerisinde bulunmak ve 

irtibatta kalmak iÑin Bulletin Board Services (BBS) isimli bir yazılımı hayata geÑirerek ilk sosyal ağ 

örneğini ortaya koymuĢlardır. Bu sistem kiĢilerin ―giriĢ yaparak‖ Ñevrim iÑi oldukları ve diğer 

insanlarla iletiĢim kurabildikleri ilk sosyal ağ örneği olmuĢtur. BBS yazılımı, mesaj okuma,  oyun 

oynamak ve dosya transferi yapmak gibi faaliyetleri oturum aÑma suretiyle birbirleriyle etkileĢime 

geÑerek yapmalarına izin veren bir sistem olarak tanımlanmıĢtır (Yılmaz ElbaĢı, 2015).  

Sosyal medya, bilginin, farklı düĢüncelerin ve deneyimlerin kamu oluĢumlu web sitelerince 

paylaĢımını sağlayan ve internet dünyasını hızla hayatımıza yerleĢtiren bir uygulama alanı ve 

(Weinberg, 2009) bloglardan vikilere, fotoğraflardan videolara kadar ÑeĢitlilik gösteren insanların 

ÑevrimiÑi paylaĢımlarının, etkileĢimlerinin ve yorumlarının ana platformudur. (Hazar, 2011). Sosyal 

medya Web 2.0 anlamında da kullanılmaktadır.  Æok fazla birbirlerinin yerine kullanılan ve 

karıĢtırılan bu kavramlar, temel noktalarda birbirlerinden farklılık göstermektedirler. Web 2.0 bir 

uygulamalar platformu iken, sosyal medya bu altyapıları kullanan iletiĢim araÑlarının bütününe verilen 

addır (Yayla, 2010). Sosyal medyanın, geleneksel medyadan en önemli farklılığı, herhangi bir kiĢinin 

sosyal medyanın iÑeriğini yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir (Scott, 

2010). Sosyal medyayı eĢsiz kılan özelliği bireylerin yabancılarla tanıĢması değil, var olan 

bağlantılarını izleyebilme ve onlarla düĢüncelerini rahatÑa paylaĢabilmesidir (Ellison ve diğerleri, 

2007). 

Sosyal medya zamanla vazgeÑilmez bir araÑ olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve toplumsal hayatta 

önemli bir konumu iĢgal etmiĢtir. Söz konusu olan bu konumundan iĢletmelerde kendilerine pay 

Ñıkararak sosyal medya uzantılı pazarlama yaparak tüketicilere ulaĢmaya ÑalıĢmıĢlardır (Terkan, 

2014). Tüketiciler artık bir mal veya hizmeti alırken öncelikle sosyal medya; facebook, instagram vb 

sitelerden gerÑek kullanıcı yorumlarına bakarak iĢlemlerini baĢlatmaktadırlar. Diğer kullanıcılar gibi 

kendileri de ürün ya da hizmet hakkında görüĢlerini kullanıcılara ve alıcılara iletmektedirler 

(Hashımzada, 2015). 

 

Instagram 

 

Instagram, ekim 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger adlı iki giriĢimci tarafından 

kurulmuĢtur. BaĢlangıÑta, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaĢma uygulaması olan 

ınstagram, kullanıcılarına Ñektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı 

instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaĢma imkanı tanımıĢtır 
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(https://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram) Instagram ilk haftasında 200 bin kullanıcı ile tanıĢmıĢtır. 3 ay 

sonra ise 4 milyon kullanıcıya ulaĢmıĢtır (http://sosyalmedya.co/instagram-infografik/) 

Merkezi San Francisco‘da bulunan instagram dünyanın en önemli sosyal medya Ģirketleri arasında 

sayılmaktadır. ġirketin yatırımcıları arasında facebook ve twitter‘ın yöneticileri ile ÑalıĢanları da 

bulunmaktadır (http://www.medyaakademi.org/2014/11/09/instagramin-kurulusu-ve-tarihi/) 

Instagram, nisan 2012 yılında sosyal medya devi facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınmıĢtır 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram) Facebook‘un Instagram‘ı satın alması aslında bir yetenek 

transferi olarak görülmüĢtür. Yaratıcı instagram ekibi facebook Ñatısı altında ÑalıĢmaya ve 

uygulamayı  bağımsız olarak kullanmaya devam etmiĢtir. Satın almanın sonucu olarak bundan sonra 

instagram‘ın facebook ile entegrasyonunun daha güÑlü olması beklenmektedir. 

(https://webrazzi.com/2012/04/09/facebook-instagram-1-milyar-dolar-satin-aldi/).Dünyanın en hızlı 

takipÑi toplayan uygulaması olma baĢarısını da sağlayan instagram Türkiye‘de de yoğun olarak 

kullanılmaktadır. (http://www.medyaakademi.org/2014/11/09/instagramin-kurulusu-ve-tarihi/) 

2017 yılının nisan ayında yapılan aÑıklamalara göre, instagram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 700 

milyon civarı olarak aÑıklanmıĢtır. Aradan geÑen 5 ay sonraki aÑıklamalara göre, instagram aylık aktif 

kullanıcı sayısını 800 milyon kiĢiye, günlük aktif kullanıcı sayısını ise 500 milyon kiĢiye ÑıkarmıĢtır 

(http://www.webtekno.com/instagram-in-aylik-aktif-kullanici-sayisi-800-milyon-a-eristi-

h34097.html). 

Instagram‘da eğlenceli fotoğraf ve videoların olması, iĢletme hesabının kalitesi, ayrıca mal ve hizmet 

bakımından farklı kalite ve fiyatta birden Ñok seÑeneğin aynı anda tüketiciye sunulması tüketicinin 

instagram‘dan alıĢveriĢ yapmasını arttıran unsurlar olarak belirlenmiĢtir (Dariswan ve Indriani, 2014).  

Son yıların en iyi ÑıkıĢ yapan sosyal medya uygulamalarından biri olan instagram, kullanıcılarının her 

geÑen gün  artması markaların sosyal medya pazarlama stratejilerine instagram‘ı dahil etmelerini 

sağlamıĢtır. Hangi mecrada olursa olsun satıcı ve tüketicinin bir araya gelemediği, ürünlerin uzaktan 

pazarlanması üzerine kurulmuĢ bir sistemle instagram sayesinde milyonlarca tüketiciye ulaĢılmıĢtır. 

ĠĢletim sistemine indirilebilen ve dünya Ñapında ünlenen uygulama kiĢilerin en gözde sosyal medya 

adreslerinden biri olmuĢtur. 

 

ONLINE TÜKETĠCĠ VE ONLINE ALIġVERĠġĠN AVANTAJLARI 

 

Pazarlama bileĢenlerini; arzuları, istekleri ve ihtiyaÑları iÑin satın alan veya satın alma durumunda 

olan gerÑek kiĢilere tüketici denmektedir. Tüketici, bir örgütün hedef pazarında bulunan ve kendine 

sunulan pazarlama bileĢenlerini kabul veya red eden kiĢidir. Toplam hedef pazarı oluĢturan tüketiciler, 

iĢletmenin pazara yönelik faaliyetlerinde temel belirleyicidirler (Ġslamoğlu, 2003). 

Online tüketiciler, bilgi bakımından donanımlı, birÑok benzer ürünleri birbiriyle kıyaslayabilme 

Ģansına sahip kiĢilerdir. Teknoloji tüketicilerin baĢkalarıyla iĢbirliği yapmalarına ve kendilerini ifade 

etmelerine olanak tanımaktadır (Kotler, 2012). Tüketicinin neyi, nereden, hangi Ģekilde, ne zaman, 

niÑin satın aldıklarını aÑıklamaya ÑalıĢan tüketici davranıĢlarıdır (Akturan, 2007). Tüketicilerin online 

tüketici satın alma davranıĢlarında,  onlıne alıĢveriĢle ilgili üÑ temel fikre sahip oldukları 

görülmektedir. Bunlar; zamandan tasarruf, uygun fiyat, istek ve ihtiyacı doğrultusunda kendisine en 

uygun ürünü bulmaktır (Punj, 2011) 

Tüketicilere göre Online AlıĢveriĢin Avantajları aĢağıda belirtilmiĢtir; 

Zamandan Tasarruf  
Ġnternet üzerinden alıveriĢ, geleneksel alıĢveriĢ ortamında karĢılaĢılan mağaza yoğunluğu ve kuyrukta 

bekleme vb. problemleri giderme, satın alma alternatifleri, 7/24 alıĢveriĢ imkanı ve geniĢ bir ürün ağı 

gibi avantajlar sağlamaktadır (Algür, 2011). Aynı zamanda, Ġnternet üzerinden alıĢveriĢ tüketicilere 

daha fazla bilgiye daha kısa zamanda, daha az maliyetle ulaĢma avantajları da sağlamaktadır (Turan, 

2011).  

Bilgi AkıĢı Hızı 

Günümüzde tüketiciler satın almak istedikleri ürünle ilgili olarak daha fazla bilmek, anlamak ve soru 

sormak ihtiyacındadırlar. Ġnternet mağazalarında ürün ve hizmet ile ilgili her tür bilgi tüketicilere 

hemen kolaylıkla aktarılmaktadır (Kırcova, 2012). 

Uygun Ürünü Bulma  
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Günümüzde en baĢarılı internet stratejilerinden bazıları yoğun kalabalıkta hizmetten hoĢlanmayan 

müĢterilere ürünleri ulaĢtırmak ve geleneksel olarak nitelendirilen mağazalarda bulunmayan ürünlere 

olan tüketici talebini karĢılamaktır (Scott, 2009). 

Ġnternet teknolojileriyle veri tabanlı pazarlama uygulamalarının kullanılması, tüketicilerin isteklerine 

ve beklentilerine uygun, kiĢiselleĢtirilmiĢ ürünlerin oluĢturulmasına, hizmetlerin sunulmasına olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca internet, alıcılar ve satıcılar arasında etkileĢim sağlayarak tüketicilerin ürün 

geliĢtirme aĢamasından itibaren sürece dahil edilerek farklı deneyimler yaĢamasını sağlamaktadır. Bu 

durum iĢletmelerin müĢteri odaklı olmalarını tüketicilerin ise istedikleri ürünleri elde etmelerini 

sağlamaktadır (Æakır ve Elden, 2010). 

Fiyatların Ucuz Olması 

Diğer yandan tüketicilere fiyat bakımından ek maliyet getirmemesi, aksine Ñoğu durumda daha ucuz 

olması tüketicilerin internetten alıĢveriĢi tercih etmelerine neden olarak gösterilen özelliklerdendir 

(Kırcova, 2012). 

Ürünleri KarĢılaĢtırabilme 

Tüketiciler internet aracılığı ile ürünleri ve özelliklerini kolay bir Ģekilde karĢılaĢtırabilmektedir. Bu 

sayede, gerektiğinde alternatif ürünleri satın alabilmektedirler. 

Ürün Geri Ġade Veya DeğiĢim Olanağı 

Tüketiciler ürünlerde bir sorun olması durumunda veya ürünler beklentilerini karĢılamadığı taktirde 

iade-değiĢim olanaklarını kullanabilmektedir. Bundan dolayı online alıĢveriĢ tüketici memnuniyetini 

yadsınamayacak seviyelere getirmektedir. 

Ürün Ġndirimlerini Takip Edebilme ve Kuponlar 

Tüketiciler yüzlerce markanın; Ñanta, ayakkabı, Ñocuk kıyafetleri, ev eĢyaları kategorilerinde indirim 

yapıldığında anında haberdar olabilmektedirler. Ayrıca, internetten alıĢveriĢte indirim  kupon kodları 

kullanarak ürünü ucuza alıp tasarruf sağlayabilmektedirler. 

 

4. METODOLOJĠ 

4.1. Örneklem 

ÆalıĢmanın ana materyalini, 2017 yılı Mart ayında Ġzmir Ġli Merkez ĠlÑede ikamet eden instagram 

kullanan ve instagramdan alıĢveriĢ yapan 384 kiĢiyle görüĢülerek elde edilen anket verileri 

oluĢturmaktadır. TÊĠK verilerine göre Ġzmir ilinin nüfusu 2017 yılında 4 279 677‘dir (Tuik, 2018). 

Ana kütle belirlendikten sonra örnek hacminin elde edilmesinde aĢağıdaki formül kullanılmıĢtır (BaĢ, 

2008): 

 

qptNd

qptN
n

**)1(*

***
22

2


  

n = Érnekleme alınacak birey sayısı,  

N = Hedef kitledeki birey sayısı (4 279 677),  

p = Ġncelenen olayın gerÑekleĢme olasılığı (0.50),  

q = Ġncelenen olayın gerÑekleĢmeme olasılığı (0.50),  

t = Standart normal dağılım değeri (1.96), 

d = Érnekleme hatası (0.05)‘dır. 

AraĢtırmada, %0,05 hata payı, %95 güven aralığında örnek hacmi 384 olarak belirlenmiĢtir. 

4.2. AraĢtırma Modeli 

Bu ÑalıĢmada, ‗Instagram Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma DavranıĢı Êzerine Etkisi‘ ölÑeği 

alt boyutlarının demografik özelliklerine göre farklı olup olmadığının belirlenmesi amaÑlanmıĢtır. 
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ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

          

 

    

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

   

 

 

 

  

  

 

 

   

  

      

 

  

  

 

 

  
 

 

  

  

    
 

 

  

  

 

  

 
 

 

  

  

      

  

  

      

  

 

4.3. AraĢtırmada Kullanılan Anket Formu ve Ölçek 

AraĢtırmada, anket yöntemiyle Ġzmir ilinde 384 kiĢiden veriler toplanmıĢtır. Anket formu 

oluĢturulurken, literatür taraması yapılarak kaynakÑa kısmında verilen literatürlerden yararlanılmıĢtır. 

Yüz yüze yapılan anket soruları 2 farklı bölümden oluĢmaktadır. Anketin ilk bölümü katılımcıların 

demografik bilgileri, ikinci bölümü ise; Y kuĢağındakilerin instagram kullanma sıklıkları ve 

instagramda harcadıkları zaman, instagramdaki iÑeriklere yorum yapıp yapmadıkları, instagramdan 

alıĢveriĢ yaptığı kategorilerden oluĢmaktadır. Ġkinci bölümde aynı zamanda, instagram 

uygulamalarının tüketicinin satın alma davranıĢı üzerine etkisini belirlemeye yönelik 13 adet ifade 

bulunmaktadır. Hazırlanan anket formundaki ölÑekle ilgili sorular iÑin 5‘li likert ölÑeği kullanılmıĢtır. 

5‘li likert ölÑeğinde değerlendirme; (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3)Karasızım, (4) 

Katılıyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum 

4.4. Verilerin Analizi 

AraĢtırmada veri analizi SPSS 22 paket programı kullanılarak ÑözümlenmiĢtir. Tüketicilerin 

‗Instagram Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma DavranıĢı Êzerine Etkisi‘ ölÑeği verilerine 

aÑımlayıcı faktör analizi uygulanmıĢtır. Analiz sonucuna göre; Faktör 1 Görsel imaj ve hizmet 

alabilme, Faktör 2 Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı, Faktör 3 Satıcı davranıĢı ve ünlü model 

kullanımı olarak adlandırılmıĢtır. Belirtilen üÑ alt boyuta iliĢkin yapılan güvenilirlik analizinde ortaya 

Ñıkan Cronbach‘s Alpha değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. Sonra, 

Kolmogorov Smirnov testi ile dağılımın normal olmadığına karar verilerek nonparametrik testlerden 

Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri yapılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

‗Instagram Uygulamalarının 

Tüketicinin Satın Alma DavranıĢı 

Êzerine Etkisi‘ ÉlÑeği Alt 

Boyutları 

- Görsel imaj ve hizmet 

alabilme  
- Tüketici beğenileri ve takipçi 

sayısı 

- Satıcı davranıĢı ve ünlü 

kullanımı 

-Demografik 

Ézellikler 

- Cinsiyet   

 - YaĢ 

- Medeni Durum 

-Eğitim    

 -Meslek   

 -Gelir 
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5.ARAġTIRMA ve BULGULAR 

Tablo 1. Tüketicilerin Demografik Ézellikleri  

f: Frekans, %=yüzde 

 

Tablo 1‘de, araĢtırmaya katılanların %46,9‘u kadın, %53,1‘i erkektir. Doğum tarihlerine bakıldığında 

en fazla %32,3 ile 1981-1984 tarihli grubunun olduğu görülmektedir. Tüketicilerin, %46,1‘i evli, 

%46,6‘sı bekar, %7,3‘ü ise boĢanmıĢtır.  

Katılımcıların aylık ortalama gelirlerine bakıldığında, %16,1‘i 1000 TL ve altı, %11,2‘si 1001-

1500TL, %15,6‘sı 1501-2000TL, %24,0‘ı 2001-2500TL, %11,2‘si 2501-3000TL, %13,5‘i 3001-

3500TL, %8,4‘ü 35001TL ve üzeri gelire sahip olduğu görülmektedir. Mesleğe göre; %45,3‘ü memur, 

%27,6‘sı iĢÑi, %20,3‘ü serbest meslek, %3,1‘i özel sektör, %3,7‘si öğrencidir. Eğitim durumu 

incelendiğinde, %11,7‘sinin ilköğretim, %39,1‘inin ortaöğretim, %42,4‘ünün lisans, %6,8‘inin 

lisansüstü mezunu olduğu tespit edilmiĢtir. 

 
Grafik 1. Y kuĢağındakilerin Instagram Kullanma Sıklıkları (%) 

 

Grafik 1‘de, ankete katılanların, %93,5‘inin hergün ınstagramı kullandığı tespit edilmiĢtir. 

Grafik 2. Y kuĢağındakilerin Instagramdaki ĠÑeriklere Yorum Yapıp Yapmadıkları (%) 

0 20 40 60 80 100

Her gün

Haftalık

Aylık

93,5 

5,4 

1,1 

Cinsiyet f % YaĢ f % 

Kadın 180 46,9 1981-1984 124 32,3 

Erkek 204 53,1 1985-1988 112 29,2 

Toplam 384 100,0 1989-1992 88 22,9 

Meslek  f  % 1993-1996 42 10,9 

Memur 174 45,3 1997-1999 18 4,7 

ĠĢÑi 106 27,6 Toplam 384 100,0 

Serbest Meslek 78 20,3    

Ézel sektör 12 3,1 Medeni hal  f  % 

Éğrenci 14 3,7 Evli 177 46,1 

Toplam 384 100,0 Bekar 179 46,6 

Gelir  f  % BoĢanmıĢ 28 7,3 

1000 TL ve altı 62 16,1 Toplam 384 100,0 

1001-1500 TL 43 11,2    

1501-2000 TL 60 15,6 Eğitim durumu  f  % 

2001-2500 TL 92 24,0 Ġlköğretim 45 11,7 

2501-3000 TL 43 11,2 Ortaöğretim 150 39,1 

3001-3500 TL 52 13,5 Lisans 163 42,4 

3501 TL ve üzeri 32 8,4 Lisansüstü 26 6,8 

Toplam 384 100,0 Toplam 384 100,0 
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Ankete katılan, Y kuĢağındaki kiĢilerin, %66,3‘ü ınstagramda yer alan iÑeriklere yorum yaptıklarını 

belirtirken, %33,7‘si yapmadıklarını belirtmiĢtir. 

Grafik 3. Y kuĢağındakilerin Instagramda Harcadıkları Zaman

 

Ankete katılan, Y kuĢağındaki kiĢiler, Instagram da günde ortalama kaÑ saat harcıyorsunuz? sorusuna 

%10,2‘si 1 saatten az, %68,8‘i 1-2 saat, %19,3‘ü 3-4 saat arası, %1,7‘si 5 saat ve üzeri cevabını 

vermiĢtir. 

Grafik 4. Y kuĢağındakilerin Instagramdan AlıĢveriĢ yaptığı kategoriler (%) 
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Ankete katılan Y kuĢağındaki kiĢilerin (grafik 4) instagramdan alıĢveriĢ yaptığı katogoriler sırasıyla; 

kıyafet (%85,7), ayakkabı (%65.4), takı(53,1), saat(48,2), Gözlük(21,3), mutfak eĢyası(14,3), 

kozmetik(%2.5)‘dir. 

 

 

Tablo 15. IUTSADÊE ÉlÑeği KMO ve Bartlett SonuÑları 

Kasiser Meyer Olkin (KMO) 0,841 

 

Bartlett Sphericity Testi 

                        

χ² (Ki – Kare)  2483,533 

Sd (Serbestlik 

derecesi) 
78 

P (Olasılık) 0,000* 

*0,001 anlamlılık düzeyi 

ÆalıĢmada, Instagram Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma DavranıĢı ölÑeği verilerine faktör 

analizi uygulanmıĢtır. Bunun öncesinde veri setinin faktör analizi iÑin uygun olup olmadığı KMO ve 

Barlett testi ile sınanmıĢtır. Kaiser-Meyer Olkin (KMO) testinin sonucu 0,841 bulunmuĢtur. Test 

sonucunun 0,50‘den büyük olması faktör analizine devam edilebileceği anlamına gelmektedir 

(ġencan, 2005). χ²:  2483,533, d:78,  P<0,001 (Tablo 2). 

 

Tablo 3. IUTSADÊE ÉlÑeği Varyans AÑıklama 

 

Tablo 

3‘de 

IUTSAD

ÊE 

ölÑeğine 

bakıldığın

da,  faktör 

1‘in 

varyansın 

%31,054‘

ünü, 

faktör 

2‘nin 

varyansın  

%19,214‘

ünü, 

faktör 

3‘ün 

varyansın  

%14,309‘unu aÑıkladığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktör 

BaĢlangıç özdeğerleri Toplam faktör yükleri (DöndürülmüĢ) 

Toplam 
Açıklanan 

varyans (%) 
Birikimli Toplam 

Açıklanan 

varyans (%) 
Birikimli 

1 5,433 41,796 41,796 4,037 31,054 31,054 

2 1,782 13,705 55,500 2,498 19,214 50,268 

3 1,180 9,076 64,577 1,860 14,309 64,577 

4 ,888 6,829 71,405    

5 ,659 5,069 76,475    

6 ,592 4,554 81,028    

7 ,559 4,301 85,329    

8 ,458 3,523 88,852    

9 ,430 3,307 92,159    

10 ,411 3,158 95,316    

11 ,262 2,012 97,329    

12 ,190 1,460 98,789    

13 ,157 1,211 100,000    
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Grafik 5. IUTSADÊE ölÑeği öz değerlerin Screet grafikle gösterilmesi 

 

 

Tablo 4. Instagram Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma DavranıĢı Êzerine Etkisi ÉlÑeği Alt 

Boyutları 

 

Faktör Ġfadeler Faktör Yükleri Cronbach’s Alpha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktör 1 

Instagramda hazır giyim satan kiĢilerin 

veya iĢletmelerin ürünlerinin fotoğrafları 

yüksek kalite ve Ñözünürlükte ÑekilmiĢ 

olmalıdır 

 

 

,661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

              0,892 

Instagramda hazır giyim satan kiĢiler 

veya iĢletmeler ürünlerle ilgili videolar 

Ñekilmeli 

 

,609 

Instagramda hazır giyim satan kiĢiler 

veya iĢletmeler ürünler hakkında ayrıntılı 

bilgi vermeli 

 

,834 

Instagramda giyisi alırken manken 

üzerindeki halini görmek isterim 

 

,871 

Instagramda hazır giyim satan butiklerin 

kapıda ödemesi olmalı 

 

,837 

Instagramda hazır giyim satan kiĢilerin 

veya iĢletmelerin ürün iadesi veya 

değiĢimi olmalı 

 

,811 

Instagramda hazır giyim satan kiĢilerin 

veya iĢletmelerin hızlı teslimatı olmalı 

 

,506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktör 2 

Instagramda hazır giyim satan kiĢilerin 

veya iĢletmelerin takipÑi sayısının fazla 

olmasına bakarım 

 

0,828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             0,740 

Instagramda hazır giyim satan kiĢilerin 

veya iĢletmelerin beğenilerinin fazla 

olmasına bakarım 

 

0,761 

Instagramda hazır giyim satan kiĢilerin 

veya iĢletmelerin tanınmıĢ kiĢiler 

tarafından takip edilmesi önemlidir 

 

0,722 

Instagramda hazır giyim satan kiĢilerin 

veya iĢletmelerin ürünlerinin altındaki 

yorumlara bakarım 

 

0,579 

 

 

 

 

 

 

Faktör 3 

Instagramda hazır giyim satan kiĢilerin 

veya iĢletmelerin paylaĢtığı ürünü bir 

ünlünün üstünde görürsem alırım 

    

0,790 

 

 

 

 

 

0,661 

Instagramda hazır giyim satan kiĢilerin 

veya iĢletmelerin bana hızlı bir Ģekilde 

dönüĢ yapması ve resimler altında sorulan 

sorulara cevap verip vermediğine bakarım 

 

 

 

0,812 

 

Tüketicilerin Instagram Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma DavranıĢı Êzerine Etkisi ÉlÑeği 

verilerine aÑımlayıcı faktör analizi yapılması neticesinde 3 alt boyut elde edilmiĢtir. Faktör 1 Görsel 

imaj ve hizmet alabilme, Faktör 2 Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı, Faktör 3 Satıcı davranıĢı ve 
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ünlü model kullanımı olarak adlandırılmıĢtır. Belirtilen üÑ faktör iÑin Cronbach‘s Alpha değerleri 

0,50‘nin üzerinde tespit edilmiĢtir. Faktör analizi sonucu toplam varyansın %64,57‘sini aÑıklayan 3 

faktör elde edilmiĢtir. Tüketicilerin IUTSADÊE ÉlÑeğinin tümü iÑin Cronbach‘s Alpha değeri 0,875 

olarak bulunmuĢtur.  

Faktör 1‘in 7 maddeden oluĢtuğu ve bu boyut altında yer alan maddelerin faktör yük değerlerinin 

0,506 ile 0,871 arasında değiĢtiği, Faktör 2‘nin 4 maddeden oluĢtuğu faktör yük değerlerinin 0,579 ve 

0,828, Faktör 3‘ün 2 maddeden oluĢtuğu faktör yük değerlerinin 0,790 ve 0,812‘den oluĢtuğu tespit 

edilmiĢtir.  

 

Tablo 5. Instagram Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma DavranıĢı Êzerine Etkisi (IUTSADÊE) 

ÉlÑeği Alt Boyutlarına ĠliĢkin Kolmogorov-Smirnov Test SonuÑları 

 
 F1 F2 F3 

N 384 384 384 

Normal Parametersa,b 
Mean 28,6719 15,4323 7,6224 

Std. Deviation 6,49295 3,57692 2,24844 

Most Extreme Differences 

Absolute ,165 ,152 ,223 

Positive ,165 ,101 ,145 

Negative -,161 -,152 -,223 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,231 2,971 4,369 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

 

H0= Y kuĢağındaki kiĢilerin IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutları normal dağılım göstermektedir.  

H1= Y kuĢağındaki kiĢilerin IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutları normal dağılım göstermemektedir 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi p< 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. BaĢka bir ifadeyle Y 

kuĢağındaki kiĢilerin IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarının normal dağılıma sahip olmadığı tespit 

edilmiĢtir. 

IUTSADÊE ölÑeğinin üÑ alt boyutuna; cinsiyet, yaĢ, medeni durum, eğitim, meslek ve gelire göre 

nonparametrik testlerden, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi yapılmıĢtır.  

 

 

 

Tablo 6. Cinsiyete göre, IUTSADÊE ÉlÑeğinin Alt Boyutları ĠÑin Mann-Whitney U Testi 

 F1 F2 F3 

Mann-Whitney U 16438,500 14427,500 18328,500 

Wilcoxon W 37348,500 30717,500 39238,500 

Z -1,779 -3,648 -,030 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,075 ,000 ,976 

 

H0= Y kuĢağındaki kiĢilerin cinsiyete göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin ifadelerinde 

farklılık yoktur. 

H1= Y kuĢağındaki kiĢilerin cinsiyete göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin ifadelerinde 

farklılık vardır 
H1a= Y kuĢağındaki kiĢilerin cinsiyete göre,  ‗Görsel imaj ve hizmet alabilme‘ alt boyutuna iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır. 

H1b= Y kuĢağındaki kiĢilerin cinsiyete göre,  ‗Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı‘ alt boyutuna iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır. 
H1c= Y kuĢağındaki kiĢilerin cinsiyete göre,  ‗Satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı‘ alt boyutuna 

iliĢkin ifadelerinde farklılık vardır 

Yapılan Mann Whitney U testine göre, tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı (F2) alt boyutunun 

cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir. Kadınların Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı 

boyutu ortalamalarının (211,78) erkeklere göre (170,65) daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 6‘da görüldüğü gibi p>0,05 olduğundan hipotez H1a, hipotez H1c reddedilmiĢtir. Bununla 

beraber p˂0,05 olduğundan hipotez H1b desteklenmiĢtir. 

 

Tablo 7. YaĢa göre Y kuĢağındaki kiĢilerin IUTSADÊE ÉlÑeğinin Alt Boyutlarına ĠliĢkin Kruskal 

Wallis Testi  

 

 

F1 F2 F3 

Chi-Square 6,210 1,124 15,029 

df 4 4 4 

Asymp. Sig. ,184 ,890 ,005 

 

H0= Y KuĢağındaki kiĢilerin yaĢa göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin ifadelerinde 

farklılık yoktur. 

H2= Y KuĢağındaki kiĢilerin yaĢa göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin ifadelerinde 

farklılık vardır. 

H2a= Y kuĢağındaki kiĢilerin yaĢa göre ‗Görsel imaj ve hizmet alabilme‘ alt boyutuna iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır. 

H2b= Y kuĢağındaki kiĢilerin yaĢa göre, ‗Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı‘ alt boyutuna iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır 

H2c= Y kuĢağındaki kiĢilerin yaĢa göre, ‗Satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı‘ alt boyutuna iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır 

Tablo 7‘de görüldüğü gibi p˂0,05 olduğundan hipotez H2c desteklenmiĢtir. p> 0,05 olduğundan 

hipotez H2a, H2b red edilmiĢtir.  

Kruskal Wallis testine göre, satıcı davranıĢı ve ünlü kullanımı alt boyutunun yaĢa göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiĢtir. 1993-1996 doğumlu genÑ yaĢ grubunun (234,80) ortalamalarının diğer yaĢ 

gruplarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 8. Eğitime göre göre Y KuĢağındaki KiĢilerin IUTSADÊE  Alt Boyutlarına ĠliĢkin Kruskal 

Wallis Testi  

 F1 F2 F3 

Chi-Square 2,094 3,979 1,069 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. ,553 ,264 ,785 

                 

H0= Y kuĢağındaki kiĢilerin eğitime göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin ifadelerinde 

farklılık yoktur. 

 H3= Y kuĢağındaki kiĢilerin eğitime göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin ifadelerinde 

farklılık vardır. 

H3a= Y kuĢağındaki kiĢilerin eğitime göre ‗Görsel imaj ve hizmet alabilme‘ alt boyutuna iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır. 

H3b= Y kuĢağındaki kiĢilerin eğitime göre, ‗Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı‘ alt boyutuna iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır 

H3c= Y kuĢağındaki kiĢilerin eğitime göre, ‗Satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı‘ alt boyutuna 

iliĢkin ifadelerinde farklılık vardır 

Tablo 8‘de görüldüğü gibi p > 0,05 olduğundan hipotez H3a, H3b, H3c red edilmiĢtir.  

Tablo 9. Medeni Duruma göre Y KuĢağındaki KiĢilerin IUTSADÊE ÉlÑeğinin Alt Boyutlarına ĠliĢkin 

Kruskal Wallis Testi 
 F1 F2 F3 

Chi-Square 1,863 7,559 6,566 

df 2 2 2 

Asymp. Sig. ,394 ,023 ,038 

 

H0= Y kuĢağındaki kiĢilerin medeni duruma göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin 

ifadelerinde farklılık yoktur. 

 H4= Y kuĢağındaki kiĢilerin medeni duruma göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır. 
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H4a= Y kuĢağındaki kiĢilerin medeni duruma göre ‗Görsel imaj ve hizmet alabilme‘ olması alt 

boyutuna iliĢkin ifadelerinde farklılık vardır. 

H4b= Y kuĢağındaki kiĢilerin medeni duruma göre, ‗Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı‘ alt boyutuna 

iliĢkin ifadelerinde farklılık vardır. 

H4c= Y kuĢağındaki kiĢilerin medeni duruma göre, ‗Satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı‘ alt 

boyutuna iliĢkin ifadelerinde farklılık vardır. 

 

Tablo 9‘da görüldüğü gibi p˂0,05 olduğundan hipotez H4b, H4c desteklenmiĢtir. p> 0,05 olduğundan 

hipotez H4a red edilmiĢtir.  

Kruskal Wallis testine göre, tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı, satıcı davranıĢı ve ünlü kullanımı alt 

boyutunun medeni duruma göre farlılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Tüketici beğenileri & takipÑi 

sayısı (208,82)  ve satıcı davranıĢı ve ünlü kullanımı (207,72)  alt boyutlarına göre bekarların 

ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

Tablo 10. Mesleğe göre Y  KuĢağındaki KiĢilerin IUTSADÊE ÉlÑeğinin Alt Boyutlarına ĠliĢkin 

Kruskal Wallis Testi 
 F1 F2 F3 

Chi-Square 7,471 3,568 6,414 

df 4 4 4 

Asymp. Sig. ,113 ,468 ,170 

 

H0= Y kuĢağındaki kiĢilerin mesleğe göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin ifadelerinde 

farklılık yoktur. 

H5= Y kuĢağındaki kiĢilerin mesleğe göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin ifadelerinde 

farklılık vardır. 

H5a= Y kuĢağındaki kiĢilerin mesleğe göre ‗Görsel imaj ve hizmet alabilme‘ alt boyutuna iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır. 

H5b= Y kuĢağındaki kiĢilerin mesleğe göre, ‗Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı‘ alt boyutuna iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır. 

H5c= Y kuĢağındaki kiĢilerin mesleğe göre, ‗Satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı‘ alt boyutuna 

iliĢkin ifadelerinde farklılık vardır. 

 

Tablo 10‘da görüldüğü gibi p > 0,05 olduğundan hipotez H5a, H5b, H5c red edilmiĢtir.  

 

Tablo 11. Gelire göre Y KuĢağındaki KiĢilerin IUTSADÊE ÉlÑeğinin Alt Boyutlarına ĠliĢkin Kruskal 

Wallis Testi 
 F1 F2 F3 

Chi-Square 13,423 4,142 5,280 

df 6 6 6 

Asymp. Sig. ,037 ,657 ,508 

 

H0= Y kuĢağındaki kiĢilerin gelir durumuna göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin 

ifadelerinde farklılık yoktur. 

H6= Y kuĢağındaki kiĢilerin gelir durumuna göre, IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin 

ifadelerinde farklılık vardır. 

H6a= Y kuĢağındaki kiĢilerin gelir durumuna göre ‗Görsel imaj ve hizmet alabilme‘  alt boyutuna 

iliĢkin ifadelerinde farklılık vardır. 

H6b= Y kuĢağındaki kiĢilerin gelir durumuna göre, ‗Satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı‘ alt 

boyutuna iliĢkin ifadelerinde farklılık vardır 

H6c= Y kuĢağındaki kiĢilerin gelir durumuna göre, ‗Satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı‘ alt 

boyutuna iliĢkin ifadelerinde farklılık vardır 

 

Tablo 11‘de görüldüğü gibi p˂0,05 olduğundan hipotez H6a desteklenmiĢtir. p>0,05 olduğundan 

hipotez H6b, H6c red edilmiĢtir 

Kruskal Wallis testi sonucu ortaya Ñıkan ‗Görsel imaj ve hizmet alabilme‘ alt boyutuna iliĢkin 

betimsel istatistiklere göre, 3501TL ve üzeri gelire sahip olanların ortalamalarının (219,11) diğer gelir 

gruplarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 
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SONUÇ 

Günümüzde sosyal medya platformlarının kullanımı gitgide artıĢ göstermiĢtir ve farklı sektörlerde 

faaliyet gösteren firmalar bundan etkilenerek kendilerine uygun olan sosyal medya platformlarından 

sosyal medya hesaplarını oluĢturmuĢlardır. Satıcılar oluĢturdukları sosyal medya hesaplarını doğru 

kullanabildikleri taktirde geleneksel yöntemlere göre yoğun mağaza trafiğinden kaÑınma, zaman 

tasarrufu, uygun fiyat, ÑeĢitli ürünler ve 7 gün 24 saat istedikleri ürünlere ulaĢabilmesi aÑısından 

avantajlar sağlayan tüketicilere daha cazip gelen online satıĢtan daha fazla kazanÑ sağlayabilirler. 

Satıcılar, sosyal medya da pazarlama talebini arttırabilmek ve hedef kitleye ulaĢabilmek iÑin öncelikle 

tüketicilerin istek ve ihtiyaÑlarını belirlemeli ve ona göre iÑerik oluĢturmalıdır. 

Ankete katılanların neredeyse tamamına yakını her gün instagramı kullandığı ve yarısından fazlasının 

ise instagramda yer alan iÑeriklere yorum yaptıkları belirlenmiĢtir. Katılımcıların büyük 

Ñoğunluğunun instagram‘da günde ortalama 1-2 saat vakit geÑirdiği tespit edilmiĢtir. Tüketicilerin, 

instagramdan yaptığı alıĢ veriĢ kategorileri incelendiğinde ilk sırada kıyafet, son sırada ise kozmetiğin 

geldiği tespit edilmiĢtir.  

ÆalıĢmada yapılan faktör analizinden elde edilen sonuÑlara göre ‗Tüketicilerin Instagram 

Uygulamalarının Tüketicinin Satın Alma DavranıĢı Êzerine Etkisi‘ ölÑeğinde en önemli faktör 

―Görsel imaj ve hizmet alabilme‖ ikinci faktör ―Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı‖ ve üÑüncü faktör 

ise ―Satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı‖ olarak bulunmuĢtur. Cinsiyete göre bu alt boyutlarla 

ilgili ifadeler incelendiğinde, erkeklerin ve kadınların her ikisinin de; Görsel imaj ve hizmet alabilme, 

Satıcı davranıĢı ve ünlü model kullanımı ile ilgili görüĢlerinde farklılık göstermediği,  tüketici 

beğenileri ve takipÑi sayısının göre farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir. Kadınların bir ürünü satın 

alırken Tüketici beğenileri ve takipÑi sayısına erkeklerden daha fazla dikkat ettiği belirlenmiĢtir. 

1993-1996 doğumlu genÑ yaĢ grubunun ürünleri satın alırken diğer yaĢ gruplarına göre Satıcı 

davranıĢı ve ünlü kullanımına daha fazla dikkat ettiği ortaya konmuĢtur. GenÑ yaĢtaki kiĢilerin 

beğenilme arzusu olduğu iÑin kendilerine rol model olarak ünlü kiĢileri seÑtiği ve bu nedenle ünlü 

kullanımını önemli buldukları Ģeklinde yorumlanabilir. Eğitime ve mesleğe göre Y kuĢağındaki 

kiĢilerin IUTSADÊE ölÑeğinin alt boyutlarına iliĢkin ifadelerinde farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Kruskal Wallis testine göre, tüketici beğenileri ve takipÑi sayısı, satıcı davranıĢı ve ünlü kullanımı alt 

boyutunun medeni duruma göre farlılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Bekarların ‗Tüketici beğenileri & 

takipÑi sayısı‘ ve ‗satıcı davranıĢı & ünlü kullanımına‘ evli ve boĢanmıĢlara göre daha önem verdiği 

tespit edilmiĢtir.  

Gelir seviyesi en yüksek olan kiĢilerin ‗Görsel imaj ve hizmet alabilme‘ alt boyutuna diğer gelir 

gruplarına göre daha önem verdiği görülmektedir. 

SonuÑ olarak, internet kullanımının yaygınlaĢması sosyal medya platformlarını bir iletiĢim aracı 

olarak karĢımıza ÑıkarmıĢtır. ÆalıĢmada, internet ve teknolojiyi Ñok yaygın kullanan Y kuĢağının 

sosyal medya platformlarından olan instagram uygulamalarında bir ürünü satın alırken en fazla hangi 

ürün grubunu tercih ettiği ve uygulamalarda nelere dikkat ettiği konusunda satıĢ yapan kiĢilere ve 

iĢletmelere fikirler vererek politikalarını oluĢturmaları sağlanacaktır. 
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ÖZET 

Teknoloji ile iÑ iÑe olan tüketiciler sürekli olarak internette gezinmekte, telefonlarını 

ellerinden bırakmamakta ve sosyal medyada olup bitenden sürekli haberdar olmak 

istemektedirler. Tüketicilerin sosyal medya ile bu güÑlü iliĢkileri bir süre sonra sosyal medya 

korkularına dönüĢebilmektedir. Sosyal medyadaki geliĢmeleri kaÑırma korkusu bu 

korkulardan birisidir. Tüketiciler, bir ürün ya da hizmet ile ilgili kıtlık algısı hissettikleri 

anda sosyal medyadaki geliĢmeleri kaÑırma korkusunu daha fazla hissedebilmektedirler. Bu 

fobi, tüketicilerin iÑgüdüsel alıĢveriĢ davranıĢlarının da bir nedeni olabilmektedir. ÆalıĢmada 

kıtlık algısının sosyal medyadaki geliĢmeleri kaÑırma korkusuna ve bu korkunun iÑgüdüsel 

alımlara etkisini tespit etmek amaÑlanmıĢtır. Bu amaÑla Bandırma il merkezinde bulunan 

öğrencilerle yüz yüze anket uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuÑlar doğrultusunda kıtlık 

algısının FoMO üzerinde ve FoMO‘nun iÑgüdüsel alımlar üzerinde pozitif yönde anlamlı 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kıtlık Algısı, Sosyal Medyadaki GeliĢmeleri KaÑırma Korkusu, 

ĠÑgüdüsel AlıĢveriĢ. 

THE EVALUATION FoMO’s INFLUENCE ON IMPULSIVE BUYING BY SELF 

DETERMINATION THEORY  

ABSTRACT 

In the age of technology, consumers are constantly browsing the internet and want to be 

aware of everything in social media. This powerful relationship of consumers with social 

media may soon turn into social media fears. The fear of missing out (FoMO) is one of these 

fears. Consumers may feel FoMO when they perceive scarcity. This fear can affect consumer 

behavior and cause impulsive consuption. In this study, it was aimed to determine the effects 

of perceived scarcity on FoMO and the effects of this fear on impulsive buying. For this 

purpose, face-to-face surveys were conducted with studensts in the city of Bandırma. 

According to the results, it was found that there is a positive effect of perceived scarcity on 

FoMo and FoMO on impulsive buying.   

Keywords: Perceived Scarcity, Fear of Missing Out, Impulsive Buying. 

 

1. GĠRĠġ ve ÇALIġMANIN AMACI 

Günümüzde, teknolojik geliĢmelerle birlikte sosyal medya kullanımı günlük faaliyetlerimizin 

önemli bir parÑası haline gelmiĢtir. Sosyal medya kullanımının artması hayatı kolaylaĢtırsa 

da bazı psikolojik sorunları da beraberinde getirebilmektedir (Akıllı ve Gezgin, 2016: 52). 

Psikolojik sorunlardan en Ñok yaĢananlardan birisi sosyal medyadaki geliĢmeleri kaÑırma 

korkusu (fear of missing out) olarak karıĢımıza Ñıkmaktadır (Gökler vd., 2015). Bu fobiyi 

yoğun yaĢayan kiĢiler, sürekli olarak baĢkalarının kendisinden daha kaliteli bir yaĢama sahip 

olduğunu düĢünebilmektedirler. Pazarlama literatüründe de bu korkunun firmalar tarafından 

ÑeĢitli Ģekillerde tetiklendiği söylenebilir. Firmaların ürün ve hizmetlerin kıt olduğu yönünde 

bir algı oluĢturularak tüketicilerde geliĢmeleri kaÑırma korkusu oluĢturmaları da bu yollardan 

birisidir (Hodkinson, 2016). Kıtlık algısı hisseden tüketiciler, baĢkalarının alıĢveriĢ 

deneyimlerini sosyal medyada paylaĢtıklarını gördükleri zaman bu deneyimlerden mahrum 

kaldıkları korkusuna kapılabilmektedirler. Böyle bir kaygı ortamında bireylerin sosyal 

medya kullanımını kontrol edememe durumları da kaÑınılmaz hale gelir (Ozan ve OdabaĢı, 

2015: 167). Bu kontrolsüzlük tüketim davranıĢlarına da farklı Ģekillerde yansıyabilmektedir. 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

945 

FoMO etkisiyle tüketicilerin iÑgüdüsel alımlarını arttırmaları da bu kontrolsüzlüğün 

sonuÑlarından biri olarak görülmektedir. FoMO‘nun tüketime ve dolayısıyla da iÑgüdüsel 

alıĢveriĢe yansımasını değerlendirmenin son derece önem taĢıdığı düĢünülmektedir. Bu 

kavramın önemi ve davranıĢlarımıza etkisi yıllardır bilinmesine rağmen, genel anlamda ilk 

olarak JWT (J.Walter Thompson Intelligence) raporu ve pazarlama literatüründe ise Dan 

Herman (2012) ÑalıĢması ile gündeme gelmiĢ ve son zamanlardaki ÑalıĢmaların da ilgi odağı 

haline gelmeye baĢlamıĢtır (Marie ve Grybs, 2013; Rifkin vd., 2015; Hodkinson, 2016; 

Hayran vd., 2016-2017). Ancak pazarlama alan yazında yapılan ÑalıĢmaların artmakla 

birlikte hala son derece az sayıda olduğu tespit edilmiĢtir. Yapılan ÑalıĢmalar bir bütün 

olarak değerlendirildiğinde ise literatürde boĢluk olduğu düĢünülmektedir. Bu boĢluklardan 

birisi ve belki de en önemlisinin bu fobinin bir kurama dayandırılmamıĢ olmasıdır.   

Énemli etkilerinden dolayı bu ÑalıĢmanın amacı, kıtlık algısının FoMO‘ya ve FoMO‘nun 

iÑgüdüsel alımlara etkisini belirlemektir. Ayrıca kıtlık algısı değiĢkeni, öz-belirme kuramına 

dayandırılarak aÑıklanmaya ÑalıĢılmıĢtır. ÆalıĢmanın FoMO‘nun tüketime yansıması 

hakkında bilgi vereceği ve mevcut yazındaki boĢluğu gidereceği düĢünülmektedir. ÆalıĢma 

bu yönü ile uygulamacılar ve iĢletmeler aÑısından ÑeĢitli öneriler sunmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

ÆalıĢmanın uygulama kısmında tüketicilerin bu fobinin etkisi ile internetten birÑok ürün ve 

hizmet alabilecekleri sebebiyle, hizmet grubu seyahat hizmeti olarak sınırlandırılmıĢtır. 

Dolayısıyla geliĢmeleri kaÑırma korkusu sonucunda seyahat hizmetinden yararlanmak 

isteyen ya da seyahati kaÑırma korkusu yaĢayan tüketicilerle yüz yüze anket ÑalıĢması 

yapılmıĢtır. Anket, Bandırma 17 Eylül Êniversitesinde öğrenim gören ve FoMO davranıĢı 

sergilediğini kabul eden 223 öğrenciye kolayda örnekleme yoluyla uygulanmıĢtır. Ancak 

ÑalıĢma uygulanmadan önce tüketiciye FoMO ile ilgili kısa bir bilgi verilmiĢ ve FoMO 

olduğunu düĢünenlerle anket ÑalıĢması yapılmıĢtır. AraĢtırma, zaman ve maliyet kısıtı göz 

önünde bulundurularak sınırlı bir örneklem üzerinden sadece ölÑeklerin değerlendirmesi iÑin 

uygulanmıĢtır. Ancak FoMO kavramının motivasyonları ile ilgili henüz yeterli bilinirliğe 

sahip olunmadığı ve tüketicilerin bu kavramı kötü olarak algıladıkları fark edilmiĢtir.  

Dolayısıyla bu fobinin etkisi ile tüketen kiĢilere ulaĢmada zorluklar yaĢanmıĢtır. Ġlerleyen 

zamanlarda yapılacak ÑalıĢmalarda da bu durumun bir kısıt olarak karĢımıza Ñıkacağı 

düĢünülmektedir. 

AraĢtırmada, geliĢmeleri kaÑırma korkusu iÑin Przybylski vd., 2013 ve  Gökler vd., 2016 

ölÑeğinden yararlanılmıĢtır. ÉlÑekteki ifadeler, tüketim davranıĢına ve dolayısıyla da 

deneyimleri kaÑırma korkusuna uyarlanmıĢtır. Bu ölÑekte tüketim davranıĢına uyarlanabilen 

ifadeler: ―BaĢkaları daha doyurucu ürün/hizmet ya da deneyimler aldıklarında 

korkarım‖,―ArkadaĢlarım daha doyurucu deneyimlere sahip olduklarında korkarım‖, 

―ArkadaĢlarımın neler yaptığını, aldığını ve hangi deneyimleri yaĢadığını bilmediğimde 

kaygı hissederim‖, ―Bazen tüketim ya da alıĢveriĢ davranıĢı ile ilgili neler olup bittiğini takip 

etmek iÑin fazla zaman harcayıp harcamadığımı merak ederim‖, ―Ġyi bir alıĢveriĢ deneyimi 

yaĢadığımda bunun detaylarını online olarak paylaĢmak benim iÑin önemlidir‖ ve ―Tatile 

Ñıktığımda bile arkadaĢlarımın ne yaptığını, neler aldığını ve hangi deneyimi yaĢadığını takip 

etmeye devam ederim‖ Ģeklindedir. ―ArkadaĢlarımın ben yokken eğlendiklerini 

öğrendiğimde endiĢelenirim‖, ―ArkadaĢlarımın aralarındaki muhabbetleri bilmek benim iÑin 

önemlidir‖, ―ArkadaĢlarımla buluĢmak iÑin bir fırsatı kaÑırmıĢ olmak canımı sıkar‖ ve 

―PlanlanmıĢ bir toplanmayı kaÑırmak canımı sıkar‖ ifadeleri ise tüketime tam olarak 

uyarlanamadığından nihai ÑalıĢmada ölÑek ifadesi olarak kullanılmamıĢtır. Ayrıca ölÑek 

ifadesi olarak kullanılmamaları gerektiği kararı pre-teste de dayandırılmıĢtır. 20 kiĢi ile 

yapılan ön test sonucunda bu ifadelerin tüketime uyarlanmıĢ olmalarına rağmen Ñok iyi 

anlaĢılamadıkları ve diğer ifadelerden Ñok ayrıĢtıkları görülmüĢtür. 

DıĢsal bir güdü olarak kıtlık algısı Byun ve Sternquist (2011) ve iÑgüdüsel satın alma 

davranıĢı Weun vd. (1997) tarafından geliĢtirilen ölÑekler TürkÑe‘ye uyarlanarak 
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ölÑülmüĢtür. Pilot ÑalıĢma sonrasında ifadelere son Ģekli verilmiĢtir. AraĢtırma modeli ġekil 

1‘de görüldüğü gibidir: 

 

 

 

 

ġekil 1: Éz Belirleme Kuramına Dayandırılan FoMO Modeli 

Kıtlık algısı, tüketicide ürünü kaÑırmamak adına aciliyet duygusu oluĢturma amacı ile 

oluĢturulan bir algıdır (Lee ve Mukherjee, 2011). Bu algı, tüketicilerde bir ürünün 

bulunurluğu ile ilgili kaygıları da arttırmaktadır. Bu kaygı tüketicilerde ilerde bulamama 

korkusundan dolayı söz konusu ürünü almaya ve baĢkaları almadan önce alma yönünde 

hareket etmeye yönlendirmektedir (Byun ve Sternquist, 2011). Dolayısıyla tüketicide kıtlık 

algısı arttıkÑa sosyal medyadaki geliĢmeleri kaÑırma korkusu da artar (Hodkinson, 2016; 

Dan Herman, 2012). Tüketiciler bu korkunun etkisi ile sosyal medya ortamlarında baĢkaları 

tarafından paylaĢılan tatil deneyimlerini gördükleri zaman kendilerini bu deneyimi 

yaĢamaktan mahrum kalmıĢ hissedebilirler. GeliĢmeleri kaÑırma korkusu tüketim 

davranıĢlarını etkilemektedir (Barnes, 2017: 36). Bu bağlamda bu fobi iÑgüdüsel alımları 

etkileyebilmektedir. Ġlgili hipotezler:  

H1: Kıtlık algısı sosyal medyadaki geliĢmeleri kaÑırma korkusunu pozitif yönde etkiler. 

H2: Sosyal medyadaki geliĢmeleri kaÑırma korkusu iÑgüdüsel alımları pozitif yönde etkiler, 

Ģeklindedir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

3.1. Demografik Özellikler 

Cevaplayıcıların demografik özellikleri Tablo 1‘de gösterilmiĢtir.  

Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik Ézellikleri 

Gelir Frekans  % Cinsiyet Frekans  % 

1000 TL‘den az 168 75,3 Erkek 83 37,2 

1000-3000 44 19,7 Kadın 140 62,8 

3001 TL'den Ñok 11 4,9 YaĢ Frekans  % 

Medeni Durum Frekans  % 18-21 137 61,4 

Evli 84 37,7 22-25 66 29,6 

BekÍr 139 62,3 25 üstü 20 9,0 

Toplam 223 100   100 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılanların Ñoğu 1000 TL‘den az gelirli (% 75.3), 

bekar (% 62.3), kadın ( % 62.8) ve 18-21 yaĢ aralığında (% 61.4) olan öğrencilerden 

oluĢmaktadır.  

3.2. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Bu ÑalıĢmada hipotezleri test edebilmek iÑin yapısal eĢitlik modeli uygulanmıĢtır. AraĢtırma 

kapsamında kullanılan ölÑeklerin güvenilirliği iÑin Alfa katsayısından faydalanılmıĢ ve bu 

değerin en az 0,70 olması dikkate alınmıĢtır. GeÑerlilik analizleri de gerekli olup geÑerliliği 

belirlemede yapı geÑerliliğini ifade eden uyum-yakınsak ve ayırma-ıraksak geÑerliliği 

kullanılmıĢtır. Yakınsak geÑerliliğinde gerekli koĢul, yapılara ait güvenirlik değerleri 0,70‘i 

ve ölÑme modelindeki her yapının AVE (average variance extracted) değerlerinin 0,50‘yi 

aĢmasıdır (TaĢkın ve Akat, 2010; Aydın ve BiÑer, 2017). Diğer bir koĢul ise CR değerlerinin 

AVE değerlerinden büyük olmasıdır. Ġki yapı arasında iyi düzeyde ayırma geÑerliğinin 

sağlanması, yapılar arası korelasyon değerlerinin her bir yapının AVE değerinin 

karekökünden küÑük olmasına da bağlıdır. Ayrıca ayırma geÑerliliğinin tespitinde MSV 

değerleri de dikkate alınmakta ve bu değerlerin AVE değerlerinden küÑük olması 

DıĢsal Güdü 

Kıtlık Algısı 
 

FoMO 
 

ĠÑgüdüsel  

AlıĢveriĢ 
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beklenmektedir (TaĢkın ve Akat, 2010; Aydın ve BiÑer, 2017). ÉlÑeklere ait güvenirlik ve 

geÑerlilik sonuÑları Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. SonuÑlara göre güvenirlik ve geÑerliğin 

sağlandığı söylenebilir.  

Tablo 2: ÉlÑeklerin Güvenirlik ve GeÑerlilik SonuÑları 

  CR AVE MSV MaxR(H) 
Kıtlık 
Algısı FoMO 

İçgüdüsel 
Alışveriş 

Kıtlık Algısı (KI) 0,824 0,540 0,189 0,830 0,735     

FOMO(FO) 0,850 0,538 0,189 0,926 0,435 0,734   

İçgüdüsel Alışveriş(IM) 0,807 0,498 0,031 0,947 0,176 0,138 0,681 
 

AMOS yazılımı tarafından önerilen modifikasyonlar yapılarak ölÑme modelinin uyum iyiliği 

yükseltilmeye ÑalıĢılmıĢtır. Bu aĢamada modelde anlamlı bir iyileĢme sağlandığı 

görülmüĢtür. Böylece uyum iyiliği değerleri (Ki-kare/sd: 2,528; RMSEA:0,080; GFI:0,89; 

AGFI: 0,84; NFI: 0,97; NNFI: 0,98; CFI:0,99) kabul edilebilir değerlere ulaĢılmıĢtır. FoMO 

olduğunu ifade eden öğrenciler aÑısından araĢtırma modeli test edilmiĢtir. Kıtlık algısının 

FoMO üzerinde ve FoMO‘nun iÑgüdüsel alımlar üzerindeki etkisini ortaya koymaya ÑalıĢan 

yapısal modelin veri ile uyum gösterdiği (Ki-kare/sd: 1.161; RMSEA:0,027; GFI:0,99; 

AGFI: 0,97; NFI: 0,97; NNFI: 0,98; CFI:0,99) görülmüĢtür. Modeldeki etki sonuÑları Tablo 

3‘de ve yapısal model ġekil 3‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3:  AraĢtırmadaki Etki SonuÑları 

ĠliĢkiler Standardize 

Değer 

T  

Değeri 

P 

Value 

R
2
 Hipotez 

Kıtlık- FoMO ,401 6,529 ,000 ,161 Kabul 

Fomo-ĠÑgüdüsel AlıĢveriĢ ,175 2,642 ,008 ,030 Kabul 

Tablo 3‘de görüldüğü gibi kıtlık algısının FoMO üzerindeki etkisi anlamlı olup bu etkinin 

%16‘sı kıtlık algısı tarafından aÑıklanmaktadır. Dolayısıyla ―H1: Kıtlık algısı geliĢmeleri 

kaÑırma korkusunu pozitif yönde etkiler‖ hipotezi kabul edilmiĢtir. Ayrıca iÑgüdüsel 

alımların % 3‘ü FoMO tarafından aÑıklanmakta olup ―H2: Sosyal medyadaki geliĢmeleri 

kaÑırma korkusu iÑgüdüsel alıĢveriĢ davranıĢını pozitif yönde etkiler‖ hipotezi de kabul 

edilmiĢtir. 

 
ġekil 3: Yapısal Model 

K: Kıtlık Algısı, F: Fomo (Sosyal Medyadaki GeliĢmeleri KaÑırma Korkusu), I: ĠÑgüdüsel 

AlıĢveriĢ. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER  

Fomo‘yu pazarlama stratejisi olarak kullanan ve baĢarılı olan firmaların baĢarılarının 

arkasında yatan faktörler olarak kıtlık algısı, sosyal kanıt ve ayrıcalıklı hissettirme duygusu 

ve tükenebilirlik algısı ifade edilmektedir (Dan Herman, 2012; UlaĢtıran, 2017). Bazı 

ÑalıĢmalarda ise tüketicilerin Ñevrelerindeki deneyimlerin kendilerine uygun olmasının 

FoMO üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir (Hayran vd., 2016). Ayrıca bu 

fobinin davranıĢsal sonuÑları aÑısından bakıldığında, FoMO deneyimlerinin tüketicilerin 

tekrar alma ve deneyimleri baĢkalarına önerme niyetini azalttığı tespit edilmiĢtir (Hayran vd., 

2017). Bu anlamda iÑgüdüsel alımlara etkisini araĢtıran herhangi bir ÑalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır. Bu araĢtırmada temel amaÑ dıĢsal güdü olarak kıtlık algısının FoMO 
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eğilimine ve FoMO‘nun iÑgüdüsel alımlara etkisini belirlemeye yöneliktir. Analiz sonucunda 

kıtlık algısının FoMO üzerinde ve FoMo‘nun iÑgüdüsel alıĢveriĢ üzerinde pozitif etkisi tespit 

edilmiĢ ve bu sonucun literatürle uyumlu olduğu görülmüĢtür. 

Fomo altında yatan unsurlar bilinirse, FoMO‘nun sadece zararlı etkilerinin olmadığı ya da 

pazarlamacıların bu fobiyi fırsata dönüĢtürüp dönüĢtüremeyecekleri daha net anlaĢılabilir. 

Êrün ve hizmet iĢletmeleri ortaya Ñıkan bu yeni eğilimlerin ya da korkuların farkında olmalı, 

tüketicilerin gereksinimlerini karĢılamaya ve bu korkuları rekabetÑi avantaja dönüĢtürmeye 

yönelik yaratıcı yollar aramalıdırlar. Bu anlamda perakendecilerin ürünlerine belli zaman 

dilimi ve miktar sınırı koymaları, tüketicide ürünü satın alabilmek iÑin vaktinin kısıtlı olduğu 

algısı uyandırabilmektedirler. Tüketici kıtlık algısıyla hareket etmekte ve alacağı ürün ve 

hizmetleri olduğundan daha değerli görebilmekte, sürekli sosyal medya geliĢmelerini 

kaÑırmamaya Ñabalamaktadır. Bu Ñabaları da iÑgüdüsel alımları arttırabilmektedir. 

ÆalıĢmadan yola Ñıkıldığında, kıtlık algısını yönetmeyi baĢarabilen perakendecilerin 

tüketicinin geliĢmeleri kaÑırma korkusunu tetiklemekle birlikte bu fobiyi kendileri iÑin bir 

fırsata Ñevirebilecekleri söylenebilir.  

Bu ÑalıĢmadan yola Ñıkılarak gelecekteki ÑalıĢmalar iÑin bazı öneriler sunulabilir. Bireylerin 

internet alımlarında ekonomik fayda beklentisi ya da düĢük fiyat algısı dıĢsal güdü unsuru 

olabilirken, keyif alma ya da memnuniyet iÑsel güdü aracı olabilir. Bu anlamda farklı dıĢsal 

güdü kaynakları ile beraber iÑsel güdü kaynaklarının etkilerine de bakılabilir. Bu fobi 

―Kullanımlar ve Doyumlar‖ ve ―ĠhtiyaÑlar HiyerarĢisi‖ gibi birÑok farklı teori aÑısından da 

araĢtırılabilir. Türkiye‘de hangi ürün, hizmet ve deneyimlerde bu fobiden yararlanıldığı 

araĢtırılabilir. Ayrıca bu kavramla yakın iliĢkisi olan YOLO (Yalnız bir kez yaĢarsın), FOBO 

(Ġnternetsiz kalma korkusu) ve JOMO (GeliĢmeleri kaÑırma mutluluğu) gibi kavramların 

tüketime yansımalarına dair araĢtırmalar da yapılabilir.  Bu araĢtırmada dıĢsal güdü kaynağı 

olarak kıtlık algısı kullanılmıĢtır. Bu durum araĢtırmanın kısıtı olarak dikkate alındığında 

ilerde, iÑsel ve dıĢsal güdü etkilerini kıyaslayabilmek adına iÑsel güdü kaynaklarına da 

baĢvurulabilir. 
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Özet 

Tüketim toplumunda bireyler ihtiyaÑları iÑin tüketmeyi bir amaÑ haline getirmek yerine tüketimi baĢlı baĢına bir 

amaÑ olarak görmektedirler. Gün geÑtikÑe lüks algısı ve lüks olarak tanımlanan ürün ve/veya hizmetlerin 

değiĢmesinin yanı sıra lüks kavramı bireyden bireye de farklılık göstermektedir. Tüketim toplumu ile birlikte 

önemi gün geÑtikÑe artan bir kavram olan materyalizm; kiĢinin maddi varlıklara vazgeÑilmez bir değer atfetmesi 

olarak ifade edilebilmektedir. Tüketiciler artık materyalizmi tüketim temellerine oturtmaktadırlar. 

Bu araĢtırmada; materyalizm ve sosyal uyumun gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetindeki etkisi ve lüks 

markalarla ilgili tutumlar ölÑülmeye ÑalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda Türkiye‘de internet kullanıcılarına online anket 

metodu uygulanarak 406 katılımcıya kolayda örnekleme yöntemi ile ulaĢılmıĢtır. Verilerin normal dağılıma 

uygun olduğu tespit edilerek, geÑerli ve güvenir olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. Bulguların elde edilmesinde frekans 

analizi, t testi ve regresyon analizi uygulanmıĢtır. Regresyon analizi sonucunda sosyal uyum ve materyalizmin 

gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisi saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: GösteriĢ Tüketimi, Lüks Mal, Materyalizm, Sosyal Uyum 

Jel Sınıflandırması: M31, M39. 

 

A VIEW TO CONSPICUOUS CONSUMPTION IN THE EFFECT OF SOCIAL 

HARMONY AND MATERIALISM 

Abstract 

Within the consumption society, individuals consider consumption an objective in itself rather than making it an 

objective to consume for their needs. As days pass, the concept of luxury is differing from individual to 

individual, as well as the perception of luxury and the products and/or services defined as luxury. Materialism, a 

concept that is becoming increasingly important along with consumer society, can often be described as a value 

that one pursues with material elements. Consumers now place materialism on the foundations of consumption. 

In this research, it was aimed to measure the effect of materialism and social harmony on purchasing intention 

related to conspicuous consumption, as well as the attitudes about luxury brands. In this context, 406 participants 

were reached with easy sampling method by applying the method of online survey to the Internet users in Turkey. 

It was determined that the data were suitable for normal distribution, and it proved to be valid and reliable. In 

obtaining the findings, frequency analysis, T-test and regression analysis were applied. As a result of the 

regression analysis, it was determined that there is a statistically significant effect of social harmony and 

materialism on the purchasing intention related to conspicuous consumption. 

Keywords: Conspicuous Consumption, Luxury Goods, Materialism, Social Harmony 

JEL Classification: M31, M39. 

GĠRĠġ 

Tüketim bireylerin doğasında var olan bir olgudur. Bu olgu geÑmiĢten günümüze Ģekil değiĢtirerek 

farklı tüketim davranıĢlarını ortaya ÑıkarmıĢtır. Ġnsanlar tüketim odaklı yaĢamaktadırlar. 

KüreselleĢmeyle birlikte değiĢen tüketici ve beraberinde artan tüketim; tüketici davranıĢlarını 

inceleme konusunda farklı bir bakıĢ aÑısına ihtiyaÑ yaratmıĢtır. Günümüz tüketicileri tüketim 

toplumunun getirdiği materyalizm ve sosyal uyum sağlama güdüsü gibi normların etkisinde kalarak 

ihtiyaÑlarını karĢılamaktadırlar. Kimi zaman en temel ihtiyaÑların karĢılanmasında bile iÑinde bulunan 

ekonomik durumdan ziyade gösteriĢe yönelik tüketim davranıĢı sergilenebilmektedir.  

Baudrillard (1970)‘a göre bireylerin en temel davranıĢı olan tüketim günümüzde toplumda kimlik 

oluĢturma, sosyalleĢme ve sınıf oluĢturma gibi toplumu oluĢturan birÑok önemli faaliyette etkin role 

sahiptir (Demirezen, 2015:15). Bireylerin toplumda itibara sahip olmak iÑin bir araÑ olarak 

kullandıkları lüks mal tüketimi; sosyo-ekonomik statünün ve tüketim davranıĢlarının bir yansıması 

olarak görülebilmektedir (Erdoğan, 2016:6). Materyalizm kavramı iĢletme alan yazınında Ñoğunlukla 
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tüketicilerin dünyevi mal ve mülke atfettikleri değer olmanın yanı sıra maddi olan bu mal ve/veya 

mülklerin bireylerin yaĢamlarında merkezi konum elde etme durumu veya hedefledikleri koĢullara 

ulaĢmak iÑin maddi varlığa sahip olma arzusu olarak da ifade edilebilmektedir (Yeniaras, 2015:52, 

53).  

ÆalıĢmada ilk olarak sosyal uyum ve materyalizm ile ilgili kavramsal ÑerÑeveye ve sosyal uyumun ve 

materyalizmin gösteriĢ tüketimle iliĢkini inceleyen ÑalıĢmaların yer aldığı literatür taramasına, 

devamında ise sosyal uyumun ve materyalizmin gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetindeki 

etkisini ölÑmek amacıyla analiz ve bulgulara yer verilmiĢtir.  

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1. 1. Materyalizm Kavramı 

‗Materia‘ sözcüğünden türetilmiĢ olan materyalizm Belk tarafından, bireylerin ‗para ve materyalleri 

kiĢisel mutluluk ve sosyal ilerleyiĢlerine giden bir yol olarak görmesi‘ Ģeklinde tanımlanmıĢ ve 

materyalist değerlerin birey yaĢamlarının odak noktasına yerleĢerek, tatmin ya da tatminsizlik 

noktasında bireylere önemli derecede kaynaklık ettiği ifade edilmiĢtir. Ger ve Belk materyalizmi 

kiĢisel özelliklerle bağdaĢtırarak, materyalist bireyler iÑin sahip olmanın mutluluk anlamını taĢıdığını 

ve sahip olunan Ģeylerin bireylerden daha fazla önem kazandığını ileri sürmüĢlerdir (Nart ve Éztürk, 

2016:46, 47; Tiltay ve Torlak, 2011:95, 96; Aslay vd., 2013:43). 

Richins materyalizmi bireylerin yaĢantılarında önemli gördüğü veya arzuladığı hedeflere ulaĢma 

yolunda, edinime ve sahip olmaya biÑtikleri değer olarak tanımlamıĢtır. Chan ve Prendergast, 

materyalizm kavramını mülkü baĢarının sembolü olarak gören anlayıĢ olarak ifade ederken, 

materyalist ÑerÑevede mülke dair varlıkların yaĢamın merkezi bir bölümünü iĢgal ettiği yerlerde mülk 

edinmenin daha Ñok mutluluk getireceği inancının hÍkim olduğunu ifade etmiĢtir (Dye vd., 

2012:5579). Richins ve Dawson‘un, materyalizme yönelik geliĢtirdiği ölÑeğin üzerine yoğunlaĢtığı üÑ 

ana konu; mülkiyet odaklı materyalizm, mutluluk peĢinde materyalizm ve baĢarı odaklı 

materyalizmdir. Mülkiyet odaklı materyalizme göre, yüksek düzeyde maddi değer anlayıĢını 

benimsemiĢ olan bireyler yaĢamlarını, sahip oldukları mülkiyetlerine veya mülkiyet edinmeye göre 

Ģekillendirirler. Mutluluk peĢinde materyalizm aÑısından, maddi değer odaklı bireyler, hayatın 

anlamını, kiĢisel refahı ve mutluluğu sahip oldukları varlıklar üzerinden değerlendirirler. BaĢarı odaklı 

materyalizmde ise materyalist eğilimli kiĢiler, kendilerinin veya baĢkalarının baĢarılarını sahip 

oldukları mülkiyetin veya servetin miktarı ve kalitesine göre ölÑerler (Dingus, 2014:40). 

Materyalizm, kimlik belirleme ve duygusal telafiyle bağlantılı olarak satın alma eylemi üzerinden de 

aÑıklanabilmektedir. Éyle ki, aĢırı satın alma kimi zaman güÑ ve imajın sembolü olarak 

görülebilirken, kimi zaman da yaĢamdan duyulan memnuniyetsizliği azaltmak iÑin bir uğraĢı olarak 

ele alınabilmektedir. Bir baĢka deyiĢle bazı tüketiciler, psikolojik ihtiyaÑların karĢılanamaması 

nedeniyle satın alma eylemini telafi edici bir strateji türü olarak kullanmakla materyalizme yönelme 

eğilimi gösterebilmektedirler (Quadır, 2012:33). 

1. 2. SosyalleĢme ve Sosyal Uyum 

Ġnsanın toplumun bir parÑası haline gelmesi veya toplumla bütünleĢmesi ancak, iÑinde yaĢadığı 

grubun kültürünü benimsemesiyle gerÑekleĢebilmektedir. Bu bakımdan sosyalleĢme, fertlerin toplum 

kültürünü özümseyerek topluma dÍhil olmasıdır (AteĢoğlu ve Türkkahraman, 2009:215, 216). 

SosyalleĢmenin gerÑekleĢebilmesi adına, kiĢilerin toplum normlarını ve değer yargılarını 

öğrenmelerinin yanı sıra, bu norm ve değer yargılarına uyum sağlamaları gerekmektedir. SosyalleĢme 

sürecinde uyumun sağlanabilmesi iÑin bireyler, zamanla iÑerisinde bulundukları toplumun davranıĢ 

kalıplarını benimserler. Sosyal uyumun beraberinde getirdiği sosyalleĢme, tüketiciler aÑısında da 

benzerdir ve tüketici sosyalleĢmesi; tüketici olarak nitelendirilen genÑ bireylerin pazar ortamında 

bilgi, beceri ve tutumlarının ortaya Ñıkma süreci olarak ifade edilebilir (Dal, 2015:374, 375). Tüketici 

sosyalleĢmesinin bir Ñıktısı olarak materyalizm ise bireyin mutlu olmak ve sosyalleĢmek adına parayı 

ve maddi varlıkları kullanması olarak ifade edilebilmektedir. Tüketim sosyalleĢmesi aÑısından 

materyalist değerlere sahip bazı bireyler iÑinde bulundukları sosyal sınıfa kendilerini kabul 

ettirebilmek iÑin gösteriĢ tüketimine önem verebilmektedirler ( BalıkÑıoğlu ve Volkan, 2016:301, 

302). 

Tüketici sosyalleĢmesini Ģekillendiren, materyalist değerlerin oluĢmasını ve gösteriĢ tüketiminin 

yapılmasını tetikleyen aile, arkadaĢ grubu ve medya gibi pek Ñok aktör bulunmaktadır. Ézellikle 

Ñocuk yaĢtaki tüketici grubu, tüketim tercihlerini ailelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak 
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yönlendirmelerine maruz kalarak belirlemektedir. Aile kurumu, Ñocukların tüketici rolünü 

kazanmasında, rekabetÑi tüketim Ñevresine ayak uydurmasında ve oluĢturduğu baskı gücü ile 

sosyalleĢmesinde oldukÑa etkilidir (Bozyiğit ve Karaca, 2015:56). Aileden kaynaklı bu tarz etkiler 

kimi zaman bireylerin finansal baĢarıya önem vermesi Ģeklinde gerÑekleĢmekte ve dolayısıyla bireyler 

maddiyatÑı bir yaĢam tarzına zorlanabilmektedirler. (Quadır, 2012:39, 40). 

Bireylerin sıkÑa etkileĢim halinde bulunduğu, benzer davranıĢ, bilgi ve fikirlere sahip olduğu arkadaĢ 

grubu tüketici sosyalleĢmesini etkileyen diğer bir sosyal aracıdır. AraĢtırmalara göre tüketiciler, akran 

veya arkadaĢ gruplarından tüketimin sembolik anlamını öğrenmektedir ve bu etkileĢim bilhassa genÑ 

kitle arasında oldukÑa yaygındır (Ghazali, 2011:21). ArkadaĢ grubu iÑerisindeki iletiĢim doğrudan ya 

da dolaylı olarak ürün ve markalardan haberdar olmayı dolayısıyla da ürünün denenmesini ve 

kullanımını sağlayabilmektedir. Sembolik gücü fazla olan ürün markaları benliklerde yer edindikÑe, 

grup üyelerinde markalara dair olumlu duygu ve materyalist değerler oluĢmaktadır (AteĢoğlu ve 

Türkkahraman, 2009:221).   

Son olarak medya aktörü bakımından bir değerlendirmede bulunulacak olursa; medyada kullanılan 

reklamlarla tüketicilerin belli bir konuda görüĢ sahibi olması, istenilen doğrultuda tutum geliĢtirmesi 

ve bu tutumlarının eyleme dönüĢtürülmesi sağlanmaktadır (Æınar ve ÆubukÑu, 2009:283). Medya 

tarzındaki kitle iletiĢim araÑları pasif konumdaki izleyicileri, oluĢturduğu sanal gerÑeklikle daha fazla 

satın almaya daha fazla tüketmeye teĢvik etmektedir. AraĢtırmalara göre medyanın yansıtıldığı 

tüketici sosyalleĢme aracı olarak televizyonun, genÑ kitlede materyalist değer, tüketim iÑin sosyal 

motivasyon ve tüketime dair bilgiyi geliĢtirme gibi istenilen veya istenilmeyen tüketici eğilimi 

kazanılmasına yol aÑtığı tespit edilmiĢtir (Bozyiğit ve Karaca, 2015:56). 

1.3. GösteriĢ Tüketimi 

Tüketim, insanların biyolojik, fizyolojik, sosyolojik ve kültürel ihtiyaÑlarını karĢılayabilmek iÑin 

harcama yapması ve harcama yapmak iÑin göze aldığı maddi ve manevi değerlerin seferber edilmesi 

biÑiminde tanımlanabilir. GösteriĢ tüketimi ise, NorveÑ asıllı ABD‘li ekonomist ve sosyolog olan 

Thorstain Veblen göre, tüketiciye biyolojik tatmin sağlamanın yanında tüketicinin toplumsal statüsünü 

göstermek gibi sosyolojik bir boyutu da olan bir tüketim biÑimidir. Veblen‘e göre toplumsal statüyü 

belirleyen servete dair varlıklara sahip olmak tek baĢına yeterli bir anlama sahip olmamakta ve bu 

servetin etrafta kıskanÑlık uyandıracak biÑimde ‗gösteriĢ tüketimi‘ yoluyla tüketilmesi gerekmektedir. 

AraĢtırmacı zenginliğin artması ve topluma yayılmasıyla birlikte artık geÑimlik tatminin tüketici 

davranıĢlarını yönlendirmediğini, tüketimi daha ziyade prestijli sosyal sınıfın saygınlığına eriĢme 

arzusuyla oluĢan imrenme duygusunun motive ettiğini ifade etmiĢtir (Aydın vd., 2015:25; BaĢÑı ve 

Boğa, 2016:465; Balabanis ve Kastanakis, 2012:1400). GösteriĢ tüketimi bakımından, toplumun alt 

tabakasında yer edinmiĢ materyalist eğilimli bireyler, daha üst seviyede sosyal statü elde etmiĢ 

bireylere dair özentilerini lüks tüketime önem vererek karĢılamaya ÑalıĢmaktadırlar. Bu tarz bir birey 

iÑin aynı iĢlevi gören iki otomobilden pahalı olanını tercih etmek daha fazla fayda sağlayacaktır 

(Bozacı, 2015:215). 

Temelde gösteriĢ tüketimi, sahip olunan servete dair varlıkların abartılı bir biÑimde Ñevreye 

gösterilmesidir. Bir bakıma bireylerin satın alma güÑlerini gösterme Ñabasıdır ve bu Ñabalar ile diğer 

bireylere zenginlik, farklılık ve bir gruba ait olma mesajı iletilmeye ÑalıĢılır. GösteriĢ tüketimi aynı 

zamanda kiĢisel nitelik, cinsiyet, yaĢ, etnik köken ve hobi gibi ayırıcı bireysel imaj ve kimliklerin 

yansıtılmasında araÑ olarak kullanılabilmektedir. Toplumda gösteriĢ tüketimini benimseyenler 

seÑtikleri mal ve hizmetlerin özellikle pahalı ve lüks olmasına özen göstermektedirler. SeÑilen 

ürünlere karĢı alınan beğeni veya gıpta tepkileri kiĢilerin ürünlerden tatmin olmasını sağlamaktadır 

(Güllülü vd., 2010:108; Yu, 2014:6 ).  

 GösteriĢ tüketiminin bağlantılı olduğu lüks kavramı incelenecek olursa lüks, Vigneron ve Johnson 

aÑısından ÑeĢitli fiziksel ve psikolojik değerleri iÑeren prestijli markaların en üst düzeyini ifade eder. 

Farklı bir perspektiften bakıldığında, lüks markaların kapsadığı mal ve hizmetler nüfusun yalnızca 

belli bir kesimi tarafından edinilebilir ve sınırlı bir üretime sahiptir. Bu anlamda lüks ürünler 

toplumsal farklılaĢmayı tetikler. Ayrıca bir ürün toplumun kültür ve algısına bağlı olarak lüks ya da 

ihtiyaÑ olarak tanımlanabilmektedir. Lüks ve ihtiyaÑ ayrımını ülkelerin sosyo-ekonomik durumuna 

göre kategorize etmek mümkündür. SomutlaĢtırılacak olursa ‗Opel markası‘ Türkiye iÑin normal 

düzeyde bir otomobil markası iken, az geliĢmiĢ ülkeler iÑin lüks olarak algılanabilmektedir (Bilge, 

2015:37). Ayrıca lüks, Euro Monitor‘un raporuna göre dört alt baĢlıkta toplanmıĢtır ve bunlar gerÑek 

lüks, geleneksel lüks, modern lüks, yaĢam ve yaĢamdaki gerÑek lüksler Ģeklinde sıralanabilir. GerÑek 

lüks sadece zengin sınıfın ulaĢabildiği hızlı arabalar, jetler ve haute couture gibi ürünlerle sınırlıdır. 

Koku, moda ve takı kategorisindeki ürünler geleneksel lüks sınıfına girmektedir. Modern lüks yaĢam 
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ise; seyahat, lüks teknoloji, online-lüks türündeki hizmetleri kapsamaktadır. YaĢamdaki küÑük lüksler 

ise daha satın alınabilir özelliği taĢıyan elbise, ayakkabı ve vücut ürünleri iÑin kullanılan bir kavramdır 

(Erdoğan, 2016:20). 

 

2. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 

Pazarlama literatüründe lüks markalara yönelik ÑalıĢmalar gittikÑe artan seyir göstermekle birlikte 

tüketicilerin gösteriĢ tüketiminde bulunma nedenleri, lüks marka olarak neye inandığı ve lüks değer 

algısının tüketicilerin satın alma davranıĢlarını nasıl etkilediği konuları araĢtırmacılar iÑin kritik önem 

taĢımaktadır (Wiedmann vd, 2009:625). Tüketiciler lüks markalı ürünleri satın alırken ürünün iĢlevsel 

özelliklerinin yanı sıra ürünün sahip olduğu sembolik değerlerini de ön plana alarak satın alma 

davranıĢı sergileyebilmektedir (ġahin ve Atılgan, 2010:61). Aynı zamanda satın alma davranıĢının 

arkasında yatan nedenler; prestij, aidiyet duygusu, faklı olma, imaj gibi psikolojik temele 

dayandırılabilmektedir (Yıldırım Kutbay vd., 2017:263).  

2. 1. Materyalizm ve GösteriĢ Tüketimi 

Literatürde gösteriĢ tüketimin temelinde yatan nedeni materyalist eğilimler aÑısından ele alan bazı 

ÑalıĢmalar mevcuttur. Campbell (1969) materyalizme yönelik tutumları ölÑen bir ölÑek geliĢtirmiĢ 

olmasına rağmen ölÑek herhangi bir örneklem düzeyinde test edilmemiĢtir (Belk, 1984:291). Ward ve 

Wackman (1971), materyalizmi, materyalist bireylerin mal ve parayı kiĢisel mutluluğa ve toplumsal 

ilerlemeye götüren bir araÑ olarak görmesinin sonucu olarak betimlediler (Parker vd., 2010:2). 

Moschis ve Churchill (1978) ise para ve mülkiyet yönelimini iÑeren bir ölÑek geliĢtirerek literatüre 

katkıda bulunmuĢlardır (Belk, 1984:291). GeliĢtirdikleri ölÑek neticesinde elde ettikleri sonuca göre 

ergen kiĢilerin tüketim ürünlerine dair kendi akranlarıyla olan iletiĢimin sıklık derecesi ile 

materyalizm arasında olumlu bir iliĢkiyi ortaya ÑıkarmıĢlardır (Quadir, 2012:42). Belk (1984), 

mülkiyet, cimrilik ve kıskanÑlık ölÑeklerini barındıran bir materyalizm ölÑeği geliĢtirerek mutluluk ve 

materyalizmin arasında olumsuz bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir (Parker vd., 2010:2). Fournier ve 

Richins (1991), materyalizmin sosyal bilim literatüründeki yeri ile Amerikan tüketicilerinin 

materyalizme olan popüler anlayıĢı karĢılaĢtırılarak materyalizmi önemli yaĢam hedeflerine ulaĢmada 

araÑ olan yüksek değere sahip bir oryantasyon olarak kavramsallaĢtırdılar (Richins, 2017:481). 

Richins ve Dawson (1992), mülkiyet odaklı materyalizm (merkezilik), mutluluk peĢinde materyalizm 

(mutluluk) ve baĢarı odaklı materyalizm (baĢarı) olmak üzere üÑ unsura sahip değer odaklı bir 

materyalizm ölÑeği geliĢtirmiĢtir. Böylece yaptıkları ÑalıĢmada; ölÑekte yer alan sorulara daha yüksek 

puanlandırma yapan kiĢilerin (yüksek materyalistler) daha yüksek gelir seviyesi arzuladıkları, finansal 

güvenlik üzerinde daha fazla durdukları, kiĢiler arası iliĢkilere daha az önem verdikleri, kendilerine 

daha fazla ancak aile, arkadaĢ gibi yakın bağları olan kiĢilere daha az harcama yapmayı tercih 

ettikleri, daha az gönüllü davranıĢlar sergiledikleri ve hayatlarından daha az memnun oldukları 

sonucuna ulaĢmıĢlardır (Richins ve Dawson, 1992:303). Diğer taraftan düĢük materyalistler, 

ihtiyaÑlarını karĢılamak iÑin öncelikle baĢkaları ile birlikte zaman geÑirme, yeni beceriler edinme veya 

bir hobi geliĢtirmeye odaklanmaktadırlar (Richins, 2017:482). 

Goldberg vd. (2003) ABD‘deki ergen kiĢiler üzerinde yaptıkları araĢtırmanın sonucunda düĢük gelirli 

ailede büyüyen genÑlerin yüksek gelirli ailede büyüyen akranlarına göre daha materyalist eğilimler 

sergilediklerini bulmuĢlardır (Quadir, 2012:45). Yücel Doğan (2010) ise yaptığı araĢtırmada; 

materyalist eğilimlerin yaĢ, cinsiyet, gelir seviyesi ve eğitime göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini, en 

dikkat Ñekici farklılığın medeni durumda ortaya Ñıktığını ve bunun sonucu olarak bekar katılımcıların 

daha fazla materyalist eğilimlere sahip olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca düĢük eğitim seviyesine sahip 

olanların daha düĢük materyalist ve düĢük gelir grubunda olanların ise daha yüksek materyalist bakıĢ 

aÑılarının olduğu, genÑlerin daha materyalist özelliklere daha Ñok eğilim gösterdiklerini belirtmiĢtir 

(Yücel Doğan, 2010:68). Aslay vd. (2013) materyalizmin etkisini statü tüketiminde ölÑtüğü 

araĢtırmasında, yüksek materyalist özelliğine sahip kiĢilerde gösteriĢ tüketiminin yüksek oranda 

seyrettiği ve bu kiĢilerin sadelikten ziyade maddi varlıklarla mutluluğu yakalamaya ÑalıĢtıkları, aynı 

zamanda yaĢ, eğitim ve gelir seviyesi arttıkÑa daha fazla statü tüketimi gösterdikleri belirlenmiĢtir 

(Aslay vd., 2013:43). Bozyiğit ve Karaca (2014)‘nın aile iletiĢimi ile Ñocukların tüketime yönelik 

materyalist eğilimleri arasındaki iliĢkiyi araĢtırdıkları ÑalıĢmalarından elde edilen sonuca göre aile, 

Ñocuğun tüketim davranıĢına müdahale etmezse ve Ñocuğun fikrine saygı duyarsa Ñocukta materyalist 

eğilimin azaldığı gözlemlenmektedir (Bozyiğit ve Karaca, 2014:62). BalıkÑıoğlu ve Volkan (2016), 

materyalizm ve gösteriĢ tüketimi arasında olumlu bir iliĢki tespit ederek sosyal medya, TV ve akran 

iletiĢiminin genÑ tüketicilerin satın alma davranıĢında materyalizm etkisini gösterdiğini ÑalıĢmalarında 

belirtmiĢlerdir (BalıkÑıoğlu ve Volkan, 2016:299). Pandelaere (2016) materyalizm ile mutluluk 
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arasında karĢılıklı iliĢkinin yanı sıra mutsuzluğun materyalizme olan ilgisinin de daha belirgin 

olduğunu ve materyalizmi tetikleyen mutsuzluk unsurlarının tüketimden ziyade güvensizlik, sosyal 

dıĢlanma, finansal kısıtlar, güÑsüzlük hislerinin oluĢturduğunu ÑalıĢmasında ortaya koymuĢtur 

(Pandelaere, 2016:36). 

2. 2. Sosyal Uyum ve GösteriĢ Tüketimi 

Veblen (1899)‘e göre kiĢiler, zenginliklerini baĢkalarına statü ve güÑ sinyali vermek iÑin oldukÑa 

görünür bir Ģekilde tüketimde bulunmaktadır (Ko vd., 2017:2). Statü ve özel mülkiyete sahip olma 

arasında bir iliĢki mevcuttur ve bu iliĢkiye göre özel mülkiyet fazlalığı statü yüksekliğini temsil 

etmektedir. Ayrıca, zengin kiĢiler zenginliklerini ya boĢ zaman geÑirerek ÑalıĢmadan ya da lüks 

malların tüketimini yaparak gösterebilecektir. Êst sınıfta yer almayan kiĢiler sosyal sınıf atlamak iÑin 

yüksek gelirli kiĢilerin harcamalarını taklit edeceklerdir  (AÑıkalın ve Erdoğan, 2004:10). 

Dotson ve Hyatt (2005) Ñocukların tüketim sosyalizasyonuna etki eden ana faktörleri ÑalıĢmalarında 

irrasyonel sosyal etki, ailesel etki, televizyonun önemi, marka önemi ve alıĢveriĢ önemi olarak 

belirlemiĢlerdir (Dotson ve Hyatt, 2005:35). O‘Cass ve McEven (2005) statü tüketimi ile gösteriĢ 

tüketiminin farklı kavramlar olduğunu, kendini gösterim davranıĢının statü tüketimi ile iliĢkili ancak 

gösteriĢ tüketimi ile iliĢkisinin bulunmadığı ve bu sebeple kendini gösterimi yüksek kiĢilerin daha 

yüksek statü tüketimini gerÑekleĢtirdiği belirtilmiĢtir (Aslay vd., 2013:46). Mandel, Petrova ve 

Cialdini (2006), sosyal karĢılaĢtırmaların yalnızca insanların kendini beğenmiĢlik gibi hislerini 

etkilemediği aynı zamanda lüks markalar iÑin de tercih imkanı sunduğunu ÑalıĢmalarında ortaya 

koymuĢtur (Ko vd., 2017:2). Roper ve Shah (2007)‘ın genÑ tüketiciler üzerinde yaptığı araĢtırmada 

son moda markalı olan ürünlerin genÑ tüketiciler iÑin popüler olma ve onlara sahip olma nedenlerinin 

arasında bu markaların kaliteli imaj yarattığı ve genÑ tüketicilerin Ñevresine onları kullanan kiĢilerin 

zengin kiĢi olduğu algısını yaratmak isteği gelmektedir (Quadir, 2012:45). Khare (2014), kiĢiler 

toplumdaki statülerini aktarmak adına sosyal görünürlüğü yüksek ürünleri tüketmektedirler (Æabuk ve 

Köksal AraÑ, 2016:111). Ajitha ve Sivakumar (2017) lüks kozmetik markalarının lüks değer yönlerini 

kadın tüketicilerin satın alma davranıĢını ve tutumlarını kiĢisel ve sosyal aÑıdan ele alarak 

inceledikleri ÑalıĢmada hedonizm ve statü değerlerinin aralarında tutum yönünden anlamlı bir iliĢkinin 

olduğunu ve satın alma davranıĢının materyalizm ve statüden etkilendiğini aÑıklamıĢlardır (Ajitha ve 

Sivakumar, 2017:103). Kauppinen vd. (2017) genÑ tüketiciler üzerinde yaptıkları ÑalıĢmada sosyal 

normların lüks markayı etkilediğini, kadınların daha fazla lüks markaları kendi ifade etme ve tanıtma 

ile iliĢkilendirdikleri söylemiĢlerdir (Kauppinen vd., 2017:72). 

 

3. METODOLOJĠ 

3. 1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

AraĢtırmanın amacı; materyalizm ve sosyal uyumun gösteriĢ tüketimindeki etkisi ve lüks markalara 

yönelik tutumların ve satın alma niyetinin ölÑülmesidir. Literatürde yapılan ÑalıĢmalardan farklı olarak 

bu araĢtırmanın önemi; gösteriĢ tüketiminde psikolojik boyut ele alınarak lüks marka tüketiminin 

ardında yatan algı ve sosyal uyumun tüketim kararlarında öncelik etkisini aÑığa Ñıkarmaktır. 

3. 2. AraĢtırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

AraĢtırmanın örneklemini tespit etmeye yönelik; KurtuluĢ (2004:192)‘e göre 500 000 ve üzeri 

anakütle büyüklükleri iÑin %95 (-/+5% hata payı) güven aralığında örnek büyüklüğünün 322 olması 

uygundur. Dünyada internet ve sosyal medya kullanıcı durumunu istatistiksel olarak tespit eden ―We 

Are Social‘ın 2017 Dijital Raporu‖na göre; Türkiye‘deki internet kullanıcılarının sayısı 48 milyon 

olarak belirtilmiĢtir. Bu sebeple araĢtırmanın örneklemi olan Türkiye‘deki internet kullanıcılarına 

online anket yöntemi yapılmıĢtır. Yapılan ÑalıĢmada 406 katılımcıya ulaĢılarak veriler toplanmıĢtır. 

Anketi cevaplayanlardan 2 katılımcının eksik ve hatalı iĢaretlemeleri sonucu 2 anket araĢtırma 

kapsamının dıĢında bırakılmıĢtır.  

 Érneklem yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıĢtır. Kolayda örnekleme yöntemi 

kazara ya da uygun örneklem olarak da bilinmektedir. Bu yöntemde araĢtırmacı, ÑalıĢmada ihtiyaÑ 

duyduğu sayıdaki örnekleme ulaĢıncaya kadar en kolay ve ulaĢılabilmesi mümkün olan deneklerden 

araĢtırmaya iliĢkin veriler elde etmeye ÑalıĢmaktadır (Gürbüz ve ġahin, 2016:134). 

Ankette gösteriĢ tüketiminde tüketicilerin lüks marka satın almasının nedenlerini belirlemeye yönelik 

Wiedmann, Hennings ve Siebels‘in (2009) geliĢtirilmiĢ olduğu ölÑekte yer alan fonksiyonel boyut, 

Dodds, Monroe ve Grewal‘in (1991) satın alma niyeti (Dodds vd., 1991, Lefkeli, 2017:30), Richins‘ın 

(1987) medya, materyalizm ve insan mutluluğu (Prendergast ve Wong, 2003:161,162) Wilcox, Kim 
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ve Sen‘in (2009) sosyal uyum ve değer ifade etme ölÑekleri kullanılmıĢtır. ÉlÑekler alanında uzman 

akademisyenler tarafından TürkÑe‘ye uyarlanmıĢ ve bağlama uygunluğu kontrol edilmiĢtir.  

6‘lı likert tipi ölÑek kullanılarak oluĢturulan ankette; 14 ifade fonksiyonel, 4 ifade değer ifade etme, 4 

ifade sosyal uyum, 4 ifade satın alma niyeti, 7 ifade medya, materyalizm ve insan mutluluğu ve 13 

soru demografik özellikler ve tüketim davranıĢlarını ölÑmek adına aÑık ve kapalı uÑlu olmak üzere 46 

soru sorulmuĢtur.  

3. 3. AraĢtırma Modeli ve Hipotezler 

AraĢtırma hipotezleri oluĢturulurken ilgili literatürdeki ÑalıĢmalara ve kuramsal teoriye 

dayandırılmıĢtır. 

H0: Sosyal uyumun gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisi 

yoktur. 

H1: Sosyal uyumun gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H0a: Materyalizmin gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir 

etkisi yoktur. 

H1a: Materyalizmin gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir 

etkisi vardır. 

 

4. ARAġTIRMA BULGULARI 

4. 1. Frekans Analizi 

Tüketicilerde materyalizm ve sosyal uyumun gösteriĢ tüketimindeki etkisinin ve lüks markalara 

yönelik tutumların ve satın alma niyetinin ölÑüldüğü ÑalıĢmada 404 anket elde edilmiĢtir. ÆalıĢma 

sonucunda oluĢan demografik ve ekonomik bilgiler tablo 1‘de belirtilmektedir. 

Tablo 1: Katılımcılara Ait Demografik ve Ekonomik Bilgiler 

Demografik ve Ekonomik Bilgiler 

 

Demografik ve Ekonomik Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

 

  Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

 

Eğitim 

Kadın 219 54,2 

 

Ġlköğretim 2 0,5 

Erkek  185 45,8 

 

Ortaöğretim 6 1,5 

      

 

Lise 34 8,4 

YaĢ 

 

Êniversite 257 63,6 

18-24 yaĢ 209 51,8 

 

Yüksek Lisans 84 20,8 

25-34 yaĢ 135 33,5 

 

Doktora 21 5,2 

35-44 yaĢ 40 9,8 

 

      

45-54 yaĢ 16 3,8 

 

Aylık Gelir 

55 yaĢ ve üstü 4 0,9 

 

1000 TL'den az 188 46,5 

      

 

1000 TL-1999 TL 55 13,6 

Meslek 

 

2000 TL-2999 TL 43 10,6 

Éğrenci 218 54 

 

3000 TL-3999 TL 50 12,4 
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Ntelikli Uzman Meslekler 

(Akademisyen, Doktor, 

Éğretmen, Mühendis, Veteriner, 

Diyetisyen, Eczacı, Mali 
MüĢavir, Avukat vb.) 

108 25,8 

 

4000 TL-4999 TL 

29 7,2 

Ézel Sektör ÆalıĢanı (ĠĢÑi, 

Meslek Elemanı vb.) 
38 10,8 

 

5000 TL ve üzeri 
39 9,7 

Kamu ÆalıĢanı (Uzman, Memur, 
Polis vb.) 

14 3,1 

 

      

Serbest Meslek 8 1,9 

 

Aylık Net Harcama 

ĠĢsiz 8 2 

 

1000 TL'den az 199 49,2 

Ev Hanımı 7 1,7 

 

1000 TL-1999 TL 83 20,5 

Emekli 2 0,5 

 

2000 TL-2999 TL 59 14,6 

Diğer 1 0,2 

 

3000 TL-3999 TL 31 7,7 

  

 

4000 TL-4999 TL 16 4,0 

      

 

5000 TL ve üzeri 16 4,0 

  

 

      

 

Tablo 1‘de görüldüğü üzere ankete katılanların %54,2‘sinin kadın, %45,8‘inin erkek olduğu, yaĢ 

aralığının en Ñok 18-24 yaĢ (%51,8) ve 25-34 yaĢ (%33,5) bandında toplandığı görülmektedir. 

Katılımcıların büyük bir kesimi üniversite (%63,6) ve yüksek lisans (%20,8) eğitim seviyesindedir. 

Aynı zamanda katılımcıların Ñoğunluğunu öğrenci (%54), nitelikli uzman mesleklere sahip kiĢiler 

(%25,8) ve özel sektör ÑalıĢanları (%10,8) oluĢturmaktadır. Katılımcıların aylık gelirine bakıldığında 

1000 TL‘den az gelire sahip olanların oranı %46,5; 1000 TL-1999 TL arası %13,6; 3000 TL-3999 TL 

% 12,4 arasında olduğu gözlenmekte olup Ñoğunluğunun düĢük ve orta gelirde yer aldığı 

Ñıkarılabilmektedir. Aylık net harcama oranları araĢtırıldığında ise 1000 TL‘den az aylık net harcama 

yapanların oranı %49,2; 1000 TL-1999 TL %20,5; 2000 TL-2999 TL %14,6 olduğu tespit edilmiĢtir.  

4. 2. Güvenilirlik Analizi 

AraĢtırmada fonksiyonel, değer ifade etme, satın alma niyeti, sosyal uyum ve medya, materyalizm ve 

insan mutluluğu boyutlarından oluĢan ölÑeklere ait sorulara güvenilirlik analizi yapılarak ölÑeklerin 

tutarlı ölÑüm yapma düzeyi belirlenmiĢtir. Güvenilirlik araĢtırmada kullanılan bir ölÑeğin/ölÑme 

aracının hangi düzeyde tutarlı ölÑüm yaptığıyla ilgilidir (Gürbüz ve ġahin, 2016:323). Bir ölÑeğin 

geÑerli olma özelliğine sahip olabilmesi iÑin önce güvenilirliği sağlaması gerekmektedir (Nakip, 

2003:123). Dolayısıyla araĢtırmaya ait ölÑeklerde yer alan 33 soruya güvenilirlik analizi yapılarak 

Tablo 2‘de gösterilen Cronbach Alfa değeri 0,852 bulunmuĢtur.  

Tablo 2: Güvenilirlik Ġstatistikleri 

Cronbach Alfa 
StandartlaĢtırılmıĢ Maddelere Göre 

Cronbach Alfa 
Madde Sayısı 

,852 ,845 33 

 

AraĢtırmada gösteriĢ tüketiminde sosyal uyum, materyalizm, satın alma niyeti, fonksiyonel ve değer 

ifade etme ölÑeklerin güvenilirlik istatistiği olan Cronbach Alfa değeri 0,852 olarak bulunmuĢtur. Bu 

değerin en düĢük 0,70 olması gerektiğinden (Gürbüz ve ġahin, 2016:325) güvenilirlik sağlanmıĢtır. 

 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

957 

4. 3. Normal Dağılım 

Normal dağılımı test etmede sıfır basıklık değeri Fisher basıklığı olarak tanımlanır. -/+3 basıklık 

değeri ise Pearson basıklığıdır. Fisher basıklık ve Ñarpıklık değeri -/+3 (veya bazı yazarlara göre -/+2) 

aralığında değiĢiyorsa araĢtırma değiĢkeni normal dağılım sergiler (Kalaycı, 2010:209). AraĢtırmada 

yer alan verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediğine yönelik yapılan normallik testinin 

bulguları Tablo 3‘te gösteriliĢtir. 

Tablo 3: Normallik Testi 

  N Æarpıklık Basıklık 

Fonksiyonel Değer 402 -0,448 0,461 

Değer Ġfade Etme 402 0,530 -0,559 

Sosyal Uyum 402 0,351 -0,558 

Satın Alma Niyeti 402 -0,844 -0,076 

Materyalizm 402 -0,057 -0,577 

        

 

Basıklık ve Ñarpıklıkları -/+3 aralığında alınmasına rağmen kimi yazarlar tarafından bu değer -/+2 

aralığında da alınabilmektedir. Tablo 3‘de yer alan Ñarpıklık ve basıklık değerleri -/+ 2 aralığında yer 

aldığı iÑin verilerin normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiĢtir.  

ġekil 1‘de verilerin fonksiyonel değer (FD), sosyal uyum (SU), değer ifade etme (DĠE), satın alma 

niyeti (SAN), materyalizm (MAT) boyutlarına normal dağılımını gösteren grafiklere yer verilmiĢtir: 

 

ġekil 1: Fonksiyonel Değer, Değer Ġfade Etme, Sosyal Uyum, Materyalizm ve Satın Alma Niyeti 

ÉlÑeklerine Ait Normal Dağılım Grafikleri 
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4. 3. Bağımsız Gruplar T-Testi 

T testi iki örneklemin sahip olduğu ortalamalara göre farklılığın gerÑekleĢip gerÑekleĢmediğini tespit 

eder. T testinde önemli kabul edilen nokta 2‘dir, dolayısıyla t testi her zaman iki ortalamayı 

karĢılaĢtırarak değerlendirme yapmaktadır (Kalaycı, 2010:74). T testi bağımsız iki örneklemin 

hipotezlerini test etmede ve nicel veya nitel verilerin analizinde kullanılır (Ézdamar, 2004:317). 

Cinsiyetin gösteriĢ tüketimi ölÑeklerinden fonksiyonel değer, değer ifade etme, satın alma niyeti, 

sosyal uyum ve materyalizm boyutlarına göre farklılığını ölÑmek adına bağımsız gruplar t testi 

uygulanmıĢtır. Bağımsız gruplar t testi uygulamak iÑin araĢtırma ölÑeklerinde yer alan soruların 

ortalaması alınarak fonksiyonel değer, değer ifade etme, satın alma niyeti, sosyal uyum ve 

materyalizm boyutları altında toplanarak analize hazır hale getirilmiĢtir. Bağımsız gruplar t testinin 

sonuÑları Tablo 4 ve Tablo 5‘te yer almaktadır. 

Tablo 4: Bağımsız Gruplar T Testi 

 

Tablo 5:  

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Érneklemler Testi Ġstatistikleri 

Grup Ġstatistikleri 

 Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

FD 

Kadın 219 4,3352 ,56867 ,03843 

Erkek 184 4,2380 ,74911 ,05523 

DĠE 

Kadın 219 2,4635 1,11718 ,07549 

Erkek 185 2,9270 1,33059 ,09783 

SU 

Kadın 219 2,7549 1,15263 ,07789 

Erkek 185 3,0685 1,28118 ,09419 

SAN 

Kadın 219 4,2203 1,39820 ,09448 

Erkek 185 4,4581 1,30839 ,09619 

MAT 

Kadın 219 3,4399 1,09247 ,07382 

Erkek 185 3,6459 1,22845 ,09032 
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 Varyansların 

EĢitlikleri ĠÑin 
Levene Test 

Ortalamaların EĢitlikleri ĠÑin T-Testi 

F P T Df Anlamlılık 

(Ñift kuyruk) 

Ortalama 

Farkı 

St. Hata 

Farkı 

Farkın %95 

güven aralığı 

Alt Êst 

FD 

Varyansl
arın 

eĢitliği 

varsayıld
ı 

11,919 ,001 1,478 401 ,140 ,09712 ,06572 -,03209 ,22632 

Varyansl
arın 

eĢitliği 

varsayıl
madı 

  

1,443 336,826 ,150 ,09712 ,06728 -,03522 ,22946 

DĠE 

Varyansl
arın 

eĢitliği 

varsayıld
ı 

9,813 ,002 -3,807 402 ,000 -,46356 ,12178 -,70296 -,22416 

Varyansl

arın 
eĢitliği 

varsayıl

madı 

  

-3,751 360,495 ,000 -,46356 ,12357 -,70656 -,22055 

SU 

Varyansl

arın 

eĢitliği 

varsayıld

ı 

1,879 ,171 -2,588 402 ,010 -,31352 ,12114 -,55168 -,07537 

Varyansl
arın 

eĢitliği 

varsayıl
madı 

  

-2,565 374,043 ,011 -,31352 ,12223 -,55386 -,07319 

SAN 

Varyansl

arın 
eĢitliği 

varsayıld

ı 

1,080 ,299 -1,754 402 ,080 -,23779 ,13559 -,50434 ,02877 

Varyansl

arın 

eĢitliği 
varsayıl

madı 

  

-1,764 397,787 ,079 -,23779 ,13483 -,50286 ,02729 

MAT 

Varyansl
arın 

eĢitliği 

varsayıld
ı 

4,225 ,040 -1,784 402 ,075 -,20607 ,11551 -,43314 ,02100 
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Varyansl

arın 

eĢitliği 

varsayıl
madı 

  

-1,767 371,884 ,078 -,20607 ,11665 -,43544 ,02331 

 

Tablo 4‘ de yer alan analiz sonucuna bakıldığında kadın ve erkek katılımcılar arasında lüks markalara 

yönelik değer ifade etme iĢlevi aÑısından Ñok yüksek fark olmamasına rağmen cinsiyete göre 

ortalamalar farklılık göstermekte ve boyut iÑinde en yüksek ortalamaya sahip cinsiyet erkek 

olmaktadır. 219 kadın katılımcının ortalaması 2,4635 ve 185 erkek katılımcının ortalaması ise 2,9270 

olarak tespit edilmiĢtir. Erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre lüks markalara yönelik değer ifade 

etme durumları aÑısından değerlendirildiğinde; lüks markaların kiĢilik türü yansıttığına, öz 

benlikleriyle bağlantı kurmasını sağladığına, lüks markaların kendilerini ifade etmelerine yardımcı 

olmalarına ve lüks markaların kendilerini tanımlamalarına yardımcı olduklarına kısmen 

katılmadıklarını belirtmiĢlerdir (ankette 2=katılmıyorum ve 3=kısmen katılmıyorum değeri 

verilmiĢtir.). Lüks markalara yönelik sosyal uyum iĢlevi aÑısından kadın ve erkek katılımcıların 

ortalamalarına bakıldığında; 219 kadın katılımcının ortalaması 2,7549 ve 185 erkek katılımcının 

ortalaması 3,0685 olduğu ve en yüksek ortalamanın erkek katılımcılarda gözlendiği tespit edilmiĢtir. 

Erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre lüks markalara yönelik sosyal uyum durumları aÑısından 

değerlendirildiğinde; lüks markalı ürünlerin sosyal statünün bir sembolü olduğuna, lüks markaların 

kendi sosyal statüde olmasına yardım ettiğine, lüks markalı giysilerle görünmeyi sevmesine, 

insanların kendilerinin lüks markalı ürünler kullandığını bilmelerinden hoĢlanma ifadelerine kısmen 

katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. Tablo 5‘teki sonuÑlara göre ise varyanslar eĢit olduğunda değer ifade 

etme (DĠE) ve sosyal uyum (SU) boyutlarına ait anlamlılık (Ñift kuyruk) değeri <0,05 olduğu iÑin 

(DĠE=0,000 ve SU=0,010) grup ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmektedir. 

4. 4. Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, bağımlı değiĢkeni etkileyen ve/veya etkisi olduğu düĢünülen bağımsız değiĢken 

veya değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi aÑıklayan bir modeldir. Bağımlı ve bağımsız değiĢkenler 

arasındaki neden- sonuÑ iliĢkisini incelemektedir (Gürbüz ve ġahin, 2016:271).  

Regresyon analizinin istatiksel olarak anlamlılığın tespit edilmesi tek baĢına neden-sonuÑ iliĢkisini 

aÑıklamada yeterli gelmemektedir. Regresyon analizinde değiĢkenlerin dağılımı normalliğe uygun 

olmalıdır. Regresyon katsayısı iliĢki katsayısı gibi pozitif veya negatif değer alabilir. ĠliĢki katsayısı -1 

ile +1 arasında olurken regresyon katsayısı her değeri sahip olabilir (KılıÑ, 2013:91). Æoklu regresyon 

analizinin yapılmasındaki amaÑ, bir bağımlı değiĢken üzerinde birden fazla bağımsız değiĢkenin 

etkisini tespit etmektir. Bu analizde temel varsayım; basit regresyon analizinde olduğu gibi bağımlı 

değiĢkenle bağımsız değiĢkenler arasında doğrusal bir iliĢkinin var olduğunu söylemektir (Gürbüz ve 

ġahin, 2016:275). Regresyon analizi sonucunda elde edilen R; bağımlı ve bağımsız değiĢken arasında 

var olan iliĢkiyi;    ise bağımlı değiĢkende ortaya Ñıkan değiĢim miktarının, bağımsız değiĢken(ler) 

tarafından ne düzeyde aÑıklandığını söylemektedir. Regresyon modelinin söylediği tahminin, ne kadar 

güÑlü olduğunun tespitidir (Gürbüz ve ġahin, 2016:272). Regresyon modelinin anlamlılığı ifade eden 

F istatistiğidir. Bu değerin anlamlılık düzeyini ise Sig. Değeri göstermektedir. F istatistiği modelin 

bütünsel olarak, t istatistiği ise değiĢkenlerin ayrı ayrı anlamlılığını test etmekte kullanılmaktadır 

(Kalaycı, 2010:268). Analiz sonucunda F değeri anlamlı bulunursa modelin tümüyle istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu söylenir (Kalaycı, 2010:203). Tolerans değerinin düĢüklüğü ve VIF (Varyans 

ArtıĢ Faktörü) değerlerinin yüksekliği bağımsız değiĢkenlerin arasında Ñoklu bağlantının varlığını 

belirtir (Kalaycı, 2010:268).  Tolerans değeri 0,2‘den küÑük, VIF değeri ise 10‘dan büyük olursa 

değiĢkenler arasında Ñoklu bağlantı sorununun olduğuna iĢaret etmektedir (Gürbüz ve ġahin, 

2016:273). Durbin Watson (D-W) katsayısı ise modelde otokorelasyonun olup olmadığının tespitinde 

kullanılmaktadır. D-W katsayısı 0 ve 4 aralığında değiĢmektedir. Değerlerin 0‘a yakın olması yüksek 

pozitif korelasyonu, 4‘e yakın olması yüksek negatif korelasyonu olduğunu söylemektedir.  Değerler 

ikiye yakın ise  otokorelasyonun olmadığı görülür. Aynı zamanda D-W katsayısının 1,5-2,5 aralığında 

olması arzulanmaktadır. Pozitif otokorelasyon, b katsayılarına ait standart hatalarının Ñok küÑük, 

negatif otokorelasyon ise bu hataların Ñok büyük olduğunu belirtir (Kalaycı, 2010:264).  

AraĢtırmada birden fazla bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerinde etkisini incelemek üzere 

Ñoklu regresyon analizi yapılmıĢtır. GösteriĢ tüketiminde sosyal uyum ve materyalizmin satın alma 

niyetinde etkisini ölÑmek amacıyla yapılan Ñoklu regresyon analizine ait hipotezler Ģu Ģekilde 

belirtilmiĢtir: 
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H0: Sosyal uyumun gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisi 

yoktur. 

H1: Sosyal uyumun gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H0a: Materyalizmin gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir 

etkisi yoktur. 

H1a: Materyalizmin gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir 

etkisi vardır. 

Regresyon analizinden elde edilen bulgular Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 6: Sosyal Uyum ve Materyalizmin GösteriĢ Tüketimine Yönelik Satın Alma Niyetine ĠliĢkin 

Modelin Ézeti  

 

Model R R 

Kare 

DüzeltilmiĢ 

R Kare 

Tahmini 

Standart 

Hatası 

DüzeltlmiĢ Ġstatistikler Durbin-

Watson 

DüzeltilmiĢ 
R Kare 

Düzeltilmi
Ģ F 

df1 df2 DüzeltilmiĢ 
Sig. F 

1 ,333a ,111 ,107 1,28675 ,111 25,034 2 401 ,000 1,984 

a. Bağımsız değiĢkenler: SU (Sosyal Uyum), MAT (Materyalizm) 

b. Bağımlı DeğiĢken: SAN (Satın Alma Niyeti ) 

 

Tablo 6‘ da yer alan bulgulara göre;    değeri .111‘dir. Bu sonuca göre bağımlı değiĢkendeki %11‘lik 

değiĢim analize konulduğunda bağımsız değiĢken aÑısından aÑıklanmaktadır. Bu sonuÑ da satın alma 

niyetindeki değiĢmenin %11‘lik kısmının sosyal uyum ve materyalizm eğilimleri tarafından 

aÑıklandığını gösterir. Durbin-Watson katsayısı modelde 1,984 olarak sonuÑ vermektedir. Bu değer 

1,5 ve 2,5 arasında olduğu iÑin  otokorelasyonun olmadığına iĢaret etmektedir.   

Tablo 7: Æoklu Regresyon Modeline Ait Varyans Analizi Tablosu 

ANOVAa 

Model Kareler Toplamı Df 
(Serbestlik 

Derecesi) 

Kareler 
Ortalaması 

F 

Değeri 

Sig. 

(Anlamlılık) 

1 

Regresyon 82,899 2 41,449 25,034 ,000b 

Artık Değer 663,942 401 1,656   

Total 746,840 403    

a. Bağımsız değiĢkenler: SU (Sosyal Uyum), MAT (Materyalizm) 

b. Bağımlı DeğiĢken: SAN (Satın Alma Niyeti ) 

 

Tablo 7‘de yer alan varyans analizindeki F istatistiği değerinin anlamlılık düzeyini gösteren değer; 

Sig. Değeridir. F istatistiği anlamlıysa model bütünsel olarak anlamlıdır denilir (Sig.=,000). F değeri 

modelde ,000 anlamlılık düzeyinde 25,034 olarak tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 8: Æoklu Regresyon Modeline Ait Katsayılar Tablosu 

 

Model StandartlaĢtırılmamıĢ 

Katsayılar 

StandartlaĢtırılmı

Ģ Katsayılar 

t Sig. 

(Anlamlılı
k) 

EĢdoğrusallık 

Ġstatistikleri 

B Standart 

Hata 

Beta Tolerans VIF 

1 

(Sabit) 2,911 ,215  13,569 ,000   

MAT ,228 ,064 ,194 3,555 ,000 ,743 1,346 

SU ,211 ,061 ,190 3,471 ,001 ,743 1,346 

a. Bağımlı DeğiĢken: SAN (Satın Alma Niyeti) 

 

Tablo 8‘de eĢdoğrusal istatistiklerinde yer alan tolerans düzeyi 0,2‘den büyük olduğu iÑin 

(Materyalizm=Sosyal Uyum=,743) değiĢkenler arasında Ñoklu bağlantı sorunu yoktur. Aynı Ģekilde 

değiĢkenler arasında Ñoklu bağlantı sorunun olup olmadığını gösteren VIF değeri de 10‘dan küÑük 

Ñıktığı (1,346) iÑin modelde bu sorunun olmadığı iĢaret edilmektedir. Ayrıca bu tabloda t istatistiği 

modeldeki değiĢkenlerin her birinin anlamlılığı sınamaktadır. Modeldeki t istatistiği anlamlı 

bulunmuĢtur (Sig. =,000). Bu sebeple H0 ve H0a hipotezleri red edilmiĢ, H1 ve H1a hipotezi ise kabul 

edilmiĢtir. Dolayısıyla araĢtırmada sosyal uyum ve materyalizmin gösteriĢ tüketimine yönelik satın 

alma niyetinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisi saptanmıĢtır. Elde edilen bulguya göre; tüketiciler 

gösteriĢ tüketimiyle ilgili satın alma niyetinde bulunurken sosyal Ñevresinde var olan statü ya da 

sosyal uyumluluğu dikkate alabilmektedir. Aynı zamanda tüketiciler gösteriĢ tüketimine yönelik satın 

alma niyetlerinde bulunurken materyalistik özellikleri ya da tutumları etkili olabilmekte ve bu 

doğrultuda satın alma kararı verebilmektedir 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÆalıĢmada, genÑ tüketicilerde materyalizm ve sosyal uyumun gösteriĢ tüketiminde ve lüks markalara 

yönelik tutumların ve satın alma niyetin ölÑülmesi amaÑlanmaktadır.  

Yapılan t testi sonucunda; erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre lüks markalara yönelik değer 

ifade etme durumları aÑısından lüks markaların kiĢilik türü yansıttığına, öz benlikleriyle bağlantı 

kurmasını sağladığına, lüks markaların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmalarına ve lüks 

markaların kendilerini tanımlamalarına yardımcı olduklarına kısmen katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Lüks markalara yönelik sosyal uyum iĢlevi aÑısından ise en yüksek ortalamanın erkek katılımcılarda 

gözlendiği tespit edilmiĢtir. Sosyal uyum iĢlevi ÑerÑevesinde; ‗lüks markalı ürünler sosyal statünün bir 

sembolüdür‘, ‗lüks markalar benim önemli bir sosyal statüde olmama yardım eder‘, ‗lüks markalı 

giysilerle görünmeyi severim‘, ‗insanların benim lüks markalı ürünler kullandığımı bilmelerinden 

hoĢlanırım‘ ifadelerine yönelik tutumlar yer almaktadır. Materyalizm eğilimleri ÑerÑevesinde ise; 

‗gerÑekten güzel Ģeylere sahip olmak benim iÑin önemlidir‘, ‗sahip olmadığım bazı Ģeylere sahip 

olsaydım hayatım daha iyi olurdu‘, ‗beğendiğim Ģeyleri satın almaya gücümün yetememesi, beni biraz 

rahatsız eder‘, ‗istediğim her Ģeyi satın alabilecek kadar zengin olmayı isterdim‘, ‗daha Ñok Ģey satın 

almaya gücüm yetseydi daha mutlu olurdum‘, ‗insanlar maddi Ģeylere Ñok fazla önem verirler‘, 

‗paranın mutluluğu satın alabileceği gerÑekten doğrudur‘ ifadelerine yönelik katılımcıların tutumları 

ölÑülmeye ÑalıĢılmıĢtır. Bu tutumların lüks markaları satın alma niyetini etkilediği yapılan regresyon 

analizi sonucunda da istatistiksel olarak anlamlı (Sig. =,000) olduğu ortaya ÑıkarılmıĢtır.  

ÆalıĢmanın literatür kısmında Veblen (1899)‘in de belirttiği gibi kiĢiler zenginliklerini baĢkalarına 

statü gücünü yansıtmak adına tüketiminde bulunmaktadır. Yapılan ÑalıĢmada sosyal uyumun gösteriĢ 

tüketimine yönelik satın alma niyetini etkilediği sonucu Veblen (1899)‘in ifadesini destekler 

niteliktedir. ÆalıĢmanın literatür incelemesinde bahsedilen araĢtırmalarda; Pandelaere (2016) 

mutsuzluk ve materyalizm arasında iliĢki olduğunu ancak materyalizmi tetikleyen unsurun 

tüketiminde mutsuzluğun yanı sıra güvensizlik, sosyal dıĢlanma gibi hisleri barındırdığını; O‘Cass ve 

McEven (2005) kendini gösterim davranıĢının gösteriĢ tüketimindeki iliĢkisini inceleyerek kendini 

gösterimi yüksek olan kiĢilerin daha yüksek statü tüketiminde bulunduklarını ancak gösteriĢ tüketimi 
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ile iliĢkisinin olmadığını, Mandel, Petrova ve Cialdini (2006), kendini beğenmiĢlik hislerinin lüks 

markaları tercih imkanı yarattığını, Roper ve Shah (2007) genÑ tüketicilerde son moda markalı 

ürünleri tüketme eğilimlerinin nedenini zengin kiĢi algısı yaratma isteğinin olduğunu, Khare (2014) 

kiĢilerin sahip olduğu statüyü yansıtmak iÑin yüksek sosyal görünürlüğe sahip ürünleri tükettikleri,  

Kauppinen vd. (2017) ise genÑ tüketicilerde sosyal statünün lüks marka tüketimini etkilediğini ortaya 

ÑıkarmıĢlardır. Yapılan ÑalıĢma literatürdeki sonuÑlarla benzerlik göstermektedir. 

Literatürdeki materyalizm ile ilgili ÑalıĢmalara bakıldığında; BalıkÑıoğlu ve Volkan (2016) 

materyalizm ve gösteriĢ tüketimi arasında olumlu bir iliĢki tespit ederek genÑ tüketicilerde satın alma 

davranıĢında materyalizm etkisini gösterdiğini, Cengiz ve Ézkara (2016), yüksek materyalist 

değerlere sahip olan tüketicilerin kiĢiselleĢtirilmiĢ reklam paylaĢma olasılıklarının daha yüksek 

olduğunu, Fitzmaurice ve Comegys (2006) materyalist özelliklerde olan kiĢilerin toplumda öne 

Ñıkmak adına tüketim davranıĢı sergilediklerini, Quadir (2012) ergen kiĢilerin tüketim ürünlerine dair 

kendi akranlarıyla olan iletiĢimin sıklık derecesi ile materyalizm arasında olumlu bir iliĢkinin 

olduğunu, Sidhu ve Foo (2015) materyalizm ve yaĢam memnuniyeti arasındaki iliĢkiyi inceleyerek 

materyalizm arttıkÑa yaĢam memnuniyetinin azaldığını belirterek ÑalıĢmanın sonuÑlarıyla uyumlu 

olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. 

AraĢtırmanın kapsamına Türkiye‘deki internet kullanıcıları dahil edildiği iÑin internet kullanıcısı 

olmayan bireylerin katılımının sağlanmaması bu araĢtırmanın bir kısıtıdır. Katılımcı sayısı artırılarak 

ve görüĢme metotları (derinlemesine görüĢme vb.) geniĢleterek araĢtırma zenginleĢtirilebilir. 

Katılımcıların yaĢ aralıklarının dağılımı dikkate alınarak daha kapsamlı veriler elde edilebilir. GösteriĢ 

tüketimine yönelik satın alma niyeti ve tutumların üzerinde ÑeĢitli değiĢkenlerin etkisi olmasına 

rağmen araĢtırmada sadece sosyal uyum ve materyalizm değiĢkenlerinin etki düzeyi incelenmiĢ ve bu 

durum araĢtırmanın kısıtını oluĢturmuĢtur.  

Bu ÑalıĢmaya iliĢkin ileride yapılacak ÑalıĢmalarda gösteriĢ tüketimine yönelik satın alma niyetinde 

materyalizm ve sosyal uyum gibi eğilimlerin yanı sıra diğer psikolojik unsurların satın alma niyetini 

etkileme düzeyi hakkında ve konuyla ilgili farklı kültürel özelliklere sahip bireyler üzerinde 

karĢılaĢtırmaları iÑeren ÑalıĢmalar yapılabilir. Pazarlama stratejileri aÑısından değerlendirildiğinde ise; 

ürün ve marka stratejilerinin geliĢtirilmesinde ve pazarlama iletiĢimi mesajlarında materyalist ve 

sosyal uyum eğilimlerinin dikkate alınması gerektiği söylenebilir.  
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Özet 

Pazarlama, bir ikna sanatıdır. DeğiĢen ve giderek daha zor hale gelen günümüz rekabet ortamında sadık müĢteri 

kitleleri yaratabilmenin yolu müĢteriyi iÑine alan, katılımlı bir pazarlama anlayıĢı benimsemekten geÑmektedir. 

MüĢteri katılımı arttıkÑa deneyimler zenginleĢmekte ve değer algısı ortaya Ñıkmaktadır. Bu sebeple tüketicileri 

ĢaĢırtabilmek ve onların duygularına hitap edebilmek giderek daha önemli bir hale gelmektedir. 

HikÍyeler dünyayı anlamayı kolaylaĢtırır ve bir fikri yayabilmenin etkili yollarından biridir.  Seth Godin‘e (2018) 

göre en iyi pazarlama teknikleri baĢarı olasılığı en yüksek olan, anlaĢılması ve yayılması en muhtemel olan basit 

hikÍyelerdir. Æünkü insan hafızası hikÍye tabanlıdır.  

Teknolojinin hızla değiĢimi ile gelenekselden dijitale doğru hızla ilerleyen bir pazar ortamı oluĢmakta ve ufak bir 

değiĢim tüm pazarı etkilemektedir. Günümüz pazar koĢullarında tüketicinin aklında ve daha da önemlisi kalbinde 

kalabilmeyi iĢletmelerin anlattıkları hikÍyeler sağlamaktadır. Duygusal paylaĢımlar ve empati yoluyla sadık 

tüketici kitleleri yaratılmaya ÑalıĢılmaktadır. Bu sebeple ÑalıĢmada hikÍye anlatımı ve hikÍye anlatımlarının 

pazarlamadaki rolü ele alınmıĢtır. Tanımlayıcı bir nitelik taĢıyan araĢtırma ile gelecekte yapılacak ÑalıĢmalara, 

pazarlamacılara ve iĢletmelere yol gösterici olmak amaÑlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hikâye Anlatımı, Pazarlama, Pazarlamada Hikâye Anlatımı 

 

ONCE UPON A TIME... MARKETING HAS A MAGIC WORLD: STORYTELLING 

IN MARKETING   

Abstract 

Marketing is an art of persuasion. In today's changing and increasingly difficult competitive environment, the 

way to create loyal customer segments is to adopt a more attended,customer-oriented marketing approach. As 

customer engagement increases, experiences are enriched and emerged value perception.  

The stories make it easier to understand the world and one of the effective ways of spreading an idea. According 

to Seth Godin (2018), best marketing techniques; are the most likely simple stories that are most likely to be 

understood and most likely to spread. Because human memory is story-based. 

With the rapid change of technology, a market environment develops rapidly from traditionally to digital, and a 

small change affects the entire market. In today's market conditions, stories provide stay on consumer's mind and 

most importantly consumer's heart. Loyal consumer groups are being created by the way of emotional sharing 

and empathy. For this reason, the role of storytelling and storytelling in marketing is discussed in this research. 

The study is descriptive research and it is aimed to be a guide to future work, marketing and businesses.  

Keywords: Storytelling, Marketing, Storytelling in Marketing 
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1. GĠRĠġ  

Bir marka bir efsane yarattığında, tüketiciler efsaneyi üründe somutlaĢtırır… 

Holt, 2003 

Günümüzde müĢteriler ile bağ kurmak giderek zorlaĢmaktadır. MüĢteri ile temas kurulabilecek olan 

kanallar artmıĢ olmasına rağmen, geÑmiĢe kıyasla iletiĢim kurabilmek ve bunu sürdürmek daha zor bir 

olgu haline gelmiĢtir. 

Modern Ñağ tüketicisi, daha bilinÑli, okuyan, araĢtıran bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, sadece 

tüketici yapısı değil, pazar yapısı da farklılaĢmıĢtır. Artık tüketiciye aynı ürünü, farklı fiyat 

aralıklarından sunan birÑok iĢletme/marka bulunmaktadır. Bu yüzden, günümüzde pazarlama 

iĢletme/markalar aÑısından bir rekabet alanı haline gelmiĢtir.  

Pazarda kıyasıya süren rekabet koĢulları altında her iĢletme tüketicisine sesini duyurmaya 

ÑalıĢmaktadır. Bu sebeple tüketiciler yoğun bir mesaj yağmuru karĢısında birÑok tutundurma mesajını 

algılayamamaktadırlar. Æünkü aynı Ģekilde oluĢturulmuĢ, aynı özelliklere sahip olan mesajlar iÑin bir 

algısal savunma mekanizması geliĢtirmekte ve sadece kendisi ile ilgili olan marka/iĢletme mesajları ile 

ilgilenmektedir.  

Bu noktada karĢımıza farklılaĢtırma kavramı Ñıkmaktadır. FarklılaĢtırma hem tüketici tercihlerini 

etkilemenin hem de rekabet avantajı sağlamanın temelini oluĢturmaktadır. Rekabetin fazla olduğu 

pazarlarda hayatta kalmanın ya da yaĢamını devam ettirebilmenin yolu, kopya edilmesi zor bir 

farklılığı yakalamaktır (ErciĢ, 1993).  

ĠĢletmeler son yıllarda bahsedilen farklılığı müĢterilerine anlatmıĢ oldukları hikÍyeleri ile 

yakalamaktadırlar. Æünkü duygusal bağ anlatılan hikÍyeler ile kurulmakta ve marka/iĢletme vaadi 

yine hikÍyeler aracılığı ile aktarılmaktadır.  

Bir ürün/hizmeti satın almaya iten temel sebep, değer beklentisidir. Anlatılan hikÍyeler aracılığı ile 

iĢletmeler/markalar tüketicisini kendi iÑine almakta ve müĢteri deneyimi yaratarak bağlı/sadık müĢteri 

kitleleri yaratmaya ÑalıĢmaktadır.  

ÆalıĢma kapsamında son yıllarda sayısı giderek artan, değer ve müĢteri deneyimi yaratmada etkili bir 

pazar ortamı yaratan ―hikÍyeler‖ ve ―hikÍye anlatıcılığı‖ kavramları ele alınmıĢtır. HikÍye anlatımı, 

hikÍyelerin unsurları, yapısal aÑıdan hikÍyeler, pazarlamada hikÍye anlatımı ve baĢarılı marka 

hikÍyeleri örnekleri baĢlıklarına aĢağıda değinilmiĢtir.  

Yapılan ÑalıĢma ile pazarlama literatürü aÑısından hikÍye anlatıcılığı kavramı derinlemesine ele 

alınacak, iĢletme/markaların hikÍyelerine, hikÍye oluĢturma süreÑlerine iliĢkin fikirler elde etmeleri 

sağlanacaktır. 

6. TEORĠK ÇERÇEVE 

6.1. Hikâye Anlatımı 

Bir varmıĢ, bir yokmuĢ… 

Ġnsanlar iÑgüdüsel olarak düĢüncelerini hikÍye Ģeklinde düzenlerler. HikÍyeler, insan varlığının 

merkezinde ve her kültürde yer almaktadır. HikÍyeler sonsuzdur ve toplumların değer ve inanÑlarını 

tanımlayan en güÑlü iletiĢim araÑlarından biridir. BaĢka bir deyiĢle hikÍye anlatımı bir kiĢilerarası 

faaliyettir. HikÍye anlatıcılığı, kendimize ve dünyaya dair bir Ģeyler öğrendiğimiz deneyimsel anlardır. 

HikÍyeler, karakter, niyet, eylemler, mücadeleler ve ayrıntılar gibi bilgi unsurları ile tanımlanır. 

HikÍye karakteri, izleyiciye bir bakıĢ aÑısı sağlar; amaÑ ve güdülerini ortaya koyar. Mücadeleler, 

amacına ulaĢmak iÑin karakterin aĢtığı engelden doğar ve eylemler, karakterin amaÑlarını 

gerÑekleĢtirmek iÑin üstlendiği olayları teĢkil ederek değerlendirmeye katkıda bulunur (Haven, 2007; 

Ferreira, 2015) 

Tsou vd. (2006)‘e göre hikÍye anlatımı yüzyıllar boyunca insanları eğlendiren ve bilgilendiren bir 

sanat biÑimi olmuĢtur. HikÍye anlatımı, birbirimize anlamamızı sağlayan ve benlik imajımızı da 

geliĢtirmemize yardımcı olan konuĢma ve düĢünce tarzıdır. Sole ve Wilson (2002)‘a göre ise hikÍye 

anlatımı, dersleri, karmaĢık fikirleri, kavramları ve nedensel bağlantıları aÑıklamak iÑin bilgi ve 
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deneyimlerin paylaĢımıdır ve aynı zamanda hikÍyeler, insanlara entelektüel, fiziksel, duygusal ve 

ruhsal olarak dokunma yeteneğine sahiptir.  Lundqvist vd., (2013) hikÍye anlatımını değer paylaĢımı 

olarak aÑıklamıĢlardır. HikÍye anlatımı bir bilgi ve deneyim paylaĢımıdır. Bunun yanı sıra Delgadillo 

ve Escalas (2004) hikÍye anlatımını, mevcut müĢterileri korumanın ve potansiyel müĢterileri elde 

tutmanın bir yolu olarak aÑıklamıĢlardır.   

HikÍye anlatımı, insanlık tarihinin var oluĢundan bu yana süregelen bir iletiĢim biÑimidir (Rossen, 

2006; Patterson ve Brown, 2005) ve insan iliĢkilerinde ki güÑlü araÑlardandır (Agren ve Élund, 2007). 

HikÍye anlatımı, sadece sözlü biÑimde gerÑekleĢmez. Ortama bağlı olarak farklı iletiĢim araÑları da 

kullanılabilir. Kosara ve Mackinlay (2013:44)‘ e göre hikayeler; ―kelime, resim, görselleĢtirme, video 

veya bunların herhangi bir kombinasyonunu iÑeren sıralı bir dizi adımdır.‖. BaĢka bir deyiĢle, 

hikayeler sözlü veya yazılı olarak, resimlerle, oyunlarla, filmlerle, satın alınan ürün/hizmetlerle ve söz 

konusu faktörlerin kombinasyonu Ģeklinde aktarılabilir (Lundqvist vd., 2013).  

Lee ve Shin (2015)‘e göre hikÍye anlatımları ile kültürel mirasın yayılmasına katkı sağlanabilir. 

Böylelikle tarihsel gerÑeklikler yayılabilir ve kiĢilerin davranıĢları üzerinde etkili olur. Anlatılan 

hikayeler aracılığıyla bireyler diğer bireyler ile empati kurabilir, aynı zamanda hikayelerdeki 

illüstrasyonları yorumlarken kendisini hikÍyenin iÑerisinde bulur. HikÍye anlatımları aracılığıyla 

insanların güvenleri artırılır, hayalleri canlandırılır ve duygusal anlamda tatmin olurlar (Agren ve 

Élund, 2007).  

Pazarlama bilim dalı aÑısından ise; günümüzde pazarlar üzerinde tüketicilerin kontrolü artmıĢtır. Bu 

sebeple tüketiciler ile kurulacak olan uzun dönemli iliĢkiler hem mevcut hem de potansiyel tüketiciler 

aÑısından önem kazanmıĢtır (Goud, 2016). Guber (2007)‘ye göre iĢletmeler tarafından oluĢturulan 

hikÍyeler, sıkıntılı zamanlarda yaĢananları aktardığı iÑin tüketici kalbine daha kolay girilmesini sağlar. 

Dinleyicilerin duygularını etkileyen kelimeler ve fikirler hikÍyelerin temelini oluĢturur. HikÍyeler, bir 
ürün veya hizmetin, ticari olarak algılanmadan olumlu özelliklerini teĢvik edebilir ve bir Ģirketin temel 

değerlerini geleneksel iletiĢim araÑlarından daha iyi koruyabilir (Lunqvist vd. , 2013). Aynı zamanda 

tüketicilerin yüksek düzeyde biliĢsel ve duygusal katılımlarını sağlar (Green ve Clark, 2013).  

6.2. Hikâyelerin Unsurları  

Ġnsan hafızası hikâye tabanlıdır. 

Schank, 1999 

HikÍyelerle büyüyor, hikÍyelerin yardımıyla kimliklerimizi yaratıyor ve günlük iletiĢimimizde 

hikÍyeler anlatıyoruz. Ayrıca, günümüzde halk hikÍyelerinin en üretken yaratıcısı ve yayıncısı olan 
medyadan gelen öyküler duyuyoruz. DeğiĢik hikÍyeleri, eğlendirmek, eğitmek, öğretmek, ezberlemek 
vb. gibi farklı amaÑlarla yaygın Ģekilde kullanmaktayız. HikÍye anlatımı, insan iletiĢimi iÑin nörolojik 

süreÑleri de dikkate alan önemli bir faktördür. Æünkü hikayeler, empati duygusunu ve Ģefkati arttırır, 
baĢkalarıyla iĢ birliğini teĢvik eder (Urboniene, 2016).  

Bireylerin hafızalarında yer alan toplumsal bilgilerin neredeyse tamamı, toplumsal ve kiĢisel 

deneyimlerinden yola Ñıkarak oluĢturdukları hikÍyelerden oluĢmaktadır. Söz konusu hikÍyeler 

genellikle; 

 Yeni deneyimlere 

 HikÍyeye konu olan veya referans olarak alınan bir kiĢi, durum, nesne üzerine yapılan 

değerlendirmelere veya alınan kararlara 

 Bu referanslar üzerine geliĢtirilen genel tutum ve düĢüncelere dayanır (Adaval ve Wyer, 1998).  

HikÍyelerin sahip olduğu ve her hikÍyede mutlaka yer alan belirli endeksler vardır. Söz konusu 

endeksler, konumlar, kararlar, eylemler, tutumlar, ikilemler veya sonuÑlar olabilir. Endeksler ve 

endekslerin oluĢturulması iyi hikÍyeler oluĢturulabilmesi aÑısından Ñok önemli bir role sahiptir. 

HikÍyelerdeki endeksler dinleyiciler / izleyiciler arasında otomatik bir farkındalığa, anlayıĢa ve 

empatiye neden olmaktadır. HikÍyelerde yer alan endeksler dinleyicilerin/izleyicilerin yaĢamlarına 

dokunduğu, duygusal ve biliĢsel bir farkındalık yarattığı iÑin yararlıdır (Woodside vd. , 2008; 

Woodside, 2010).  

Schank (1999: 12) hikÍyelerdeki endeksler üzerine Ģu görüĢü ileri sürmüĢtür; ―Bize anlatılan bir 

hikÍye iÑin ne kadar fazla endeks varsa, hikÍyenin hafızada tutacağı yerde o kadar fazla olacaktır. 

Buna bağlı olarak da bir hikÍyeyi hatırlama ve hafızadaki deneyimlerle iliĢkilendirme olasılığı 
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artacaktır. BaĢka bir deyiĢle, ne kadar Ñok endeks, o kadar Ñok deneyimlerle iliĢkilendirme ve daha 

fazla öğrenme…‖. Æünkü endeks sayısı arttıkÑa, bireyin daha önceki deneyimleri ile kıyaslama sayısı 

artacak ve öğrenme de doğru orantılı olarak daha iyi olacaktır. 

 

 

 

Yukarıda bahsedilen ortak noktaların yanı sıra bir hikÍye Ģu temel ögeleri iÑermelidir:  

 Beklenti: Her hikÍye geleceğe yönelik umut duygusu ve beklentisi ile baĢlar.  

 Kriz: Her hikÍyede beklenti döneminin yanı sıra bir kriz ve ÑatıĢma dönemi de bulunmaktadır. 

Hayatta her zaman kötü bir Ģeyler olur. Ancak bu olaylar hikayeleĢtirilirken bir dönüm noktası 

olarak ele alınır.  

 Hikâye boyunca yardım etme: Her hikÍyede yardım etme, yardımcı olma faktörü mutlaka yer 

alır. Yardım hem küÑük hem de büyük mucizeler Ģeklinde gerÑekleĢir.  

 BaĢarı/hedefe ulaĢma: Sıkıntılı geÑirilen sürecin sonucunda, hikÍye hedefe ulaĢılarak bitirilir. 

Böylelikle sıkı ÑalıĢma, azim, yardım eli, baĢkahramanların hedeflerine ulaĢması gibi 

izleyici/dinleyici de sıcak tatmin duyguları yaratılır. Her bir hikÍyede hikÍyenin kahramanının 

baĢarısı aslında dıĢsal baĢarıdır. Ancak hikÍye bitimi ile izleyicinin/dinleyicinin duygusal bir bağ 

kurduğunu ve süreci iÑselleĢtirdiğini görürüz (Papadatos, 2006). 

HikÍyeler, eğlenceyi birincil görev olarak gören tek bir anlatı türüdür. Yazarlara göre, tipik bir 

hikÍyede bulunması gereken üÑ ana Ģu Ģekildedir (Urboniene, 2016): 

 Sürpriz: HikÍyeye iliĢkin kritik bilgiler baĢından itibaren okuyucudan saklanır ve sadece sonunda 

hikÍyeye eklenir.  

 EndiĢe: Bir hikÍye, karakterlerden biri iÑin önemli veya kötü sonuÑlara yol aÑan ve sonuÑlanacak 

bir baĢlatıcı olay iÑermelidir. 

 Merak: HikÍyede önemli olay hikÍye akıĢından ÑıkarılmıĢ, ancak okuyucuya eksik olaya dair 

gerekli bilgi verilmiĢ olmalıdır.  

Collins (2005)‘e göre hikÍyeler ikiye ayrılır. Kurgusal ve kurgusal olmayan hikÍyeler. Kurgusal 

hikÍyeler, gerÑek hayata dayanmasına rağmen, gerÑek hikÍyeler değillerdir. Bu grup iÑerisinde, peri 

masalları, halk hikÍyeleri, uzun hikÍyeler, hayvan hikÍyeleri, masallar ve gerÑek olmayan hikÍyeler 

yer alır. Éte yandan kurgusal olmayan öyküler doğrudur ve gerÑekten olmuĢlardır. Bu grup iÑerisinde 

ise, tarihsel, biyografik, otobiyografik hikÍyeler ve gerÑek hayat hikÍyeleri yer almaktadır (Aktaran; 

Urboniene, 2016). HikÍyelerde tarihsel ögeler ve gerÑekliklerin yanı sıra, kurgusal faktörlerde avantaj 

yaratabilmek aÑısından ön plandadır. Söz konusu faktörlere ek olarak aynı zamanda hikÍye 

anlatımında kullanılacak olan tutku ve heyecan gibi özellikler de iyi bir hikÍye oluĢturabilme 

aÑısından önemli bir paya sahiptir. Bu yüzden iyi bir hikÍyede sadece iÑerik değil, anlatılan yol da 

önem kazanmaktadır (Mossberg vd. , 2011).  

Hafıza üzerindeki etkileri aÑısından hikÍyeler, psikolojik aÑıdan uzun süren araĢtırmalar evresinden 

geÑen ve hafızayı güÑlendiren bir organizasyon ÑerÑevesidir. Schank ve Abelson (1995) anlatıların 

―hikÍye iskeletleri‖ olduğunu ifade etmiĢtir. Bu yargı, hikÍyelerin bireylerin yargıları ve tutumları 

üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu aÑıklamaktadır.  

6.3. Yapısal Açıdan Hikâyeler  

Bir hikayedeki en önemli unsur, hikÍyenin yapısıdır. Bu yapı iki ana noktadan oluĢur. 

Kronoloji/tarihsel sıralama (chronology) ve nedensellik (causality). Bir hikÍyeyi ve hikÍye oluĢumunu 

en iyi noktaya taĢıyacak olan unsurlar üzerine birÑok ve farklı görüĢ bulunmaktadır. Ancak genel 

itibariyle görüĢler hikÍyenin zamansal boyutu olan (kronoloji) ve hikÍye iÑerisindeki iliĢkileri 

aÑıklayan nedensellik boyutu üzerinde birleĢmiĢtir (Delgadillo ve Escalas, 2004; Hsiao, vd., 2013) .  

Bir hikÍyedeki ilk ve baĢlangıÑ adım zamansal boyuttur. Olaylar belirli bir zaman iÑerisinde olur. Her 

bir zaman dilimi, hikÍye iÑerisindeki bir bölümü oluĢturur (episode) ve her bir bölümün kendi 

iÑerisinde bir baĢlangıcı, bir geliĢimi ve bir sonucu bulunmaktadır. Ancak, zaman kavramı 

gerÑeklikten farklıdır ve bir akıĢı vardır. Ġkinci unsur ise, hikÍyenin geÑtiği/gerÑekleĢtiği alan/Ñevre ile 

hikÍye unsurları arasındaki nedensel Ñıkarımlardır. Bölüm Ģemaları, bir hikÍyedeki olayların sıralı 
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olarak hem gerÑek dünyada hem de hikÍyede nasıl gitmesi gerektiğinin aÑıklamasıdır (Polkinghorne; 

1991).   

BaĢlangıÑ, olay veya olaylar serisi, psikolojik reaksiyonu ve ana karakterin amaÑ yönlü davranıĢının 

ortaya ÑıkıĢ aĢamasıdır. HikÍyedeki hedefler ilk olaya tepki olarak formüle edilebilir veya önceden var 

olan hedefler olabilir. HikÍyenin ana kahramanının psikolojik durumu ve amaÑları, sonraki amaÑları 

iÑin nedenleri oluĢturmakta ve bunlar ise nihai sonucu ortaya Ñıkarmaktadır. Æünkü hikÍyeyi oluĢturan 

unsurlar, zaman iÑerisinde organize edilir ve nedensel Ñıkarımlar yapılabilir. Bu noktada Ģu Ñıkarımda 

bulunulabilir; bir hikÍyede zamansal aÑıdan baĢlangıÑta olan bir Ģey, sonraki zamanlarda da 

yaĢananların/yaĢanacakların nedenini oluĢturur (Delgadillo ve Escalas, 2004). 

van Laer vd.  (2014)‘e göre ise bir hikÍyede dört temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; olayların zaman 

sırası, hikÍye iÑerisinde yer alan karakterler, hikÍye boyunca var olan duygusal durumun zirve yaptığı 

nokta ve hikÍyenin sonucudur. 

HikÍye, birbiriyle iliĢkili eylem ve sonuÑları kronolojik düzende ele alan bir anlatıdır (Gilliam ve 

Flaherty, 2015). Tüketici davranıĢları alanında, Fournier (1998) bir hikÍyenin kiĢinin aklında saklanan 
bilgi olduğunu ve kiĢinin belleğinden eriĢilebilen bölümleri aktardığını belirtmiĢ ve bir hikÍyeyi 

oluĢturan temel unsurların olayları teĢvik etmek, deneyim, sonuÑ ve değerlendirmeler olduğunu ifade 

etmiĢtir (Nie vd., 2017).   

Lee ve Shin (2015) hikÍye anlatımının yapısına iliĢki olarak; bir hikÍyenin, a) hikÍye anlatma sürecine 

katılanlar tarafından kabul edilen, b) konuma dayalı ve c) kavramsallaĢtırmaya ve ticarileĢtirmeye tabi 

olması gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Mossberg vd. (2011) hikÍye anlatımının Ñok aktörlü ve Ñok 

düzeyli bir süreÑ olduğunu vurgulamıĢlardır. Pulizzi (2012)‘ye göre, hikÍye anlatımı müĢterileri 

cezbetmek ve korumak iÑin bir anahtardır (Volic vd., 2017).  

Ġyi bir hikÍye iÑin cevaplanması gereken sorular Ģu Ģekildedir:  

 Bir hedefe ulaĢmak iÑin harekete geÑen aktörler var mıdır? 

 HikÍye, aktörlerin ne düĢündüğünü ve ne hissettiğini aktarıyor mu? 

 HikÍye, kiĢisel geliĢim veya bir karakterin yaĢamındaki değiĢim hakkında ne derece bilgi veriyor? 

 HikÍyede, yaĢananların ne anlama geldiği aÑıklanıyor mu? 

 Ġyi belirlenmiĢ bir baĢlangıcı (baĢlangıÑ olayı), orta (kriz veya dönüm noktası) ve bitiĢi (sonuÑ) 

var mıdır? 

 HikÍye, genellemeler veya soyutlamalar yerine belirli, özel olaylara ne derece odaklanmaktadır? 

(Nie vd., 2017) 

 

 

 

6.4. Pazarlamada Hikâye Anlatımı 

“Markalar, insanların duygularına girmek için pazarlamaya hikâye anlatmanın büyüsünü enjekte 

etmelidirler…” 

Marketing Week  

BirÑok bilim dalında olduğu gibi pazarlamada bilim dalında da hikÍye anlatımı yaygın bir biÑimde 

kullanılmaktadır. AĢağıda pazarlamanın ÑeĢitli alanları ve hikÍye anlatımına iliĢkin aÑıklamalara yer 

verilmiĢtir.  

Bir iĢletmeyi hikÍye anlatım sistemi olarak görmek mümkündür. Æünkü iĢletmeler insanları iÑerir ve 

insanlar da hikÍyeler anlatılar (Mittins vd., 2011). HikÍyeler, psikolojik temelleri devreye sokarak 

kitleyle etkileĢime girmenin en etkili yoludur. GerÑek insan deneyimleri sunduğu iÑin hikÍyeler her 

baĢarılı pazarlama kampanyasının merkezidir (Ferreira, 2015).  

Günümüzde markalaĢma ve hikÍye anlatımı arasındaki Ñizgi bulanıklaĢıyor, hikÍyeleri olan ve bu 

hikÍyeleri tüketicisine aktarabilen markalar kazanıyor. AĢağıda anlatmıĢ oldukları hikÍyeler ıĢığında 

empatik seÑilen markalara yer verilmiĢtir.  
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ġekil 1. Empati Duyulan Markalar, 2015 

Kaynak: Harvard Business Review 

 

Escalas‘a (2004) göre hikÍye anlatımı ile tüketiciler marka bağlantılarını oluĢturur veya geliĢtirirler. 

Söz konusu oluĢum/geliĢimin sebebi ise insanların bireysel tecrübelerini, hikÍyeler üzerinden 

yorumlayarak paylaĢmalarıdır. HikÍyeleri okumak, tekrar yaĢamak ve tekrar izlemek mümkündür 

(Woodside, 2010). Holt (2003)‘a göre hikÍyeleri izlemek, anlamak ve anlatmak dinleyici/izleyicinin 

de öğrenmesini sağlar  

Belirli markalar/ürünler tüketicilerin fiziksel ve/veya zihinsel olarak uygun ve belirli bir arketipi 

oluĢturmasını ve periyodik olarak hikÍye anlatımları ve hikÍyelerin yeniden dile getirimleriyle söz 

konusu arketiplerin yaĢatılmalarında önemli bir rol oynarlar. Marka-tüketici hikÍye anlatımı Bagozzi 

ve Nataraajan (2000)‘ın teorisi üzerine kurgulanmıĢtır. Bagozzi ve Nataraajan (2000)‘a göre; ―insanlar 

onları mutlu eden Ģeyleri bulmak iÑin yardıma ihtiyaÑ duyarlar. Pazarlamanın yaptığı ise tam olarak 

budur.‖ Yazarlara göre pazarlama tüketicilere mutluluk arayıĢları noktasında yardımcı olur. Bu 

yüzden tüketici mutluluğu onların arketipik hikÍyeler oluĢturmalarını sağlayacak markalar aracılığı ile 

gerÑekleĢtirilebilir (Woodside, 2010). Bu noktada ürün/markaların arketip katılımını nasıl sağladığı 

öneriler yoluyla iletilmektedir. Holt (2003)‘a göre, markaların ve ürünlerin yer aldıkları eylemleri 

iÑeren tüketici hikayeleri, bilinÑsizce bir veya daha fazla arketip ile ilgilenen ve tüketicilerin bir hisse 

kapılmalarına yardımcı olan bir anlatım sağlar.  

Êrünü satın almak, efsaneyi tüketmeye ve markayla bir iliĢki kurmaya hizmet eden bir ritüel eylemdir 

(Holt, 2003). Hayal unsurlarını iyi kullanan markalar kazanmaktadır. Æünkü baĢarı ikonlar, tüketicisi 

ile samimi ve inandırıcı bir iliĢki kurarlar (Martin ve Woodside, 2011).  

Bugün Youtube, Facebook, Twitter vb. gibi sosyal paylaĢım siteleri aracılığıyla hikÍyeler 

paylaĢılmaktadır. Söz konusu sitelere duyulan ilgi ve kullanımlarındaki artıĢ, duygu ve düĢünceleri 

paylaĢmaya daha fazla ihtiyaÑ duyulduğu anlamına gelmektedir. GenÑ kuĢağın bu sitelere yönelik ilgi 

düzeylerinin daha yüksek olması sebebiyle (Love, 2008), iĢletmeler aÑısından hikÍye anlatımları 

gelecekte daha da kritik öneme sahip olacaktır (Allen, 2005). AĢağıda 2017 yılı itibariyle sosyal 

medya uygulamaları üzerinden hikÍye paylaĢımına yönelik istatistiğe yer verilmiĢtir (Aesop Agency, 

2017).  
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ġekil 2. Markaların HikÍye Anlatımı Yaptıkları Sosyal Medya Hesapları  

Günümüzde hikÍye anlatımları iĢletmelerin iletiĢim stratejilerinde tercih etmiĢ oldukları informel ve 

anekdota dayalı bir araÑtır. HikÍyeler aracılığıyla iĢletmenin ÑalıĢanları, müĢterileri ve diğer iletiĢim 

alanları birbirleri ile iletiĢim kurar ve hikayeler söz konusu grupları birbirlerine bağlar (Griffin, 2001) 

ve tekrar eden hikayeler aracılığıyla toplu bir kültürel anlayıĢ ortaya Ñıkar (Gargiulo, 2006).  

McCarthy (2008) iĢletmelerin hızlı değiĢen rekabet ortamları ile hikÍye anlatımları aracılığıyla baĢ 

edebileceklerini belirtmiĢlerdir. Æünkü hikÍyeler, statik değillerdir, değiĢen ve örgütsel değiĢim iÑin 

kullanılabilecek bir süreÑtir  

Hikaye anlatan bir organizasyon, anlattığı hikayeler aracılığı ile bilinÑli olarak hem misyon, vizyon, e-

mail ve notlarını aktarırken, hem de bilinÑsiz olarak kültürünü ve değerlerini aktarır. ĠĢletmeler 

ÑalıĢanları hikÍye anlatımları yoluyla kurum değerlerini, kültürünü, kimliğini tanımlar ve aÑıklarlar. 

HikÍyeler, diğerlerini iĢletmeden ve iĢletmenin sahip olduğu değerlerden haberdar etmenin bir 

yoludur. Hatch ve Schultz (2003) hikÍyeleri bir iĢletmenin otantik mirasının yaratılma süreci olarak 

tanımlamıĢlardır. Bu, kültürel mirasın yeni insanlara ve yeni iletiĢimlere sürekli adapte olduğunu ve 

yenilendiğini göstermektedir. Ayrıca, özellikle sponsorluk, sosyal sorumluluk faaliyetleri gibi gönüllü 

organizasyonlar söz konusu olduğunda, insanları birbirleriyle, kuruluĢla, müĢterilerle ve daha büyük 

bir toplulukla birbirine bağlar. Bunu yaparken, bilgi paylaĢımını da kolaylaĢtırır (Mittins vd. , 2011). 

Hem bireysel hem de kurumsal hikÍyeler iĢ ortamında aktarılmakla birlikte, her iki hikÍye türü de 

anlatıcısının tutum, değer ve kiĢilik özelliklerini ortaya koymaktadır. HikÍyeler davranıĢların kısa bir 

planıdır ve hikÍyeler aracılığıyla bireylerin gelecekteki davranıĢları öngörülebilir. 'Ġyi' hikÍyeler bir 

pazarlama planında geliĢtirilir. Dolayısıyla unutulmaz bir hikÍyeye sahip olan iĢletmelerin iyi bir 

pazarlama planı vardır (Urboniene, 2016).  

Bu noktada Christensen (2002)‘e göre markalaĢma hikÍyelerinde 3 farklı yaklaĢım söz konusudur:  

 Örgüt odaklı yaklaĢım, Ģirketin sorunlarının gözlemlenmesi, yorumlanması, farkındalığın 

artırılması ve ürünü Ģirketin bir aynası olarak görüp resmi olmayan hikÍyeler yaratan kimlik 

iÑermektedir. 

 Pazarlama baskın yaklaĢım, Ģirketin değerlerini yansıtan ve marka stratejisine uygun olması 

gereken imaj yaratan hikÍyelere odaklanmadır. Érgütsel yaklaĢımla karĢılaĢtırıldığında, bu 

hikÍyeler, yönetimin yer, Ģirket ve ana ürün veya hizmetler hakkındaki vizyonlarını ilettikleri iÑin 

daha formeldir. 

 PaydaĢ odaklı yaklaĢım, farklı hedef kitlelere yönelik hikÍyelerin yardımıyla iliĢki kurma ve 

güvenilirlik oluĢturma üzerine odaklanmıĢtır. ġirketin itibarı ve finansal sonuÑları ile 

bağlantılıdır. 

HikÍye anlatımı markalaĢma kavramı kadar geniĢtir. Dolayısıyla, hikÍye anlatımı anlam yaratan ve 

geliĢtiren bir yönetim aracı olarak aÑıklanır (Christensen, 2002).König ve von Borcke (2016), 

markalaĢma alanındaki hikÍye anlatımının, yazılı anlatımlardan ticari bir noktaya sahip dijital 
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mesajlara kadar Ñok farklı seÑenekleri olduğunu ifade etmiĢlerdir. HikÍye anlatımları pazarlamada Ģu 

noktalarda kullanılmaktadır: 

 Normları ve değerleri paylaĢma 

 Güven ve taahhüt geliĢtirme 

 Értülü bilgiyi paylaĢma 

 Unutmanın önüne geÑme 

 Duygusal bağlantı kurma (Sole ve Wilson, 2002; Urboniene, 2016). 

AĢağıda 2017 yılında Aesop tarafından yapılan ve hikÍye anlatımında en baĢarılı olan markaların 

sıralamasına yer verilmiĢtir.  

 

ġekil 3. Aesop 2017 Yılının En BaĢarılı HikÍye Anlatan Markaları Sıralaması 

Markalar, tüketicisi, potansiyel müĢterileri ve paydaĢları ile iletiĢim kurabilmek iÑin hikÍyeler 

anlatırlar. Anlatılar insanlara ders vermek ve fikir iletmek iÑin güÑlü bir yol sağlar. Markaların 

paydaĢları ile iletiĢim kurmaları iÑin varoluĢlarının dokusu olan anlatıları baĢarılı bir Ģekilde 

anlamaları gerekir. Ġnsanlar sürekli olarak onları Ñevreleyen dünyayı anlamaya ve günlük 

yaĢantılarında anlam bulmaya ÑalıĢırlar. Markalar, ürün/hizmetlerini satmak iÑin anlatıları kullanır ve 

bu anlatılar dinleyicilerinin doğasına uygun olmalıdır (Vos, 2016 ; Ferreira, 2015). 

Escalas (2004)‘e göre markalar anlattıkları hikÍyeler ölÑüsünde tüketiciye ilginÑ gelirler. Marka 

hikÍye anlatımlarının daha anlamlı marka etkileĢimi oluĢturduğunu ifade eden önceki araĢtırmalar 

(Escalas, 2004; Padgett ve Allen, 1997; Woodside vd., 2008) göre hikÍye anlatımlarının tüketicilerin 

yaĢamları üzerinde önemli ve merkezi bir rolü vardır. Marka hikayeleri baĢta olmak üzere, hikayeler 

tüketicilerin hayatlarında yeni ve efsanevi olarak görülen Ģeylere baĢlamalarına yardımcı olurlar 

(Adaval ve Wyer, 1998; Escalas, 2004; Woodside vd., 2008). Markalar anlattıkları hikÍyeler aracılığı 

ile tüketici zihninde yer edinir ve popüler kültür iÑindeki yerini alırlar ve popüler kültür bu anlamda 

tüketicilere hazır hikÍyeler sunmaktadır (Woodside vd. , 2008). 

Pinzaru (2012)‘ye göre, marka öyküsü bir markayı destekleyen vaat ve değerlerin sürekliliğini 

sağlayacak etkili bir araÑtır. HikÍyeler,  duygusal olarak birbirine bağlı gerÑeklerin zincirini temsil 

eden insan beklentileri, deneyimler ve duygularla ilgilidir. Bir hikÍyenin temelini oluĢturan bir 

metafor, hedef kitlenin ilgili duygularıyla uyumlu olmalı ve olumlu ÑağrıĢımlar iÑerecek Ģekilde 

kurgulanmalıdır.  

Pazarlama alanında hikÍye anlatımının diğer bir kullanımı ise drama reklamları olarak da adlandırılan 

anlatımlı reklamlarıdır. Anlatımlı reklamlarda, hikÍye tarzında bir iĢleyiĢle bir ürün ya da hizmetin 

özellikleri hakkında bilgi verilmektedir (Deighton vd. , 1989). HikÍye anlatımı iÑeren anlatımlı 

reklamcılık, tüketicilerin satın alma kararları üzerinde güÑlü bir etkiye sahiptir (Li, 2015). Bugün, 
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marka iÑin anlam yaratmak ve ona Ñekici bir kimlik ve kiĢilik kazandırabilme noktasında, reklam 

verenler, tüketiciler ve markalar arasında duygusal bir bağ oluĢturmak iÑin hikÍyeleri 

kullanmaktadırlar (Randazzo, 2006). Markalar, müĢterileri ile doğru iletiĢim kurabilmek iÑin ideal 

marka imajını sunabilmeyi hedeflemektedirler. Bu amaÑla da hikÍyelere baĢvururlar. Anlatımlı 

reklamcılıkta bu amaca istinaden genellikle ürün tüketim deneyimi hakkında bir hikÍye anlatılmakta 

ve tüketicileri ikna etmek iÑin duygular kullanılmaktadır (Li, 2015).  

Anlatı reklamcılığında da diğer hikÍye anlatımlarında olduğu gibi kronoloji ve nedensellik iki önemli 

noktayı oluĢturmaktadır (Chang, 2008; Chang, 2009). Anlatımlı reklamcılık, tüketicilerin bir markayla 

ve bir ürünle sahip oldukları tüketim ve deneyimleri tanımlar. Bu reklam türü yalnızca tüketicileri 

eğlendirmek ve ikna etmekle kalmaz, aynı zamanda bir marka iÑin anlam yaratır (Randazzo, 2006). 

BaĢka bir deyiĢle, anlatı reklamları, genellikle bir veya birden fazla karakterin bir ürünü veya hizmeti 

nasıl tükettiğini, kullandığını veya oluĢturduğunu tasvir etmek iÑin oluĢturulan kronolojik ve nedensel 

olaylar dizisidir. Bu sebeple, anlatı reklamları bir iÑerik bileĢeni (aktörler, olaylar ve motivasyonlar) 

ile birlikte yapısal bileĢenle (nedensel ve zamansal ortam) ile karakterize edilir (Padgett ve Allen, 

1997; Wentzel vd., 2010). BirÑok anlatı reklamı öykü benzeri olaylar dizisine dayanmaktadır. 

Tüketiciler genellikle bir markanın adını gördüklerinde bir his veya izlenim duymazlar ancak 

reklamda kullanılan karakterler, durumlar marka anlamı yaratmak iÑin bir araÑ olarak kullanılır. 

Ézetle, anlatı reklamcılığı, marka kimliğini ve değerini tüketicilere iletmek iÑin kitleye bilgi ve duygu 

sunmak iÑin stratejik hikÍye anlatımından yararlanmaktadırlar. Markaları anlatan reklamların hikÍye 

anlatım biÑimi ile oluĢturulması gerekmektedir. Æünkü müĢteriler reklam uyaranlarını yorumlamak 

iÑin hikÍyeler oluĢturmaktadır. Bu yüzden ―Kendi kiĢisel deneyimlerimizi, bize anlatılan deneyimlerle 

ilgili hikÍyelerin anlatım biÑimiyle yorumlarız ve anlatımda kullanılan ‖-nler‖ var ise anlatı tarzındaki 

reklam olarak görülebilir (Padgett ve Allen, 1997). 

Normal reklamların aksine hikÍye anlatı metodunun kullanıldığı reklamlarda ürün kullanımı veya 

tüketim üzerinde durulmaz. Æünkü amaÑ ürün kullanımından ziyade, tüketici ile daha güÑlü bağlar 

kurmaktır (Padgett ve Allen, 1997; Woodside vd. , 2008).  Anlatımlı reklamlarda aÑık bir ikna edicilik 

yoktur, hikÍye anlatımı ön planda olduğu iÑin, tüketici bilinÑsizce kendisini kaptırmaktadır. HikÍye 

anlatımının ön plana Ñıktığı reklamlarda tüketicilerin uzun süreli tutum ve davranıĢlarının ortaya 

Ñıkarılması amaÑlanmaktadır (van Laer vd. , 2014). Tüketici zihninde canlandırılan ve hayal gücünü 

harekete geÑiren bu tip reklamlarda deneyimsellik ön planda olup tüketici anlatılan hikÍye iÑerisinde 

―kaybolur‖ ve gerÑeklikten uzaklaĢır (Wentzel vd. , 2010). HikayeleĢtirme süreci gerÑek dünya ile 

soyut dünya arasındaki eĢleĢme süreci olarak da görülebilir. Tüketiciler hikÍye anlatımı sürecinde 

gerÑek dünya ile eĢleĢtirerek soyut dünyayı anlamaya ÑalıĢır. Bu yöntemi takip eden tüketiciler, 

anlatılan hikÍyeleri zihninde sakladıkları ile iliĢkilendirir ve karĢılaĢtırmalar yaptıktan sonra markalara 

yönelik tutumlarını oluĢtururlar (Schank ve Abelson, 1995; Escalas, 2004). Dolayısıyla bir reklamın 

anlatı biÑiminde iĢlenmesi ile tüketiciler reklamı yapılan marka ile kendi deneyimlerini daha kolay 

uyumlaĢtırır ve bu da marka ile tüketiciler arasında daha anlamlı bir bağın oluĢmasını sağlar. Bu ise 

markaya yönelik olumlu tutumlara yol aÑar.  (Escalas, 2004). 

Pazarlama iletiĢimi, markalarına benzersiz bir kimlik ve kiĢilik kazandırmak iÑin stratejik hikÍye 

anlatı reklamcılığını kullanmaktadır. Deneyimler hakkında daha fazla bilgi verilerek potansiyel 

tüketicileri daha etkin bir Ģekilde ikna edebilir. Ayrıca anlatımlı reklamcılık, tüketicileri özellikle 

hizmet markaları iÑin daha fazla ürün bilgisi öğrenmeye teĢvik edebilir (Chang, 2008). Tüketiciler 

anlatı reklamcılığı iĢlerken, bunu önceki hikÍyeleriyle iliĢkilendirirler. Anlatı reklamcılığı bugün 

yaygın olarak kullanılmaktadır, Ñünkü reklam verenler bu tüketicileri ikna etmenin ve satın alma 

kararlarını etkilemenin etkili bir yoludur (Li, 2015). 

6.5. BaĢarılı Marka Hikâyeleri Örnekleri  

Hikâyeler, bireylerin dünyayı nasıl algıladıklarına iliĢkin konuĢurken kullandığı 

kısaltmalardır… 

Seth Godin 

6.5.1. Apple Hikâye Anlatımı  

Apple, Aesop tarafından gerÑekleĢtirilen, 2.000 yetiĢkine; gerÑekÑi olma, vizyon veya misyon edinme, 

fikir sahibi olma, unutulmaz olma ve duygusal bir yanıt uyandırmayı iÑeren sekiz öykü anlatma 
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öğesine karĢı markaları belirlemesinin istendiği anket ÑalıĢması sonucunda 2017 yılının en iyi hikÍye 

anlatımı yapan markası olmuĢtur (Aesop Agency, 2017). 

ġekil 4. Apple Logosu 

 

Apple günümüzde tüketiciler tarafından sıklıkla satın alınan bir markadır. Bu durumu ise basit ancak 

etkili bir vizyon ile elde etmektedir. ―Pazarlama stratejisi, yaratıcı ve tüketici arasında birlik duygusu 

yaratarak "satıĢın" veya ―teknik reklamların‖ ötesine geÑmektedir.‖ HikÍye anlatımları yoluyla kafa 

karıĢtırıcı ve gösteriĢli reklam kampanyaları basitleĢtirilmektedir. Apple‘ın bu kadar baĢarılı bir 

hikÍye anlatma süreci yaratabilmesi, oluĢturdukları hikÍyelerde, tüketicileri hikÍyenin birer parÑası 

haline getirebilmesi ile doğrudan iliĢkilidir. HikÍye anlatımında Apple‘ın baĢarısı sormuĢ olduğu 

temel sorudan kaynaklanır. ―Neden?‖. ―Neden?‖ sorusu ile Apple aslında Ģu fikri iletmektedir; 

―yapılan her iĢin arkasındaki mantığı belirleyebilmek‖. Bu ise tüketiciyi cezbetmekte ve daha fazla ve 

tekrarlanan satın alımlar yapmalarına yol aÑmaktadır. Apple, hikÍye anlatımı ve anlatı unsurlarını, 

büyüleyici ve bize bağlayan insan doğasının evrensel ilkelerine dokunarak birleĢtiriyor. Markalar 

zorlayıcı bir hikÍye anlattığında ve bu hikÍyeyi mesajla birleĢtirdiklerinde, bu durum ilham verir. 

Apple'ın pazarlama kampanyası ve iĢ vizyonu bu yolculuğa eĢlik etmektedir. Apple'ın reklamları, ürün 

tanıtım videoları ve pazarlama filmleri, Ģirketin geÑmiĢi boyunca özenle savunduğu tematik konuları 

yansıtmaktadır. Apple‘ın pazarlama misyonunun temelinde, teknoloji ile duygusal bir bağ kurabilmek 

bulunmaktadır. Duygusal bağı, tüketicilerin duygularını, hislerini ürünleri ile ünlü kiĢilere olan 

hayranlık ile birleĢtirerek güÑlendirmektedir (Marketing Week, 2016; Campaign, 2015; CNET, 2017). 

.  

 

6.5.2. Starbucks Hikâye Anlatımı 

Starbucks‘ın hikÍye anlatımının temelinde ürünlerini değil, insanları konu alması gelir. Starbucks‘ın 

baĢarısında iyi bir hikÍye anlatıcısı olan Yönetim Kurulu BaĢkanı olan Howard Schultz önemli bir 

role sahiptir (Forbes, 2017).  

ġekil 5. Starbucks Logosu 

 

Starbucks, marka hikÍyelerinin anlatımında dönüm noktası olan markadır. Diğer markalar ürünleriyle 

ilgili iÑerik oluĢtururken Starbucks, anlattığı hikÍyeleri aracılığıyla müĢterileri ile daha güÑlü ve 

duygusal bir iliĢki kurmaktadır. HikÍyeler, markayla sadık müĢterileri arasındaki iliĢkiyi daha da 

güÑlendirmekte ve aynı zamanda yeni müĢteri kitlelerini de Ñekmektedir (Forbes, 2017).  
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6.5.3. Coca-Cola Hikâye Anlatımı 

Dünyanın en değerli markalarından biri olan Coca-Cola, müĢterilerini güÑlü marka hikayeleri 

anlatarak elinde tutmaktadır (Pulizzi 2012). Bu anlamda Coca-Cola kurumsal web sitesini 

JourneyxJourney olarak adlandırdığı, ―görsel, paylaĢılabilir bir dijital dergi‖ halinde yeniden 

tasarımlamıĢtır. Böylece hikayelerini markası ile bütünleĢtirmek iÑin web sitesini kullanmaktadır.  

ġekil 6. Coca Cola Logosu 

 

Web sitesinde, ilgili ve değerli iÑeriği sürekli olarak yayınlamak iÑin tüketici geri bildirimleri 

kullanılarak markalar, videolar, yemekler, müzik ve ĢiĢelenmemiĢ olarak geÑen ve iÑerisinde popüler 

blog yayınlarının yapıldığı kategoriler oluĢturulmuĢtur. Ek olarak, makaleler arasında iĢ, 

sürdürülebilirlik, tarih, yenilik, iĢ, kültür ve spor yayınları bulunmaktadır (Pulizzi 2012).  
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KALĠTE YÖNETĠMĠ VE AKREDĠTASYON ĠLĠġKĠSĠ 
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ÖZET 

GloballeĢme sürecinde artan akademik hareketlilik nedeniyle eğitimde özellikle yükseköğretimde kalite 

geliĢtirme konusunda uygulanabilecek ÑeĢitli yöntemlerin araĢtırılması son yıllarda ağırlık kazanmıĢtır. 

GloballeĢme ile birlikte ve bilgi toplumunun önemi artmıĢtır. Eğitim ve öğretim hizmetlerinde karĢılıklı değiĢimi 

kapsayan yeni anlaĢmalar hızla imzalanmaya baĢlamıĢtır. Ézellikle, biliĢim ve iletiĢim teknolojilerindeki 

yenilikler önem li hale gelmiĢtir. 

GiriĢimci üniversite, Ģirket(vakıf) üniversiteleri gibi yükseköğretimde yeni kavramlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Ayrıca, uzaktan öğretim, sanal anlamda yeni eğitim hizmeti dağıtım türleri; yeterlilik ve sertifikaların daha fazla 

ÑeĢitlenmesi gündeme gelmiĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Bunun yansıra yurtdıĢına yönelik artan öğrenci, program, 

tedarikÑi ve proje hareketliliği kalite, kalite yönetimi ve akreditasyon gibi süreÑlerinde uygulanması gerekliliğini 

ortaya ÑıkarmıĢtır. 

Bu ÑalıĢmada özellikle yükseköğretimde akreditasyon ile kalite ve kalite yönetimi arasındaki iliĢki ele alınarak bu 

iliĢkinin özellikle muhasebe eğitimi üzerindeki etkisi incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Akreditasyon, kalite, kalite yönetimi, eğitim, muhasebe  

JEL kodu: M41 

RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY MANAGEMENT AND ACCREDITATION 

ABSTRACT 

Due to increased academic mobility during the globalization process, research on various methods that can be 

applied in quality improvement in education especially in higher education has played important role in recent 

years. 

The importance of information society has increased along with globalization. New agreements covering mutual 

exchange in education and training services have begun to be signed quickly. In particular, innovations in 

information and communication technologies have become important. 

New concepts in higher education such as entrepreneurial universities and corporate (private) universities have 

begun to be used. In addition, distance education, virtual education service delivery types; more diversification of 

qualifications and certificates has come into widespread. 

Furthermore, increased student demand for abroad, program, supplier and project activity project activity abroad 

has led to the need for implementation in processes such as quality, quality management and accreditation. 

In this study, especially the relation between accreditation and quality/quality management in higher education 

will be examined and its effect on accounting education in particular. 

Key words: Accreditation, quality, quality management, education, accounting 

JEL kodu: M41 

GĠRĠġ 

Toplam Kalite anlayıĢı, Japonya‘daki kalite düzenlemeleriyle birlikte ortaya ÑıkmıĢtır. Toplam kalite 

yönetimi, uygulandığı sisteme yararlar sağlayan bir süreÑtir. Ġlk olarak üretim sektöründe 

uygulanmaya baĢlamıĢ daha sonra hizmet, sağlık ve eğitim sektöründe de önem kazanmıĢtır. 

Yükseköğretimde son yıllarda kalite ve kalite güvencesi kavramları son derece önemli iki kavram 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

981 

haline gelmiĢtir. Eğitimde kalite, tasarımda kalite ve süreÑte kalite olmak üzere iki baĢlık halinde ele 

alınmaktadır. 

Kalite güvencesi, son yıllarda oldukÑa önemli bir kavram olarak eğitim kurumlarında yerini almıĢtır. 

Kalite güvencesini veya akreditasyonu,  genel olarak kalite standartlarının karĢılandığını tespit etmek 
iÑin bir projenin/hizmetin/kurumun ÑeĢitli yönlerini sistematik olarak izlenmek ve değerlendirmek 

olarak tanımlayabiliriz (Ézer vd., 2010). 

Akreditasyonun amacı, yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitimin ulusal/uluslararası alanda 

kabul edilebilir bir kalite düzeyinde olduğunun belgelenmesidir (Rehber, 2007). 

Akreditasyonla yükseköğretim kurumunun kendi kendini dönemsel olarak değerlendirmesi 

sağlanırken hem de yükseköğretim kurumunun kurum-dıĢı bağımsız akreditasyon kurumları 

tarafından dönemsel değerlendirilmesi de sağlanmaktadır(Aktan ve Gencel, 2007: 261). 

Yükseköğretim kurumlarında iÑ denetim sistemi ile öğretim, araĢtırma, yayın, akademik baĢarı, proje 

geliĢtirme gibi faaliyetler ve bu faaliyetlerdeki süreÑler aÑısından kalite güvencesi ölÑülürken, dıĢ 

denetim ile genellikle ulusal kalite güvence ajansları tarafından yükseköğretim kurumlarının amaÑları 

ve stratejilerine ulaĢma baĢarıları ölÑülmeye ÑalıĢılmaktadır.(Ézer vd., 2010). 

Êlkemizde de yükseköğretimde kalitenin arttırılması amacıyla akreditasyon ÑalıĢmalarına 1981 den 

beri YÉK ün kurulmasıyla baĢlanmıĢtır. 1998-99 öğretim yılından itibaren eğitim fakültelerinde kalite 

arttırıcı düzenlemeler kapsamında öğretmen eğitiminin akreditasyonu ÑalıĢmaları yapılmıĢtır. 1990‘lı 

yılların baĢlarında ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology-ABD) değerlendirme 

sürecinden geÑerek ilgili mühendislik programlarında uluslararası kalite güvencesi sağlanırken; 

2002‘de Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (MÊDEK) 

kurularak ulusal kalite güvencesi sağlanmıĢtır. 2005‘te YÉK tarafından kurumların kalite düzeylerinin 

geliĢtirilmesi, onaylanması ve tanınması ile ilgili ÑalıĢmalara iliĢkin esasları oluĢturmak üzere 

Ñıkarılan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği 

ile Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu 

(YÉDEK) oluĢturulmuĢtur. 

DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETĠMDE KALĠTEYĠ ARTIRMAK AMACIYLA 

YAPILAN ÇALIġMALAR 

Dünyada yükseköğretim alanında kaliteyi arttırmak ve uluslararası düzeyde akredite olabilmek 

amacıyla baĢlatılan ÑalıĢmalar dikkati Ñekmektedir. Dünya da yükseköğretimin, geleceğinin 

yapılanmasında, yeni neslin gereksinim duyduğu bilgi, beceri ve ideallere yaklaĢılmasında, 

sosyokültürel ve ekonomik geliĢmelerin kavramasında artan bir duyarlılık söz konusudur(UNESCO, 

1998).. 

Dünya ölÑeğinde yükseköğretime artan talep, yükseköğretim alternatif ve olanaklarının artması ve 

mesleklerin küreselleĢmesi, rekabete dayalı uluslararası bir yükseköğretim pazarının doğmasına neden 

olmuĢtur. Éncelikle eğitimde zaman ve mesafe engelleri ortadan kaldırmıĢtır. Éğrenci sayısını 

artmasında On-line dersler, uzaktan öğretim gibi uygulamalar önemli rol oynamıĢtır. (Green ve ark., 

2002). 

GloballeĢme ile birlikte üniversiteler arasında rekabet konularından birisi de saygınlık kazanmak ve 

isim (marka) olmak Ģeklinde ortaya Ñıkan, daha kaliteli olma ve kalite geliĢtirme anlayıĢıdır. Bu 

anlayıĢın geliĢme sürecinde güÑlü bir ulusal kalite güvence sistemine sahip olmak büyük bir öneme 

sahiptir. 

 Yükseköğretimde kurumsal olarak kalite güvencesinin doğuĢu 19. yüzyılın sonlarında Amerika 

BirleĢik Devletleri‘nde (ABD) akreditasyon kuruluĢlarının ortaya Ñıkmasına kadar götürülebilir. 

Ézellikle 1980‘lerden sonra hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yükseköğretimde 

kalitenin güvence altına alınması önem kazanmıĢtır (Altbach, Reisberg ve Rumbley, 2009).  

Kalite güvencesi, yükseköğretim kurumlarının öğretim, araĢtırma, yayın, akademik baĢarı, proje 

geliĢtirme vb. diğer etkinliklerinde kullandıkları bütün süreÑlerle ilgilenir (ENQA, 2007, 2008). 
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29 Avrupa ülkesi arasında imzalanan Bologna (Bolonya) Deklarasyonu ile kalitenin yükseltilmesi 

konusunda, kurum bazında ÑalıĢmalar yanında, ülkesel, bölgesel ve uluslararası boyutta kalite 

iyileĢtirme konusu ele alınarak, kalite iyileĢtirme yanında, bu alanda ortak hedeflerin paylaĢılması, 

bilgi yanında öğrenci, akademik personelin de serbest dolaĢımının sağlanması gibi konularda önemli 

geliĢmeler de sağlanmıĢtır.  

Bologna Süreci ile ulusal yeterlilik sistemleri arasında karĢılaĢtırılabilirlik sağlanmaya ÑalıĢılmıĢ ve 

transfer edilebilirliği, iĢ hareketliliğini artıran bir mekanizma olarak tasarlanan Avrupa Yeterlilikler 

ÆerÑevesinin (AYÆ) geliĢtirilmesi sağlanmıĢtır.(Brockmann, 2007; Brockmann vd., 2008). 

GloballeĢme ile birlikte yükseköğretimde Ñok sayıda uluslararası kuruluĢ: (Asya-pasifik Kalite Ağı, 

Arap Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ağı, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansları Uluslararası 

Ağı, vb.), kalite güvencesi ÑalıĢmalarını uluslararası düzeyde koordine etmeye ÑalıĢmaktadır.. 

(Altbach, Reisberg ve Rumbley, 2009). 

Bu amaÑla kurulan ve faaliyet gösteren kuruluĢları aĢağıdaki gibi sayabiliriz: 

i 2010 yılında, genel bir ―Avrupa Yüksek Éğretim Alanı‖ yaratmak amacıyla yeni bir anlaĢma 

imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma ile her bir ülkenin en az 3 yıl olan bir lisans eğitimine sahip olması ve bunu 

takip eden yıl veya daha uzun süren bir yüksek lisans eğitimi ve böylece Avrupalı öğrencilerin en az 5 

yıllık bir üniversite eğitimi sonrası doktora yapmaya hazır hale gelebilmeleri öngörülmüĢtür 

(Herrmann, 2004). 

ii. Avrupa Yüksek Éğretim Kurumları, geleceklerini Ģekillendirme adına devlet otoriteleri ve 

kamuoyunu desteklemek amacıyla Salamanka‘da (Ġspanya) Avrupa Êniversiteler Birliği‘nin (EUA) 

kurulmasını öngörmüĢlerdir. Bu ÑerÑevede 1980‘lerin ortalarında baĢlayan ERASMUS, COMETT, 

LEONARDO ve COMEBIUS gibi programlarla bir veya iki sömestre bir baĢka ülkede eğitim alması 

sağlanmıĢtır. Bu temelde, Avrupa Komisyonu, öğrenci hareketliliğini gerÑekleĢtirebilecek önemli bir 

adım olarak da Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS) baĢlatmıĢtır. 

iii. 1990‘larda Doğu Asya ülkeleri, Amerika ve Avrupa ile daha fazla liberalleĢme adına iliĢkiler 

kurmuĢlardır 

ıv. 1993‘den beri Asya ve Pasifik‘te Êniversite Mobilitesi (UMAP)7  anlaĢması yaklaĢık 30 ülkeye 

aÑıktır (Yepes, 2006). 

v. Dünya ölÑeğinde diğer bir hareket ASEAN (Associations of Southeast Assian Nations) 

düzeyindedir. Êye ülkeler arasında bir Êniversite Ağı (AUN) 9 kurulması anlaĢması 1995‘de 11 

katılımcı üniversite tarafından imzalanmıĢtır (Yepes, 2006) 

Dünyada yükseköğretimde kalitenin oluĢturulması temelde üniversitelerin sorumluluğunda kabul 

edilmektedir 

YÜKSEKÖĞRETĠMDE KALĠTE 

GloballeĢme ile birlikte yükseköğretim alanında geleneksel kalite anlayıĢının değiĢtiği ve ulusal ve 

uluslararası düzeyde kalite kavramının değiĢiklikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Yükseköğretim 

kurumları, öğretim, araĢtırma, uygulama alanı - araĢtırıcı ve bilim adamı yetiĢtirme gibi dört temel 

fonksiyonu eğitim sistemi iÑinde yerine getirmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim 

kurumlarının yüklendikleri temel fonksiyonlar farklı olabileceği gibi, her yükseköğretim kurumunda 

farklı disiplinler ve akademik farklılıklarda de söz konusu olabilmektedir. 

Eğitimde 1950‘den bu yana kalite yönetim (sürekli kalite iyileĢtirme) sistemleri ve da akreditasyon 

uygulanmaları baĢlamıĢtır. Günümüzde  birÑok yükseköğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi 

(TKY) veya sürekli kalite iyileĢtirmesi (SKĠ) ÑalıĢmalarını baĢlatmıĢ ve kalite kavramlarının 

yükseköğretime uygulama ÑalıĢmaları 1980‘lerin sonlarında yaygınlık kazanmıĢtır.(Owlia ve 

Aspinwall, 1996). Yükseköğretimin uluslararası boyutunun geliĢmesiyle birlikte toplam kalite 

iyileĢtirme ve akreditasyon uygulamaları da kullanılmaya baĢlanmıĢtır.. 

Yükseköğretimde akreditasyon ÑalıĢmalarında sistemin girdileri ve değerlendirme de sadece sistemin 

Ñıktıları üzerinde yoğunlaĢırlarken, TKY yaklaĢımı girdi-iĢlem- Ñıktı olarak üÑ aĢamayı bütünleĢmiĢ 

bir Ģekilde ele almaktadır. (Owlia ve Aspinwall, 1997). 
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 Toplam kalite yaklaĢımlara göre, eğitimde öğrenci müĢteriden Ñok, dersleri seÑen, aktif yöntemlerle 

eğitimi oluĢturan kiĢi olarak eğitim faaliyetinin bir parÑası durumundadır. TKY kurallarının 

uygulanması, öğretim elemanları, idareciler ve idari personelin rolü eğitimde  önemlidir, eğitimde 

toplam kalite yönetimine geÑilirken, kısa vadeli kazanÑlardan ya da kolaylıklardan vazgeÑip uzun 

vadeli düĢünme gerekliliği vardır. 

UNESCO‘nun 1998 yılında yükseköğretimle ilgili aldığı kararlarda vurgulanan konulardan birisi de 

kalite konusudur. Bu kararların özünde; 

―• Kalitenin artırılması için, kurum içi denetlemenin bağımsız uzmanlarca, dış değerlendirmenin de 

bağımsız uluslararası kuruluşlarca, 

•,Yükseköğretimin ulusal değer ve konulara bağlılık yanında, bilgi alışverişi, karşılıklı iletişim, 

öğretim üye ve öğrencilerin değişimi, ortak araştırma projeleri gibi konuları içeren uluslararası 

boyutunun göz ardı edilememesi 

 •Öğretim elemanlarının seçimi, bunların yetiştirilmesinde özel önem gösterilmesi 

•Kalite çalışmalarında yeni bilgi teknolojilerinin bilgi ve beceri elde etmedeki etkinliklerinin dikkate 

alınması öngörülmektedir.‖ 

Genel olarak kalite yönetiminde kullanılan kalite ölÑütleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Tavenas, 2003); 

•” Öğrenci ve performans ölçütleri  

• Araştırma kalitesi  

• Öğretim ve araştırma için kullanılan olanaklar  

• Yönetim ve idare ile ilgili  

• Çevre ve uygulama alanı ile ilişkiler”  

Eğitimde ve yükseköğretimde kalite yönetimi ile ilgisi ölÑütler belirlenirken ve uygulanırken yukarıda 

yazdığımız baĢlıklar altında yer alan alt baĢlıklara da dikkat edilmesi gerekmektedir Kalite güvencesi 

ile ilgili yaygın kullanılan süreÑler; değerlendirme, denetim ve akreditasyondur, kalite güvencesi bir 

üniversitenin kendi sorumluluğundadır aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarının amaÑları ve 

stratejilerine ulaĢmak iÑin ölÑmeye dayalı bir iÑ denetim sistemi sağlamaktadır. 

YÜKSEKÖĞRETĠMDE AKREDĠTASYON 

Akreditasyon, yükseköğretimde kalite iyileĢtirmede kullanılan yaklaĢımlardan birisidir. 

Akreditasyonun temel fonksiyonu, kamu adına kabul edilebilecek kalite ve performans standartlarını 

saptaması aÑısından, kalite güvencesi olmasıdır. 

Akreditasyon temelde iki türdür. Birincisi, bir bütün olarak yükseköğretim kurumuna yöneliktir 

Ġkincisi, bazı meslek kuruluĢları veya uzman grupları, belli bir meslekle (hukuk, tıp, eğitim, 

mühendislik, iĢletme vb.) ilgili programları akredite etmektir. Bu akreditasyonun bir diğer ÑeĢidi de 

dinî okulların veya teknik kolejlerin akredite edilmeleridir. 

Akreditasyon süreci genel olarak dört aĢamalı olarak gerÑekleĢmektedir: Yükseköğretim kurumları 

tarafından yapılan öz değerlendirme ve öz değerlendirme raporunun hazırlanması, dıĢ değerlendirme 

değerlendirme raporu ve nihai karar vermedir. 

Yükseköğretimde akreditasyon akademik kaliteyi ve toplumsal sorumluluğu geliĢtirmek iÑin öz 

durum değerlendirmesi ve kurum dıĢı değerlendirmesini iÑeren akademik bir iĢlem olarak 

belirlenebilir. Akreditasyon süreklilik taĢıyan bir faaliyettir ve bir kurumun mevcut ve gelecekteki 

eğitim düzeyini yükseltici önemli bir araÑlardan biri olarak kabul edilmektedir. Akreditasyonun amacı 

yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitimin kabul edilebilir bir kalite düzeyinde olduğunun 

belgelenmesidir. 
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Akreditasyon aynı zamanda yükseköğretim kurumları iÑin bir tür hesap verme mekanizması olarak da 

iĢlemektedir. Ézerk olan yükseköğretim kurumları akreditasyon aracılığıyla bu iĢi yapan gönüllü 

kuruluĢlara karĢı hesap verirler (Berdahl ve McConnell, 1999). 

Akreditasyonun temel fonksiyonlarından birisi, kamu adına kabul edilebilecek kalite ve performans 

ölÑütlerini saptaması aÑısından, kalite güvencesi bir diğer fonksiyonu da kalite iyileĢtirme olmasıdır.  

Yükseköğretirnde akreditasyon, aĢağıdaki amaÑlara hizmet etmek üzere yaygın biÑimde 

uygulanmaktadır(YÉK, ―Akreditasyon‖, http://www.yok.gov.tr.): 

-“ Eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi 

- Eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına alınması 

- Eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin 

verilmesi” 

Yükseköğretimde akreditasyonun iyi iĢlemesi iÑin Ģu üÑ unsur gereklidir(yök –dünya bankası,1999): 

• ―Yaygın, anlaşılır ve desteklenen açık bir ulusal standartlar bütününün olması, 

• Standartları iyi bilen, ziyaret için belirlenmiş bir protokolü izleyen ve standartlara dayalı olarak adil 

yargılara varan bir eğitilmiş uzman meslektaşlar (değerlendiriciler) topluluğunun olması, 

• Standartlara dayalı olarak kararlar verilmesini sağlayan bir karar oluşturma süreci ve bu süreci 

işleten bir karar merciinin olması.” 

Yükseköğretim programlarının akredite edilmesi iÑin tasarlanmıĢ bir sistemde standartlar, bir 

yükseköğretim programının kabul edilebilir düzeyde olduğuna karar verile bilinmesi iÑin hangi 

öğelerin programda bulunması gerektiğini gösterirler. 

Yükseköğretim programlarının kalite seviyelerinin tespit edilmesi ve bu kurumların bir anlamda 

müĢterisi konumunda olan öğrencilerin ve genel olarak iĢ piyasasının bundan haberdar edilmesini de 

gerektiren akreditasyon sistemi, yükseköğretim kurumlarının denetimi ve değerlendirilmesinde güÑlü 

bir alternatif olarak karĢımıza Ñıkmaktadır (YalÑınkaya, 1997). 

Bir yükseköğretim kurumunun akredite belgesi alması, ilgili kurumun verdiği derece ve diplomaların 

kalitesini uluslararası standartlarla karĢılaĢtırma imkÍnı sağlamaktadır (Aktan ve Gencel, 2007). 

Akreditasyon ile, Ģeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ön plana Ñıktığından ulusal eğitim sistemiyle 

uluslararası standartlar arasında yaĢanabilecek uyum sorunlarını azaltmaktadır. 

Genel olarak yükseköğretimde akreditasyon sürecinde altı temel unsur bulunmaktadır(YÉK, 

―Akreditasyon‖): 

• “İlgili yüksek öğretim kurumunun ya da uygulanan programın kalitesini değerlendirmeye imkan 

sağlayacak bir standartlar kümesi, 

• Yükseköğretim kurumlarına bağlı birimler tarafından hazırlanan, bir öz değerlendirme, 

• Konularında eğitilmiş uzman meslektaşlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan ziyaretler, 

• Ekip değerlendirmelerini ve programların akreditasyon durumu hakkındaki önerilerini içeren bir 

rapor, 

• Yükseköğretim kurumlarına bağlı birimlerin üst yöneticileri tarafından yazılan bir cevap, 

• Yetkili akreditasyon kurumunun (ajansının) verdiği karar,” 

Yükseköğretim kurumlarının benimseyeceği, değerlendirme ve akreditasyon yöntemlerinin bir arada 

kullanılması ile eğitimde kalite güvencesi mümkündür(,http://www.uludag.edu.tr). 

Günümüzde uluslararası alanda değiĢik akademik disiplinlere yönelik ÑalıĢmalar yapan önemli 

akreditasyon kuruluĢları Ģunlardır(http://www.uludag.edu.tr): 
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- ―ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology- Mühendislik ve Teknoloji 

Akreditasyon Kurulu) 

- -FEANI – (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs) Avrupa Mühendisleri 

Birliği‟nin oluşturduğu bir akreditasyon kuruluşudur 

-Sosyal bilimler için AACSB (American Assembly of Collegiate Schools of Business ), EFMD 

(European Foundation for Management Development), FIBAA (Foundation for International 

Business Administration) ve ABS (Association of Business Schools) gibi akreditasyon kurumları 

bulunmaktadır. Özellikle işletme alanında en güçlü kurum AACSB‟dir. 

- ABD ve Kanada İlahiyat Fakülteleri Birliği ATS (The Association of Theological Schools), 1936 

yılından bu yana ABD‟de akreditasyon kuruluşu olarak kabul edilmektedir. 

- Tıp alanında ise LCME (Liaison Committee on Medical Education) ABD ve Kanada‟daki Tıp 

Fakültesi eğitimlerini akredite etmektedir 

- -Veteriner hekimlik eğitimi veren kuruluşların akredite edilmesinde, ABD ve Kanada‟da, Amerika 

Veteriner Hekimlik Birliği, AVMA (American Veterinary Medical Association)” 

 

Bugün Türkiye‘ de akreditasyon konusunda  aĢağıdaki ulusal kalite ajansları bulunmaktadır: 

-“ Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), 

- Fen Edebiyat, Ren-Edebiyat, Dilve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme 

ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

- Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(VEDEK) 

- Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEPDAK) 

- Türk Psikolologlar Derneği (TPD) 

- Mimarlar Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği (MİAK ) 

- Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

- Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)” 

ĠĢletme –muhasebe- finans alanında ise böyle bir kuruluĢ bulunmamaktadır. 

KALĠTE YÖNETĠMĠ ĠLE AKREDĠTASYONARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

Yükseköğretimde toplam kalite yönetiminin uygulanacağı baĢlıca alanları Ģöyle 

sayabiliriz(http://www.tubitak.gov.tr):  

-―fiziki altyapı (bina, spor  tesisleri, açık alan vb.)   

-akademik altyapı (labaratuvar, kütüphane, dokümantasyon, iletişim, bilgi işlem vb.),    

-ders programı,   

- sınav ve değerlendirme sistemi,   

-akademik/idari personel temin ve geliştirme sistemi,   

-araştırma ve yayınlar,   

-kurumsal gelişme planı (stratejik planlama),   

- üniversite-sanayi-toplum ilişkileri vs.  “ 
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Yükseköğretimde kalite güvencesini sağlamak iÑin iki yaklaĢım vardır. Bunlardan birincisi 

akreditasyon, diğeri de Ñıktıların (ürünlerin) değerlendirilmesidir. Akreditasyon yükseköğretim 

sistemi,  eğitim süreÑleri ve sonuÑlarla ilgili değildir.  Değerlendirme sistemleri ise, öğrenci baĢarıları, 

mezun sayısı, istihdam edilen mezun sayısı, mezunların istihdam yerleri gibi sistemin Ñıktılarıyla 

ilgilidir. Ancak burada da eğitim-öğretim süreÑleri göz ardı edilmektedir. 

Kalite Güvencesi, ―bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite standartları ile 

uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek 

için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerdir”(yök ,2015). Kalite güvence sisteminde 

tanımlanabilecek süreÑlere örnek olarak; performans izleme, endüstriyel iliĢkiler, Bolonya, yeni 

program aÑma kapama, akademik atama ve yükselme gibi süreÑleri sayabiliriz 

Kalite güvencesi üÑ bölüme ayrılmaktadır. 1. ĠÑ değerlendirme (özdeğerlendirme), 2. DıĢ 

değerlendirme, 3. DıĢ değerlendiricilerin onayı ve izlenmesi. DıĢ değerlendirme olarak, Akreditasyon, 

bir dıĢ değerlendirici kurum tarafından, belirli bir alanda önceden belirlenmiĢ akademik ve alana özgü 

standartların bir yükseköğretim programı tarafından karĢılanıp karĢılanmadığını ölÑen değerlendirme 

ve dıĢ kalite güvence süreci olarak belirlenmektedir. 

Yükseköğretimde üniversiteler bölüm, anabilim dalı veya program bazında bağımsız akreditasyon 

kuruluĢlarınca akredite edilirler (Enqa, 2009). Ayrıca akreditasyonda, fakülteler, yüksekokullar gibi 

akademik birimler ve daire baĢkanlıkları gibi idari birimler bazında da akreditasyon uygulanır 

(Karkoszka, 2009).  

Yükseköğretim kurumları ayrıca idari iĢleyiĢ ve kurumun tamamı iÑin de akreditasyon baĢvurusunda 

bulunabilirler. Éğrenci alma izni Türkiye‘nin kalkınma ve geliĢme planlarına ve toplumun nitelikli 

mezun ihtiyacına göre YÉK tarafından verilmektedir. Her akredite olan bölüme veya programa YÉK 

öğrenci alma izni vermek zorunda değildir. 

Êniversitelerin kendi kalitelerini kendileri belirlemesi gerekir bunun iÑin üniversitelerin veya eğitim 

kurumlarının kendi yapıları iÑinde ―Kalite Güvence Ofisi‖nin aÑılma gerekliliği vardır. AÑılan bu 

ofisin amacı kalitenin sürekli geliĢtirilmesi iÑin stratejiler geliĢtirmek ve bu stratejinin uygulanmasını 

sağlamaya ÑalıĢmaktır. Êniversitelerin stratejileri, kalite süreÑleri ve Ñıktıları kamuya ve denetlemeye 

aÑık olmalı ve öğrenciler ve diğer paydaĢların da katılımını sağlayacak bir mekanizma da kurulmalıdır 

(Enqa, 2005). 

SONUÇ 

GloballeĢme ile birlikte yükseköğretim ülke sınırları ortadan kalkmıĢtır. Bilgi ve fikirlerin sınır 

tanımadığı dünyamızda, yükseköğretim Ģimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da küresel bir nitelik 

taĢıyacaktır (Randall, 2001). Yükseköğretim kurumlarının sadece bilim alanında değil,, öğrenci alma, 

öğretim elemanı ve personel bulma, eğitim ve araĢtırma iÑin finansal kaynaklar bulma ve marka olma 

aÑısından da yarıĢ iÑine girdikleri bir gerÑektir. Êniversiteler arasında rekabet konularından birisi de 

saygınlık kazanmak ve isim  olmak seklinde ortaya Ñıkan, daha kaliteli olma ve kaliteyi geliĢtirme 

anlayıĢıdır 

Unesco nun 1998 de düzenlediği konferans sonucu yükseköğretime yüklenen görev ve 

yükseköğretimin yerine getirmesi beklenen fonksiyonları ortaya konmaya ÑalıĢılmıĢtır, yükseköğretim 

alanında öne Ñıkan konulardan birisi de kalite olgusu olmuĢtur. 

Yükseköğretimin yasadığı önemli değiĢimlerle birlikte, kaliteli faaliyette bulunma, kalitenin sürekli 

iyileĢtirilmesi ve bunun farklı amaÑlarla belgelenmesi alanında akreditasyon, kalite kontrol ve 

yönetimi gibi Ñok farklı sistem ve yaklaĢımlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Yükseköğretimde, gerÑek anlamda kalite artıĢı sağlanmak isteniyorsa (http://www.tubitak.gov.tr): 

-girdileri değerlendiren akreditasyon sistemini,   

-Ñıktıları değerlendiren değerlendirme sistemini,   

-eğitim-öğretim süreÑlerinin tasarımını,  

-planlamasını, uygulamasını ve denetimini sağlayan sistemleri,   
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 beraberce bütünleĢmiĢ ederek, kalite güvencesini sağlayan "Yüksek Éğretimde Toplam Kalite 

Sistemi" yöntem ve tekniklerinin kullanılmaya baĢlanması gerekmektedir 
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ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE ĠHRACAT:  

KAVRAMSAL KONULAR VE GELECEK ARAġTIRMALAR ĠÇĠN ÖNERĠLER 

Ġlayda Ġpek 

AraĢtırma Görevlisi Dr., Dokuz Eylül Êniversitesi, ĠĢletme Fakültesi, Ġngilizce ĠĢletme Bölümü, ilayda.gungor@deu.edu.tr 

Özet 

Son on yıllarda örgütsel öğrenme ihracattaki en ilgi Ñekici konulardan biri olarak tanımlanmaktadır. Ancak, bu 

ilgiye rağmen, bugüne kadar ihracat bağlamında örgütsel öğrenme ile ilgili uygulamalı araĢtırmalar üzerine 

bütüncül bir derleme ÑalıĢması yapılmamıĢtır. Bu boĢluğu doldurmak iÑin, bu ÑalıĢmanın ana amacı örgütsel 

öğrenme üzerine olan ihracat araĢtırmalarını eleĢtirel bir Ģekilde derlemektir. Bu amaÑla, 1997 ve 2017 yılları 

arasında yayınlanan 83 uygulamalı makale kavramsal konular aÑısından iÑerik analizine tabi tutulmuĢtur. 

Bulgular önemli ilerlemeler olmasına karĢın, ihracat alanında örgütsel öğrenmenin kavramsallaĢtırılmalarının 

bağlantısız ve parÑalı olduğunu göstermektedir; bu duruma dikkat gösterilmesi gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Érgütsel öğrenme; ihracat; yazın taraması 

 

ORGANIZATIONAL LEARNING AND EXPORTING:  

CONCEPTUAL ISSUES AND FUTURE DIRECTIONS 

Abstract 

Organizational learning has been identified as one of the most attractive topics in exporting within recent 

decades. However, despite this interest, to date no integrative review on the empirical research pertaining to 

organizational learning in the export context has been offered. To address this gap, the main purpose of this study 

is to critically review the export research on organizational learning. To that end, 83 empirical articles published 

between 1997 and 2017 were subjected to content analysis in terms of conceptual issues. The findings 

demonstrate that in spite of the important improvements, the conceptualizations of organizational learning in 

exporting are disconnected and fragmented, which merits further attention.  

Keywords: Organizational learning; exporting; literature review 

 

1. INTRODUCTION AND STUDY OBJECTIVE 

Knowledge has been seen as a strategic asset in the domestic as well as in the international 

context; accordingly, learning emerges as an important consideration in the field of 

international business (Evangelista and Mac, 2016:860). Interaction with foreign markets 

results in more advanced level of learning, which influences the way international firms 

make improvements on both existing and new products (Love and Ganotakis, 2013:2). 

Especially, export operations are closely attached to organizational learning, as exporting is 

defined as a learning process (Burpitt and Rondinelli, 2000:13), that allow firms to acquire 

information about the export market (Brouthers et al., 2009:25). High involvement in export 

markets facilitates the gathering of market and technological knowledge (Salomon and 

Shaver, 2005:434), which boosts the impact of 'learning by exporting' (Love and Ganotakis, 

2013:2). In this regard, learning is of great significance in exporting (Alegre et al., 

2012:511); correspondingly, organizational learning has drawn big attention in export 

research during the recent decades (Leonidou et al., 2010:87).  

In the extant literature, there have been various efforts to synthesize the knowledge on 

organizational learning not only in general (e.g., Bapuji and Crossan, 2004; Dodgson, 1993; 

Lӓhteenmӓki et al., 2001) but also in diverse research fields such as information technology 

(e.g., Robey et al., 2000), human resource management (e.g., Dixon, 1992), and public 

service organizations (e.g., Rashman et al., 2009). Nevertheless, albeit the special emphasis 

placed on organizational learning in export-related studies (Leonidou et al., 2010:87), no 

comprehensive review study was conducted to seek to ascertain the act of organizational 

learning in the area of exporting. Starting from this point, this study endeavours to review the 

empirical research on organizational learning within the export context. 
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2. BACKGROUND 

Organizational learning has been recognized as being of essential importance to accomplish 

future goals (Lukas et al., 1996:233). Relying on the fact that firms are entities which 

vigorously compete in the market, just 'dynamic capabilities' or 'organizational learning' 

enable them to build and sustain competitive advantage (Kraaijenbrink et al., 2010:354). If a 

firm is successful at understanding the demands of customers, then it can achieve its 

competitive objectives like high customer value, which in turn, yields to high business 

performance (Slater and Narver, 1995:66). In line with the notion of De Geus (1988:71), "the 

ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive 

advantage". 

Learning also plays a vital role in the internationalization processes of firms (Mac and 

Evangelista, 2017:495); such that the knowledge base about foreign markets primarily 

determines the internationalization decision (Schmidt and Sofka, 2009:461). More 

specifically, in the export field, exporting is considered a learning mechanism, by which 

firms accumulate information about the stakeholders in overseas markets (Alegre et al., 

2012:513; Burpitt and Rondinelli, 2000:13). Knowledge management and organizational 

learning enable firms to enhance export activities and to increase their engagement in export 

markets (Balabanis et al., 2004:366). Firms with more experience in the export arena are 

more able to cultivate their export expertise; and ultimately, to better exploit market 

opportunities (Ogasavara et al., 2016:870). All in all, export learning is worth being taken 

into account, since "competitive competence rests in a major way on a firm's level of export-

related skill, the learning that takes place and the knowledge that flows from it" (Seringhaus, 

1988:100). 

 

3. INVESTIGATION 

This review study focuses on the organizational learning-related empirical articles in the 

context of exporting. In particular, the investigation includes the literature, which 

incorporates empirical studies with primary and/or secondary data and being published in 

business journals. In order to detect relevant studies, two different search methods were 

utilized. In terms of the former, electronic databases (e.g., EBSCO, Emerald, and JSTOR) 

were searched with the keywords of "learning" and "organizational learning" together with 

"export". With regard to the latter, the references of the eligible studies were manually 

checked. At the end of this process, 83 empirical articles, appeared in 35 publication outlets 

between 1997 and 2017, were identified.  

In harmony with other important reviews in the pertinent research (e.g., Aykol et al., 2013; 

Leonidou and Katsikeas, 2010), the relevant studies were evaluated by relying on two time 

periods sorted by decade: 1997-2006 and 2007-2017. In addition, in an attempt to examine 

the conceptualizations of organizational learning in the field of exporting, the empirical 

studies were content-analyzed, which has been one of the most preferred assessment 

methods in the extant literature (e.g., Eteokleous et al., 2016; Leonidou et al., 2010). 

 

4. FINDINGS AND DISCUSSION 

The findings of the study demonstrate that empirical articles on organizational learning 

within the export context centered on the area of marketing (37.4%) and international 

business (32.5%). The academic journals that added most to this body of research were 

International Business Review (16.9%), International Marketing Review (12.1%), and 

Journal of International Business Studies (8.4%). In respect of the publication dates, 23 

articles (27.7%) were published between the years of 1997 and 2016, whereas 60 articles 
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(72.3%) were issued during 2007-2017, which implies a growing trend toward organizational 

learning in exporting. 

Concerning the conceptualization of organizational learning, 134 various kinds of concepts 

were recognized for the time periods under investigation (Table 1). Recognized concepts 

were classified into five first-order categories, which encompass, firm resources, dynamic 

capabilities, processes, outcomes, and others. The content analysis reveals that firm 

resources, dynamic capabilities, and processes are the concepts that drew the most interest, 

while outcomes and other terms were rarely used. 

Table 1. Conceptualization of organizational learning in the export context 

Conceptualization of 

organizational learning 

Total 

(n=134) (%) 

1997-2006 

(n=37) (%) 

2007-2017 

(n=97) (%) 

Firm resources  29.1 24.3 30.9 

  Strategic orientation  12.0 2.7 15.4 

  Experiential resources  8.9 10.8 8.2 

  Knowledge-based resources 6.7 10.8 5.2 

  Other  1.5             - 2.1 

Dynamic capabilities  28.3 8.1 36.1 

  Technological capabilities  12.0 2.7 15.4 

  Learning-based capabilities  11.1 2.7 14.5 

  Strategic orientation  3.7 2.7 4.1 

  Marketing capabilities  1.5             - 2.1 

Processes  26.9 54.1 16.5 

  Foreign market learning  8.2 24.3 2.1 

  Experiential learning  4.5 10.8 2.1 

  Organizational learning  3.7 5.4 3.1 

  Relationship learning  2.3 8.1                  

- 

  Other  8.2 5.4 9.2 

Outcomes  10.5 8.1 11.3 

  Performance-related outcomes  8.2 5.4 8.2 

  Export behavior  2.3              -  3.1 

Others              

5.2 

5.4 5.2 

 

Firstly, firm resources (29.1%) were the most dominant concepts of organizational learning 

in the related literature, with an increasing tendency over time. This category encompasses 

strategic orientation, experiential resources, knowledge-based resources, and other firm 

resources. Anchored on the resource-based view, this stream of research describes 

organizational learning as a strategic endowment, which creates competitive advantage in the 

marketplace (Nguyen et al., 2006:113). Secondly, an important amount of research (28.3%) 

was devoted to dynamic capabilities, which attracted scholarly attention especially in the 

second time period. In the scope of this research, organizational learning was articulated in 

the conceptualizations of technological capabilities, learning-based capabilities, strategic 

orientation, and marketing capabilities. In accordance with the dynamic capabilities view, 

organizational learning represents a competency which expedites the processes of 

organization-wide learning (FernËndez-Mesa and Alegre, 2015:150). Moreover, processes 

(26.9%) were the third most frequently employed organizational learning conceptualization, 

with a sharp decrease throughout time. In line with this category, organizational learning 

refers to a process, which advances as time passes and allows firms to respond to changes in 

the environment (Fiol and Lyles, 1985:805). In this sense, foreign market learning, 

experiential learning, organizational learning, relationship learning, and other learning 

processes were the terms to conceptualize organizational learning in export research. 

Furthermore, in the extant literature organizational learning was also expressed as an 

outcome (10.5%), which records an increase over time. Both performance-related outcomes 
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and export behavior were the outcome-related concepts adopted by scholars. Finally, 

learning environment, sense-making, and functional upgrading can be given as examples for 

other concepts of organizational learning (e.g., Jer, 2014; Shankarmahesh et al., 2004; Zhou 

et al., 2010), which were relatively neglected in the pertinent literature.  

 

5. CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH 

This review study offers useful insights into the conceptualization of organizational learning 

in the context of exporting. It has been indicated that organizational learning has been 

conceptualized in different ways, with some of them being used to a great extent (i.e., firm 

resources, dynamic capabilities, and processes). In spite of the notion that learning consists 

of processes and consequences (Dodgson, 1993), scholars have been more inclined to 

describe organizational learning as a firm resource and a dynamic capability in recent years.  

However, the conceptual issues in the pertinent literature point out that the 

conceptualizations of organizational learning in exporting are disconnected and fragmented. 

Out of the 83 empirical studies, 134 various concepts of organizational learning were found, 

signaling the lack of consensus among scholars about the nature of organizational learning. 

Therefore, there is a requirement for consistency for the essence of organizational learning, 

in order to improve the existing knowledge on organizational learning in the export 

literature. Additionally, other conceptual problem arises from the contradictory 

conceptualizations of organizational learning. For example, mainly due to the challenge as to 

the recognition of firm resources and dynamic capabilities (Ġpek, 2017:16), when 

organizational learning was conceptualized as a strategic orientation, it was defined as a 

resource as well as a capability. This serves as a barrier to research progress, which warrants 

particular attention. In conclusion, despite the advancements in this body of research, there 

are some weaknesses on the conceptual side that deserve consideration. 
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Ézet  

 

Yönetim yazını incelendiğinde bazı kavramların zamanla önemi yitirdiği, bazı kavramların ise geÑerliliğini ve 

önemini koruduğu gözlemlenmektedir. Bu ÑalıĢmada, yönetim organizasyon bilim yazınının/alanın geÑmiĢini ve 

bugünü aÑıklayabilecek önemli bir kaynak olan Academy of Management‖ (AOM kongreleri ve yayınları)  

bağlamında geÑmiĢte yönetim alanında yapılan ÑalıĢmaların incelenmesi amaÑlanmaktadır. Bu ÑalıĢma ile alanın 

geliĢimine, geliĢimdeki basamaklara, anahtar kavramlarına ve zaman iÑinde göstermiĢ olduğu değiĢimlere vurgu 

yapılmaya ÑalıĢılmaktadır. Bu ÑalıĢmada, AOM kongresine gönderilen ÑalıĢma konuları ve bunların iÑerikleri 

incelenerek ilginin hangi konularda olduğunun, nereye doğru değiĢim gösterdiğinin tespit edilip değerlendirmesi 

amaÑlanmıĢtır. Böylelikle bu ÑalıĢmada yönetim yazınındaki dönüĢümler ve mevcut yapıda var olan trendler 

ortaya konulmaya ÑalıĢılmaktadır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Yönetim Yazını, Academy of Management, Nitel AraĢtırma, Tarihsel 

KarĢılaĢtırma. 

 

THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LITERATURE: AN HISTORICAL RESEARCH 

IN THE CONTEXT OF ACADEMY OF MANAGEMENT 
 

Abstract 

 

When the management literature is examined, it is observed that some concepts have lost importance in time, and 

some concepts have preserved their validity and importance. In this study, it is aimed to examine the past studies 

in the field of management in the context of Academy of Management (AOM congresses and publications), 

which is an important resource that can reveal the past and present of the management and organization literature. 

With this work, we try to emphasize the development of the field, the steps in development, the key concepts and 

the changes that have been shown over time. In this study, it was aimed to examine the changes within the 

management literatured by examining the studies and their contents sent to the AOM congress. Thus, the 

transformations in the management literature and the current trends in the existing structure are being tried to be 

revealed in this study. 

 

Keywords: Management, Management Literature, Academy of Management, Qualitative Research, Historical 

Research.  

 

 

 

GĠRĠġ VE TEORĠK ÆERÆEVE:   

 

Academy of Management, yönetim yazını alanında önde gelen akademik oluĢumlardan biridir. 

Akademide yönetim yazınında belirli kavramlar bu akademiden ÑıkmıĢ ve eğitim ve uygulama 

alanlarında Amerikan hÍkimiyetinin tesiriyle gittikÑe önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Ayrıca yöneticileri 

hazırlayan akademi olarak tanımlanmaktadır.  

 

ĠĢletmecilik ve yönetim alanında Amerikan Ekolü ve kavramlarının uluslararası akademik Ñevrelerde 

benimsenmesinde önemli rolü olan akademi dünyadaki geÑmiĢi olan sayılı akademik oluĢumlardan 

biridir  (Myrick, Mills ve Mills, 2013). Yönetim ve organizasyona iliĢkin ÑalıĢmalar baskın olsa da 

bütüncül olarak iĢletme bilimine iliĢkin kavramların oluĢum ve yayılımında AOM yayınları baĢı 

Ñekmekte ve eğilimleri belirlemektedir. Ézellikle Academy of Management Journal (AMJ) dergisinde 

yer alan yayınlar yüksek sayıda atıf almakta ve ekol oluĢturan bir iĢlev görmektedir. Akademik alanın 

bu yapılanmaya yoğun ilgisi de, AOM‘nin her geÑen yıl üye sayıları ile daha belirgin hale 

gelmektedir.  
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Academy of Management yayınları arasında baĢı Ñeken beĢ ana dergi; Academy of Management 

Journal, Academy of  Management Review, Academy of Management Learning and Education, 

Academy of Management Perspectives ve ayrıca yılda bir yayınlanan  derleme ve spesifik konuların 

yer aldığı Academy of Management Annals dergileridir. Akademinin yayınlarında güÑlü ve ikna edici 

kanıtlar sunulan ÑalıĢmalara yer verildiğine dair pek Ñok Ñevrede kanaat mevcuttur. Bu sayede 

akademi alanda trend ve yön belirleyen bir statüde olduğu bilinmektedir. Bunların yanı sıra 

akademinin yayınlarında kuvvetli teorik altyapı ÑerÑevesinde oluĢan önermelere yer verildiği de 

belirlenmiĢtir (Miles ve Naumann, 2015). 

 

Diğer tüm disiplinler gibi yönetim alanı da zaman iÑerisinde değiĢimler yaĢamaktadır. Munslow 

(2000)'a göre yönetimin tarihini incelemek alanın zaman iÑinde gösterdiği ÑeĢitlenmeye ıĢık 

tutmaktadır.  Organizasyon ÑalıĢmaları iÑin, yöntemsel birliktelik ve yorum iÑin, tarihin teorileri test 

etmek iÑin geÑmiĢten gelen bir gerÑekler deposu olarak görülmesi gereklidir. Abrahamson (2016)‘a 

göre göre, farklı yaklaĢımlar sergileyen akademisyenler ve ekoller görülse de akılcı bir ilerleme 

hedeflemek ve ortak inanÑlar geliĢtirmek iÑin kabul edilmiĢ olguların kullanım ve benimsenme 

derecelerinin bilinirliği gerekmektedir. Ayrıca kavramları oluĢturan iĢleyiĢ ve yapısal dinamikler ile 

Ñarpıcı özelliklerinin ortaya konması da olana anlam kazandıracaktır. 

 

Yönetim alanının bilimselleĢmesi ÑalıĢmaları; Taylor, Weber, Fayol sonrası 1930‘larda baĢlamıĢ olup, 

günümüzde de mevcut bilimsel birikim temeli üzerinde; bilimsel yöntem ve uygulamalar ıĢığında 

sorgulayarak, test ederek ve yeni fikirler oluĢturarak geniĢlemeye devam etmektedir. Yönetim alanının 

oluĢan zaman ve bilgisel birikim sonucu tarihsel süreÑlerinin daha sıklıkla incelenmesi gerekliliği, 

giderek önem kazanmaktadır. Akademisyenler tarafından yönetim alanı tarihinin incelenmesi ve 

araĢtırma konusu yapılmasıyla birlikte,  iĢletmecilik ve yönetim okulları ve akademilerinde bir disiplin 

olarak da benimsenmiĢtir. 1980‘lerin sonuna gelindiğinde, bu alanla ilgili Ñok sayıda bilimsel 

araĢtırma programlarının baĢlatılmıĢ olduğu ve bu alanda akademik ÑalıĢma yapan önemli sayıda 

araĢtırmacının oluĢtuğu görülmektedir. Bir diğer önemli husus da, araĢtırmacıların konuya ilgi ve 

merakına sebep olarak ait oldukları Ñevrelerdeki iĢletmelerin tarihlerini öğrenip sonuÑlar Ñıkarmaları 

yoluyla baĢlamıĢ olmalarıdır. 

 

Yönetim yazınında kabul görmüĢ kuramlar ve mevcut yapılar temelinden gelen belirli kavram ve 

tanımlamaların, günümüz tarihinden de etkilendiği, -temeli aynı kalsa da-  güncel olgularla etkileĢerek 

evrim geÑirdiğini de söylemek de yanlıĢ olmayacaktır. Alanın oluĢturduğu yapıların uygunluğu ve 

yöntem esnekliğine ek olarak mevcut yapı ve kuramsal temelin sağladığı altyapı ile tarihsel süreÑte 

yönetim alanı oluĢturan alt bölümlerin sayıları da giderek ÑoğalmıĢtır. Yapılan ÑalıĢma ile yönetim 

alanındaki araĢtırma programlarının ve teorilerin, tarihsel geliĢim ve dönüm noktaları bağlamında 

boylamsal bir süreÑle ortaya konulması ile teorilerin geliĢtirilmesi, uyarlanması ve bunların test 

edilmesi adına süreÑlerinin iyi anlaĢılması beklenmektedir.   

 

Alanındaki trendleri ve değiĢimleri de incelenirken yapılacak analiz süreÑleri adına bazı 

akademisyenler, ÑalıĢmaların sistematik bir Ñevreye oturtulması isteği, yöntemlerin genelleĢtirilmesi 

ve tanımların netleĢtirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadırlar (Zald, 1993). Érneğin, yeniden 

kavramsallaĢtırması gereken olgular belirli bilimsel toplantılar ve kongrelerde netleĢmekte ayrıca 

ortak bir görüĢ ve fikir birlikteliği de kazanmaktadır. 

 

Yönetim ve iĢletmecilik alanlarının tarihi inceleyen ÑalıĢmalarda, bir ülkeden diğerine yönetimsel fikir 

ve uygulamaların transferlerinin yanı sıra sektörler arası iletiĢim kurulması ve kuvvetlendirilmesi de 

savunulur. Tarihsel süreÑ boyunca küreselleĢme olgusunun kabul görmesi ve benimsenmesin devam 

etmesi de bu olguları kuvvetlendirmiĢtir. Ézellikle Ñokuluslu yapılar iÑin yönetim modellerinin ve 

dinamiklerinin geliĢtirilmesi ve kuramsallaĢtırması adına ÑalıĢmalar güncelliğini korumaktadır. 

SüreÑten gelen bilgi birikimi ve perspektif bütüne yönelik sonuÑları da etkilemekte ve sadece 

akademik Ñevreler değil uygulama alanı ve üst kademe stratejik karar organlarında yöneticileri de ders 

Ñıkarmakta ve faydalanmaktadır (Keulen ve Kroeze, 2014). 

 

Yönetim yazınında tarihsel karĢılaĢtırma yapılarak ortaya Ñıkan temel değiĢimler ve eğilimler kısaca 

aĢağıdaki gibi özetlenebilir:  

―Karar verme‖ ve ―stratejik planlama‖  kavramı temelinde baĢlayan alan günümüzde ―stratejik 

yönetim‖ olarak tanımlanmaktadır. 

Endüstriyel Yönetim baĢlığında yer bulan ÑalıĢmalar günümüzde ―Yöneylem AraĢtırması‖ alanı 
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altında devam ettirilmektedir. 

Ġkinci dünya savaĢı sonra süreÑte personel yönetimi anahtar kelimesiyle literatüre giren olgu 

1970‘lerden itibaren ―Ġnsan Kaynakları Yönetimi‖  bölümü olarak ayrı bir anabilim dalı olmuĢtur. 

Érgütsel Psikoloji ve Érgütsel Sosyoloji alanları ―örgütsel DavranıĢ‖ ve ―Érgüt Kuramı‖ alanlarının 

temelini oluĢturmaktadır.  

1940‘larda ―ÑalıĢanın tutumlarının incelenmesi‖ temelinde baĢlayan ÑalıĢmalar Érgütsel DavranıĢ 

alanın kurulmasına ve zaman iÑinde iÑeriğinin geniĢlemesiyle yeni yaklaĢımlarla anabilim dalı haline 

gelmesine sebep olmuĢtur. 

Knowledge Management (Bilgi Yönetimi) kavramı 2000‘li yıllardan itibaren literatüre girmiĢ  olup, 

alanda gün geÑtikÑe önemi ve kullanımı artmaktadır. 

Aynı Ģekilde liderlik kavramı 1990‘lı yıllarda önem kazanmıĢtır. 

 

 

YÉNTEM: 

 

Bu araĢtırma bir nitel araĢtırmadır. AraĢtırma deseni olarak ―tarihsel karĢılaĢtırma‖ tasarımı 

kullanılmıĢ ve veriler ―doküman incelemesi‖ veri toplama tekniği ile elde edilmiĢtir. AOM 

iÑeriklerinden toplanan veriler  (2018-2009 Academy of Management Annual Meeting Programs) 

―iÑerik analizi‖ ve ―frekans analizi‖ veri analiz teknikleriyle analiz edilmiĢtir. Günümüzün yönetim 

yazınını daha iyi anlamak iÑin geÑmiĢe bakmak tarihsel bir perspektif sunmayı amaÑlayan bu tarihsel 

araĢtırma, tarihsel bakıĢ aÑısı ile ve karĢılaĢtırmalı olarak en erken evrelerinden ve daha sonraki 

geliĢim süreci boyunca bir konuyu  anlamaya yöneliktir. Tarihsel bakıĢ aÑısı sosyal araĢtırmalarda 

gözden kaÑırıldığında, araĢtırmacılar yanıltıcı sonuÑlar Ñıkarabilirler. Tarihsel perspektif, 

fenomenlerin göreceli olarak istikrarının incelenmesini teĢvik ederek, olgu iÑin alternatif aÑıklamalar 

sağlayarak ve problem formülasyonu ve araĢtırma tasarımına yardımcı olarak da araĢtırma ufkunu 

geniĢletmeyi sağlamaktadır. 

 

Bu ÑalıĢmada örneklem olarak alınan AOM ÑalıĢmaları (2018-2009 Academy of Management Annual 

Meeting Programs), ―amaÑlı örnekleme‖ yöntemi bağlamında, yönetim organizasyon alanın geÑmiĢini 

ve bugünü aÑıklayabilecek önemli bir kaynak olarak seÑilmiĢtir.  Ézellikle yıllara göre kongrelere 

gönderilen ÑalıĢma konuları ve bunların iÑerikleri incelenerek ilginin hangi konularda olduğunun, 

nereye kaydığının tespit edilip değerlendirmesi amaÑlanmıĢtır. Böylelikle dönüĢümler ortaya 

koyulmuĢ olacaktır. 

 

Verilerin Ñözümlenmesi ve yorumlanmasında, tarihsel süreÑlerin incelenmesi yanı sıra yayın sayıları, 

üye sayıları gibi değiĢkenlerinde belirlenmesiyle günümüzdeki trend kavram ve bölümlerinde ortaya 

Ñıkarılması amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢmaların özet kısımlarında kelimelerin taranması ve sıklıkla tekrar 

eden konu ve kavramlarda belirlenmiĢtir. 

 

BULGULAR: 

 

Son on yıllık AOM Kongre istatistikleri ve ÑalıĢma sayıları incelenerek elde edilen ―ikincil 

verilerden‖ yola Ñıkıldığında, belirli bölümlerin giderek önem kazandığı ve trend belirleyici olduğu 

söylenebilir. Bir önceki yıl kongresinde özellikle pek Ñok yorum ve katkı yapılan metin ve sunumların 

bir sonraki kongre dönemlerindeki ana tema sempozyumlarında yer aldığı bunun yanı sıra bazılarının 

yayınlanarak ödüle de layık görüldüğü saptanmıĢtır. Yıllar iÑinde önem kazanan ve akademik ÑalıĢma 

(yayın, metin, ÑalıĢtay, sempozyum vb.) sayılarında artıĢ kaydeden temel konular ve ÑalıĢma alanları 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir:   

 

Érgütlerde Farklılıkların Yönetimi, Ġstihdamda ayrımcılık  

Eleman SeÑimi  

Érgütsel DeğiĢim ve GeliĢim konuları 

Érgüt ve yönetime biliĢsel yaklaĢım konuları 

Yönetici Eğitimi ve geliĢtirme konuları 

Érgütsel ĠletiĢim ve Bilgi sistemleri konuları 

Kamu ve Kar amacı gütmeyen Yönetimler 

Yönetimde Sosyal sorunlar 

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi konuları 
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Akademinin alt ÑalıĢma grupları incelendiğinde; üye sayıları bakımından sırasıyla Érgüt ve Yönetim 

Teorileri, Érgütsel DavranıĢ ve Stratejik Yönetim ÑalıĢma gruplarının (division), en Ñok üyeye sahip 

bölümdür. Yönetim DanıĢmanlığı, Yönetim Eğitimi ve GeliĢimi bölümleri stratejik yönetim bölümden 

zaman iÑinde ayrılarak kendi bölümlerini oluĢturmuĢlardır. Bölümlerin ortak üyeleri incelendiğinde de 

bu olgunun doğrulandığı görülmektedir. Yine Stratejik Yönetim ÑalıĢma grubuna üye olan kiĢilerin 

Érgüt ve yönetime biliĢsel yaklaĢım ile Érgütsel DeğiĢim ve GeliĢim bölümlerine de eĢzamanlı olarak 

sıklıkla üye olduğu görülmektedir. 

 

Érgütsel DavranıĢ ÑalıĢma grubu, Érgüt ve Yönetim teorileri bölümü ile birlikte en Ñok yayın, 

tartıĢma metni, sempozyum ve geliĢim seminerleri düzenleyen bölümdür. Érgüt ve Yönetime BiliĢsel 

YaklaĢım ile Érgütsel DeğiĢim ve GeliĢim ÑalıĢma grupları, örgütsel davranıĢ ile örgüt ve yönetim 

teorileri bölümlerinden zaman iÑinde ayrılarak kendi bölümlerini oluĢturmuĢlardır. 

 

Êretim-ĠĢlemler Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi ÑalıĢma grubundaki akademik ve yönetici 

sıfatına sahip üye kiĢilerin on yıllık süreÑ bazında azaldığı görülmektedir. Ayrıca yıllık periyodlar 

kıyaslandığında bölümün altındaki yer bulan ÑalıĢma ve yayın sayılarında da azalma görülmektedir. 

Son iki kongrede bölümün isminin Êretim-ĠĢlemler ve Tedarik Zinciri Yönetimi olarak değiĢtirildiği 

görülmektedir. 

 

Ġnsan Kaynakları ÑalıĢma grubunun akademik ÑalıĢma sayılarının belli bir düzlemde gittiği, artıĢ ve 

azalıĢlarının sınırlı olduğu söylenebilir. Ayrıca, bu bölümde tartıĢma ve teori geliĢtirme 

buluĢmalarından Ñok seminerlere ağırlık verilerek üyelerin fikir ve bilgi alıĢveriĢine yönelik bir araya 

geldiği söylenebilmektedir. Ġnsan kaynakları ve Kariyer bölümlerinin yayınlarında uygulama 

alanlarında oluĢan vakaların değerlendirilmesi ve bunlara yönelik Ñözüm önerilerinin ve modellerin 

gösterildiği ÑalıĢmalar görülmektedir. 

 

ÆatıĢma Yönetimi ve EleĢtirel Yönetim ÆalıĢmaları alt ÑalıĢma gruplarının üye sayıları diğer 

bölümlere kıyasla düĢük gözükmekte olup bu bölümde belli üniversitelerden gelen doktora öğrencisi 

ve diğer akademik personelin ÑalıĢmalarının ağırlıkta olduğu da söylenebilmektedir. 

 

Yönetim DanıĢmanlığı ÑalıĢma grubunun hedef tanımlarında, uygulama alanında yer alan üst düzey 

yöneticilerin eğitimi ve yetiĢtirilmesine yönelik ÑalıĢmaların yapıldığı vurgulanmaktadır. Alana 

yönelik Ñözüm önerileri, fikirler ve teorilerin oluĢturulması yanı sıra ampirik bulgular ve kabul 

edilmiĢ metodolojik yöntemlerle de alana yönelik Ñözümler sunulmakta olduğu vurgulanmaktadır. 

 

Yönetsel ve Érgütsel BiliĢ ÑalıĢma grubunun disiplinler arası bir ÑalıĢma metodolojisi benimsediği 

görülmekte ve kongre süresince farklı alanlardan gelen bilim adamlarını buluĢturan sempozyum ve 

sunumlar organize edilmektedir. Farkındalık artıĢı, verimliliğin arttırılması ÑerÑevesinde; karar verme 

süreÑlerindeki modellerin tartıĢılması, kurumsal sosyal yapıların belirlenmesi, oluĢumu ve incelenmesi 

yanı sıra örgütsel tarihte oluĢmuĢ iletiĢim yapı ve sembolleri, belirli ideolojiler ve bunların anlaĢılması 

ve netleĢtirilmesi amaÑlanmaktadır. Bu gerekÑelerden dolayı sosyoloji ve psikoloji alanlarından 

uzmanlarından ÑalıĢmalara dÍhil edildiği görünmektedir.  

 

Yönetsel ve Érgütsel BiliĢ ÑalıĢma grubu, akademinin diğer bölümlerine kıyasla yakın tarihte (1999) 

kurulmakla birlikte, yıllar bazında giderek artan ÑalıĢma sayılarının da anlaĢıldığı gibi yönetim alanına 

biliĢsel yaklaĢımın giderek önem kazandığı, örgütsel davranıĢ, liderlik gibi alanlara ek olarak alanın 

hem aktör hem örgüt bazında sosyoloji, psikoloji, felsefe, dilbilim gibi alanlardan gelen kavram ve 

olgularla ÑalıĢılması gerekliliği vurgulanmakta ve bu yolla alanın geniĢlemesine de fayda sağlayacağı 

beklenmektedir. Bu grubun ÑalıĢmaları ile ortaya Ñıkarılan güncel kavramlara örnek verilmek 

gerekirse; sosyal giriĢimcilik, bilginin kiĢinin benliğinde iĢlenmesi ve karar süreÑleri, biliĢsel 

mühendislik, paylaĢılmıĢ biliĢ ve kavrama, interaktif anlayıĢ ve bireysel farklılıklar gibi kavramlar 

belirtilebilir.  

 

Érgütsel DeğiĢim ve GeliĢim ÑalıĢma grubunun birden fazla yöntem ve perspektif kullanarak, 

bireysel, grup, örgütsel ve kurumsal düzeyde örgüt değiĢtirme ve geliĢtirme süreÑlerine ve nihai 

Ñıktılarına odaklanmaktadır. Endüstri yapısı ve dinamikleri, kurumlar ve Ñevre kurumlar gibi 

bağlamların örgütsel değiĢim ve geliĢiminin iÑeriği ve süreÑleri üzerindeki etkisinin incelenmesine 

yönelik görüĢlerin popüler olduğu görülmektedir. Tarihsel süreÑte ortaya Ñıkan değiĢim ve evrimsel 

süreÑler ile planlı değiĢim, sürekli değiĢim ve stratejik değiĢim gibi farklı biÑim ve değiĢim türlerinin 

nedenleri ve dinamikleri ve bunların tanımlanması üzerinde durulmaktadır. Ayrıca birey, grup veya 
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daha büyük ölÑekte yaĢanan geliĢim ve değiĢimlerin incelenmesi gerekliliği ve bunların yapının 

etkililiği ölÑen faktörlerden olduğu vurgulanmaktadır. Bunların yanı sıra bu bölümde liderlik teorileri 

ile de ilgilenilmekte olup; liderin perspektifi (örneğin, liderlik biÑim ve iĢlevleri; liderlerin 

yaklaĢımları, liderin değiĢim araÑlarına karĢı algısı, değiĢime hazır olma, değiĢime katılma ve dirence 

yönelik Ñözümler) ve uygulamalarıyla da organizasyonun değiĢim ve geliĢiminin kolaylaĢtırılacağı 

üzerinde durulmakta ancak bu nihai olarak yapının bütüncül bir biÑimde incelenmesini gerekliliği de 

savunulmaktadır. Sosyal, mali ve Ñevresel faktörler ve bunların değiĢimlerinin ve sonuÑlarının 

raporlanması ile hedeflerin karĢılaĢtırılması ve baĢarının devamlılığına yönelik alınan önlemler gibi 

olguların yanı sıra son yıllarda örgütsel değiĢim ve geliĢim alanında sürdürülebilirlik, adalet, bütünlük 

gibi kavram ve değerlerler de yer bulmakta olduğu keĢfedilmiĢtir. 

 

Érgütsel ĠletiĢim ve Bilgi Sistemleri ÑalıĢma grubu, ast-üst iliĢkilerindeki iletiĢim yöntemlerin 

anlaĢılması ve uygulanmasına yönelik kavramların iÑerikleriyle birlikte yayılmasına öncülük etmiĢtir. 

Bu ÑalıĢma grubu, Kurumsal Kaynak Planlaması gibi belli uygulamaların sisteme dÍhil edilmesine 

öncülük etmiĢtir. Bu bölüm ÑalıĢmalarının incelenmesi Bilgi sistemlerinin tarihsel değiĢim ve 

geliĢimine ıĢık tutmaktadır. Ayrıca, Yönetim Bilgi Sistemleri  kavramının ve iÑeriklerinin ortaya 

ÑıkıĢına da katkısı vardır.  

 

ÆalıĢma gruplarının güncel teknolojik geliĢmelerden etkilenme düzeylerine bakıldığında; stratejik 

yönetim,  insan kaynakları, pazarlama gibi disiplinlerde sosyal medya ve yeni anlık iletiĢim 

yöntemlerinin kullanımı yönetilmesi ve bunlara yönelik Ñıkarsamaların yoğun Ģekilde ÑalıĢıldığı 

görülmektedir. Trendlere bakıldığında, bilginin analiz seviyeleri ve iĢ yeri davranıĢların etik gibi 

filtreler yerine daha psikoloji ağırlıklı yaklaĢımlarla incelenmesi benimsenmiĢtir. ĠĢ yeri koĢullarının 

yönetilmesi adına da yöneticiler ve liderler tarafından daha insan ve duygu merkezli yaklaĢımların 

benimsetilmesi ÑalıĢmaları devam etmektedir. 

 

Son yıllardaki iĢletmenin pek Ñok alt disiplini aÑısından da önemli olan örgüt iÑi ve dıĢı iletiĢim 

akademi buluĢmaların trend konularındandır. Érgütsel ĠletiĢim yaklaĢımlarını anlamak ve geliĢtirmek 

üzerine pek Ñok ÑalıĢma gerÑekleĢtirildiği ve bu zaman diliminde iletiĢim mekanizmalarında yaĢanan 

yeniliklere nasıl adapte olunacağı, nasıl fayda yaratma adına kullanabileceğine yönelik önermelerin 

olduğu görülmüĢtür. YenilikÑilik, bize sağladığı farklılık ve değiĢimlerin etkisiyle, yeni yöntemler, 

yeni yönetsel yaklaĢımlar, örgütsel ve bireysel yaratıcılık gibi konuların güncel olduğu belirlenmiĢtir. 

Uzun dönemdir önemini koruyan stratejik karar olgusunun da kongrede yer aldığı ve etkili stratejik 

karar verme adına modeller ve araÑlar geliĢtirmesi‖ konusunda popüler olduğu görülmektedir.  

 

 

Son on yıllık tarihsel dönem AOM aÑısından incelendiğinde, belirli bölümler ve ilgi gruplarında, 

tartıĢma metinlerinin az sayıda olduğu dikkat Ñekmekte olup, belli alanların ÑalıĢmalarında diğerlerine 

kıyasla daha Ñok mutabakat sağlandığı yorumunu Ñıkarabilmekteyiz. GeÑmiĢ yılların kongrelerdeki 

dokümanlar ile son yıllarda dokümanlar karĢılaĢtırıldığında sempozyum sayılarındaki artıĢ dikkati 

Ñekmektedir, böylelikle yeni fikir ve bulguların yayılması kolaylaĢtığı söylenebilir. Yine AOM tarihi 

incelemesinde ortaya Ñıkan bir husus olarak, geÑmiĢe kıyasla son dönemde uygulama alanı ve teorik 

alan arasında yakın bağıntıların artıĢı görülmekte böylelikle değiĢen sistemlere uyum ile mevcuttaki 

sorunların Ñözülmesine katkı sağlandığı düĢünülmektedir. Ulusal ve uluslararası katılımcı sayılarının 

artmasıyla da bu olgulara destekler niteliktedir. Uygulama alanında beklentilerin karĢılanması yanı 

sıra mevcut sorunların öğrenilmesinin teorilerdeki boĢlukları doldurma adına da yarar sağlayabileceği 

düĢünülmektedir. 

 

Son on yılın AOM Kongresi bazında Akademik ÆalıĢma sayılarına göre sıraladığımızda en Ñok 

makale üretilen ÑalıĢma gruplarının; (1) Érgütsel DavranıĢ, (2) Érgüt ve Yönetim Teorileri, (3) 

Stratejik Yönetim, (4) Uluslararası Yönetim, (5) Ġnsan Kaynakları ve (6) Teknoloji ve Yenilik 

Yönetimi olduğu görülmektedir. 

 

Academy of Management doküman incelemelerinde sıkÑa vurgulandığı saptanan söylemlerden birisi 

de kongre dönemi ile yetinilmediği, öncesi ve sonrası süreÑlerde internet ortamı aracılığıyla trend 

konuların müzakere edilerek önem derecelerin belirlendiğidir. Ayrıca iĢ Ñevrelerinden ve üst düzey 

yöneticilerden gelen talep ve geribildirimlerin göz önüne alındığı da vurgulanmaktadır. Kongre 

dönemleri hariÑ sempozyum ve eğitim seminerlerin düzenlendiğini de söylemek mümkündür. 

Ézellikle yıllık yapılan kongrelerdeki belirlenen temalar, o dönemin revaÑta konu ve sorunlarına 

yönelik belirlenerek takipÑi kitlesinin de arttırılması hususu akademinin hedef tanımlarından birisidir.  
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Érneklem olarak eriĢilebilen kongre dokümanlarına (tartıĢma oturumları, Tema Sempozyum baĢlıkları 

ve iÑerikleri, Kongre iÑi seminerler vb.) ek olarak AOM‘nin temel dergisi olan Academy of 

Management (AMJ) dergisinin son dört yılının en Ñok okunan ve atıf alan makaleleri ile yine AOM 

bünyesindeki AMJ; AMR; AMP dergilerinin de son 20 yıldaki en iyi makale ödülü alan makaleleri 

incelenmiĢtir. Toplamda 200 makale incelenmiĢ ve bu makalelerin baĢlıkları ve tanımlayıcı anahtar 

kelimeleri frekans analizine tabi tutulduğunda, en Ñok ele alınan ve kullanılan kavramların aĢağıdaki 

sıradaki gibi ortaya Ñıktığı görülmektedir: 

 

Érgütsel tasarım  

Stratejik avantaj ve yöneticinin/liderin rolü 

Érgütsel değiĢim 

Hibrid-Melez örgüt yapılarında yönetim formları 

Karar verme 

SüreÑ yönetimi 

Sosyal ve entelektüel sermaye 

Kurumsal giriĢimcilik 

Kurumsal aktörler ve  

Kültürler arası iĢbirliği;  

Kültürler arası ÑatıĢma 

Kültürel farklıların yönetimi  

Bilgi transferi ve öğrenme 

YenilikÑilik-Ġnovasyon 

Yaratıcılık 

Varlık Yönetimi ve yöneticinin rolü 

Bilgi Yönetimi 

Bilgi teknolojileri Ġnternet ve sosyal medya  

ÆalıĢanların yönetimi  

ĠĢyeri koĢulları, ÑalıĢanların davranıĢları ve biliĢsel yaklaĢımlar 

ÆalıĢanın motivasyonu ve teĢviki 

RekabetÑilik  

Kurumsal Mantık 

 

Her yıl düzenli olarak yapılan diğer bir deyiĢle geleneksel hale gelmiĢ, büyüklüğü ve oluĢturulan 

kürsü/bölüm sayıları giderek artan toplantılar küresel dünyadaki aktörleri olan akademik ÑalıĢanları 

bir Ñatı altında toplayıp etkileĢimlerinin, iliĢkilerin artması iÑin Ñok önemli bir ortamdır. Katılımcılar, 

yönetim anlayıĢını ve organizasyonların iĢleyiĢini Ģekillendirmek ve geliĢtirmek iÑin bir araya 

gelmektedir. Ortak yönleri olan akademisyenlerin birebir müzakere yapabildikleri bu ortamda ÑokÑa 

yeni fikir ortaya Ñıkmakta bunların bir kısmı ortak ÑalıĢmalara dönüĢmektedir. Kongrelerin, hem akran 

değerlendirme ve denetiminin sağlandığı önemli bir laboratuar (Sargut, 2006), hem de 

akademisyenlerin birbirleri ile etkileĢimine imkÍn veren yeni bir kurumsal mekanizma (Ézen ve 

Kalemci, 2006) olarak ilgili alandaki bilimsel bilginin üretimine yön veren bir iĢleve sahip olduğu 

söylenebilir.  

 

Toplantılara yıllara göre giderek daha Ñok ulus ve bölgeden katılım olmaktadır. ÆalıĢmamızda tarihsel 

süreÑleri incelerken fark edilen dikkat Ñekici bir husus da, teslim edilen ÑalıĢma sayıları ile kabul 

edilen ÑalıĢma sayılarının oranların yıllar değiĢse de aĢağı yukarı yarı yarıya bir oran izlediği 

görülmektedir. Yine toplantılarla ilgili tarihsel araĢtırmada sürecinde bulgulanan önem bir husus da, 

her yıl önceden belirlenip ilan edilen toplantı temaların o dönemde sosyal hayatta trend olan 

unsurlarıyla örtüĢtüğü, zaman zaman ortaya Ñıkan ve/veya küresel dünyadaki oluĢan sosyal 

akımlarından etkilenip belirlendikleridir.  

 

AOM Kongresindeki sempozyum ve oturum temalarına yönelik bulgular kapsamında; doküman 

incelemesi ve iÑerik analizi kullanılarak sempozyumların baĢlıkları ve özet kısımlarının incelenmiĢtir. 

Bu bağlamda; belli sayıda tekrar eden konular, düzenlenen sempozyumlar iÑinde yani en Ñok etki ve 

geribildirim sağlayan ve en Ñok yorum ve katkı yapılan temalar  ile bunların ortaya sunduğu kavram 

ve konu baĢlıkları ortaya Ñıkarılmaya ÑalıĢılmıĢtır. Böylelikle güncel, konu ve kavramlar ortaya 

konulmaya ÑalıĢılmıĢtır. Güncel kavramların tespitinde, tekrarlayan kavram ve kelimeler ile 

ÑalıĢmalardaki ortak kavram ve kelimeler saptanması ve tarihsel süreÑte güncelliği devam ettiren 
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kavramlar, bu ÑalıĢmada esas alınmıĢ ve aĢağıdaki ―araĢtırma sorularının ve konularının‖ daha sıklıkla 

ele alındığı hususuna rastlanmıĢtır:  

 

Bilginin kullanımı ve yeni pazarlara giriĢlerine yönelik yeteneklerin yeniden yapılandırılması 

Siyaset, politik ideolojiler ve kurumlar 

Érgütsel bağlamlarda anlam oluĢturmanın mikro temelleri 

Érgütsel yenilikÑilik iÑin dinamik yetenekler 

Personeli güÑlendirme 

ĠliĢkisel sermaye 

Éğrenme fırsatları 

Érgütlerde ÑalıĢan farklılıkları ve oluĢturduğu iklim 

Érgüt iÑi takımları daha anlamlı hale getirme: Bireysel deneyimler anlam Ñıkarma 

Érgütsel ÑeĢitlilik ve iklim araĢtırmasının bugünü ve geleceği: ġimdi neredeyiz ve Nereye gideceğiz?  

YenilikÑi iĢyeri davranıĢları 

Yaratıcı problem Ñözümü 

Risk alma 

Teknoloji ve yenilik Yönetimine yönelik yaklaĢımların geÑmiĢi ve geleceği 

Farklılıkların yönetimi  

Kimlik ve aidiyet: Biz kimiz?, BaĢkaları bizi nasıl görüyor? Nasıl davranıyoruz?  

Firma etkililiği, rekabeti ve performansı adına farklıların yönetimi  

Resmi organizasyonlar ile gayri resmi sosyal yapıyı bağlanması 

Érgütleri anlamlı kılmak adına; örgütsel amaÑ, hayatların daha iyi olmasını sağlamak ise, kuruluĢlar 

ne yapmak zorunda kalacaklar? 

Érgütleri anlamlı kılmak adına, teknoloji nasıl kullanılmalıdır? 

Érgütleri anlamlı kılmak adına; KuruluĢlar, bireylerin, grupların, toplumların, ülkelerin, bölgelerin 

veya küresel toplumun fiziksel, psikolojik, sosyal ve mali sağlığını olumlu yönde etkilemek iÑin nasıl 

roller üstlenebilirler? 

Tarihsel süreÑte kurumlar ve fikri Mülkiyet Hakları: ABD-Æin TartıĢmaları 

ĠĢ tasarımı karakteristikleri ve refah iliĢkisi 

Kurumsal kimliği aÑığa Ñıkarma yöntemleri 

Kurum iÑi ĠletiĢim ve kurumsal halkla iliĢkiler  

Yönetim araĢtırmalarında kiĢilik teorileri: Értük kiĢilik teorileri 

Ġnsan odaklı olmak 

Kurumsal iÑerik 

ĠĢbirliği ve kaynak aktarımı 

Farklı örgütlenme yapılarında (melez vb.) Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Érgütsel Anlamlılık ve sürdürülebilirlik adına toplum iÑin ortaklaĢa fayda yaratma 

Érgütsel anlamlılık kazanma ya da eksikliği ortaya koyma adına  

politik, ekonomik, sosyal, kültürel veya kurumsal mekanizmaların anlaĢılması 

AÑık yönetim ―Ģeffaflık‖ ve Yönetime katılım  

PaydaĢların Yönetimi 

Karar verme  

Sosyal, dijitalleĢmiĢ ve hızlı olan yeni iletiĢim modları 

Yönetsel ve değiĢim y. Æevre doğayı öne alan yaklaĢımlar  

Hızlanan ve ağ yapılarıyla örülmüĢ küresel dünyada iĢ planlamalarına küresel yaklaĢımlar 

DeğiĢim Yönetimi ve Ġnternet tabanlı sistemlerin organizasyonel yapılara yansımaları 

Uluslararası ekonomi politik ve makroekonomik kararların yönetsel ve örgütsel etkilerinin 

değerlendirilmesi ÑalıĢmaları 

Farklıların yönetimi: Cinsel eĢitlik aile dostu organizasyonlar 

Kültürlerarası ĠletiĢim: ĠĢletmelerin kültürler arası boyutlarını yönetmek iÑin stratejiler 

Milenyum kuĢağının anlaĢılması ve bunların bulundukları Ñevreyi nasıl Ģekillendireceklerine yönelik 

ÑalıĢmaların yaygınlaĢtığı görülmektedir. 

Sosyal öğrenme yaklaĢımları  

Belirsizlik altında ve hızlı karar verme 

Ġnsan Kaynakları, yetenek yönetimi, yeterlilik yönetimi, ücretler ve sağlık harcamaları 

Rekabet hakkındaki biliĢsel perspektiflerdeki geliĢmeler 

örgütsel kaynaklara kültürel yaklaĢımlar, 

Dünyada hakim ekonomik modelin gerÑek dünyadaki baĢarısızlıkları 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1002 

Farklı tiplerde profesyonel örgütler: Eğitim kurumları, sağlık sistemleri, kar amacı gütmeyen 

oluĢumlar, bankacılık dıĢı finansal kurumlar gibi farklı tip organizasyon yapılarının kurumsallaĢması 

ve bunların anlaĢılması 

Kurumsal geliĢim Ñözümlerine yönelik yönetim danıĢmanlıklarında trendler 

 

 

 

 

 

 

 

TARTIġMA, SONUÆ VE ÉNERĠLER 

 

Academy of Management  genel olarak iĢletme disiplinlerine hakim olmakla birlikte özellikle 

yönetimsel ve örgütsel alanlarda baĢta ABD olmak üzere global dünyada yayılmasına geniĢlemesine 

ve bu süreÑte geliĢmesine ,yeni alan ve sistemler geliĢtirmesine yine ABD ve global dünyada hem 

akademik Ñevrelere hem de uygulayıcı Ñevrelere yönetim felsefesini sevdirmiĢ,temel kavramlar 

üzerinden büyüyerek Ñoğalan bir Ģekilde literatürü zenginleĢtirmiĢ, alanına farkındalık getirmiĢ, geniĢ 

kitlelere ilham vermiĢtir. Academy of Management Journal, yönetim alanının tarihsel geliĢimi 

araĢtırmak adına incelenebilecek ilk dergilerdendir. Bu ÑalıĢmada, hem Kongre iÑerikleri ve hem de 

dergi iÑerikleri ele alınmıĢtır.  

 

Geleneksel konferansların yanı sıra,  özel konulu konferanslar da üyelerine duyurulmakta ve sürekli 

müzakere ortamına ve iletiĢime destek olunmaktadır. Bu sayede ilgi gruplarında ortak konular 

belirlenerek, ortak ÑalıĢma metinleri oluĢturmak adına da koĢullar sağlanmaktadır. 

Yine akademi bünyesinde kariyer edindirme ve kariyer geliĢtirme faaliyetleri gerÑekleĢtirilmektedir 

(Booth, Rowlinson, 2006). Êye profilleri incelendiğinde süreÑ iÑinde doktora seviyesindeki 

araĢtırmacıların sayılarının giderek arttığı saptanmıĢ ayrıca akademi de doktora yapanlara yönelik 

kurumun etiksel, kültürel değerlerinin yer aldığı eğitim faaliyetlerinin gerÑekleĢtirildiği de 

görülmüĢtür. Bunların yanı sıra, doktora sürecindeki üyelerde ÑalıĢma gruplarına dÍhil olabilmekte,  

belirli Komiteler tarafından oluĢturulan gruplarda ÑalıĢmaktadırlar. Sadece aday gösterme ve ödüllerin 

belirlenmesi süreÑlerde görev almamaktadırlar. Son olarak geleneksel kongre ve buluĢmalar aday 

akademisyenler iÑin benimsedikleri alanlardaki duayenlerle iletiĢim kurabilmeleri adına da büyük bir 

fırsat olarak görülmektedir. 

 

 Ézellikle büyük kurumsallaĢmıĢ yapıların incelendiği ve belirli araĢtırma sorularının da sınandığı ve 

akademik yazım haline getirildiği ÑalıĢmalar da akademinin önem kazanmasında etken olduğu 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca kurumsallaĢmıĢ örgütlerin ve yöneticilerin, akademik ÑalıĢmalar olsun ya da 

olmasın, tarihten dersler ve Ñıkarımlar aramaya devam edeceğini bir gerÑektir. BirleĢik devletlere 

yoğun olarak görülen akademik alanla uygulama arasındaki bağ/iĢbirliğinin düzeyinin ülkemizde ne 

düzeydeolduğunun sorgulanması gerekliliği bir diğer belirtilmesi gereken husustur. 

 

Kipping ve Êsdiken (2014)‘in iĢletme tarihi ÑalıĢmalarında, iĢletme eğitiminde taklit ve örnek alma 

―AmerikanlaĢma‖ eğiliminin yaygın olduğu gösterilmiĢ olup, bu tezi destekleyen baĢka bir bulgu 

olarak da sunabileceğimiz bir unsur da,  özellikle son on yılda  Hindistan, Avustralya ve Æin gibi 

ülkelerin yönetim ve iĢletmecilik alanlarındaki akademik kimlik sahibi kiĢilerin kendi derneklerini 

temsil ederek, AOM kongrelerine özel statüde ve yoğunlukla katılmakta olmalarıdır. 

 

AOM kapsamının ne ölÑüde değiĢtiği ve geliĢtiğinin bilinmesi adına yeni ÑalıĢmalar yapılmalıdır. 

Sonraki ÑalıĢmalarda analiz düzeyi geniĢledikÑe alana yönelik daha belirgin ve kendine özgü 

Ñıkarsamalarında olabileceği düĢünülmektedir. Ġncelediğimiz Akademi örneğinde görüldüğü gibi, iĢ 

hayatının sorunların Ñözümlerine yönelik saptamalar ile Ñözüme yönelik geliĢtiren Ñözümler e verilen 

önem bilincinin ulusal alanda artması gerekmekte olup bu süreÑte AraĢtırıcı ve uygulayıcı üniversite 

ve akademisyenlere de görev düĢmektedir. Günümüzde bilimsel yönetimin anlayıĢıyla baĢlayan süreÑ 

bireysel, kiĢilerarası, grup ve örgütsel faktörler ile bunlar etkileyen, aÑıklayan, pek Ñok bağlamsal 

faktörler üzerinden yapılan ÑalıĢmalar üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.  

 

Akademi bünyesinde; sosyal giriĢimcilik, bilginin kiĢinin benliğinde iĢlenmesi ve karar süreÑleri, 

biliĢsel mühendislik, paylaĢılmıĢ biliĢ ve kavramlar, interaktif anlayıĢ ve bireysel farklılıklar gibi 

kavramların yoğunlukla ÑalıĢılmaya devam edileceği görülebilmektedir. BiliĢsel psikoloji temelli 
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yönetimsel örgütsel yaklaĢımlarda araĢtırma yöntemlerin yaygınlaĢması ile birlikte, örgüte-gruplara ve 

bireysel aktörlere yönelik olarak biliĢsel psikoloji yaklaĢımlarının güncelliğini sürdüreceği 

varsayılmaktadır. GiriĢimcilik ve uluslararası yönetim de tanımlamaların artıĢı devam edeceği 

beklenmektedir. 

 

ĠĢletmecilik ve yönetim alanında tarihsel örüntüler ve farkındalık bilincinin, geneli aÑıklamak adına 

daha da artması gerektiği bellidir. Yıllar bazında akademi; tarihsel olgular ve süreÑte biriken bulgu, 

eleĢtiri katkı vb. unsurlar vasıtasıyla teori geliĢtirme süreÑleri desteklemektedir. Farklı görüĢleri 

savunanları aÑığa Ñıkarmak da istenmekte ve geliĢim adına disiplinler arası bağların önemi de 

vurgulanmaktadır. Teori kuran ve zaman iÑinde bunların test edildiği makaleler intarihsel bir 

perspektif ile bina edildiği anlaĢılmakta ve alıntılanma oranları ile baĢarıları oldukları da ortaya 

Ñıkmaktadır.  
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Abstract: The rising importance of port-port user relations is a result of widening roles that ports play within the 

global supply chains and the increasing impact of these relations on the overall performance of the supply chains. 

In the governance of these relations, both contractual governance and relational governance which involves 

relational norms as central drivers play the role and the balance between these two governance mechanisms shape 

the characteristics of the relationship. By carrying out a case study in Aliaga port region, this study aims to 

investigate how governance mechanisms are handled in the port industry and how they influence one another. In 

accordance with this purpose, interviews are conducted with both representatives of the container terminals and 

representatives of liner shipping agencies as they are important port users in container transportation. The results 

reveal that relational governance play an important role in constituting trust and commitment in between parties. 

On the other hand, the tendency on contractual governance is found out to be related to the organizational culture 

of the parties, but relatively limited because of the intense competition in the region. 

Abstract: contractual governance, relational governance, relational norms, port, container terminal 

LĠMANCILIK ENDÜSTRĠSĠNDE KONTRATA DAYALI VE ĠLĠġKĠSEL 

YÖNETĠġĠM MEKANĠZMALARI ARASINDAKĠ ETKĠLEġĠME YÖNELĠK BĠR 

ĠNCELEME 

Özet: Liman-liman kullanıcıları iliĢkilerinin artan önemi, limanların gelinen noktada küresel tedarik 

zincirlerindeki rolünün geniĢlemesi ve dolayısıyla bu iliĢkilerin tedarik zincirinin toplam performansında 

belirleyiciliğinin artmasından kaynaklanmaktadır. Bu iliĢkilerin yönetilmesinde hem kontrata dayalı yönetiĢim 

hem de sosyal normların ön plana Ñıkarıldığı iliĢkisel yönetiĢim mekanizmaları rol almakta ve bu iki yönetiĢim 

yaklaĢımı arasındaki denge iliĢkinin karakteristiğini ortaya koymaktadır. Bu ÑalıĢmanın amacı, üÑ konteyner 

terminalinin yer aldığı Aliağa bölgesinde bir vaka ÑalıĢması gerÑekleĢtirerek, limancılık endüstrisinde yönetiĢim 

mekanizmalarının nasıl ele alındıklarını ve birbirleri arasındaki etkileĢimi ortaya koymaktır. Bu amaÑ 

doğrultusunda, konteyner taĢımacılığında önemli liman kullanıcıları olan düzenli hat acente temsilcileri ve 

konteyner terminali temsilcileriyle mülakatlar gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın bulguları iliĢkisel yönetiĢimin 

taraflar arasındaki güven ve bağlılığın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Diğer 

taraftan, kontrata dayalı yönetiĢime olan eğilimin tarafların örgüt kültürüne bağlı olarak Ģekillendiği ancak 

bölgedeki yoğun rekabet koĢulları dolayısıyla daha kısıtlı olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: kontrata dayalı yönetiĢim, iliĢkisel yönetiĢim, iliĢkisel normlar, liman, konteyner terminali 

1. INTRODUCTION 

Today, ports are prominent as the most important logistics infrastructures embedded in the global 

supply chains that shape the international trade. As they are now able to meet the many different 

logistics needs of supply chain stakeholders, ports play a role beyond its basic functions which is 

creating the link between sea and land transportation (Carbone and De Martino, 2003; Yıldırım and 

Deveci, 2016). Considering that the changing role of the ports cover wider functions and greater 

capabilities, their performance have become even more critical for the success of the overall supply 

chain performances. Due to the high levels of competition boosted by the inclusion of private ports in 

industry, there are also visible changes in port management philosophy (Paixao and Marlow, 2003). 

Within this point of view, the relationship between ports and port users have become more than a 

basic buyer-supplier relationship and evolved through the principles of supply chain management by 

putting a greater emphasis on joint value creation (Robinson, 2002; Lee and Song). Now that it has a 

strategic significance, governance of the relationships with the major port users including liner 

shipping companies, freight forwarders, cargo owners and customs brokers have gained new aspects 

to work on such as cooperation and integration (Bichou and Gray, 2004; Song and Panayides, 2008). 

There are two main governance mechanisms that form the relationship management which creates the 

fundamental differentiation in port management, namely contractual governance and relational 

governance. While contractual governance determine both the financial and operational liabilities of 

the parties, relational governance works as a mechanism that shapes the informal side of the 

relationship with the role of relational norms developed throughout the process. Although the related 

literature on port governance partially covers the role of relational norms such as information sharing 
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(e.g. Seo et al., 2016) and flexibility (e.g. Shi, 2005), the motive of this study is derived from the need 

of a theory based qualitative research that would enlighten both facets of the governance mechanisms. 

In this context, the aim of this study is to carry out an investigation on how these two governance 

mechanisms function together within the port-port user relationships and how their balance determine 

the success of the relationship as a whole.  

The study is designed as a case study which focuses on Aliaga port cluster where three container 

terminals with differing managerial structures and technical capabilities are located. Semi-structured 

interviews were conducted with the representatives of all three terminal operators and five liner 

shipping companies that works with at least one of the terminals in Aliaga port cluster. 

In this framework, the second section is designed in order to provide the theoretical background on the 

subject of governance mechanisms. Latter sections respectively give information on the qualitative 

methodology employed and the results gained from the interviews.  

2. THEORETICAL BACKGROUND 

Interorganizational governance mechanisms are organizational or structural arrangements aiming to 

determine the behaviors of the parties involved, in a way that would strengthen the relationship and 

restrain possible exchange hazards (Huang et al, 2014; Das and Teng, 1998). Although there are many 

theoretical perspectives that are helpful to provide insights on interorganizational exchanges, 

integration of relational exchange theory (RET) within transactional cost economics (TCE) have 

proved its‘ effectuality in terms of explaining the complex and changing nature of the subject.  

Rooted in institutional economics, TCE suggests that these exchanges can be governed by two 

different kinds of governance mechanisms, namely ―markets‖ governance through price mechanism 

and ―hierarchies‖, governance through unified authority structure (Williamson, 1975). The general 

proposition of TCE is that organizations specify their governance structures by selecting between 

these two types in order to deal with the exchange hazards that are related with specialized asset 

investments, difficulties in monitoring and uncertainty (Williamson, 1985). To cope with these 

hazards, firms may choose to craft formal contracts that are designed to minimize the transactional 

costs which might occur in any kind of contingency. However, in some cases crafting such contracts 

might not be as functional or even more costly and would result in firms‘ decision to vertically 

integrate (Poppo and Zenger, 2002). Although this framework has provided valuable information on 

how firms should design their governance structures appropriately in terms of safeguarding against 

unexpected relational outcomes such as opportunistic behavior, it has received criticism for 

deemphasizing relational and social aspects of interorganizational exchanges (Pilling et al. 1994; 

Carson et al, 2006).  

At this point MacNeil (1980)‘s contribution has widened the scope of the subject and relational 

governance has been put into focus. Relational governance can be defined as the extent to which 

exchange partners use relational norms as governance mechanisms with the aim of reaching to a 

relationship quality level that would enable joint planning and coordination (Heide and John, 1992; 

Wang and Wei, 2007). Unlike the TCE framework, RET perspective focuses on the role of relational 

norms on mitigating opportunism and seeking mutual interest (Achrol and Gundlach, 1999). In 

addition to that, this perspective suggests that social structures are more powerful than the institutional 

ones in terms of explaining the economic behavior of the exchange participants. According to 

Macauley (1963), formal contracts are unnecessary to use in many problems related to the governance 

of interorganizational relations (IOR), and if they are used, the negative consequences and costs can 

be high. Thus, governance of the interorganizational relations through social contracting is considered 

as more effective than formal contracting because of the pragmatic limits of contracting law 

(MacNeil, 1980). 

Relational norms, being the core constructs that shape the relational governance of interorganizational 

relations, can be defined as expectations of behaviors that are set by the parties involved in a 

relationship with the aim of reaching to the collective goals (Gibbs, 1981; Moch and Seashore, 1981). 

As they determine the limits of acceptable behavior, relational norms are considered to be critical 

social constructs that shapes the governance of interorganizational exchanges (Griffith and Myers, 

2004). Being based on mutuality of interest, norms enhance stewardship behavior and function as a 

facilitator of the relationships‘ wellbeing. In other words, the relational norms framework aims to 

create a social environment in which the unilateral interests that could harm the relationship as a 

whole are discouraged and the mutual benefit seeking is appreciated (Gundlach and Achrol, 1993). 

Although the literature on relational norms is quite broad and steady, still a general agreement on the 

number and the content of the norms are considered to be problematic. Considering that 
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interorganizational relations may vary in nature due to the type of the relationship (eg. alliance 

relations, buyer-supplier relations, franchise relations etc.) and also the industrial characteristics, many 

researchers prefer to eliminate less functional norms in their studies (Ivens, 2004). Similarly, focusing 

on the terminal operator and liner shipping agency relations in the port industry, this paper takes four 

of the major relational norms into consideration namely solidarity, flexibility, information sharing and 

conflict resolution. This selection is carried out with the participants of the interview process by 

making a comparison between norms in terms of their importance within the port supply chain 

relations. Table 1 presents the brief explanations of the selected relational norms. 

 

Table 1. Explanations of the Selected Relational Norms 

Relational Norms Definiton 

Information Sharing 
formal and informal sharing of meaningful and timely 

information between organizations. 

Solidarity 
maintenance of the IOR by putting the joint benefits of the 

parties as the forefront. 

Flexibility 
a bilateral expectation of willingness to make adaptations as 

circumstances change. 

Conflict Resolution 
application of flexible, informal and personal mechanism to 

the resolution of conflicts. 

Source: Compiled from Heide and John, 1992; Kale et al.,2000; Blois and Ivens, 2006. 

3. METHODOLOGY 

Based on the need of carrying out a preliminary study on how relational and contractual mechanisms 

in port industry work and how they are interrelated, this study chose to adopt a qualitative approach 

with an explorative nature. With this qualitative framework, the study focuses on a specific port 

cluster (Aliaga) as its characteristic is suitable for carrying out multiple case study approach. The main 

reason behind this suitability is that three of the terminals (namely APM terminals, TCE Ege and 

Nemport) have differences in management and ownership structures that is predicted to result in 

differences in the way they thread relational and contractual governance mechanisms. Thus, carrying 

out the investigation on multiple cases set ground on checking the evidence from case studies among 

each other and increasing the potential on generalization (Yin, 2003).  

In accordance with the dyadic nature interorganizational governance, beside the container terminals 

our research also focused on the liner shipping agencies that work with at least one of the three 

terminals in Aliaga in order to gain a deeper understanding of these reciprocal relations. In sum, along 

with the five representatives from the three terminals, five representatives from five different liner 

shipping agencies have participated to the interview process of the research. Details of the 

interviewees and the interview process are presented on Table 2. Upon the request of the participants, 

the names of their companies and themselves are kept confidential and coded as seen on the table. 

Table 2. Information on the Interviews 

Company 

Code 

Interviewee 

Code 
Title 

Date of the 

interview 

Duration of 

the 

interview 

Container 

Terminal A 

CT-A1 
Commercial 

Manager 
05.12.2017 1 h. 6 min. 

CT-A2 
Operations 

Manager 
05.12.2017 32 min. 

Container 

Terminal B 

CT- B1 
Marketing 

Assistant 
12.12.2017 1 h. 25 min. 

CT-B2 
Payment 

Coordinator 
12.12.2017 1 h. 25 min. 

Container 

Terminal C 
CT-C 

Deputy General 

Manager 
12.12.2017 31 min. 

Liner Shipping 

Agency A 
LSA-A 

Agency 

Manager 
18.01.2018 47 min. 

Liner Shipping 

Agency B 
LSA-B 

Agency 

Manager 
20.01.2018 1 h. 36 min. 
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Liner Shipping 

Agency C 
LSA-C 

Manager of 

Documentation, 

Operation and 

Customer 

Services 

23.01.2018 56 min. 

Liner Shipping 

Agency D 
LSA-D 

District 

Representative 
23.01.2018 1 h. 45 min. 

Liner Shipping 

Agency E 
LSA-E 

Agency 

Manager 
25.01.2018 1 h. 

In between the dates 05.12.2017 and 25.01.2018 ten semi-structured interviews were carried out with 

their durations varying from 31 minutes to 1 hour 45 minutes due to the time availability of the 

participants. The reason behind conducting semi-structured interviews was allowing participants to 

wander off whenever predetermined questions seem to disfunction in terms of exploring more about 

the phenomenon (Berg, 2000). All interviews were recorded with the permissions of the participants. 

Later on, the recordings were transcribed and translated into English. Coding of the interviews were 

carried out separately by the authors with the aim of comparing the coding structures to ensure the 

reliability of the process. 

4. RESULTS 

4.1. Findings on Contractual Governance Mechanism 

In order to figure out how liner shipping companies differ in their contractual governance mechanisms 

with the terminal operators in Aliaga port cluster, the first section of the interviews were focused on 

finding out whether there are differences in the content of the contracts or not. It is revealed that main 

function of the contracts is to set the port tariffs. Other than the tariffs, liabilities of the parties and the 

procedures on the joint processes is considered as more optional and thus stand as the factor that 

causes the differences in the content. When it comes to the tariffs it is detected that the differences are 

resulted from the cargo volumes of the liner shipping companies besides the range of the services that 

they demand from the terminal operator. However, in terms of inclusion of the liabilities and 

procedures in details, the contracts have greater diversity. This diversity in the application is stated to 

be related with the organizational culture of both of the companies and again with the cargo volume 

of the liner shipping company. Focusing on both of these factors, the following statement of the 

terminal operator representative reveal how they are linked with the content diversity of the contracts.  

CT-A1: With some of the shipping lines even a 2 page long contract can be alright, but in contrast 

you can also see contracts that are 50 pages long. This might be related with the need of elaboration 

or the corporate cultures. As an example for the first case, it wouldn‟t be necessary to have a very 

detailed contract with a shipping line that would only use your terminal for a very limited handling 

volume –e.g.5000 TEU. So the volume can be determining. But there might be some shipping lines or 

container terminals which would always stick on detailed contracts without taking the work volume 

into account. Our preference is, for instance, to have detailed contracts that would cover all the 

clauses related to working conditions, insurance issues and the payment terms. 

Another terminal operator representative also indicate that, the contracts that they prefer are detailed 

in content, covering both sides‘ liabilities especially on the topic of productivity undertakings. 

CT-B1: Contracts cover the undertakings of both sides. For instance, in the contracts with the 

shipping lines our undertaking on productivity takes place. It includes the details of moves per hour 

and how much is needed to be paid if we perform below or over that level. Contracts also may cover 

some details on berthing. For instance, we can determine a specific time that one of our berths will be 

assigned solely on this shipping line. If the vessel arrives out of that time period, than we can charge 

them. But if the vessel arrives at time and we have a problem in terms of berth availability, then it is 

us to be charged. 

Similar to the above statements, one of the liner shipping agency representative states that having 

detailed contracts is also preferred by their side and links it with the organizational culture by making 

a comparison with the relatively smaller liner shipping companies in the industry. 

LSA-B: Our company uses the same contract format in all of its relations with the terminal operators. 

It‟s a very detailed contract form. It‟s a result of being a big company. Every time an undesirable 

situation arises, our company adds new clauses on that particular issue so the contract gets updated 

and more detailed over time. Different from the contracts that our competitors have, probably ours 

have more pages on standard operating procedures. Probably most of the smaller companies only 
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have a contract that is used as a price list for the port services. In our way of doing business, contract 

is the most appropriate place in order to enlighten the liabilities of both sides and how joint 

procedures should be handled. We see and use it more like a manual. 

Unlike the above examples, statements of the liner shipping company representatives that do not feel 

the need of having such detailed contracts are presented below. 

LSA-C: Our contracts involve the tariffs only. In terms of the liabilities, both of the parties well know 

their duties as all the processes are standardized. For instance, damaged containers is an issue that 

might be involved in many contracts. However, our contract doesn't need to involve any statement on 

that issue as it is now a fixed procedure and each party knows what is expected from their side.  

LSA-A: Apart from the tariffs, contracts may involve some operational liabilities of the both sides 

(e.g. berthing procedures, quay cranes‟ move per hour). We do not need such details to be included in 

our contracts. But off course we demand information on the technical capacity and the operation 

procedures of the terminal operator and make and evaluation before accepting the tariffs that are 

proposed by their side. In the end, If any problem occurs shifting to another terminal is always an 

option. 

In the light of these statements, it can be said that the reasons behind not having detailed contracts 

may also vary as it can be a result of the trust between the parties and/or a result of not feeling 

dependent considering there are other terminal options. Especially the second reason is more related 

with the competitive environment of the Aliaga port cluster which also increase the bargaining 

power of the liner shipping companies against the terminal operators. Below comment of the liner 

shipping company representative also provides insight on how power based on low dependence 

shapes the contractual governance from the side of liner shipping agencies.  

 

LSA-D:  In Turkey, generally agencies may be willingly reject having detailed contracts as any 

negative outcome caused by the gray zones in the contract is more likely to be advantageous for their 

side. Thus, we see that many of the contracts include only the tariffs to be applied and a really few 

statements on the liabilities of the parties‟.   

4.2. Findings on the Interplay between Contractual and Relational Governance Mechanisms 

With the aim of understanding how relational governance influence the contractual relationship 

between terminal operators and the liner shipping agencies, the final section of the interviews was 

focused on getting comments on the interplay between the two governance mechanisms. Although the 

findings on the previous section revealed that the scope of the contractual governance varies widely 

based on companies‘ way of doing business, their points of view are more common on the interplay 

between two governance mechanisms as they all expect the subsidiary role of relational governance in 

their contractual relationships. In other words, rather than solely focusing on the contractual 

governance it is found out that both parties see relational governance more functional in terms of 

determining the nature of their relationships. The following statements of the representatives from CT-

A reveal how social elements play a role in their relationships with the liner shipping agencies. 

CT-A2: If the relationship between the parties is considered as a good relationship, then any problem 

can be solved through ironing out. If the other party always rely on the contracts, it means that they 

have already given up on finding out a solution through communication. 

CT-A1: :Off course you can always rely on the contract but I think in any kind of problem the first 

attempt should be jointly finding out a solution without damaging the relationship. If you buy a 

sweater from a store and then see that there is a problem about it, you can easily decide to never shop 

from that store again. But maritime business is different from many other businesses as it involves 

very limited number of actors. Even right after you shifted to another terminal, you might have to 

work with that terminal again for instance in a case that you take slots from another shipping line. 

When the role of relational norms are considered, the situational examples provided by the 

interviewees have demonstrated how each norm functions in establishing relational governance. For 

instance, the below example underlines how behaviors based on solidarity helps to keep relationship 

quality at high levels and hinders the possible harms to the relationship that would result from the 

application of contract clauses. 

LSA-E: In our contracts, we request productivity undertakings from the terminal operators. However, 

an operation might have a hitch due to the compelling reasons. In such cases, we do not give 
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utterance to the contract statements at first. Because, in another operation it might be our vessel that 

makes the operation problematic, and thus we might be the side that is making terminal waste their 

time. In our point of view, developing mutual comprehension should be considered essential and 

opportunistic behaviors should be eliminated. 

On the other hand, flexibility is considered as another important relational norm that shapes relational 

governance. Due to the high level of competition between terminal operators in Aliaga port cluster, it 

is believed to be a crucial determinant of the satisfaction from the relationship in the eyes of the liner 

shipping agencies. Representative from CT-C underlines this matter as follows: 

CT-C:  Importance of flexibility in our relations with port users is obvious. Especially in Turkish 

business life, the actors don‟t tend to accept the tough rules. In my opinion, flexibility is even more 

important than the service quality to be considered as successful in the port users‟ point of view. 

However, as the definition of the term flexibility in port industry is broad and covers making 

necessary adjustments both in operational and financial manners, it is better to discuss this issue by 

making the separation between these two aspects. The following quotations demonstrate examples on 

flexibility in operational manner that would eliminate the related contract clauses in order to maintain 

the relationship without causing dissatisfaction.  

LSA-C: Terminal operator demands us to inform them one day before for our stuffing requests. But 

from time to time, we may forget to inform. This is where the bilateral relations play the role. If you 

have a good relation, no matter what is written on the contract, the other party would do their best to 

help you with that operation. 

CT-C: For the berthing operations, we have this rule called berthing window. However, from time to 

time the vessel may arrive outside the berthing window that we have declared to the shipping line. In 

such situations, the shipping lines generally demand us to be flexible and we do our best to help them. 

Nevertheless, limits of flexibility demands coming from the liner shipping companies is underlined to 

be the factor that determines whether it will have positive or negative impacts to the relationship 

overall.  

CT-A2: Being flexible is necessary but it is important to keep it in a level below impossible. 

Operational limits should always be considered and the range of flexibility mustn‟t surpass these 

limits. Otherwise, the results would be negative for all the parties.  

Unlike operational flexibility, financial flexibility is stated to be problematic. Considering that 

contracts determine the financial aspects of the relationship at least for a period of one year, it is 

believed that demanding such adjustments before the expiration may not always be welcomed and 

might even be harmful for the wellbeing of the relationship. However, again linked with the 

competitive environment that the terminals in Aliaga are facing with, terminal operators stated that 

such demands are occasionally voiced by the shipping lines. The following statement of LSA-D 

provides insight on financial flexibility demands of the liner shipping companies. 

LSA-D:  Let‟s be realistic. In the business life, none of the parties have to play by the rules. Even 

though the duration of the contract is not over, in many cases liner agencies may recommend 

revisions especially in the tariffs. This is mostly because of the rapid changes in the economy. 

Considering that costs resulted from the port operations have an important share in the overall costs 

of a liner shipping company, such demands for flexibility in contracts are natural. The question is 

whether the terminal operator company has the power to reject such demands or no. Considering the 

competition, it wouldn‟t always be easy to say no.   

Apart from the competitive environment, one of the liner shipping company representative mentioned 

that meeting the flexibility demands is also related with the organizational structure of the terminal. It 

is stated that the degree of flexibility provided by the terminals in Aliaga port cluster differs due to 

differences in their organizational structures. 

 

LSA-A: The reaction of the terminal operators to the demands for change varies due to their 

corporate structure and management style. In Aliaga two of the terminals are a branch of global 

terminal operator company and one of the terminals is a local one. Global companies may consider 

many of the demands odd and meeting such demands may be hard for them. They would have harder 

and longer demand approval procedures. While the local terminal easily make the decision on 
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whether saying yes or no to our demand, the global ones need more time to evaluate. Although their 

personnel would like to help you, it might not be possible at the end.  

When it comes to the norm of information sharing, all the participants agree on the importance of 

this norm, stating that the performance of the container terminal-liner shipping agency relationships 

are underlied on correct and timely information exchange. Although contracts partially cover the 

procedures of information sharing and the scope of the information to be shared, the impact of 

relational governance on these processes is found out to be more determinative. Especially, sharing 

information on events or changes that may affect the other party is expected by both sides and 

considered to be a sign of putting value on the relationship. The following example provided by LSA-

D demonstrates how such an attempt by the container terminal is evaluated from the point of views of 

the liner shipping agencies. 

LSA-D: For example, from time to time the terminal may warn us about our cargo when there is a 

potential problem about the customs. By the side of the terminal, such information sharing is not 

compulsory and even the problem that we face with customs may make them earn more storage fee 

from us. But still, sharing that information shows how much they value our relationship‟s wellbeing 

and how trustworthy they are. 

On the norm of conflict resolution, participants state that facing with conflicts is common and mainly 

occurs because of the operational factors (e.g. damaged cargo, berth availability, congestions at the 

terminal area). Although many of the contracts involve clauses on the liabilities of the parties at the 

times such conflicts arise, resolution of the majority of the operational conflicts are informally 

standardized and carried out without referring to the contracts. Thus, both terminal operators and liner 

shipping agencies underline that rather than the frequency of the conflicts it is the attitude of the other 

party that constitutes the wellbeing of the relationship. In this manner, maintaining the two-way 

communication and creating the atmosphere of joint problem solving are considered to be key success 

factors in eliminating the conflicts. 

5. CONCLUSION 

The conclusion of this study is that relational governance of port-liner shipping agency relations play 

a more significant role in determining the quality of the relationship when it is compared to the 

contractual governance. Even though the role of contracts is considered to be important for the 

monetary aspect of the relationships, it is found out that not many companies attach great importance 

to having a detailed contract which wouldn‘t leave any grey zones on the liabilities. In the case of 

Aliaga, one explanation for this might be that the high competition between the terminals decrease the 

dependency of the liner shipping companies to a particular terminal. Thus, liner shipping agencies do 

not feel the need of securing themselves through the contractual governance mechanism knowing that 

the terminals are already aware of damaging their relation will be more costly for them. On the other 

hand, it is found out that, rather than the imbalance on dependence, in some cases trust between the 

parties play a role in trivialization of the contractual governance. In fact, trust is seen not only as the 

antecedent of relational governance but also the consequence of it, because handling the conflicts 

through communication rather than relying on the contract is considered to be a sign of value placed 

to the relationship.  

As argued by Macauley (1963), our case also demonstrate that relational governance is at highest 

importance in managing interorganizational relations. Also, it is safe to state that terminals‘ tendency 

on relational governance is even a selection criteria for many liner shipping agencies. In this sense, 

development of relational norms within the terminal-liner shipping agency relationships make the 

terminals more competitive as it makes the liner shipping agencies more satisfied and committed to 

the relationship. Especially the development of the norm of flexibility is found to be crucial 

considering that nature of the many logistics activities request the related parties to be able to make 

necessary adjustments whenever needed. On the other hand, the other three norms that this study 

covers (information sharing, solidarity and conflict resolution) are considered to be significant in 

creating an atmosphere in the relationship that helps to build trust and commitment. Thus, both sides 

of the relationship see these norms as facilitators of the future of the relations.  

Moreover, this study provides findings on the factors that influence the interplay between governance 

mechanisms as well. Especially, cargo volume of the liner shipping agency (as it determines the 

bargaining power) and the fit between organizational cultures of both companies is considered as 

important determinants that shape the tendency on relationships‘ positioning in between relational and 

contractual governance mechanisms.  
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Due to the qualitative nature of this study, findings are only at an exploratory level. By carrying out a 

quantitative research on the very same research questions, more generalizable findings can be 

achieved. For this purpose, it is believed that developing industry specific scales for measuring 

relational norms could also be very contributive to the field. Besides that, a broader sampling 

involving other port industry actors such as freight forwarders and cargo owner companies could also 

deepen our understanding of interorganizational relations and governance mechanisms in the context 

of maritime transport chains. 
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Abstract 

Ports are critical logistics nodes within the global supply chains as their performance has a 

great impact on the overall performance of the supply chains. Consequently, ports compete 

with each other in terms of achieving high levels of efficiency in order to manage meeting 

the demands of their users without facing any bottlenecks both operationally and financially. 

As the importance of efficiency measurement in port industry is now obvious, a significant 

portion of the port literature since 1990s deals with investigating and comparing methods in 

terms of their sensitivity. This study aims to make a contribution to this research field by 

proposing a method that combines recursive data envelopment analysis (DEA) with super-

efficiency analysis. The findings reveal that compared to the classical DEA, proposed 

method provides more sensitive results on both the efficiency rankings of the ports and 

benchmark alternatives.  

Keywords: port, efficiency, recursive data envelopment analysis, benchmarking 

LĠMAN ETKĠNLĠĞĠNDE TEKRARLAMALI VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ: TÜRK 

LĠMANLARI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

Özet 

Limanlar dahil oldukları tedarik zincirlerinin genel performansına kendi performanslarıyla 

önemli ölÑüde etkide bulunan kritik lojistik bağlantı noktalarıdır. Bunun sonucu olarak 

limanlar yüksek etkinlik seviyelerine ulaĢmak adına birbirleriyle rekabet iÑerisinde olup, 

operasyonel ve finansal aÑılardan kısıtlara maruz kalmadan kullanıcı taleplerini yerine 

getirmek durumundadırlar. Liman endüstrisinde etkinlik ölÑümünün öneminin ortaya 

Ñıkmasıyla birlikte, 1990‘lardan bu yana bu alanda yapılan ÑalıĢmalar liman yazınında 

önemli bir paya sahip hale gelmiĢ ve bu ölÑümde kullanılan yöntemler karĢılaĢtırılarak 

değerlendirilmiĢtir. Bu ÑalıĢmanın amacı tekrarlamalı veri zarflama analizi ve süper etkinlik 

analizini birleĢtiren yeni bir yöntem önerisiyle alana katkı sağlamaktır. ÆalıĢmanın bulguları 

klasik veri zarflama analiziyle karĢılaĢtırıldığında önerilen yöntemin gerek limanların 

etkinlik sıralamasında gerekse kıstas alma alternatiflerinde (benchmarking) daha hassas 

sonuÑlar elde edildiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: liman, etkinlik, tekrarlamalı veri zarflama analizi, benchmarking 

 

INTRODUCTION 

Ports are one of the most important logistical nodes in international transportation chains 

considering the constantly increasing roles that they undertake in accordance with the 

increase in the global trade volumes. Beside their basic role which is to act as an interface 

between land and sea, their role now involve providing many other value adding services 

that supply chain actors demand such as storage, stuffing/unstuffing and intermodal services 

(Carbone and De Martino, 2003). Consequently, while trying to adapt to these increasing 
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roles, they also should manage their operations in an efficient manner in order to deal with 

the competition. For this reason, they face the challenge of keeping the technology, 

equipment and also the management/planning philosophy updated with the aim of reaching 

the desired efficiency levels (Cheon et al., 2010). As a result of all these changes in the port 

industry, both academicians and practitioners acknowledged the importance of efficiency 

measurement tools that would be useful for evaluation and planning for the future 

accordingly. 

Since the 1990s, academicians have showed a great interest in measuring and comparing the 

efficiency levels of the ports with many different methodological approaches. Although the 

vast majority of the studies employed DEA, these studies have shown methodological 

nuances with the aim of improving the sensitivity of the measurements (Pallis et al., 2011). 

In accordance with this movement of the literature, this study aims to employ recursive DEA 

in order to allow more sensitive benchmarking results in Turkish container terminal industry 

by using the data from 2016. The motivation of this study derives from the gap in the port 

literature in terms of application of this particular type of DEA in Turkish container 

terminals. We believe that results obtained with the employment of this methodological 

approach are the main contribution of this study, as the study distinguishes itself with the 

sensitivity in measurement. 

METHODOLOGY 

Methodology of this study covers both classical DEA and proposed approach of combining 

recursive DEA with supper efficiency analysis. Brief explanations of related terms on above 

mentioned methods are discussed in this section.  

DEA technique is one of the most preferred and widely used tool to measure and compare 

efficiency in various settings (Grigoroudis et al. 2014). The method was first proposed by 

Farrel (1957) and later extended by Charnes et al. (1978) and Bunker et al. (1984). Two 

basic DEA methods are CCR and BCC methods. While the CCR method is based on the 

constant returns to scale (CRS) assumption, the BCC method works with the assumption of 

variable returns to scale (VRS). In this study, decision making units (DMUs) that have 

similar scale were separated and evaluated among themselves. Since the efficiency in the 

BCC method is based on a variable return-to-scale assumption, DMUs with different scales 

can be efficient at the same time. Therefore, large-scale DMUs that cannot be reached by 

small-scale DMUs in groups can be shown as benchmark to small ones. Therefore, this study 

applied CCR method as it is more suitable for the purpose of the research. 

Another distinction between DEA models is that they can be either input or output-oriented. 

In the input-oriented model, efficiency is tried to be obtained by reducing inputs 

proportionally and in the output-oriented model, efficiency is tried to be obtained by 

increasing the output proportionally (Zhu, 2003:4). Since the demand for maritime industry 

(which covers DMUs of our model) is a derived demand, it is difficult to increase the output 

in a planned manner. In other words, considering the characteristics of the industry it is 

easier to achieve efficiency through input reductions. Therefore, input-oriented DEA method 

is preferred in this study. 

In classic DEA models, the efficiency scores of efficient DMUs can be maximum 1, making 

it difficult to compare efficient DMUs within themselves. Hence, Tongzon (1995) adapted 

the super-efficiency method to the port sector, making it possible to reorder efficient ports. 

In this method the efficiency scores can exceed 1 and these DMUs are defined as super-

efficient (Niavis and Tsekeris, 2012).  

In the recursive DEA analysis, which is the main subject of this study, a multistage DEA 

model is constituted (Lee et al. 2005). In this method, DMUs with similar characteristics are 

clustered because efficient DMUs are separated in each round and inefficient DMUs are re-

analyzed. This clustering also makes the benchmark choices more suitable for DMUs. In 

addition, efficient DMUs are subjected to super-efficiency analysis to obtain their ordering 

more precisely. The model of the research is shown in Figure 1.  
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Figure 1. Research Model of the Study 

 

One of the most important points to note in this process is the number of DMUs. According 

to Cooper et al (2007:116) the number of DMUs must be at least 3 times the number of 

inputs and outputs used in the model to achieve a reasonable level of discrimination. The 

DEA model used in this study involving 3 inputs and 1 output from 17 DMUs. But since the 

efficient DMUs in the recursive DEA model are subtracted each round, the process can 

continue until the remaining 12 DMUs. Therefore, the analysis was terminated when fewer 

than 12 DMUs were remained for the next round. Inputs and output used in this study are 

shown in Table 2. The inputs are berth length, number of quay cranes and number of yard 

equipments, while the output is container throughput. 

Table 1. Raw Data That Used in the Analysis 

DMU‘s Names 

(by throughput rank) 

Output Inputs 

Container 

Throughput 

y1 

Berth Length 

x1 

Number of 

Quay 

Cranes x2 

Number of Yard 

Equipments 

x3 

Marport 1846995 1605 15 60 

MIP (Mersin) 1453038 2385 18 59 

Asya Port 694107 1330 13 43 

Evyapport 688496 813 9 32 

Kumport 664787 2024 13 37 

Yılport 396099 762 8 28 

Ege Gübre (TCEEGE) 366845 703 4 13 

Gemport 356461 866 7 29 

MardaĢ 291138 910 11 22 

Nemport 271751 820 5 12 

Borusan 249466 450 8 19 

Limak Ġskenderun 243745 920 6 21 

Port Akdeniz 172036 440 4 8 

Assan Port 131051 680 5 7 

Rodaport 86322 1200 4 7 

Samsunport 54929 776 3 6 

DP World Yarımca 51553 922 6 18 

Source: TÊRKLĠM, 2017 

 

Perform Classical DEA Model 

Is there more than 1 efficient DMU? 

Implement The Super-Efficiency 

method, extract efficient DMUs and 

rank them 

Does number of remained DMUs meet the 

minimum requirements? 

Extract efficient DMU 

Yes No 

Yes No 

Ranking  
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FINDINGS AND DISCUSSION 

As mentioned in the methodology section, the study involves two separate phases (classical 

DEA and recursive DEA). Firstly the input oriented classical DEA is carried out and the 

results are presented in Table 2. According to the results, the port of Marport emerged as the 

only efficient port while it was followed by Ege Gübre with 0,92 and MIP with 0,80. The 

least efficient ports were identified as DP World with 0,09, Samsunport with 0,30 and Limak 

Port with 0,38.  

Table 2. The Classical DEA Model Results 

 Port Score  Port Score 

1 Marport 1,00 10 Borusan 0,48 

2 Ege Gübre (TCEEGE) 0,92 11 Yılport 0,46 

3 MIP (Mersin) 0,80 12 MardaĢ 0,43 

4 Evyapport 0,74 13 Gemport 0,41 

5 Nemport 0,74 14 Rodaport 0,40 

6 Port Akdeniz 0,70 15 Limak Ġskenderun 0,38 

7 Assan Port 0,61 16 Samsunport 0,30 

8 Kumport 0,58 17 DP World Yarımca 0,09 

9 Asya Port 0,52    

 

The next step was to apply super-efficiency analysis to the efficient ports (in our case 

Marport) while applying classical DEA to the inefficient once more in order to start to 

recursive phase. The results and steps of THE RDEA are shown in Table 3. The recursive 

phase involving super efficiency analysis to the efficient ones and classical efficiency 

analysis to the inefficient ones has ended after 3 iterations as the fourth iteration wouldn‘t 

meet the minimum requirement which is having at least 12 DMUs. After the first stage, 

Marport was the only efficient DMU in and the its super-efficiency score was determined to 

be 1.55. Then, Marport was extraced from the sample and the remaining DMUs were 

analyzed. Evyapport and Ege Gübre ports were found as efficient DMUs in the first iteration 

and they were grouped together. Super efficiency scores of Evyapport and Ege Gübre was 

determined as respectively 1.39 and 1.14. The only efficient DMU in the second iteration 

was MIP forming a group by its own and the super-efficiency score was determined as 1.50. 

In the third and the final iteration, Four DMUs were identified as efficient, and their super 

efficiency scores varied between 1,06 and 1,16. Considering that the remaining 9 inefficient 

ports does not meet the minimum requirements, the process was terminated after separating 

the efficient and inefficient units for the last time and the final ranking was achieved.  

After the completion of both classical DEA and recursive DEA, port rankings obtained from 

the both are compared. As shown in Table 3, significant changes in the rankings of DMUs 

are confirmed. There was a change of 5 units in ranking of one DMU and 3 units in rankings 

of 4 DMUs. These results show that the rankings obtained from the recursive DEA lead to 

more sensitive results leading to significant changes in orders. 
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Table 3. Results of RDEA and Comparison with Classical DEA 

Port G1 G2 G3 G4 G5 RDEA R DEA R Change 

Marport 1,55     1 1 0 

Evyapport  1,39    2 4 -2 

Ege Gübre  1,15    3 2 +1 

MIP   1,50   4 3 +1 

Nemport    1,16  5 5 0 

Asya Port    1,08  6 9 -3 

Borusan    1,06  7 10 -3 

Port Akdeniz    1,06  8 6 +2 

Yılport     0,99 9 11 -2 

Gemport     0,95 10 13 -3 

Kumport     0,94 11 8 +3 

Assan Port     0,83 12 7 +5 

Limak Ġskenderun     0,75 13 15 -2 

MardaĢ     0,72 14 12 +2 

Rodaport     0,54 15 14 +1 

Samsunport     0,40 16 16 0 

DP World Yarımca     0,16 17 17 0 

 

On the other hand, results of the recursive DEA provided more sensitivity in terms of 

benchmarking of the ports, considering that each iteration within the process lead to better 

comparisons in between ports by narrowing the sample based on their similarities in scale.  

In this sense, the ports with the highest rankings of their groups positioned themselves as 

benchmarks for the rest of their group members (e.g. Evyapport for G2 and Nemport for 

G4). Besides, for the ports with the highest efficiency score within their group, the members 

of the previous group are positioned as the benchmarks (e.g. G1 for G2). 

CONCLUSION 

Considering that efficient management of the resources is inevitably important in the capital 

intensive port industry, measuring the efficiency is a critical matter in terms of sensitivity. 

The proposed method of this study distinguishes itself from the classical DEA through three 

different aspects. Firstly, by applying super-efficiency analysis it allows comparing the 

efficient units. Secondly, by repeating the analysis, it clusters the DMUs and by doing so 

benchmarking for the less efficient DMUs gets more feasible. Lastly, repeated analysis also 

provides more accurate rankings as the frontier of the model is readjusted after each 

iteration. 

Further research can expand the sample which would also help increasing the iterations 

within the recursive process. By doing so, it is believed that benchmarking alternatives for 

the least efficient ports will be even more solid. On the other hand, inclusion of different 

input variables such as labor and number of trucks can strengthen the port efficiency analysis 

in terms of sensitivity. 
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Ozet: 

 

 

IĢletmelerin muĢteri ihtiyaÑ ve isteklerini karĢılamak amacıyla daha kaliteli ürün üretmek, 

verimliliklerini ve karlıliklarini artırmak iÑin etkin tedarik zinciri yönetim uygulamalari ortaya 

koymalari gerekmektedir. Bunu yapabilmek iÑin iĢletmeler kendi sınırları dıĢında da tedarikÑilerini, 

imalatÑılarını, dağıtıcılarını ve muĢterilerini izlemeli ve iĢbirliği iÑinde olmalıdırlar. Dolayısıyla, 

tedarik zincirinde iletiĢimin sağlanabilmesi icin tedarikÑiler, üreticiler, dağıtıcılar, toptancılar, 

perakendeciler ve muĢteriler arasında bilgi akıĢının sağlanması gerekmektedir. Bu ÑalıĢmada tedarik 

zinciri performansını bilgi, bütünleĢik bilgi teknolojileri gibi etkileyen onemli faktörlerin nasıl daha 

etkin yönetilebileceği tartıĢılmaktadır. Ancak bilginin, bilgi teknolojilerinin ve bütünlestirilmiĢ tedarik 

zincirinin avantajlarinin yani sira dezavantajlari bulunmaktadir. Tüm bu sebepler nedeniyle, ÑalıĢmada 

tedarik zinciri süreÑleri boyunca bilginin hem negatif hemde pozitif etkileri incelemektir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Teknolojileri, Bütünlestirilmis Tedarik Zinciri, Kamçı Etkisi 

 

 

THE VALUE OF INFORMATION IN A SUPPLY CHAIN AND 

INTEGRATED SUPLLY CHAIN MANAGEMENT 
 

 

Abstract: 

 

 

Since, to increase corporations‘ performance in terms of fulfilling customer needs, more quality, 

productivity and profitability, organizations need to choose efficient supply chain management 

applications. To achieve these, companies should trace not only their internal environments but also 

external environments, such as suppliers, manufacturers, distributors, retailers and customers. For the 

reason that communicating throughout the supply chain there should be an information flow among 

suppliers, manufactures, distributors, retailers and customers. This paper investigates effective 

management of information and integration of supply chain via information technologies. However, 

besides the adventages of information, information technologies and integrated supply chain 

management, there are also disadvantages like bullwhip effect. For all of these reasons, the purpose of 

this study is to determine both positive  and negative effects of information in the all supply chain 

process.  

 

Keywords: Information, Information Technologies, Integrated Supply Chain, Bullwhip Effect 

 

 

1. BĠLGĠNĠN DEĞERĠ VE BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEDARĠK ZĠNCĠRĠNDEKĠ YERĠ 

 

Bilgi tedarik zinciri yöneticilerinin en uygun kararı vermesinde en etkili faktörlerden biri olduğu iÑin 

tedarik zinciri performansında önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, bilgi teknolojileri bilginin 

toplanmasında, analiz edilmesinde ve en iyi tedarik zinciri kararının verilmesinde Ñok önemli bir 

etkiye sahiptir (Chopra, 2012). Ozdemir ve Dogan‘a gore (2010:20) bilgi teknolojisi temelli sistemler 

bilginin, metaryallerin ve finansın tedarikÑiden imalatciya, parakendeciye, toptancıya ve son 

kullanıcıya kadar olan sürecini ve akıĢını birleĢtirmekte ve düzenlemektedir. Bu durum iĢletmenin 

iĢlem riskleri ve koordinasyon maliyetlerini azaltarak Ģirketin karını artırmaktadır. Ayrıca bilgi 

teknolojileri iĢletmenin ana süreÑlerine iliĢkin önemli bilgilerin elde edilmesinde, bu bilgilerin 
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organizasyonu ve paylaĢımında önemli etkiye sahip olduğu iÑin değer zincirinin en önemli 

sağlayıcılarındandır, kalite ve Ñevrim zamanlarını iyileĢtirir. 

 

Tedarik Zinciri yönetiminde isletme verimliliğinin artirilmasi, müĢteri memnuniyetinin sağlanmasi, 

tam zamanında ürün tesliminin gerÑekleĢtirilmesi, iĢletme kaynaklarinin etkin bir Ģekilde kullanilmasi 

ve stok yonetimi önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, performans artıĢı biliĢim sistemleri sayesinde 

gerÑekleĢmektedir. Æapraz sevkiyat, kiĢiselleĢtirme, toplu modifikasyon, yolda birleĢtirme etiketleme, 

paketleme ve yeniden paketleme gibi katma deger yaratan hizmetlerin ölÑülebilir bir performans ile  

gercekleĢtirilmesi icin biliĢim sistemleri‘nin etkin bir Ģekilde kullanilmasi gerekmektedir (Patterson 

vd. aktaran Tekin v.d., 2005:118) 

 

Ġyi bir bilgi teknolojileri sistemi sadece tedarik zinciriyle ilgili verileri toplamakla kalmayip ayni 

zamanda tedarik zinciri karini maksimize etmek icin verilen kararlari da analiz eder. (Chopra, 2012). 

Bilgi Teknolojieri sayesinde günümüzde tedarik zinciri yöneticileri, maliyetlerini azaltip, 

verimliliklerini artırabilmekte, yeni süreÑler ve hizmetler geliĢtirerek rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmektedirler (Tekin v.d., 2005:117). 

 

Tedarik zinciri sektöründe kullanilan biliĢim sistemleri:  kurumsal kaynak planlama, (ERP), nakliye 

yonetim sistemleri, depo yonetim sistemleri, ileri planlama sistemleri (APS), uydu araÑ takip 

sistemleri, veri tabani yonetimi, siparis sistemleri, operasyonel programlar, eloktronik veri degisimi, 

POS takip sistemleri, Intranet ve Ekstranet  ve web tabanli kataloglar olarak kategarize edilebilir 

(Kanalci aktaran Tekin v.d. 2005:120). Tedarik zincirinde kullanilan bu bilgi sistemleri, bilginin 

merkezilesmesine, bir urunun teslimat suresinin kisalmasina, parti buyuklugune yada kucuklugune 

gidilmesi kararinin verilmesinde buyuk rol oynar (Ozdemir&Dogan 2010:20). 

 

Ayrıca, bilgi sistemleri tedarik zinciri yönetiminin önemli alanlarinda yardimci olur. Bunlar; 

üretilecek olan üründen ne kadar ve ne zaman üretileceğini, stoklanacağinı ve sevk edileceğinin karar 

verilmesinde, hizli siparis  iletisiminin gerceklesmesine, siparis durumun incelenmesine, stok 

seviyelerinin gozlenmesine ve stoklarin uygunlugunun kontrolune, stoklama, sevkiyat ve depolama 

maliyetlerinin azaltilmasına, sevkiyatın takip edilmesini, gerÑek müĢteri talebine dayalı üretim 

planlamasini, ürün tasarim değiĢiklikleri ile hızlı bir Ģekilde iletiĢim kurulmasını kolaylaĢtırır (Laudon 

ve Laudon, 2014:343). 

 

Tedarik Zincirinde Bilgi Çarpıtması 

 

Bilgi tedarik zinciri yoneticilerinin en uygun kararin vermesini saglamasinda önemli bir etkiye 

sahipken bazi aksakliklara sebebiyet vermektedir. Bu aksakliklar bilgi paylasimindan kaynaklanan 

aksikliklardir. Bu aksakliklar verimsizlige, tedarik zincirinde aksamalara, yuksek siparis seviyeleri, 

asiri stok yatirimlarina, talep dalgalanmalarina, maliyetlerin yukselmesinde, gelir ve kar kayiplarina 

sebep olur. Æünki, tedarik zinciri hammaddelerin tedarikinden üretilen ürünün nihai tuketiciye 

telsimine kadar gecen tum surecde bilgiye dayali karar verir.  

 

Lee vd.‘ne gore (aktaran Paksoy ve Keskin, 2006:485) ―Bilgi carpitmasi; fabrika deposu, urun tasima 

servislerinin depolari, ureticinin pazarlama deposu, dagiticinin merkez deposu, dagitimcinin bolgesel 

deposu ve perakende saticinin depolama alani gibi tedarik zincirinin her asamasinda mal alip stok 

etmeyi tesvik eder…‖. Kamci/Kirbac etkisi (Bullwhip Effect) olarak bilinen bu durum talep 

tahminlerinde sapmalara ve bu nedenle taleplerin karsilanamamasina sebebiyet verir. Kamci etkisi 

bilginin tedarik zinciri uyeleri arasinda amacindan cikarak yanlis yone carpitilmasindan kaynaklanir. 

Bu durum yigin siparislere, talep tahmini duzeltmelerine, tedarik surelerinde dalgalanmalara, fiyat 

dalgalarinmalarina ve tedarik kıtlığına neden olur. Ayrıca Shahabi vd.‘ne göre (2014) KamÑı etkisi en 

onemli problemlerden biridir Ñünkü, gereksiz malzemelerin artmasi sebebiyle ürün planlamasının 

verimliliğini etkilieyebilmektedir. Fakat bilgi teknolojilerinin pozitif etkisi sayesinde kamÑı etkisinin 

dezavantajlari ortadan kaldırabilir. KamÑı etkisindeki her hangi bir düĢüĢ stok yatirimlarini azaltarak, 

organizasyon ekonomisinin daha iyi yapilandirilmasinda pozitif etkiler yaratir (Shahabi vd., 2014).  

 

TedarikÑilerin ÑalıĢtığı iĢletmelerin hepsi MRP kullanarak aylik periyotlarla siparis veriyorlarsa, 

sipariĢler ÑakiĢabilir. Æünkü, sipariĢlerde dalgalanmalar veya durgunluklar yaĢanabilir. Diğer bir 

neden ise, fiyat indiriminden kaynaklanan durumlarda müĢteriler ihtiyacindan fazlasini alarak 

stoklama yapacaklardır. Bu durum üreticinin talep tahmini yaparken oluĢturduğu tüketici satın alma 

modelini yansitmayacaktir dolayisiyla uretim etkilenecektir. Æözüm; fiyat dalgalanmalarinin ortadan 
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kaldırılması, yığın sipariĢ miktarlarının azaltılması, Ñoklu talep tahmini guncellemelerinden, abartili 

siparislerden ve tedarik kitligindan uzak durmaktir (Lee vd., aktaran Paksoy ve Keskin, 2006).  

 

Mason-Jason ve Towill (1997) geleneksel tedarik zincirine karĢı, ġekil 1‘de gözterilen bilgi 

zenginleĢtirilmiĢ tedarik zinciri modelini önermiĢtir.  

 
ġekil 1: Bilgi odaklı tedarik zinciri modeli 

 

Bilgi odaklı tedarik zincirinde her bir üye kendi talep tahminini bir önceki tuketicinin siparisine bagli 

olarak gerceklestrimektedir. Siparis edilen urun direk musteri yerine kendinden bir önceki zincir 

uyesine teslim etmek zorundadir. Bu noktada geleneksel tedarik zincirinden ayrilmaktadir (Paksoy ve 

Keskin, 2006). 

 

Teknolojik gelismeler bilgiden kaynaklanan aksakliklarin giderilmesi icin  bilginin merkzileĢmesini 

ve tedarik zincirinin bütünleĢmesini gerektirmektedir. Boylece saglikli iletisim kurulmasini ve karar 

verilmesini saglamaktadir. Butunlesik bilgi sistemlerini kullanmak bilgi iletimindeki aksakliklari, 

carpikliklari azaltacaktır. 

 

 

2. BÜTÜNLEġĠK TEDARĠK ZĠNCĠRĠ 

 

Bilgi teknolojileri sayesinde tedarik zinciri entegrasyonu kolaylasmaktadir. Isletmenin rekabet gucunu 

artirmada tedarikcilerin tedarik zinciri ile etkin butunlesmesi  onemli faktorlerden biridir. Butunlesik 

tedarik zinciri; tedarik zinciri elemani olan isletmeyi, tedarikciyi ve musteriyi icine alan bir ağın 

oluĢturulmasıdır (Sevinc,2008:14). Yörükoğlu v.d.(2014:6) göre ―Tedarik zincirinde bütünleĢebilmek 

iÑin bir iĢletmenin iĢ ortaklarıyla aÑıkÑa haberleĢebilmesi, bir ekip Ģeklinde problemlere Ñözüm 

üretebilmesi, verileri elektronik olarak değiĢtirebilmesi, planlama, dağıtım süreÑlerini dinamik olarak 

Ñizelgeleyebilmesi gerekmektedir.‖ Bu noktada bilgi teknolojileri tedarik zinciri yonetiminde bilgi 

entegrasyonunu, daha yüksek müĢteri katma değeri, daha düĢük operasyonel maaliyetleri sunmakta, 

taĢıyıcıların uydu aracılığıyla takip edilmesini ve etkin iletisĢmin sağlanması ile oluĢan nakit ve zaman 

kazancını olanaklı hale getirmektedir. 

 

Akkermans vd.‘e göre (aktaran Gules vd., 2005) bütünleĢik tedarik zinciri modeli ara ürün sağlayıcı, 

üretici, dağıtıcı, parakendeci ve alıcı olmak üzere bir ağdan oluĢan ve bu ağ finans, bilgi ve malzeme 

akıĢına destek vermektedir. ġekil 2‘de özetlendiği gibi ürün ya da hizmetin nihai tüketiciye ulaĢana 

dek geÑtiği tüm süreci kapsayan tedarik zinciri teknoloji kullanımı, örgütsel yapı ve süreÑler unsurları 

tarafından desteklenmektedir. Buradaki amaÑ, iÑsel ve dıĢsal tüm süreÑlerin entegrasyonunu 

sağlayarak, hizmet seviyelerinin yükseltilmesi, maliyetlerin minimize edilmesi, üretim sürecinin 

esnekliğinin ve niteliğinin yükseltilmesi ve dağıtım etkinliğinin artırılmasıdır.   
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ġekil 2: Tedarik zincirinde fonların, bilginin ve malzemelerin akıĢı 

 

 

Narasimhan‘a göre (aktaran Sevinc, 2008) bütünleĢik tedarik zincirini etkileyen dört unsur vardır; 

bilgi paylaĢma, iÑ bütünleĢme, tedarikÑilerle bütünleĢme ve müsterilerle bütünleĢmedir. Ġlk olarak 

bilgi paylaĢmak; iĢletme, tedarikÑi ve müĢteri arasında bilgi alıĢveriĢinde bulunularak gerceklesir. Bu 

bilgiler farkli teknolojik düzeylerde kullanılabilecek Ģekilde kullanıma ve dönüsüme uygun olmalıdır. 

Æünkü bu elde edilen bilgiler hızlı talep tahmininde ve planlamada yardımcı olmaktadır. ĠÑ 

bütünleĢme ise tedarik zinciri performansını belirlemede önemli etkiye sahiptir Ñünkü; iÑ bütünleĢme 

tüm iĢletme fonksiyonlarını iÑine alan bütünleĢik bir ağdır. TedarikÑilerin bütünleĢmesi ise tedarikÑiler 

ile uzun süreli stratejik bir ortaklığı ortaya Ñıkararak iĢletmenin karar vermesinde önemli bir etkiye 

sahiptir. Son olarak, müĢterilerle bütünleĢme müĢterilerin istek ve ihtiyaÑlarını karĢılamada önemli 

noktadır. 

 

ġen‘e göre (2007) Tedarik zincirinde belli baĢlı bilgi teknolojileri yazılımları Ģunlardır;  

 

SipariĢ Yönetimi Sistemleri (Order Management Systems – OMS) 

Tedarik Zinciri Planlaması(Supply Chain Planning_SCP) 

Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resourse Planning-ERP)  

Nakliye /Tasima/Ulastirma Yönetim Sistemleri (Transportation Management Systems – TMS) 

Êretim Uygulama Sistemleri (Manufacturing Execution Systems – MES) 

Depolama Yönetim Sistemleri (Warehouse Management Systems – WMS) 

 

 

Bunlara ek olarak (Min ve Zhou; aktaran Gules v.d, 2005; Tekin vd., 2005:120) 

 

Butunlesik Ulastirma Takibi (Integrated Transportation Tracking) 

Isbirliksel Planlama ve Tahmin Yineleme (Collaborative Planning and Forcasting Replenishment) 

Malzeme Ihtiyac Planlamasi (Material Requirements Planning I) 

Manufacturing Resource Planning (MRP II) 

Dagitim Kaynak Planlamasi (Distribution Resource Planning) 

Cografi Bilgi Sistemleri (Geographical Information Systems) 

Elektornik Veri Degisimi (Electronic Data interchange/EDI) 

Intranet ve Ekstranet  

POS Takip Sistemleri 

 

 

Tedarik zincirinde bu cesit butunlesik bilgi teknolojileri ile isletmeler ve ortakları faaliyetleri, 

envanterleri ve elde edilen bilgileri  herhangi bir zamanda ve dunyanın herhangi bir yerinde yakından 

izleyebilmekte ve ulaĢabilmekte, müĢteriler kısa sürede bilgilendirilebilmekte, sorunlara ve tedarik 

zicirinin herhangi evresindeki faaliyetlere mudahale edebilmekte (Yorukoglu vd., 2014). Stok 
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seviyeleri, maliyet bilgileri ve uretim cizelgeleri gibi hassas bilgilere kolaylikla ulasilabilmektedir 

(Gules v.d 2005). On-line hizmet sayesinde musteriler dogrudan aracisiz bir sekilde urunlerini 

secebilmekte ve siparis verebilmektedir ve siparislernin durumunu izleyebilmekte. GPS sayesinde 

tasima araclari takip edilebilmekte ve musteriler es zamanli olarak bilgilendirilmektedir. Evraklar ve 

islemler standart bir format cercevesinde elektronik ortamda hazirlanarak islem yapilabilmektedir. 

Isletmenin veri tabaninda stok kontrolunu, siparis ya da teslimat zamanlarindaki degisiklikleri, 

teslimat gecikmelerini izleyebilmekte ve bu sebeplerden dolayi olusabilecek problemlere es zamanli 

olarak mudahalede bulunabilmektedir. Elektronik ortamda yapilan odemeler sayesinde borc 

durumlarinin ve hesaplarin kontrol edilmesi saglanmaktadir (Tekin vd., 2005:121). 

 

3.BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNĠN ĠġLEVLERĠ 

 

 

3.1. Malzeme Ġhtiyaçları Planlaması (Material Requirement Planning/ MRP I) 

 

 

Malzeme ĠhtiyaÑlari Planlaması (Material Requirement Planning/ MRP I) bilgisayar temelli bir 

yazılımdır. Choudhary & Jadoun‘ a gore (2016) MRP yöneticilere, ürünün müĢteriye teslimati iÑin 

yeterli olup olmadığını,  üretimde kullanilmak üzere ham maddenin yeterliliği hakkında bilgi verirken, 

stoklari minimalize eder ve ürünlerin ne zaman teslim edilmesini gerektiğini planlar. MRP‘nin önemli 

diğer faydalari ise; 

Stok seviyesini minimum seviyede tutar 

Stok devir hızını artırır.  

Malzeme ihtiyaÑlarını izler. 

Stoktaki eksik malzemeleri tanımlar. 

Ham materyallerin izlenmesini, kullanimdaki sürecini ve son ürün haline dönüĢümünü tüm 

aĢamalarıyla izler. 

Satın alma Ñizelgesini planlar. 

SipariĢ iÑin ekonomik sipariĢ miktarını belirler. 

Güvenlik stoğu iÑin gerekli miktarı belirler. 

Malzeme listesini ve montaj gerekliliklerini hesaplar  

Zamaninda teslimati gerceklestirir. 

 

 

3.2. Üretim Kaynak Planlaması (Manufacturing Resource Planning /MRP II) 

 

1980 yilinda MRP I teknolojisinin geliĢmesiyle MRP II ortaya ÑıkmıĢtır. MRP II sayesinde mevcut 

ürün Ñizelgelemede Ñok daha fazla baĢarı sağlanmıĢtır Ñünkü, kaynakların Ñok daha iyi kontrolü 

sağlanmıĢ oldu ve kaynaklar mevcut Ñizelge ile birlikte planlanmıĢ oldu (Choudhary ve Jadoun, 

2016). 

Uretim Kaynaklari Planlamasinin en onemli avantajalari ise; 

Daha iyi stok kontrolu sağlanır 

Daha kaliteli verimli iliĢkiler kurulur 

Dizayn kontrolünde artıĢ 

Hızlı teslimattaki nakit akıĢında artıĢ sağlanır 

Doğru stok kayıtları 

Stoklardaki iĢ sermayesini azaltır. 

 

 

3.3. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 

 

Kurumsal sistemler, isletme icerisinde ki farkli fonksiyonel alanlar tarafindan paylasilan verinin, 

isletme icinde bircok farkli isletme sureclerinin ve butunlesik yazilim modulleri kumesinin 

kullanilmasini saglayan merkezi veri tabanina sahiptir (Laudon ve Laudon, 2014:338). Kurumsal 

sistemler bircok farkli bolgelerde dallari olan buyuk isletmelere, evrensel duzeyde herksin ayni isi 

yapabilmesi icin standart veriler ve uygulamalar sunar. Boylece, yoneticilerin daha iyi ve daha dogru 

karar vermelerini saglar.  

 

Kurumsal sistemler isletmelere yuzlerce farkli veritabanina kolay bir sekilde ulasmasini ve bu verileri 

kolayca kullanilabilmesini saglamaktadir. Kurumsal sistemler isletmelerin satis personeline siparisi 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

1025 

aldiginda siparisi verilen urunlerin stoklarda olup olmadigini kolaylikla soyleyebilme imkani sunarken 

uretim bolumune yeni uretim icin planlamada satis verilerini kolaylikla kullanabilmesini 

saglamaktadir. Bu sebepten dolayi isletmelerin butunlestirilmis bilgiler (enformasyonlar) icin ozel bir 

kurumsal sisteme ihtiyac duymaktadirlar. (Laudon ve Laudon, 2104: 337). Ornegin; Coca-Cola SAP 

kurumsal sistemlerini uygulayarak 200 farkli ulkede is sureclerini standart hale getirmis ve 

butunlestirmistir. Bu sayede ,isletmenin is sureclerinde ki standart eksikligi, isletmeye dunyada ki 

alim gucunun kaldirac gucunden faydalanarak  hammaddelerin daha daha dusuk fiyatlarla elde 

edilmesinde ve pazar degisimlere hizli tepki verilmesinde engel olusturmustur.  

 

Kurumsal sistemler sayesinde satis temsilcisi bir aku icin siparis verdiginde, sistem musterinin kredi 

limitini onaylayacak, nakliyesini planlayacak, optimum yol guzergahini belirleyecek ve stok icin 

gerekli malzemeleri saklayacaktir. Stoklarin yetersiz kaldigi durumlarda ise sistem otomatikman 

ihtiyac duyulan parcalari ve metaryelleri tedarikciye siparis verecek ve daha fazla aku uretimi icin 

planlama yapacaktir.  Bu sayede uretim ve satis tahminleri yenilenecektir ve siparisin getirisi ve 

maliyetiyle isletmenin nakit duzeyi ve defteri kebir otomatik olarak yenilenecektir. Boylece, kullanici 

sistemden siparisin nerede oldugunu kontrol ederken, yonetim istenilen zamanda islerin nasil 

yurudugune dair bilgi elde edebilecektir.  Ayrica, sistem karlilik analizi ve uretim maliyetleri icin 

kurumsal capta veri uretebilecektir (Laudon ve Laudon, 2014: 337). 

ERP bir isletmenin bir butun yani kurumsal kapsamda insan kaynaklari, uretim, depolama, planlama, 

dagitim, satin alma, siparis verilmesi, insan kaynaklari yonetimi, musteri iliskileri yonetimi, 

muhendislik, finans ve ilgili idari fonksiyonlarla butunlesiktir (Sen, 2007: 32; Choudhary ve Jadoun, 

2016). Ayrica ERP teknoloji alt yapisini guclendirir is istihbarat fonksiyonlarini artirir, daha iyi 

verimlilik saglar, hatalari ve veri ciftlemelerini aza indirir, yonetim verimliligini artirir, iliskili verileri 

merkezilestirir, verilerin guvenligini saglar cunki sadece yetkili kisiye giris izni saglanir (Choudhary 

ve Jadoun, 2016). 

  

 

3.4. Elektronik Veri DeğiĢimi (Electronic Data Interchange/ EDI) 

 

Elektronik veri degisimi (EDI) elektronik anlamda isletme verilerinin, elektronik dokumanlarin bir 

bilgisayardan diger bilgisayara  standard formatta aktarımıdır. Tedarik zincirinde bir cok onemli 

sebepler elektornik veri degisimiyle elde edilmektedir (Choudhary ve Jadoun, 2016). Bunlar; 

 

Artan dogruluk, kesinlik ve verimlilik 

Azalan buro islemleri ve kagit isleri 

Teslim suresi ve Stok azaltimi 

Tam zamaninda siteminin kolayligi 

Fonlarin elektronik transferi 

Islemlerin artan kontrolu 

Faturalandirma olanaklarinin artmasi 

 

Ayrica, EDI‘ in kullanimi tedarik zinciri partnerlerine deformasyonlarin ve tedarikte ki ve talep 

bilgilerinde ki abartilarin ustesinden gelebilme kolayligi saglamaktadir. EDI'in tedarik zinciri 

yonetiminde ki diger onemli avantajlari ise; 

 

Bilgi verimli ve hizli bir bicimde bir sirketten diger bir sirkete nakledilebiliyor. 

Bilgi ayni zamanda EDI yazilimina otomatik olarak kaydedilebiliyor. 

EDI yazilimi sayesinde fatura dogrulama kolaylikla gerceklestirilebiliyor. 

Veri dogrulama otamatik olarak gerceklestirilebiliyor. 

Daha dusuk idari, kaynak ve surdurme maliyetleri. 

 

 

4. SONUC 

 

Günümüzde Ģirketlerde kurulan biliĢim alt yapisi sayesinde firmalar tedarik zinciri maliyetlerini 

azaltmakta, tedarik zinciri kapsamındaki tüm üyelere Ģeffaf bir veri ortamı sunmakta, piyasada 

sürdürülebilir baĢarıyı yakalama ve tahminleri kolaylastirma imkani sunmaktadir. Yapilan ÑalıĢmada 

tedarik zincirinde bilginin değeri ve butunlesik tedarik zinciri yonetiminin isletmelerdeki olumlu 

etkisinden bahsedilmistir. Ayrica bilgi teknolojileri sayesinde isletmelerin bilgi carpitmasindan nasil 

kurtulabilecekleri ortaya konmustur.   
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Yapılan bir Ñok analizler sonucunda iĢletmelerde biliĢim teknolijileri uygulamalari arttikca lojistik 

faaliyetlerde iyileĢme gerÑekleĢtiği görülmüĢtür. Ancak lojistik sektoründe faaliyet gösteren bir Ñok 

uluslararasi tasimacilik ve lojistik derneklerine kayitli isletme olmasina ragmen bir cogu bilisim 

teknolojilerinden faydalanmamakta Ñünkü bilisim teknolojilerine yatirim yapmayi maaliyet olarak 

gormektedirler. Ayni zamanda yöneticiler tarafindan biliĢim sistemlerine yapilan yatirimin uzun 

vadede pozitif getirileri olacağı göz ardı edilmektedir. Türkiye‘de faaliyet gosteren Ñoğu lojistik 

sektöründe biliĢim teknolojilerinin uygulanmasi hala geliĢim gösterememiĢtir. Bu nedenle gelecekteki 

calismalarda bilisim teknolojilerinin olumlu etkisi ortaya konularak Türkiye‘deki ve geliĢmiĢ 

ülkelerdeki iĢletmelerin biliĢim teknolojileri karĢılaĢtırılarak Türkiye‘deki iĢletme performansinin 

artıĢına yol gösterici ÑalıĢmaların yapılması planlanmaktadır.  
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Özet: Lojistik kümeler, lojistik altyapının geliĢimi, ölÑek ekonomisinden istifade ve iĢbirliğine dayalı sinerji 

yaratılması gibi faydalarıyla ülkelerin ve lojistik firmalarının rekabet gücüne olumlu katkılar yapmaktadır. 

Dolayısıyla, lojistik süreÑlerin ve faaliyetlerin yoğunlaĢma alanı olan lojistik kümelerin, ulaĢtırma altyapısı 

geliĢmiĢ, üretim ve tüketim merkezlerine yakın, havalimanı ve limanlarına eriĢimi yüksek ve ulusal ve 

uluslararası taĢımacılık koridorları üzerinde bulunan bölgelerde kurulmasının önemi büyüktür. Bu ÑalıĢma, 

Türkiye‘nin küresel rekabet gücü bağlamında lojistik sektöründe kümelenmenin geliĢtirilmesi ve desteklenmesine 

olan ihtiyacına cevap olması amacıyla nitel araĢtırma yöntemleri kullanılarak gerÑekleĢtirilmiĢtir. Türkiye‘de 

lojistik merkezlerin mevcut yapısı incelenmiĢ ve Dünya‘dan baĢarılı lojistik kümelenme örneklerine yer verilerek 

lojistik sektöründe liman temelli kümelenmenin önemi vurgulanmıĢtır. SonuÑ olarak sezgisel karar temelli olarak 

Türkiye‘de mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerden de istifade edilerek liman temelli lojistik 

kümelenme modeli önerisinde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Kümelenme, Lojistik Kümeler, Limanlar, Rekabet Gücü. 

 

PROPOSE OF A PORT BASED HIERARCHICAL LOGISTICS CLUSTERING 

MODEL FOR LOGISTICS CENTERS IN TURKEY 

Abstract: Logistics clusters, which is spatial concentration of many logistics related firms and logistics 

operations, makes a significant contribution to the competitiveness of economies and logistics companies via the 

development of logistics infrastructure and the creation of synergy based on co-operation. Therefore, it is 

important to establish logistics clusters, which are the concentration area of logistics processes and activities, in 

areas with developed transportation infrastructure, close to production and consumption centers, have high access 

to airports and ports and on national and international transportation corridors. This study performed qualitatively 

to respond the needs of developing and promoting clusters and clustering in logistics industry in context of global 

competitive power of Turkey. In this regard, current situation of logistics centers in Turkey has been investigated, 

and by comparing with the best practices in logistics clustering in the world the importance of port based 

clustering has been emphasized. Finally, by benefiting current and ongoing logistics center investments a 

hierarchical port based clustering model has proposed via heuristic decision technique. 

Keywords: Logistics, Clustering, Logistics Clusters, Ports, Competitive Power. 
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GĠRĠġ 

Son yüzyılda sosyal, ekonomik ve teknolojik anlamda kaydedilen geliĢmeler neticesinde dünya hızlı 

bir değiĢim ve dönüĢüm sürecine girmiĢtir. KüreselleĢmenin fiziksel sınırları ortadan kaldırması ve 

ekonomi, teknoloji, iletiĢim ve ulaĢım alanında yaĢanan geliĢmeler, ihtiyaÑ duyulan ürünlerin her 

yerden tedarik edilebilmesini ve üretilen ürünlerin tüm dünya pazarlarına satılabilmesini sağlamıĢtır 

(Tokay vd., 2010:225). Ticaretin küreselleĢmesine paralel olarak artan ticaret hacmi, ihracatÑı baĢına 

pazar sayısı ve pazarbaĢına düĢen ihracatÑı sayısını da arttırmaktadır. YaĢanan bu süreÑ, iĢletmelerin 

yalnız kendi ülkelerinde değil tüm dünyada rekabet etmelerini ve beraberinde ülkelerin rekabetÑi 

olmasını kaÑınılmaz hÍle gelmiĢtir (Bilge, 2005). 

Günümüzde üretim maliyetlerinin ürün bazında birbirine Ñok yakın değerler arz ettiğini göz önüne 

aldığımızda, ürüne odaklı rekabet anlayıĢının rakipler karĢısında yetersiz kalacağını göstermektedir. 

Literatürde yer alan ÑalıĢmalarda vurgulandığı üzere, lojistik günümüzün rekabet gücünün temel 

belirleyicisi olma rolünü üstlenmiĢtir (Bakkalcı, 2013:77-84; Gülen, 2010:17). DıĢ ticaretin artmasını 

ve rekabet edebilir olması ülkelere sürdürülebilir bir rekabet gücü sağlamakta ve buna bağlı olarak 

ekonomik (GSYĠH, kiĢi baĢı GSYĠH) ve ekonomik olmayan (sağlık, eğitim, yaĢam kalitesi vb.) refah 

göstergelerini yükseltmektedir (IMD, 2014). Bu noktada lojistik faaliyetlerin maliyet ve farklılık 

temeline dayalı rekabetÑi bir strateji (Porter, 1980) benimsemiĢ olması özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerin uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü elde edebilmesi iÑin kritiktir (Kara vd., 2009). 

Lojistiğin hem iĢletmeler hem de ülkeler aÑısından rekabet gücüne olan katkısı bağlamında en kritik 

husus lojistik sektörünün küresel rekabet edebilirliğinin artırılması iÑin atılması gerekli adımların 

neler olduğudur. Porter‘ın (1985) güÑlü ekonomileri olan ülkelerin rekabetÑi sektörleri olması 

gerektiğini ifade ettiği gibi, lojistik sektörünün bu kapsamda ülkenin önde gelen rekabetÑi 

sektörlerinden biri olmasının sağlanması önem arz etmektedir. Türkiye‘nin stratejik ekonomik 

hedefleri doğrultusunda öngördüğü dıĢa aÑık büyüme politikaları ÑerÑevesinde lojistik sektörünün 

önemi ve yapacağı katkı büyüktür. Türkiye‘nin sahip olduğu coğrafi konumunun sağladığı lojistik 

imkanları rekabet avantajına Ñevirebilmesi iÑin lojistik sektörü odaklı stratejik planlamaya ihtiyaÑ 

duyulmaktadır. 

Mevcut performans göstergeleri üzerinden yapılan değerlendirmelerde; lojistik sektörünün heterojen 

bir yapısı olduğu ve büyük Ñoğunluğunu, ülkemizdeki diğer sektörlerin genel iĢletme yapısına paralel 

olarak KOBĠ ölÑeğinde iĢletmelerin oluĢturduğu gözlenmektedir (Babacan, 2003:10; Gülen, 2010:28; 

UND, 2012:30, Koban, 2012). Lojistik sektöründe global rekabet baskısı, yükselen maliyetler, tedarik 

zincirlerinin artan önemi ve lojistik hizmetlerin kalitesiyle orantılı müĢteri memnuniyetinde katma 

değer yaratabilme nedeniyle, firmaların iĢbirliği olmaksızın rekabetÑi olamayacakları ve lojistik marka 

oluĢturma yönünde yetersiz kalacakları değerlendirilmektedir. Bu aÑıdan, Ñok sayıda küÑük iĢletme 

kümelenme iĢbirliği etkisi ve endüstriyel örgüt etkinliğinin en üst seviyeye Ñıkarılması sayesinde 

büyük iĢletmelere benzer bir rekabet avantajı elde edebilecektir. Bu avantajın iÑerisinde, dıĢsal büyük 

ölÑekli üretim etkisi, yer iĢlem maliyetlerinin azalması, bölgesel marka etkisi ve bilgi ve yenilik 

seviyesinde büyük artıĢ vb. yer almaktadır (Li-Ming ve Feng, 2011:97). 

Rekabet gücüne katkı sağlayan her türlü unsurun ve bu unsurlara yönelik gerekli altyapının 

geliĢtirilmesini hızlandırması, lojistik sektöründe kümelenmenin önemi aÑıkÑa ortaya koymaktadır. Ġyi 

planlanmıĢ kümelenme ÑalıĢması; firmaların iĢ süreÑlerinde etkinlik, verimlilik, farklılık ve yenilik 

oluĢturma yeteneklerini artırmakta (Porter, 2003:550-571), bunun paralelinde, bu yeteneklerin 

geliĢmesi yönünde gerekli altyapı yatırımlarının hayata geÑirilmesini tetikleyerek taĢımacılık ve 

lojistik altyapısının geliĢtirilmesini sağlayacaktır (Tutar vd., 2011:4; Sheffi, 2012:148-174). 

Lojistik süreÑlerin temelde, farklı tarafların iĢbirliğine dayalı olarak gerÑekleĢmesi ve tedarik 

zincirlerinin bütünleĢik iliĢki ağlarından oluĢması nedeniyle kümelenme yapısı lojistik sektöründe 

benimsenmiĢtir (Tuna ve Vural, 2014:3). Lojistik ile iliĢkili birÑok firma ile lojistik operasyonların 

mekÍnsal yoğunlaĢması olan lojistik kümelenmeler, lojistik altyapının geliĢimi ve iĢbirliğine dayalı 

sinerji yaratılması lojistik firmalarının rekabet gücüne olumlu katkı yapmaktadır. Bu kapsamda 

sektörel ve ulusal anlamda rekabet gücünü artırmak isteyen ülkeler lojistik sektöründe kümelenme 

stratejisini ulusal bir strateji olarak benimsemekte ve lojistik kümelerin kurulması ÑalıĢmalarını 

yürütmektedir. Lojistik kümelenmelerin sunmuĢ olduğu avantajların Ñoğu sanayi sektörü 

kümelenmeleri ile paralellik göstermektedir. Bununla birlikte, lojistik kümelenmeler, kümelenme 

oluĢumu ve ekonomik büyüme aÑısından benzersiz olmalarını sağlayan baĢka özellikler ortaya 

koymaktadırlar. Lojistik kümelenmelerin sunduğu bu avantajlar arasında, ölÑek ekonomileri (esas 

olarak direkt operasyonlu taĢıma modları) ve yoğunluk ekonomilerinin (esas olarak konsolide 

taĢımacılık modları) destekleyici rolü kapsamında, intermodal/Ñok modlu taĢımacılık sistemlerinin 
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kullanımı yoluyla taĢıma ve depolama iÑin büyük kapasite imkanı sağlamakta, yüksek güvenlikle daha 

hızlı ancak daha düĢük maliyetli süreÑ yönetimi mümkün olmakta ve talep dalgalanmaları oluĢtuğu 

zaman firmaların bu durumla baĢ edebilmesinde iĢbirliği oluĢturulması yeteneği yer almaktadır. Bu 

kümelenmeler üst düzey yönetici, bilgi teknolojisi ve diğer uzmanlık alanları ÑalıĢanlarından, yükleme 

faaliyetlerinde ÑalıĢan vasıfsız elemana kadar olan bir alanda istihdam olanağı sağlamaktadır. 

Êretimin yanı sıra bir dizi diğer küÑük kümelenme oluĢumu gibi Ñok sayıda sanayi kolunu destek 

sağladıklarından dolayı, lojistik kümelenmeler ekonomik temelde ÑeĢitlilik oluĢturmaktadırlar (Sheffi, 

2013:478-499). 

Yukarıdaki aÑıklamalar ıĢığında kümelenmeye lojistik sektörü aÑısından bakıldığında lojistik 

süreÑlerin ve faaliyetlerin yoğunlaĢma alanı olan lojistik kümelerin, ulaĢtırma altyapısı geliĢmiĢ, 

üretim ve tüketim merkezlerine yakın, havalimanı ve limanlarına eriĢimi yüksek ve ulusal ve 

uluslararası taĢımacılık koridorları üzerinde bulunan bölgelerde kurulmasının önemi büyüktür. 

Bu ÑalıĢmada, altyapının geliĢimi ve lojistik sektöründe firmaların stratejik iĢbirliğinin yaratacağı 

sinerjinin sektörün rekabetÑiliğini ve Türkiye‘nin küresel rekabet gücünü artıracağı bağlamında 

lojistik sektöründe kümelenmenin geliĢtirilmesi ve desteklenmesine olan ihtiyacının vurgulanmasını 

müteakiben Türkiye‘de lojistik merkezlerin mevcut yapısı incelenmiĢ ve Dünya‘dan baĢarılı lojistik 

kümelenme örneklerine yer verilerek lojistik sektöründe liman temelli kümelenmenin önemi 

vurgulanmıĢtır. SonuÑ olarak yargısal karar verme yöntemleri kullanılarak Türkiye‘de mevcut ve 

yapımı devam eden lojistik merkezlerden de istifade ederek liman temelli hiyerarĢik bir yapı 

ÑerÑevesinde dört ÑeĢit lojistik kümelenme modeli önerisinde bulunulmuĢtur. 

LĠTERATÜR TARAMASI 

Lojistikte Kümelenme 

Kümelenme, belirli ürün ve hizmet gruplarının sağlanmasına yönelik, firmalar ve ilgili kurum ve 

kuruluĢların yoğun iliĢki ağları temelinde dayanıĢma iÑerisinde coğrafi olarak belirli bir bölgede 

yoğunlaĢmasıdır. Lojistik süreÑlerin farklı tarafların iĢbirliğine dayalı olarak gerÑekleĢmesi ve tedarik 

zincirlerinin bütünleĢik iliĢki ağlarından oluĢması lojistik sektörünün kümelenme yapısını benimsemiĢ 

olduğunu göstermektedir (Tuna ve Vural, 2014:3). Bu kapsamda, lojistik kümeleri, lojistikle iliĢkili 

birÑok firma ve operasyonların coğrafi olarak yoğunlaĢması olarak tanımlayabiliriz. Bunlar (Sheffi, 

2013:463); 

Lojistik hizmet sağlayan firmalar, örneğin; 3PL, taĢıma, depolama ve forwarder 

Endüstriyel firmaların lojistik operasyonları, örneğin; perakendeci, üretici (genellikle satıĢ sonrası 

ürün ve hizmetler)  ve distribütörlerin dağıtım operasyonları   

ĠĢlerinin büyük kısmını lojistik faaliyetlerin oluĢturduğu iĢletmelerdir. 

Ayrıca lojistik kümelenmeler,  lojistik firmaları iÑin hizmet sağlayan firmaları da kapsamaktadır. 

Érneğin; araÑ bakım-onarım hizmetleri, yazılım, konusunda uzman hukuk firmaları, uluslararası 

finans hizmeti sağlayıcıları gibi (Tantsuyev, 2012:11). UlaĢtırma, lojistik ve fiziksel dağıtımla ilgili 

ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerde bulunan Ñok ÑeĢitli iĢletmelerin ve bu konudaki kamu 

kurumlarının dahil olduğu, Ñok ÑeĢitli destek hizmetin farklı taraflar tarafından sunulduğu, belli bir 

noktada gerÑekleĢen endüstriyel faaliyet, intermodal taĢımacılık, dağıtım ve lojistik, katma değerli 

lojistik hizmet odaklı tesislerin faaliyet gösterdiği (Tuna ve Vural, 2014:6-7, Filik, 2010) lojistik 

kümelerin temelini 3 önemli unsur oluĢturmaktadır (EEIG,2004:3): 

1. Alt yapı sistemlerinin rasyonalizasyonunun yanında bölgesel planlamanın yapılması 

2. TaĢımacılık kalitesinin arttırılması 

3. Farklı taĢıma türlerinin bütünlemiĢ kullanımının ve intermodal taĢımacılığın geliĢtirilmesi. 

Lojistik sektöründe kümelenme yaklaĢımının benimsenmesinin temelinde, diğer tüm sektörlerde 

olduğu gibi küreselleĢme ile makro ölÑekte yaĢanan değiĢimlerin etkisinin olduğu görülmektedir. 

Diğer tüm üretim ve hizmet sektörleri ile yakın iliĢki iÑerisinde olan lojistik sektörü iÑin yaĢanan bu 

değiĢimler beraberinde sektöre yönelik rekabetÑi lojistik stratejilerin ihtiyacını doğurmuĢtur. Tedarik 

zincirlerinin küresel boyutta gerÑekleĢen bir yapıya bürünmesi ile lojistik faaliyetlerde küresel Ñapta 

yaĢanan artıĢ, lojistik süreÑlerde ve faaliyetlerde entegre Ñözümlere ve taĢımacılıkta intermodal 

uygulamalara artan ihtiyaÑ, zaman ve güvenilirlik unsurlarının öne Ñıkması, Ģehirlerde artan trafik 

hacminin azaltılması ve Ñevre dostu uygulamaların benimsenmesi konusunda yeni uygulamalar gibi 

nedenlere bağlı olarak, lojistik faaliyetlerde belirli bir alanda yoğunlaĢma ve bunun sonucunda 

kümelenmelerin oluĢması söz konusu olmuĢtur. 

Lojistikte Kümelenmenin Önemi ve Sağlandığı Avantajlar 
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Lojistik kümeler mikro ve makro boyutta olmak üzere iki aÑıdan önem taĢımaktadır. Mikro boyutta, 

kümelenme bünyesinde yer alan firmaların Tedarik Zinciri görevlerini daha yüksek verimlilikle yerine 

getirmesini sağlayarak kalıcı ve uzun süreli iliĢki yaratmaları ve böylece müĢteri memnuniyetinde 

katma değer yaratabilmelerine katkıda bulunur. Lojistik kümelenmenin yaratacağı değerin temelinde, 

firmaların yaratacağı sinerji yatmaktadır. Makro boyutta ise, lojistik faaliyetlerin ülke düzeyinde ele 

alınması ve yarattığı katma değerin arttırılması sonucu ekonominin geliĢmesine imkan sağlar. 

Êretimin yanı sıra bir dizi diğer küÑük kümelenme oluĢumu gibi Ñok sayıda sanayi kolunu destek 

sağladıklarından dolayı ekonomik temelde ÑeĢitlilik oluĢturmaktadırlar (Tek ve Mucan, 2010:329; 

Sheffi, 2013:478-499).  

Ézellikle büyük Ģehirlerde kurulan, ülke ve bölge ekonomileri iÑin ciddi birer gelir ve istihdam 

kaynağı olan ―Lojistik Kümeler‖ ticaretin ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın kalbi 

durumundadır. Lojistik kümeler, uluslararası alanda rekabetÑi gücün, transit ve dıĢ ticaret hacminin ve 

ülkeye kazandırılan yabancı sermayenin artmasında önemli rol oynamaktadırlar. 

Lojistik‘e iliĢkin faaliyet ve firmaların mekÍnsal olarak bir araya toplandığı lojistik kümelenmelerin 

(Tek ve Mucan, 2010:329) sunmuĢ olduğu avantajların Ñoğu sanayi sektörü kümelenmeleri ile 

paralellik göstermektedir. Bununla birlikte, lojistik kümelenmeler, kümelenme oluĢumu ve ekonomik 

büyüme aÑısından benzersiz olmalarını sağlayan baĢka özellikler ortaya koymaktadırlar (Sheffi, 

2013:478-499).  

Tek bir elden yönetilerek yük taĢımacılığında koordinasyon sağlayan lojistik kümelenmeler (Peker 

vd., 2013:232); ölÑek ekonomileri (esas olarak direkt operasyonlu taĢıma modları) ve yoğunluk 

ekonomilerinin (esas olarak konsolide taĢımacılık modları) destekleyici rolü kapsamında, taĢıma ve 

depolama iÑin büyük kapasite imkanı sunmaktadır. Birbiriyle bağlantısı olmayan yani ayrı sektörlerde 

faaliyet gösteren iĢletmeler tarafından, eĢya hareketlerinin bir ulaĢım terminali etrafında bulunan aynı 

tesislerin ve donanımların kullanarak yapılması, ölÑek ekonomilerine ulaĢılmasını ve dolayısıyla 

ulaĢtırma ve taĢıma sürecinde katlanılan maliyetlerinin azaltılmasını sağlayacaktır (Sheffi, 2012). 

Lojistik kümelerin en önemli özelliğinden biri de Ñoklu ulaĢtırma modlarına bağlantısının ve bu tarz 

taĢımalara olanak tanıyan tesislerinin olmasıdır. Böylelikle küresel ve bölgesel pazarlara doğrudan 

eriĢim olanağı sağlanmıĢ olmaktadır (Bezirci ve Dündar, 2011:300). Ézellikle intermodal taĢıma 

bağlantılarının olması ve cross-docking (Ñapraz sevkiyat) operasyonlarının etkin kullanımına bağlı 

olarak, farklı birÑok lokasyondaki tedarikÑiden gelen ürünler birleĢtirilerek büyük hacimlerde veya 

yüksek hacimli ürünlerin düĢük maliyetlerle ilgili kümelenme bölgesine getirilmesi ve buradan daha 

küÑük miktarlarda teslimat noktalarına sevk edilmesi ve böylece hem zaman hem de maliyet aÑısından 

taĢıma operasyonlarında yüksek verimlilik ve beraberinde müĢteri memnuniyeti sağlanmıĢ olur (Peker 

vd., 2013:232).  

Lojistik kümeler, daha az maliyetle daha sık ve etkin taĢımacılık hizmetleri ve geliĢmiĢ müĢteri 

hizmeti sunabilme imkanlarına bağlı olarak daha fazla firmayı bünyesine Ñekebilmektedir. Buna bağlı 

olarak lojistik kümelenmenin sağlamıĢ olduğu faydalar artmakta ve daha fazla firmanın kümelenmeye 

dahil olması yönünde etki yaratmaktadır. Lojistik kümelenmenin kendi iÑ dinamikleri ile yaratmıĢ 

olduğu bu olumlu döngü aynı zamanda rekabet gücünün artmasını sağlamaktadır 

(www.supplychainmit.com).  

Lojistik kümeler, bir yandan yük taĢımacılığında verimliliğin arttırılmasına yönelik Ñözümler 

sunmaktadır. Diğer yandan da kentsel lojistiğin ürün maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltarak 

kentsel rekabetÑiliğin arttırılması, kentsel trafik sorunlarını azaltarak daha ÑağdaĢ bir kentsel yaĢam 

tarzı sürdürülmesi ve lojistik faaliyetlerin Ñevresel etkilerinin (enerji tüketimi, görsel kirlilik, hava 

kirliliği, gürültü kirliliği vb.) kontrol altına alınması yönünde Ñözümler sunmaktadır (Filik, 2010). 

Lojistik kümeler global yük trafiğinin merkez noktalarıdır. Bu nedenle, Ñevresel aÑıdan sürdürülebilir 

tedarik zincirleri iÑin benzersiz bir mükemmeliyet merkezi konumuna sahiptirler 

(www.supplychainmit.com). Günümüzde üzerinde önemle durulmaya baĢlayan ve gelecekte de önemi 

giderek artacak olan Ñevre dostu uygulamaları ve bu kapsamda uygulamaya konulacak sınırlamaları 

ve yaptırımları dikkate aldığımızda, küresel ticarette sürdürülebilir tedarik zincirlerine sahip olarak 

daha rekabetÑi olmak isteyen ülkeler iÑin lojistik kümeler önemli birer rekabet aracı olma rolünü 

üstlenmeye devam edecektir. 

Lojistik kümeler sahip oldukları geniĢ ve etkin bilgi ve iletiĢim sistemi altyapısı sayesinde, talep 

dalgalanmaları oluĢtuğu zamanlarda firmaların bu durumla baĢ edebilmesine ve iletiĢim faaliyetlerinin 

etkin bir Ģekilde yürütülmesi temelinde iĢbirliği ortamı oluĢturulması avantajına sahiptirler. Bununla 

birlikte iĢgücü yaratma potansiyeli kapsamında, üst düzey yönetici, bilgi teknolojisi ve diğer uzmanlık 
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alanları ÑalıĢanlarından, yükleme faaliyetlerinde ÑalıĢan vasıfsız elemana kadar olan geniĢ bir alanda 

istihdam olanağı sağlamaktadır (Sheffi, 2013:478-499; Peker vd.,2013:232). 

Lojistik Kümelerin Sınıflandırılması 

Fonksiyonlarına Göre Lojistik Kümeler 

Lojistik kümelenmeler ilk olarak Amerika da uygulamaya geÑmiĢ ve daha sonra Dünya genelinde 

yayılmıĢtır. Kamu ve özel sektör aktörleri ile akademi de yoğun ilgi gören lojistik kümeler ile ilgili 

literatür incelendiğinde birÑok farklı isim ve iĢleve sahip lojistik kümelenme örneği olduğunu 

görebilmekteyiz. Lojistik kümeler fonksiyonlarına bağlı olarak altı ana grup altında 

sınıflandırılabilmektedir (AltuntaĢ ve Tuna, 2014:47-49; Higgins vd., 2012): 

1. Depolar veya Konteyner Sahaları: Depolar, ürün hammaddesinin tedarik aĢamasından üretim 

ortamına, oradan da tüketim merkezi ve dağıtım süreÑlerine konu oluncaya kadar ki faaliyetler 

dizisinin gerÑekleĢtirilmesinde önemli role sahip düğüm noktalarıdır. Depolar lojistik aÑıdan sınırlı bir 

hizmet ve fonksiyon alanına sahiptir. Konteyner sahaları ise, konteynerlerin, tahliyesi, transferi ve 

istife alınması iĢlemlerinin gerÑekleĢtiği alanlardır. 

2. Dağıtım Merkezleri veya Ġç Konteyner Depoları: Dağıtım merkezleri, depo fonksiyonlarına 

kıyasla, daha Ñok ürün akıĢı ve dağıtım fonksiyonlarına odaklanan, sipariĢ tedarik süresinin yani 

Ñevrim süresinin kısaltıldığı ve kullanılan alanın değil toplam hacmin optimize edildiği yerlerdir. ĠÑ 

konteyner depoları da aynı ölÑeklerde olmakla birlikte konteynerlere yönelik katma değerli ve 

gümrükleme hizmetlerinin sunulduğu alanlardır. 

3. Ġntermodal Terminal: Yüklerin aynı taĢıma kabında tekrar elleÑleme faaliyetlerine gerek 

kalmaksızın taĢıma türleri arasında aktarılmasını (ör: deniz-demir, kara-demir gibi) sağlayan ve bu 

kapsamda gerekli alt ve üstyapıya sahip alanlardır.  

4. Ġç Limanlar: Kuru liman olarak da adlandırılan iÑ limanlar, iÑ bölgelerde yer alan, limanlara ait 

faaliyetlerin yerine getirildiği alanlardır. ĠÑ suyolu, kısa mesafeli kara yolu veya demir yolu 

taĢımacılığı ile limanlara bağlantısı bulunmaktadır. 

5. Lojistik Merkezler / Lojistik Köyler: Modern yük taĢımacılığının kalbi olarak görülen, diğer ulaĢım 

sistemleri ile entegre olarak kombine taĢımacılığı geliĢtiren lojistik merkezler, yük taĢımacılığında bir 

dönüm noktasıdır. Uluslararası ulaĢım koridorunda daha etkin olma yönünde de önemli katkılar 

sağlamakta olan lojistik merkezler, bünyesinde intermodal terminal veya terminalleri, Ñok ÑeĢitli 

lojistik hizmet sunan firmaları, lojistik yönlü faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve 

kuruluĢları, lojistik faaliyetlerin gerÑekleĢtirilmesinde destek hizmetleri sağlayan firmaları ve dağıtım 

merkezlerini barındıran kümelenme tipleridir. 

6. Ana Terminaller / Lojistik Üsler: Lojistik kümelenme hiyerarĢisinde en üst sırada yer alan bu grup, 

coğrafi olarak en geniĢ kapsama ve hizmet alanına sahiptir. UzmanlaĢmıĢ lojistik hizmetler ve 

personel yapısı, geliĢmiĢ bilgi ve iletiĢim ve taĢımacılık altyapısı ve sistemleri ile geniĢ ölÑeklerde 

birÑok entegre lojistik faaliyetin gerÑekleĢtirildiği ve müĢteri ihtiyaÑlarını karĢılamaya yönelik olarak 

bütüncül tedarik zinciri Ñözümlerinin sunulduğu stratejik alanlardır. Dünyanın önde gelen hava yolu 

terminalleri ve ana limanlarını örnek olarak verebiliriz.   

Coğrafi Faaliyet Alanlarına Göre Lojistik Kümeler 

Günümüzde faaliyet gösterdikleri ülkelerde farklı isimler ile adlandırılmıĢ olmalarına karĢın lojistik 

kümelenmeleri faaliyet gösterdikleri coğrafi alana göre liman temelinde oluĢturulan hiyerarĢik yapıya 

bağlı olarak 5 farklı Ģekilde sınıflandırabiliriz (Tantsuyev, 2012;5); 

1. Ana deniz limanı lojistik kümelenme (Major Seaport): Ana deniz limanı lojistik kümelenmenin 

temelini liman oluĢturmaktadır. Yani liman merkezli oluĢan lojistik kümelerdir. Liman merkezli 

lojistik kümelerde limanlara gelen yüklerin limanın bulunduğu bölgeye dağıtımı karayolu, diğer iÑ 

merkezlere demiryolu ya da karayolu ile gerÑekleĢtirilmektedir. Rotterdam limanı/Hollanda, Hong 

Kong limanı/Æin, Singapur limanı/Singapur, Panama, Dubai(BAE), Los Angeles Limanı/USA, 

Savannah Lojistik Kümesi/Liman merkezli lojistik bölgesi/USA Antwerp/BelÑika, Hamburg 

limanı/Almanya liman merkezli lojistik kümelenmelere örnek verilebilir. 

2. Tali deniz limanı lojistik kümelenme (kuru liman/kara limanı - Auxiliary Seaport/Inland port/dry 

port): ĠÑ liman/kuru limanlar deniz limanına karayolu ve/veya demiryolu bağlantısı bulunan, limana 

gelen yüklerin iÑ bölgelere dağıtımı iÑin yük operasyonlarının yürütüldüğü merkezlerdir. Ana deniz 

limanına uygun mesafede, kıyı bölgesinde yaĢanan trafik sıkıĢıklığından uzak bir bölgede yer 
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almaktadır. Genel olarak, limana gelen yüklerin teslimi karayolu veya demiryolu ile yapılmakta, giden 

yüklerin dağıtımı karayolu ile yapılmaktadır. Virginia Inland Port -VIP/USA, Tejon Industrial 

Park/USA, Orengeburg/ SC, USA iÑ liman lojistik kümelere örnek verilebilir. 

3. Ġç bölge ana lojistik kümelenme (Major Inland): ĠÑ bölge ana lojistik kümeler genellikle ana liman 

lojistik kümelere göre ülke iÑ kısımlarında yer almaktadır. Lojistik üs, lojistik merkez, lojistik köy gibi 

birÑok farklı isim altında taĢımacılık ve lojistik ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerdir. Alliance 

Global Logistics Hub/USA, Plaza/Ġspanya, Interporto di Bologna/Ġtalya ana lojistik kümelere örnek 

verilebilir. 

4. Ġç bölge tali lojistik kümelenme (Auxiliary Inland): ĠÑ bölge tali lojistik kümeler ana lojistik 

kümelere göre daha fazla ülkenin iÑ kısımlarında yerleĢmiĢ ve depolama/konteyner sahası, dağıtım 

merkezi, yük terminali vb. gibi birÑok farklı isim altında taĢımacılık ve lojistik ile ilgili faaliyetlerin 

yürütüldüğü yerlerdir. ĠÑ bölge ana lojistik kümelerden demiryolu ve/veya karayolu ile gelen yüklerin 

bölgesel alıcı/müĢterilere dağıtımı karayolu ile yapılmaktadır. Fort Wayne/USA, BNSF Integrated 

Logıstıcs Park/USA, UP Integrated Logistics Park/USA tali lojistik kümelere örnek olarak verilebilir. 

5. Ġç bölge hava lojistik kümelenme (Inland Air): Uzak mesafeli hava kargo uÑuĢlarının gerÑekleĢtiği 

ve kargo/lojistik operasyonlarının yürütüldüğü, havalimanı iÑerisinde ya da bitiĢiği alanlarda kurulan 

lojistik yapılanmalardır. Giden yüklerin dağıtımı karayolu ile yapılmaktadır. Colombus/USA, Airport 

Logistics Park/Singapore, The Airport Logistics Park/USA, Memphis/USA havalimanı iÑ bölge hava 

lojistik kümelenme örnekleridir. 

TÜRKĠYE’DE VE DÜNYADA LOJĠSTĠK KÜMELENME 

Türkiye’de Lojistik Kümeler ve Merkezler 

Türkiye‘nin birÑok yerinde devam eden lojistik merkez ya da köy kurma ÑalıĢmaları, baĢta TCDD 

olmak üzere kalkınma ajansları, özel sektör, ticaret ve sanayi odaları ve belediyeler tarafından 

yürütülmektedir. Ancak bu gayretler bazı kavram karmaĢıklığına da yol aÑmaktadır.  

Literatürde sıklıkla baĢvurulan J.P. Rodrigue‘nun yaptığı sınıflandırmaya göre lojistik terminaller 

sunulan hizmet ve taĢımacılık terminalleriyle iliĢkilerine bağlı olarak dört temel Ģekilde olabilirler: (1) 

Liman merkezli lojistik bölgeler (logistic zones), dahili / kuru limanlar (inland / dry ports), lojistik 

bölgeler (logistics zones) ve nakliye köyleri (freight villages) (Rodrigue, 2017).  

Rodrique ve Notteboom‘un (2009) tanımından yola Ñıkarsak farklı sektörlerin lojistik hizmet 

ihtiyaÑlarını karĢılamak maksadıyla ÑeĢitli lojistik hizmet sunan yapılar ile Ñok yönlü ulaĢım ağlarını 

iÑeren ve yük dağıtımıyla ilgili alıĢ veriĢ yapılan lojistik terminallere ―nakliye köyü‖ adı 

verilmektedir. Türkiye‘de lojistik köy adıyla özel sektör ve mahalli idareler tarafından kurulmaya 

ÑalıĢılan tesisler bu kavram ÑerÑevesine girmektedir. 

Görüleceği üzere tıpkı Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Zone) kavramının kullanımında olduğu 

gibi ―bölge‖ kelimesi yerine hatalı bir kelime seÑimiyle ülkemizde ―lojistik merkez‖ olarak 

kullandığımız ―lojistik bölgeler‖ ise iliĢkili ekonomik bölgelere uzaklıklar gözetilerek ölÑek 

ekonomisi yaratmak maksadıyla ÑeĢitli intermodal terminalleri (istasyon, liman, araÑ parkı vb.) iÑeren 

bölgelerde bir araya gelinerek genellikle kamu kaynaklarıyla kurulmuĢ lojistik terminallerdir. 

TCDD‘nin tanımlamasına göre lojistik merkezler; kombine taĢımacılıkta ulaĢım yollarının 

geliĢtirilmesi ve ulaĢım modları arasında etkin bağlantının kurulması, depolama, bakım-onarım, 

yükleme-boĢaltma, elleÑleme gibi faaliyetlerin daha ekonomik bir Ģekilde gerÑekleĢtirilmesi 

maksadıyla kurulan tesislerdir. 

Lojistik merkezler/bölgeler ile lojistik köyler tesis ve faaliyetler aÑısından birbirine Ñok benzemekte 

ve bu nedenlerle genellikle isim olarak da birbiriyle karıĢtırılmakla beraber aralarında bazı farklar 

bulunmaktadır. ġöyle ki lojistik merkezler planlamaya dayalı olarak kurulan yasal bir yapıya sahip 

kurumlarken, lojistik köyler ihtiyaÑtan ortaya Ñıkan arkasında genellikle bir giriĢimcilik hikayesi 

bulunan özel ya da halka aÑık kurumlardır. Lojistik merkez / bölgeler sadece lojistik hizmet 

ihtiyaÑlarını karĢılarken lojistik köyler otelinden, bankasına, kongre merkezinden, lojistik hizmet 

sunan iĢletmelerin (3PL) ofis ve tesislerine kadar Ñok ÑeĢitli tesisleri bir arada bulundurur. 

Êlkemizde UDHB‘nın görevlendirmesiyle TCDD, farklı ulaĢım sistemlerinin entegre edilerek 

kombine taĢımacılık yapılabilmek, sahip olduğu depolama, bakım-onarım, yükleme-boĢaltma, 

elleÑleme gibi imkanlarla bu faaliyetlerin daha ekonomik bir Ģekilde gerÑekleĢtirebilmek ve tüm 

lojistik ihtiyaÑlarına modern ve teknolojik geliĢmeler ÑerÑevesinde etkin cevap verebilmek, 
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sanayimizin rekabet gücünü artırarak ülkemizi bölgesinin lojistik üssü yapmak üzere zaman iÑinde 

artarak planlı olarak 20 lojistik merkezin yapımına baĢlamıĢtır (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. TCDD Sorumluluğunda Tamamlanan, Devam Eden ve Proje AĢamasında Olan Lojistik 

Merkezler (TCDD TaĢımacılık) 

ĠĢletmeye Açılan Yapım AĢamasında Ġhale, Proje ve KamulaĢtırma 

AĢamasında 

Samsun (Gelemen) KahramanmaraĢ (Türkoğlu) Ġstanbul (YeĢilbayır) 

Ġstanbul (Halkalı)  Bilecik (Bozüyük) Kars 

EskiĢehir (Hasanbey)  Erzurum (Palandöken)  Konya (Kayacık) 

Denizli (Kaklık) Mersin (Yenice) Sivas 

Kocaeli (Köseköy) Ġzmir (KemalpaĢa) Bitlis (Tatvan) 

UĢak   Mardin ġırnak (Habur) 

Balıkesir (Gökköy)  Kayseri (Boğazköprü) 

Türkiye‘yi bölgenin lojistik üssüne dönüĢtürmesi amacıyla yapımına baĢlanan lojistik merkezlerin 

tamamı hizmete girdiğinde, Türk lojistik sektörüne 34 milyon ton ilave taĢıma imkÍnı ile 10 milyon 

m
2‘

lik aÑık alan, stok alanı, konteyner stok ve elleÑleme sahası kazandırılacaktır. 

Küresel Lojistik Performansı Yüksek Ülkelerde Lojistik Kümeler 

Dünya genelini değerlendirdiğimizde, binlerce lojistik kümelenme var olduğunu görebiliriz. Farklı 

ülkelerde farklı isimlerle adlandırılan bu kümelenmeler Almanya da ―Lojistik Köyler‖, Japonya da 

―Dağıtım Parkları‖, Ġspanya da ―Lojistik Platformları‖ olarak anılmakla birlikte dünya Ñapında birÑok 

ülkede farklı isimlerle adlandırılmaktadır (Sheffi, 2013:468).  

Kümelenme stratejisinin temelinde sektörel rekabetÑilik gücünün arttırılması yatmaktadır. Bu 

bağlamda, dünya genelini değerlendirdiğimizde, lojistik sektörünün kümelenme ÑalıĢmaları ile 

geliĢtirilmekte olduğu ve buna bağlı olarak sektörel ve ulusal anlamda uluslararası rekabet gücünün 

elde edildiği görülmektedir. Küresel Rekabet ve Lojistik Performans Endeksi raporlarında ilk sıralarda 

yer alan ülkelerin aynı zamanda geliĢmiĢ lojistik kümelere sahip olması bunu doğrulamaktadır. ġöyle 

ki son raporlara göre Küresel Rekabet Endeksinde ilk 20‘de yer alan ülkelerden 16‘sı (NorveÑ, Yeni 

Zelanda, Tayvan ve Katar LPI ilk 20 arasında değillerdir) Lojistik Performans Endeksinde de ilk 20 

arasında yer almaktadır (WB, 2017; Schwab, 2017). Bu bulgu bile ülkelerin lojistik performansı ile 

küresel rekabetÑilik düzeyleri arasında önemli bir pozitif korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır. 

Êlkemizde yapılan bir ÑalıĢmada da bu bulgu desteklenmiĢtir (Erkan, 2014). Söz konusu ülkeler 

lojistik kümeler bağlamında incelendiğinde ise hem adet hem de büyüklük aÑısından Dünya‘nın önde 

gelen lojistik kümelerine sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Bununda ötesinde küresel ticarete konu olan 

ürün hareketlerinin hacmen %80‘inden fazlasının değer olarak ise yaklaĢık 70‘inin denizyoluyla 

gerÑekleĢtirilmesi bulgusuyla (UDHB, 2016: 364) da uyumlu olacak Ģekilde söz konusu ülkelerdeki 

en önemli lojistik kümelerinin Ana ve/veya Tali Deniz Limanları temelinde oluĢturulan lojistik 

kümeler olduğu görülmektedir. 

Lojistik sektörünün kümelenme ÑalıĢmaları ile geliĢtirilmekte olduğu ve buna bağlı olarak sektörel ve 

ulusal anlamda uluslararası rekabet gücünün elde edildiği görülmektedir. Küresel Rekabet ve Lojistik 

Performans Endeksi raporlarında ilk sıralarda yer alan ülkelerin aynı zamanda geliĢmiĢ lojistik 

kümelere sahip olması bunu doğrulamaktadır. 

Tablo 2. LPI ve GCI Endeksleri Ġyi Performans Gösteren Êlkelerden Lojistik Kümelenme Érnekleri  

Ülke BaĢlıca Lojistik Kümeler 

Almanya  
Freight Village (GVZ) Bremen, Nünberg  

Hamburg/Duisberg Limanı 

Hollanda 
Rotterdam Limanı (Distripark Eemhaven, Distripark Maasvlakte, Distripark 

Botlek) 

BelÑika Antwerp Limanı 

Singapur 
Keppel Distripark, Pasir Panjang Distripark, Tanjong Pagar Distripark, 

Alexandra Distripark, Air Logistics Park 

USA 
Los Angeles/Long Beach Limanı 

Fort Worth Alliance Havalimanı, Alliance Global Logistics Hub 

Hong Kong Hong Kong Limanı/Havalimanı 

ĠsveÑ Verdion Logistics Park 

Japonya 
Kasai Logistics Park, Hoping Logistics Park, Oshima Logistics Park 

Osaka Havalimanı 

Ġngiltere Daventry International Rail Freight Terminal  
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Wakefield Europort 

NorveÑ 
NLC UMEÅ (NLC Park, NLC Terminal, the Port of UmeÐ)  

NLC Storuman (the Storuman terminal) 

Lüksemburg The Eurohub South logistics park 
 

LĠMAN TEMELLĠ LOJĠSTĠK KÜME ÖNERĠSĠ 

Liman Merkezli Lojistik Kümelerin Avantajları 

DıĢ ve transit ticaret lojistiğinde taĢımacılık ve lojistik faaliyetlerin etkin ve düĢük maliyetlerle yerine 

getirilmesinde limanların lojistik faaliyet merkezi olarak yapılandırılması lojistik sektörünün 

rekabetÑiliğinde kritik öneme sahiptir (Esmer ve Bolat, 2014). Liman bölgelerinde lojistik kümelenme 

ile yük türlerine göre uzmanlaĢmıĢ lojistik merkezleri aracılığıyla yüklerin düĢük maliyetle, hızlı ve 

güvenli bir biÑimde ulaĢtırma sistemleri arasında aktarabilen inter-modal terminallerin oluĢturulması 

öngörülmektedir. Böylece, mevcut limanların daha geniĢ hinterlanda eriĢebilmesi, daha geliĢmiĢ ve 

düĢük maliyetli lojistik hizmet sunabilen lojistik üs konumuna sahip olması taĢımacılık ve lojistik 

sektörleri ile birlikte dıĢ ticaretin rekabet gücünde kritik öneme sahiptir.  Rotterdam (Hollanda), 

Hamburg (Almanya), Antwerp (BelÑika), Los Angeles/Port of South Louisiana (ABD), Nagoya 

(Japonya), Port of Felixstowe/Teesport (Ġngiltere), Singapur, Hong-Kong limanları küresel lojistik üs 

konumları ile lojistik kümelenmenin en önemli örnekleri arasındadır. Bu limanların lojistik 

faaliyetlerde sağladığı yüksek performans düzeyi, bulundukları ülkelerin lojistik performansına büyük 

katkı sağlamaktadır. AĢağıda liman temelli lojistik kümelere sahip olan önde gelen ülkelerin lojistik 

performans indeks sonuÑları görülmektedir. 

Tablo 3. Liman Merkezli Lojistik Kümelere Sahip Êlkelerin Lojistik Performansları (WB, 2017) 

Ülke 

2016 2014 2012 2010 

Sıra 

(160 ülke) 
Puan 

Sıra 

(160 ülke) 
Puan 

Sıra 

(155 

ülke) 
Puan 

Sıra 

(155 ülke) 
Puan 

Almanya  1 4,23 1 4,12 4 4,03 1 4,11 

Hollanda 4 4,19 2 4,05 5 4,02 4 4,07 

BelÑika 6 4,11 3 4,04 7 3,98 9 3,94 

Ġngiltere 8 4,07 4 4,01 10 3,90 8 3,95 

Singapur 5 4,14 5 4,00 1 4,13 2 4,09 

USA 10 3,99 9 3,92 9 3,93 15 3,86 

Japonya 12 3,97 10 3.91 8 3,93 7 3,97 

Hong 

Kong 
9 4,07 15 3,83 2 4,12 13 3,88 

4.2 Liman Temelli Lojistik Küme Modeli 

Literatürde yer alan lojistik kümelenme modelleri incelendiğinde kümelerin fonksiyonlarına göre ve 

coğrafi faaliyet alanlarına göre önerilen modellerin limanlardan iÑ bölgeye doğru belli bir hiyerarĢi 

iÑerisinde sınıflandırılabileceği görülmektedir. 

Bu ÑerÑevede dünya Ñapında deniz taĢımacılığının uluslararası ticaretin hacmen %80‘inden fazlasının 

değer olarak ise yaklaĢık 70‘ini gerÑekleĢtirmesi (UDHB, 2016: 364) en önemli lojistik kümelerin 

liman temeli üzerine yapılandırılması gereğini ortaya koymaktadır. Birinci düzey kümelenme olarak 

isimlendirdiğimiz bu tip lojistik kümeler ana deniz limanı ya da tali deniz limanı temelinde 

yapılandırılabilir. Bu limanların odak noktası uluslararası ticaretin lojistik aÑısından desteklenmesi 

olacaktır. Dolayısıyla bünyesinde limanlar ve konteyner elleÑleme sahalarını, gerek limanları 

beslemek gerekse iÑ bölge dağıtımı gerÑekleĢtirmek maksadıyla kara ve demiryolu ulaĢtırma ağlarını 

birleĢtiren ana terminaller ve lojistik üslerin yanı ya sıra gümrük ve antrepo hizmetlerini 

bulunduracaktır. 

Ġkinci düzey kümelenme ise lojistik aÑısından temel faaliyetleri yerine getirmekle birlikte aslen 

ulaĢtırma, aktarma ve dağıtım odaklı bir kümelenme olacaktır. Bu kümelenme bölgelerinde farklı 

taĢımacılık modlarını bir araya getiren intermodal terminalleri de bünyesinde iÑeren lojistik merkezler 

ve karasal iÑ bölgede gümrükleme faaliyetlerinin yapılabildiği iÑ/kuru limanlar yer alacaktır. 

Gerek icra edilen faaliyetlerin yoğunluğu gerekse limanlara olan coğrafi uzaklık aÑısında en son 

aĢamada gelen üçüncü düzey kümelenme bölgesinde genel olarak depolama ve dağıtım odaklı 

kümeler olacaktır. Bu kümeler iĢletmelerin dağıtım merkezlerini, iÑ bölge konteyner depolama 

sahaları ile ÑeĢitli maksatlarla kurulan depoları bünyesinde bulunduracaktır. 
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Bu üÑ düzey kümelenme bölgesinin dıĢında kalan hava lojistik kümelenmesi denize yakın coğrafi 

bölgelerde müstakil bir kümelenme bölgesi olarak kabul edilmeyerek bünyesinde bulundurduğu depo, 

antrepo ve gümrükleme sahaları nedeniyle havayolu odaklı iÑ/kuru liman statüsüne uygunluğu 

nedeniyle ikinci düzey lojistik kümeler iÑerisinde yer almasının uygun olacağı önerilmiĢtir. Ancak 

tamamen karasal coğrafi bölgelerde demiryolu ve karayolunu da entegre edecek Ģekilde oluĢturulacak 

intermodal terminalleri de bünyesinde bulunduracak Ģekilde müstakil bir lojistik kümesi olarak 

yapılandırılabilme ihtimali de bulunmaktadır. 

Tablo 4. Liman Esaslı Sınıflandırmaya Dayalı Lojistik Kümelenme HiyerarĢisi 

Tantsuyev, 

2012 

Higgins vd., 

2012 

Rodrigue, 2017 Küme 

HiyerarĢisi 

Özellikleri 

Ana deniz limanı 

lojistik 

kümelenme 

Ana Terminaller 

/ Lojistik Êsler 

Liman Merkezli 

Lojistik Bölgeler  

1nci düzey 

kümelenme 

Gümrük / Uluslararası 

Ticaret Odaklı 

Kümelenme 

Tali deniz limanı 

lojistik 

kümelenme 

ĠÑ bölge ana 

lojistik 

kümelenme 

Lojistik 

Merkezler / 

Lojistik Köyler 

Dahili / Kuru 

Limanlar 

2nci düzey 

kümelenme 

UlaĢtırma, Aktarma 

ve Dağıtım Odaklı 

Kümelenme 

ĠÑ Limanlar 

Ġntermodal 

Terminal 

ĠÑ bölge tali 

lojistik 

kümelenme 

Dağıtım 

Merkezleri veya 

ĠÑ Konteyner 

Depoları 

Lojistik Bölgeler 3ncü düzey 

kümelenme 

Depolama ve Dağıtım 

Odaklı Kümelenme 

Nakliye Köyleri 

Depolar ve 

Konteyner 

Sahaları 

ĠÑ bölge hava 

lojistik 

kümelenme 

   Hava Lojistiği Odaklı 

Kümelenme 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Lojistik kümeler geliĢen uluslararası ticaretin ülke ekonomilerine yaptığı olumlu katkıların ortaya 

Ñıkmasının ardından lojistik ve uluslararası ticaret iliĢkisine dayalı olarak önem kazanan önemli 

altyapı unsurlarından birisidir. 

Êlkemizde 10uncu 5 Yıllık Kalkınma Planı ile uluslararası ticarette ve lojistik hizmetlerinde bazı 

stratejik hedefler benimsemiĢtir. Bu hedefler incelendiğinde gerek ihracat ve ithalata dayalı gerekse 

transit mal hareketlerinden gelir elde etmeye yönelik uluslararası ticarete dayalı hedefler koyulduğu 

görülmektedir. Bu hedefler doğrultusunda her ne kadar belirgin bir lojistik kümesi bulunmamakla 

birlikte bazı altyapı ÑalıĢmalarına da baĢlanmıĢtır ki bunlardan bir tanesi lojistik kümelerin esasını 

teĢkil edecek olan lojistik merkezler kurulmasına yönelik ÑalıĢmalardır.  

Türkiye‘de dıĢ ticaretin bedelen %58‘inin denizyoluyla yapılmasına (UDHB, 2017: 9) rağmen lojistik 

anlamında en stratejik altyapı birimleri olarak ortaya Ñıkan lojistik merkezlerin planlaması ve hayata 

geÑirilmesi görevi TCDD.na verilmiĢtir. Bu kapsamda yapılan ÑalıĢmalarda 20 adet lojistik merkez 

tespit edilmiĢ olup bunlardan 7 adedi faaliyete geÑirilmiĢtir. Ancak mevcut lojistik merkezlerin coğrafi 

konumları incelendiğinde gerek uluslararası ticaretin lojistiği bağlamında ana unsurlardan birisi olan 

ana ve tali limanlara yakınlığına gerekse önemli endüstri bölgelerini destekleyecek konumda 

olmalarına dikkat edilmediği görülmektedir. 

10uncu ve 11inci 5 yıllık kalkınma planlarında özel bir yeri olan lojistik hizmetlerinde küresel 

düzeyde rekabet edebilirlik hükümet planlarına kadar geÑmiĢ stratejik bir hedeftir. Bu kapsamda 

ülkemizin hedef pazarlara eriĢmesini lojistik aÑıdan kolaylaĢtıracak ve uluslararası ana hat gemi 

iĢletmelerince tercih edilebilir stratejik limanların tespit edilerek lojistik kümelenmenin denizden 

karaya doğru bir hiyerarĢi iÑinde yapılması gereklidir.  

Bu kapsamda lojistik merkezi iĢletmeye aÑılmıĢ olan Samsun limanı ile halen oldukÑa yakın 

mesafelerde demiryolu hatlarına eriĢimi mümkün olan Mersin ve Aliağa limanlarının Birinci Düzey 

Lojistik Kümelenme bölgesi olarak ilan edilmesi hem uluslararası ticarete sağlayacağı katkı hem de 
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geri bölgesinde yer alan yoğun sanayi bölgelerinin desteklenmesi aÑısından faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Bunun yanında liman temelli lojistik kümelerin iÑ bölge dağıtımını hızlandırmak ve daha düĢük 

maliyetli olarak gerÑekleĢtirmek maksadıyla demiryolu ile desteklenmesi oldukÑa önemlidir. Bu 

kapsamda tespit edilecek ana ve tali limanların kamu ya da özel sektör tarafından iĢletilmelerine 

bakılmaksızın demiryolu iltisak hatlarının tamamlanması özel bir önem arz etmektedir. Bu husus 

maalesef Ġstanbul metropol alanınca ÑevrelenmiĢ Ambarlı liman kompleksi aÑısından bir dezavantaj 

oluĢturmaktadır. 
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Özet 

 

Psikolojik güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenme gibi olumlu Ñıktılar üzerinde etkiye 

sahip olduğu daha önce yapılan ÑalıĢmalarda görülmüĢtür. Bu ÑalıĢma da psikolojik 

güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenme ile iliĢkili olup olmadığını tespit etmek ve bu 

iliĢkide gelecek beklentisinin aracılık rolüne sahip olup olmadığını ortaya Ñıkarmak amacıyla 

gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

Ġstanbul‘da faaliyet gösteren bir iĢletmede gerÑekleĢtirilen araĢtırma sonucunda, psikolojik 

güÑlendirme algısının gelecek beklentisini ve psikolojik sahiplenmeyi güÑlendirdiği, 

psikolojik güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde gelecek 

beklentisinin kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Güçlendirme Algısı, Gelecek Beklentisi, Psikolojik 

Sahiplenme 

 

GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

BaĢarılı, yaratıcı ve rekabetÑi olmak isteyen modern örgütlerde, güÑlendirilmiĢ ÑalıĢanlar 

baĢarının önemli bir unsurunu oluĢturmaktadırlar. Temelde yapısal ve psikolojik olarak ele 

alınan güÑlendirme kavramı ÑalıĢana kendine has yeteneklerini geliĢtirmesi iÑin fırsatlar 

sunarak ÑalıĢanın iĢini sahiplenmesini sağlamayı ifade etmektedir (Berry vd, 1994:7). 

Psikolojik güÑlendirme ise; temelde kiĢinin kendine olan inancının geliĢtirilmesi ve 

dolayısıyla kiĢinin iĢini anlamlı bulması, kendini iĢi üzerinde yeterli hissetmesi, iĢiyle ilgili 

karar verme hakkına sahip olması ve iĢi üzerinde etkisi olduğunu hissetmesidir (Spreitzer, 

1999:512). Bu noktada önemli olan husus, bireyin bu unsurlara iliĢkin algısıdır. Bu 

unsurlardan herhangi biri ile ilgili algısının olumsuz olması durumunda kendini psikolojik 

olarak güÑlendirilmiĢ hissetmesi mümkün olmayacaktır. 

ÆalıĢanların güÑlendirilmiĢ hissetmeleri kadar önemli baĢka bir husus ise bulundukları 

örgütte bir gelecekleri olduğunu düĢünmeleridir. Schein‘e göre, ÑalıĢanlar ancak kendilerini 

bekleyen geleceğin berrak olduğundan ve riskli olmadığından emin oldukları zaman 

örgütleriyle tam bir iĢbirliği iÑinde ÑalıĢırlar (Schein, 1960:53). Gelecekle ilgili 

belirsizliklerin azalması, geleceğin mümkün olduğunca öngörülebilir olması kendini 

güvende hisseden ÑalıĢanın örgütünü sahiplenmesi ile sonuÑlanacaktır. 

ÆalıĢanlar kendilerine örgütle aralarında güÑlü bir psikolojik bağlantı kurma fırsatı tanıyan iĢ 

ortamlarında bulunmak isterler; bu tarz bir psikolojik bağlantının var olması, ÑalıĢana değerli 

bir varlık olduğunu hissettirmekte ve bu his de psikolojik sahiplenme olarak 

adlandırılmaktadır (Olckers ve Enslin, 2016:119). Pierce, Kostava ve Dirks (2003), 

psikolojik sahiplenmeyi bireyin bir Ģeye psikolojik olarak bağlandığını hissettiği zihinsel 

durum olarak tanımlamıĢlardır. Psikolojik sahiplenme; artan iĢ tatmini, bağlılık ve örgütte 

kalma isteği gibi pozitif tutumsal ve davranıĢsal sonuÑlarla iliĢkilendirilmektedir. 

Dolayısıyla, örgütler aÑısından psikolojik sahiplenmeyi sağlayacak bir ortam oluĢturmak 

önemli avantajlar sağlayacaktır (Olckers ve Enslin, 2016:120).  

Psikolojik güÑlendirme algısının ve güÑlü bir gelecek beklentisinin psikolojik sahiplenmeyi 

artıracağı düĢüncesi ile gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmanın amacı; psikolojik güÑlendirme algısı ve 

gelecek beklentisinin psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisini ve psikolojik güÑlendirme 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1040 

algısının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde gelecek beklentisinin aracılık rolünü 

tespit etmektir.  

 

Psikolojik güÑlendirmenin iĢ gerginliğini (Laschinger vd., 2001), tükenmiĢliği (ÆavuĢ ve 

Demir, 2010; Laschinger vd., 2003) azalttığı; iĢ doyumunu (Boonyarit vd., 2010; Laschinger 

vd., 2001), yenilikÑi davranıĢı (Knol ve van Linge, 2009; Spreitzer, 1995), astlar tarafından 

yenilikÑi, etkileyici ve ilham verici liderlik davranıĢlarına sahip olarak algılanmayı (Spreitzer 

vd., 1999), saygı duygusunu (DeCicco vd., 2006), yönetsel etkililiği (Spreitzer, 1995), 

örgütsel bağlılığı (Boonyarit vd., 2010; Laschinger vd., 2009a) ve duygusal bağlılığı 

(DeCicco vd., 2006) artırdığı görülmektedir. 

Wagner (2003) tarafından gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada özerkliği destekleyen örgüt ikliminin 

sahiplik inancı ve sahiplik davranıĢının temel belirleyicisi olduğu tespit edilmiĢtir. 

HemĢireler üzerinde yapılan bir araĢtırmada, güÑlendirildiklerini hisseden hemĢirelerin 

iĢlerinden fazla tatmin oldukları ve örgütlerine daha fazla bağlandıkları görülmüĢtür (Chang 

ve diğ., 2010). Yine bir araĢtırma sonucuna göre iĢgörenler kendilerini ne kadar fazla 

güÑlendirilmiĢ hissederlerse iĢlerinde o kadar fazla mutlu olurlar ve örgüte o kadar fazla 

bağlanırlar. Netice olarak bireysel performans artacağı iÑin örgütsel performans da 

beraberinde artar (Êner ve Turan, 2010). 

Gelecek beklentisi ile ilgili yapılan araĢtırmalar incelendiğinde (Buchanan, 1974; Blau, 

1988; Allen ve Meyer, 1990; Yang, 2008) güÑlü gelecek beklentisinin örgütsel bağlılığı, 

duygusal bağlılığı (Mitus, 2006) ve birey örgüt uyumunu (Chatman, 1991; Cable ve Parsons, 

2001) artırdığı görülmektedir. Gelecek korkusunun ele alındığı bir ÑalıĢmada ise korku 

duymayan ÑalıĢanların sorunlarla baĢa Ñıkabildiği, iĢ doyumlarının ve örgütsel bağlılıklarının 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir (Ashforth ve Saks, 1996). 

Bu ÑalıĢmalar ıĢığında aĢağıdaki hipotezler geliĢtirilmiĢtir: 

 

H1: Psikolojik güÑlendirme algısının gelecek beklentisi üzerinde anlamlı ve artırıcı bir etkisi 

vardır  

H2:Gelecek beklentisinin psikolojik sahiplenme üzerinde anlamlı ve artırıcı bir etkisi vardır 

H3:Psikolojik güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenme üzerinde anlamlı ve artırıcı bir 

etkisi vardır 

H4: Psikolojik güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde gelecek 

beklentisinin aracılık rolü vardır bir baĢka deyiĢle psikolojik güÑlendirme algısı, psikolojik 

sahiplenmeyi gelecek beklentisi vasıtasıyla etkilemektedir 

 

YÖNTEM  

AraĢtırmanın amacı; psikolojik güÑlendirme algısının, gelecek beklentisi ve psikolojik 

sahiplenme üzerindeki etkisini, gelecek beklentisinin psikolojik sahiplenme üzerindeki 

etkisini ve psikolojik güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde 

gelecek beklentisinin aracılık rolü olup olmadığını tespit etmektir. Bu kapsamda ġekil 1‘de 

verilen araĢtırma modeli geliĢtirilmiĢtir. 
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ġekil  1: 

AraĢtırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AraĢtırma kapsamında Ġstanbul‘da faaliyet gösteren, hastane ve otelcilik hizmetleri veren bir 

iĢletmenin 203 yöneticisi ile anket ÑalıĢması gerÑekleĢtirilmiĢtir. Yöneticilerin tercih 

edilmesinin nedeni, alt kademe ÑalıĢanlara nazaran ÑalıĢma sürelerinin daha uzun olması 

sebebiyle psikolojik güÑlendirme algılarının daha sağlıklı olma ihtimalidir.  

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu üÑ ayrı ölÑekten oluĢmaktadır; 

ankette gelecek beklentisini ölÑmek amacıyla Taormina (1994) tarafından geliĢtirilen ölÑek, 

psikolojik güÑlendirme algısını ölÑmek amacıyla Spreitzer (1995) tarafından geliĢtirilen 

ölÑek ve psikolojik sahiplenmeyi ölÑmek amacıyla Avey ve diğerleri (2009) tarafından 

geliĢtirilen ölÑek kullanılmıĢtır. ÉlÑeklerin yapısal geÑerlilikleri ve güvenilirlik düzeyleri 

madde analizi ve faktör analizi ile test edilmiĢtir. ÉlÑeklerin faktör geÑerliliklerini 

doğrulamak iÑin doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıĢtır. Gelecek beklentisi ölÑeğinin faktör 

yüklerinin ,55 ile ,89 arasında değiĢtiği görülürken, psikolojik güÑlendirme algısı ölÑeğinin 

faktör yüklerinin ,55 ile ,90 arasında değiĢtiği ve psikolojik sahiplenme ölÑeğinin faktör 

yüklerinin ,50 ile ,92 değerleri arasında değiĢtiği görülmüĢtür. Doğrulayıcı faktör analizine 

ait parametre değerleri Tablo 1 ‗de verilmektedir.  
Tablo 1: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Parametre Değerleri 

ÉlÑek X
2
 X

2
/df   GFI CFI RMSEA SRMR 

PG 123,636 2,576 ,912 ,936 ,088 ,0688 

GB 7,621 1,905 ,985 ,993 ,067 ,0269 

PS 8,497 2,124 ,984 ,990 ,075 ,0296 

 

Tablo 1‘de görüldüğü üzere, parametre değerlerinin tamamı literatürde geÑen kabul sınırları 

iÑerisinde yer almaktadır. 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Psikolojik güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenmeye etkisinde gelecek beklentisinin 

rolünü tespit etmek amacıyla gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada söz konusu değiĢkenlerle ilgili anket 

ÑalıĢması yapılarak elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir. Analiz kapsamında öncelikle 

gelecek beklentisi, psikolojik güÑlendirme algısı ve psikolojik sahiplenme değiĢkenleri 

arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. Bu amaÑla yapılan korelasyon analizi sonuÑları Tablo 2‘de 

verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Psikolojik 

GüÑlendirme 

Algısı 

Gelecek Beklentisi 

Psikolojik 

Sahiplenme 
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Tablo 2: 

DeğiĢkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

 Ort. SS. 1 2 3 

GB 3,51 ,88 (,864)   

PG 4,33 ,43 ,428** (,880)  

PS 4,26 ,60 ,657** ,626** (,837) 

**p<0.01 

(Parantez iÑinde verilen değerler ölÑeklerin Cronbach Alfa katsayılarıdır) 

 

Tablo 2‘de görüldüğü üzere değiĢkenlerin tamamı birbirleriyle pozitif yönlü ve anlamlı 

iliĢkiler iÑerisindedir. Bu sonuÑlar göstermektedir ki; ÑalıĢanlarda mevcut olan psikolojik 

güÑlendirme algısı, gelecek beklentisi ve psikolojik sahiplenme hissi üzerinde etki sahibidir. 

Yine ÑalıĢanların bulundukları örgütte bir gelecekleri olduğuna inanmaları psikolojik 

sahiplenme düzeylerini artırmaktadır.  

AraĢtırma kapsamında kurulan yapısal model testi sonucunda elde edilen modele iliĢkin 

uyum indeksleri Tablo 3‘de verilmektedir.  

 

 
Tablo 3: 

Yapısal Modele ĠliĢkin Uyum Ġndeksleri 

X
2
 X

2
/df   GFI CFI RMSEA SRMR 

148,035 2,597 ,905 ,934 ,089 ,0715 

 

Tablo 3‘de görüldüğü üzere yapısal modele iliĢkin uyum indeksleri literatürde geÑen kabul 

sınırları iÑerisindedir. AraĢtırma kapsamında ileri sürülen hipotezleri test etmek amacıyla 

gerÑekleĢtirilen yapısal model testi sonuÑları Tablo 4‘de verilmektedir.  

 

 

 
Tablo 4: 

Yapısal Modele ĠliĢkin Kestirim SonuÑları 

 
   

Standart 

β 

Standart 

Hata 
C.R. P 

 

H1 GB <--- PG ,594 ,212 6,401 *** Kabul 

H2 PS <--- GB ,410 ,063 5,419 *** Kabul 

H3 PS <--- PG ,784 ,100 5,947 *** Kabul 

H4 PS <--- PG 
   ,537 

,166 6,137 *** 
Kabul (Kısmi 

Aracı) 

 

Tablo 4‘de görüldüğü üzere psikolojik güÑlendirme algısı, gelecek beklentisini ve psikolojik 

sahiplenmeyi pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir. Dolayısıyla H1 ve H3 hipotezleri 

kabul edilmektedir. Gelecek beklentisinin psikolojik sahiplenme üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etkisinin olması ise H2 hipotezinin kabul edilmesini sağlamaktadır. Psikolojik 

güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde ise gelecek beklentisinin 

kısmi aracılık rolünün olduğunun tespit edilmesiyle H4 hipotezi kabul edilmiĢtir.  

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Psikolojik güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde gelecek 

beklentisinin aracılık etkisini tespit etmek amacıyla gerÑekleĢtirilen araĢtırma sonucunda 

psikolojik güÑlendirme algısının gelecek beklentisini güÑlendirdiği, psikolojik güÑlendirme 

algısı ve gelecek beklentisinin psikolojik sahiplenme düzeyini artırdığı ve son olarak 

psikolojik güÑlendirme algısının psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde gelecek 

beklentisinin kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiĢtir.  
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Bu sonuÑlar ıĢığında Ģu yorumları yapmak mümkündür; ÑalıĢanlarının psikolojik sahiplenme 

düzeylerini artırmak isteyen örgüt yönetimlerinin hem psikolojik güÑlendirme 

uygulamalarına hem de gelecek beklentisinin güÑlendirilmesine önem vermeleri 

gerekmektedir. ĠĢi üzerinde karar verme hakkı olduğunu, iĢinde etki yaratabildiğini ve iĢinin 

anlamlı olduğunu düĢünen ÑalıĢan daha fazla sahiplik hissedecek ve gerektiğinde özverili 

performans sergilemekten Ñekinmeyecektir. Yine ÑalıĢtığı örgütte bir geleceği olduğunu 

düĢünen ÑalıĢan, kaygılardan uzak bir Ģekilde örgütüyle bütünleĢecek ve sahiplik 

hissedecektir. Psikolojik güÑlendirme algısının kuvvetlendirilmesi hem doğrudan hem de 

gelecek beklentisinin var olması vasıtasıyla psikolojik sahiplenme duygusunu ortaya 

Ñıkaracaktır.  

Konuyla ilgili gelecekte yapılacak ÑalıĢmalarda psikolojik sahiplenmeyi etkileyecek farklı 

değiĢkenler ele alınabilir veya konu farklı örneklemler aÑısından incelenebilir.  
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GÜÇ MESAFESĠ - ÖRGÜTSEL SESSĠZLĠK ĠLĠġKĠSĠ:  

AFGANĠSTAN’DAKĠ TÜRK ASILLI ĠġGÖRENLER ÖRNEĞĠ 

Gaye ATĠLLA     Ġlkay DĠRĠN 

Dr.Öğr.Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi    Süleyman Demirel Üniversitesi 

gayeatilla@sdu.edu.tr      ilkaydirin@gmail.com 

ÖZET 

GüÑ mesafesi, bir toplumu oluĢturan bireylerin birbirleri ile eĢit olup olmama durumunu 

algılama dereceleridir. Érgütsel sessizlik ise, iĢgörenlerin örgütsel sorunlar hakkında, 

örgütün baskısına maruz kalınacağına dair yaygın inanÑlara dayanarak, var olan fikir ve 

görüĢlerini aÑıklamamasına bağlı olarak ortaya Ñıkan kolektif bir olgudur. Bu ÑalıĢmada güÑ 

mesafesi ile örgütsel sessizlik boyutları arasındaki iliĢkinin ortaya Ñıkarılması 

amaÑlanmıĢtır. Érneklemi Afganistan‘ın Kabil Ģehrinde ÑalıĢan 94 adet Türk kökenli iĢgören 

oluĢturmaktadır. ĠĢgörenler tarafından doldurulan anketlere korelasyon analizi 

uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre; güÑ mesafesi ile örgütsel sessizlik boyutları 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik,  Güç Mesafesi, Hofstede‟nin Kültür Boyutları. 

1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Günümüzde iĢgörenlerin, örgütleri ile daha fazla bütünleĢmeleri ve örgütleri iÑin daha fazla 

performans göstermeleri maksadıyla örgütler tarafından ÑeĢitli uygulamalar geliĢtirilmiĢtir. 

Bu uygulamalar arasında iĢ zenginleĢtirme, iĢgören güÑlendirme, örgütsel takım ÑalıĢmaları, 

kendi kendini yöneten takımlar, toplam kalite yönetimi uygulamaları ve örgütsel 

demokrasinin tabana yayılması sayılabilir. Bu uygulamalara rağmen, ÑeĢitli sebeplerden 

ötürü iĢgörenlerin zaman zaman örgütlerine karĢı bir kayıtsızlık iÑinde oldukları, sessizlik 

davranıĢı gösterdikleri tespit edilmiĢtir. ĠĢgörenlerin sessizliği, yeni fikirlerin örgüte 

girmelerine engel olmakta ve dolayısıyla örgütsel geliĢimini engellemektedir (Kahveci ve 

DemirtaĢ, 2013: 52). ĠĢgörenler örgütle ilgili Ñoğu sorunları birinci elden bilmelerine 

rağmen, bu bilgiyi bazen üst yönetimle paylaĢmak istememektedirler. Érgütlerde iĢgörenler 

tarafından ÑeĢitli olası sorunlarla ilgili bilgi paylaĢımını kısıtlayan bir takım etmen kuvvetler 

bulunmaktadır. Bu kuvvetler genel olarak örgütsel sessizlik olarak adlandırılmaktadır 

(Morrison ve Milliken, 2000: 706; Bagheri vd., 2012: 47). Érgütsel geliĢimin sağlığı 

aÑısından birÑok akademisyen tarafından üst yönetimle iĢgörenler arasında Ñift yönlü 

iliĢkiler kurulmasının önemi vurgulanmasına rağmen, yapılan araĢtırmalar sonucu hala 

önemli bir kısım iĢgörenin fikirlerini aÑıkÑa üst yönetime aktarmakta zorluk Ñektiği 

görülmektedir (Æakıcı, 2007: 146; Atilla Gök, 2016: 104). Érgüt kültürü, örgütleri 

birbirinden ayıran ve örgütlerin baĢarısına ve rekabet avantajlarına önemli oranda etki eden 

bir olgudur (Uslu ve ArdıÑ, 2013: 314). Érgütlerin kültürleri, ait oldukları toplumsal 

bağlamdan büyük oranda etkilenmektedir (Hofstede vd., 2010: 73-75). Bu bağlamda, 

Hofstede vd. (2010)‘nin ülkelerin değerlerini ve kültürlerini incelediği ÑalıĢmasında 

bahsettiği beĢ adet kültür boyutundan güÑ mesafesi boyutunun, örgütsel sessizlik üzerinde 

etkili olabileceği düĢünülmektedir. GüÑ mesafesi, bir örgütün mensuplarının, örgüt 

iÑerisindeki gücün örgüt iÑerisinde iĢgörenler ve yöneticiler arasında eĢit olmayan bir 

Ģekilde dağıldığına iliĢkin kabul derecelerini belirtmektedir (Hofstede vd., 2010: 61). 

Érgutsel sessizliğin oluĢmasında güÑ mesafesi de etkili olabilmektedir. Guc mesafesinin 

yüksek olduğu yerlerde calıĢanlar yöneticilerine karĢı daha sadıklardır. Ayrıca yönetici ve 

ÑalıĢan arasındaki güÑ mesafesi yuksek olduğunda ÑalıĢanlar sessiz kalmayı tercih 

edebilirler (ġiĢman, 2002: 66). Türkiye‘de de algılanan güÑ mesafesinin fazla olması önemli 

bir sessizlik nedenidir. Êst yönetimin bireysel anlamda örgütte güÑ mesafesini yüksek tutma 

kültürü örgüt iÑerisinde aÑık iletiĢimi ve olumsuz geri bildirimi riske atacak, ÑalıĢanların 

otorite algısını kuvvetlendirip, ÑalıĢanların hat yöneticilerine soru ve müdahalesine engel 

olacaktır (Sargut, 2001: 183). ÆalıĢmanın temel amacı, güÑ mesafesi ile örgütsel sessizlik 

boyutları arasındaki iliĢkiyi belirlemektir.  
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2. YÖNTEM 

2.1 AraĢtırmanın Kapsamı 

Afganistan‘da mal ve hizmetler, genellikle yurt dıĢından ve yabancı kökenli yükleniciler 

(contractor) tarafından sağlanmaktadır. AraĢtırmanın evrenini Kabil- Afganistan‘da 

yüklenici firmalarda görev yapan Türk kökenli iĢgörenler oluĢturmaktadır 

(http://www.mfa.gov.tr). Bu iĢgörenlerden 110‘una ulaĢılarak anket uygulanmıĢ, 94 adedi 
veri analizine uygun bulunmuĢtur. Dolayısıyla anketlerin geri dönüĢ oranı % 85‘tir. 

2.2 Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada anket yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada iĢgören sessizliği ve güÑ mesafesi 

kavramsal ÑerÑevelerinden hareketle araĢtırmanın hipotezleri ortaya konmuĢ ve anket 

vasıtası ile toplanan veriler analize tabi tutulmuĢtur. Anket formunda demografik ifadeler 

hariÑ, güÑ mesafesi ve örgütsel sessizlik ölÑeklerindeki bütün ifadelerde beĢli 5‘li likert 

ölÑeği (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5= 

Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıĢtır.  

ÆalıĢmada kullanılan anket formu; demografik verilere iliĢkin sorular, güÑ mesafesi ve 

örgütsel sessizlik ölÑeklerini kapsayacak Ģekilde üÑ bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde 

demografik değiĢkenlere iliĢkin sorular bulunmaktadır. Ġkinci bölümde güÑ mesafesini 

ölÑmek üzere Varoğlu vd. (2000) tarafından geliĢtirilen, güvenilirliği (α: 0.87-0.91) ve 

geÑerliliği test edilmiĢ 10 sorudan oluĢan TürkÑe güÑ mesafesi ölÑeği kullanılmıĢtır. ÊÑüncü 

bölümde örgütsel sessizlik boyutlarını ölÑmek üzere Van Dyne vd. (2003) tarafından 

geliĢtirilen, TaĢkıran (2011) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanan ve 15 sorudan oluĢan örgütsel 

sessizlik ölÑeği kullanılmıĢtır. ÉlÑeğin alt boyutlarını kabullenici sessizlik (acquiescent 

silence), savunmacı sessizlik (defensive silence) ve iliĢkisel sessizlik (prosocial silence) 

baĢlıkları oluĢturmaktadır. AraĢtırmada elde edilen veriler 20.0 SPSS paket programında 

analize tabi tutulmuĢtur. 

2.3 AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırma modeline göre ileri sürülen hipotezler Ģunlardır:  

H1: GüÑ mesafesinin, savunmacı sessizlik boyutu ile iliĢkisi vardır. 

H2: GüÑ mesafesinin, iliĢkisel sessizlik boyutu ile iliĢkisi vardır.  

H3: GüÑ mesafesinin, kabullenici sessizlik boyutu ile iliĢkisi vardır.  

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

3.1 Demografik Bulgular 

Ankete katılan iĢgörenlerin %14,9‘unun kadın ve %85,1‘inin erkek, %31,9‘unun bekÍr ve 

%68,1‘inin evli olduğu görülmektedir. YaĢ aralıklarına göre ankete katılanların %2,1‘i 25 

yaĢ ve altında, %45,7‘sinin 26-35 yaĢ aralığında, %40,5‘inin 36-45 yaĢ aralığında ve 

%11,7‘sinin 46 yaĢ ve üstünde olduğu görülmektedir.  Eğitim durumuna göre ankete 

katılanların %43,6‘sı lise, %31,9‘u ön lisans, %19,1‘i lisans ve %5,4‘ü yüksek lisans 

mezunudur. 

3.2 Güvenilirlik ve Geçerlilik 
Bu ÑalıĢmada ölÑeklerin güvenilirliği, Cronbach Alfa Katsayısı kullanılarak belirlenmiĢtir. 

GüÑ mesafesi ölÑeğinin güvenilirlik katsayısı 0,726 olarak tespit edilmiĢtir. Érgütsel 

sessizlik ölÑeğine ait son beĢ soru (iliĢkisel sessizlik boyutuna ait sorular) ters olarak 

puanlanmıĢtır. Érgütsel sessizlik ölÑeğinin güvenilirlik katsayısı 0,799 olarak tespit 

edilmiĢtir. 0,6 ile 0,8 arasında olması, ölÑeğin kabul edilebilir seviyede güvenilir olduğunu 

göstermektedir (Ġslamoğlu ve AlnıaÑık, 2014: 283).  

ÉlÑeklerin geÑerliliğini test etmek iÑin faktör analizi uygulanmıĢtır. Bu ÑalıĢmada yapı 

geÑerliliği yöntemi ile araĢtırmanın geÑerliliği sağlanmıĢtır.  

3.3 Faktör Analizi 

GüÑ mesafesi ölÑeğine ait KMO değeri 0,774 olarak bulunmuĢtur. 0,7 ile 0,8 arasındaki 

değerler iyi olarak kabul edilmektedir (Ġslamoğlu ve AlnıaÑık, 2014: 403). Faktör yüklerinin 
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0,3 ve üzerinde ağırlığa sahip olması gerekir. 0,5 ve üzerinde olması, oldukÑa iyi olarak 

nitelendirilmektedir (Kalaycı, 2008: 330). Analizde faktör yükü 0,5‘ten küÑük ve her üÑ 

faktöre de yüklenen iki değiĢken ölÑekten Ñıkarıldıktan sonra analiz tekrar edilmiĢtir. 

Yapılan ikinci analize ait KMO değeri 0,770 olarak bulunmuĢtur. Küresellik testinin 

(Bartlett‘s Test of Sphericity) p=0,000 olmasından (p<.001) dolayı faktör analizinin 

yeterliliğinin Ñok iyi olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2006: 126). Dolayısıyla eldeki 

verilerin faktör analizine uygun olduğu düĢünülmektedir. 

Temel bileĢenler faktör analizinde özdeğeri 1 ve üzerinde tek bir faktör belirlenmiĢtir. Bu tek 

faktör toplam varyansın % 59,822‘sini aÑıklamaktadır. AraĢtırmada, faktör analizi sonucu 

analize tabi tutulan verilerin faktör yüklerinin 0,4 değerinin üzerinde olması (Ġslamoğlu ve 

AlnıaÑık, 2014: 407) ve faktör yapısının ortalama varyansın 0,5‘inden daha fazlasını 

aÑıklaması, araĢtırmanın yapısal geÑerliliğini desteklemektedir.  

Érgütsel Sessizlik ÉlÑeği‘ne ait KMO değeri 0,752 olarak bulunmuĢtur. 0,7 ile 0,8 

arasındaki değerler iyi olarak kabul edilmektedir (Ġslamoğlu ve AlnıaÑık, 2014: 403). Faktör 

yüklerinin 0,3 ve üzerinde ağırlığa sahip olması gerekir. 0,5 ve üzerinde olması, oldukÑa iyi 

olarak nitelendirilmektedir (Kalaycı, 2008: 330). Analizde faktör yükü 0,5‘ten küÑük ve her 

üÑ faktöre de yüklenen dört değiĢken ölÑekten Ñıkarıldıktan sonra analiz tekrar edilmiĢtir. 

Yapılan ikinci analize ait KMO değeri 0,723 olarak bulunmuĢtur. Küresellik testinin 

(Bartlett‘s Test of Sphericity) p=0,000 olmasından (p<.001) dolayı faktör analizinin 

yeterliliğinin Ñok iyi olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2006: 126). Dolayısıyla eldeki 

verilerin faktör analizine uygun olduğu düĢünülmektedir. 

Temel bileĢenler faktör analizinde özdeğeri 1 ve üzerinde olan 3 faktör tespit edilmiĢtir. Bu 3 

faktör toplam varyansın % 60,741‘ini aÑıklamaktadır. Analize dahil edilen 11 değiĢkenin 

savunmacı sessizlik boyutuna ait 4‘ü birinci bileĢene, iliĢkisel sessizlik boyutuna ait 3‘ü 

ikinci bileĢene ve kabullenici sessizlik boyutuna ait 4‘ü üÑüncü bileĢene yüklenmiĢtir. 

AraĢtırmada, faktör analizi sonucu analize tabi tutulan verilerin faktör yüklerinin 0,4 

değerinin üzerinde olması (Ġslamoğlu ve AlnıaÑık, 2014: 407) ve faktör yapısının ortalama 

varyasın 0,5‘inden daha fazlasını aÑıklaması, araĢtırmanın yapısal geÑerliliğini 

desteklemektedir. Érgütsel sessizliğin her bir boyutu iÑin yapılan güvenilirlik testleri 

sonucunda; savunmacı sessizlik boyutu iÑin güvenilirlik katsayısı 0,608, iliĢkisel sessizlik 

boyutu iÑin güvenilirlik katsayısı 0,714 ve kabullenici sessizlik iÑin güvenilirlik katsayısı 

0,699 olarak tespit edilmiĢtir. 

3.4 Korelasyon Analizi 

Yapılan korelasyon analizine göre güÑ mesafesi ile örgütsel sessizlik boyutları arasında 

herhangi bir iliĢki olmadığı (p ≤ 0,01 ve güÑ mesafesi ile savunmacı sessizlik boyutu iÑin r=-

0,037; güÑ mesafesi ile iliĢkisel sessizlik boyutu iÑin r=-0,110; güÑ mesafesi ile kabullenici 

sessizlik boyutu iÑin r=0,063), örgütsel sessizlik boyutlarının ise kendi aralarında iliĢkili 

olduğu görülmektedir. Savunmacı sessizlik boyutu ile iliĢkisel sessizlik boyutu arasında 

anlamlı, pozitif ve orta kuvvette (r=0,476), savunmacı sessizlik boyutu ile kabullenici 

sessizlik boyutu arasında anlamlı, pozitif ve orta kuvvette (r=0,548) ve iliĢkisel sessizlik 

boyutu ile kabullenici sessizlik boyutu arasında anlamlı, pozitif ve zayıf kuvvette (r=0,285) 

bir iliĢki olduğu görülmektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

GüÑ mesafesinin, örgütsel sessizlik ile iliĢkisi, Ñok az sayıda yapılmıĢ olan kavramsal ve 

ampirik araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur (Huang vd., 2005; Khatri, 2009; Rhee vd., 2014). 

Huang vd. (2005)‘de yaptıkları ÑalıĢmada, kültürel güÑ mesafesi ile sessizlik davranıĢı 

arasında bir iliĢkinin olup olmadığını belirlemeye ÑalıĢmıĢlardır. ÆalıĢmanın sonuÑları, 

kültürel güÑ mesafesinin ÑalıĢanların fikirlerini kendilerine saklamalarının genel seviyesiyle 

iliĢkili olduğunu ve güÑ mesafesinin daha az olduğu ülkelerdeki ÑalıĢanların fikirlerini 

aÑıklama konusunda daha cesaretli olduklarını göstermiĢtir (Akt.Sarıbay ve Kayalı, 2016: 

532). Seymen ve Korkmaz (2017: 509)‘ın Balıkesir‘de kamu sağlık sektöründe faaliyet 

gösteren kurum ve kuruluĢlarda yaptıkları ÑalıĢmada örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik 

iliĢkisinde, güÑ mesafesinin düzenleyici etkisi tespit edilmiĢ olup buna göre; güÑ mesafesi 

arttıkÑa, örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasında ters yönlü bir etki ortaya Ñıktığı 

ortaya konmuĢtur. Acaray ve ġevik (2016: 1)‘in güÑ mesafesi ve toplulukÑuluk ile örgütsel 
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sessizliğin boyutları arasındaki iliĢkilerin incelenmesinin amaÑladıkları araĢtırmanın 

sonuÑları, güÑ mesafesinin kabullenici ve korunma amaÑlı sessizliği artırdığını; fakat koruma 

amaÑlı sessizlik üzerinde herhangi bir etkide bulunmadığını göstermektedir. Bu bağlamda 

sözkonusu ÑalıĢmalar ile eldeki ÑalıĢma sonuÑları örtüĢmemektedir. Sakal ve Yıldız (2015: 

389)‘ın istismarcı yönetim ile örgütsel sessizlik boyutları arasındaki iliĢki ve bu iliĢkide 

kültürün güÑ mesafesi boyutunun düzenleyici ve örgüt tabanlı benlik saygısının aracı rolünün 

incelenmesinin amaÑlandığı ÑalıĢmasında istismarcı yönetim ile örgütsel sessizlik arasındaki 

iliĢkide güÑ mesafesinin düzenleyici role sahip olacağı Ģeklindeki hipotez kabul 

edilmemiĢtir. Bu ÑalıĢmada da korelasyon analizinde elde edilen bulgulara göre güÑ mesafesi 

ile örgütsel sessizlik boyutları arasında istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir. 

Kabil-Afganistan gibi emniyetsiz bir ortamda doğal olarak tedirgin bir vaziyette ÑalıĢan 

iĢgörenlere ulaĢma ve iĢgörenlerin anket sorularına samimi bir Ģekilde cevap verip 

vermedikleri hususu, bu ÑalıĢmanın kısıtını oluĢturduğu değerlendirilmektedir. GüÑ mesafesi 

ve sessizlik iliĢkisini ortaya Ñıkarmak iÑin benzer ÑalıĢmaların ÑeĢitli kültürlerde 

tekrarlanarak artırılması gerektiği, daha sağlıklı verilere ulaĢmak iÑin daha geniĢ bir 

örnekleme ulaĢılması gerektiği düĢünülmektedir. 
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Özet: Bu ÑalıĢmanın amacı, son yıllarda karĢılaĢılan ―güÑ zehirlenmesi‖ kavramının dayandığı kuramsal ve 

kavramsal ÑerÑeveyi incelemektir. ÆalıĢmada ayrıca Hubris sendromu olarak dile getirilen ve liderlerin gücü 

kullanırken ―yoldan Ñıkması‖ olarak ifade edebileceğimiz sendromun liderlerin güÑ kaynakları ve güÑ kullanımı 

perspektifinden ele alınıp alınamayacağı konusu tartıĢmaya aÑılmaktadır. Bu konuya iliĢkin tartıĢma soruları 

sonuÑ bölümünde yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Güç zehirlenmesi, Hubris sendrumu, güç kaynakları 

A CONCEPTUAL REVIEW ON HUBRIS SYNDROME OR THE INTOXICATION 

OF POWER 

Abstract: The purpose of this study is to analyze the theoretical and conceptual foundations of a relatively new 

phenomenon, namely the Hubris syndrome. The study also problematizes whether Hubris syndrome —a 

disastrous leadership characterized by a reckless, restless and impulsive abuse of power— could be investigated 

from a power lens and power bases perspective. The discussion questions are provided in the results section. 

Keywords: Intoxication of power, Hubris syndrome, power bases  

 

GĠRĠġ 

Ġnsan iliĢkilerinin ve yönetim sürecinin önemli bir parÑası olan güÑ, ―iĢlerin yapılmasını sağlama 

yeteneği‖ ve aktörlerin ―örgütsel Ñıktıları etkileme kapasitesi‖  (Mintzberg, 1983: 22) olarak da 

tanımlanabilmektedir. Bu tanımdan hareketle, liderin ‗yetenek‘ ve ‗kapasitesini‘ ortaya koyarken 

kullandığı güÑ kaynakları tercihinin liderlik tarzını da etkileyeceği, hatta biÑimlendireceği ileri 

sürülebilir. Hodgkinson‘a (2008: 26) göre yönetim bir güÑ kullanma sanatıdır. Ancak bu gücü 

kullanırken ―doz aĢımının‖ da yaĢanabileceği ileri sürülmektedir. Nitekim, Porter‘a (1987: 39) göre 

gücün tarihi, aynı zamanda insanlığın Ñılgınlık tarihidir. Bu anlamda ÑalıĢmanın amacı, son yıllarda 

karĢılaĢılan ―güÑ zehirlenmesi‖ kavramının dayandığı kuramsal ve kavramsal ÑerÑeveyi incelemektir. 

Hubris sendromu olarak dile getirilen ve liderlerin bir biÑimde ―yoldan Ñıkması‖ olarak ifade 

edebileceğimiz durumun, liderlerin güÑ kaynakları ve güÑ kullanımı perspektifinden yönetim  ve 

organizasyon ÑalıĢmalarına katkısının olup olmayacağı tartıĢmaya aÑılmaktadır. 

GÜÇ ZEHĠRLENMESĠNE ĠLġKĠN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Güç Kavramı, Güç Kaynakları ve Güç Kullanımı 

Bertrand Russell‘a göre güç, sosyal bilimlerin temel kavramıdır (Ward, 1998: 364)  Érgüt ve yönetim 

yazınında da her zaman ilgi ÑekmiĢ bir kavram olan güÑ,  Rajan ve Krishnan (2002) tarafından  

yönetsel fonksiyonların düğüm noktası ve iki kiĢi iliĢkisindeki bir asimetrinin bildirgesi  olarak 

tanımlanmaktadır. GüÑ, iliĢkisel bir kavramdır (KoÑel, 2003: 565) ve örgütsel yaĢamın önemli bir 

alanı olarak, astlarla yöneticiler arasındaki iliĢkinin  görünen en önemli yüzüdür. (Ward, 1998: 364). 

Daha geniĢ bir tanımlamayla güÑ; otorite, merkeziyetÑilik, karar alma hakları, kararlara katılma, 

etkileme ve politikaları da kapsayan bir kavramdır. Bu nedenle güÑ, farklı Ģekillerde ortaya Ñıkabilen 

ve her durum iÑin ayrı bir tanımlama yapılması gereken geniĢ bir sosyal iÑeriği ifade etmektedir. GüÑ, 

herhangi bir kültürden, kaynaktan, bilgiden ve baskıdan da doğabilir (Yaylacı, 2006: 36). 

Érgüt yazınında güÑ kavramı genellikle liderlerin kullandıkları güÑ kaynakları ÑerÑevesinde ele 

alınmaktadır. Érgüt yazınında sıklıkla atıfta bulunulan bir güÑ taksonomisi olan French ve Raven 

(1959) modeline göre temelde beĢ güÑ kaynağından söz edilir. Yasal güÑ (legitimate power), 

ödüllendirme gücü (reward power), zorlayıcı güÑ (coercive power), uzmanlık gücü (expert power) ve 

karizmatik güÑ  (referent power) boyutlarından oluĢan bu tipoloji, örgüt ÑalıĢmalarında sosyal güÑ ile 

ilgili öncü ÑalıĢma olarak kabul edilmektedir (Raven, 1993). Bu güÑ kaynaklarına ek olarak Raven, 
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1965 yılında (French‘in muhalefet etmesine karĢın) altıncı bir güÑ kaynağını (bilgiye 

dayalı/informational) modele eklemiĢtir. (Raven, 1993:227). Daha sonra güÑ ile ilgili araĢtırmalar, 
Raven‘ın diğer araĢtırmacılarla yaptığı ÑalıĢmalar sonucu geliĢtirdiği KiĢilerarası Güç Envanteri 

modeli ekseninde yoğunlaĢmıĢtır (Raven, 1992; Raven vd., 1998; Pierro vd., 2012). AĢağıdaki tabloda 

izleneceği üzere, güncellenmiĢ güÑ taksonomisi 11 güÑ boyutunu iÑermektedir. ÉlÑekte yer alan güÑ 

boyutları daha sonra sert veya pozisyon kaynaklı (harsh/positional) ve yumuĢak veya birey kaynaklı 

(soft/personal) olmak üzere iki temel kategoriye ayrılmıĢtır. ÆeĢitli araĢtırmalarda, 11 boyutlu 

modelin güvenilirliğinin kanıtlanmıĢ olmasına karĢın, sert ve yumuşak güç boyutlandırmasının da 

liderlerin güÑ ajandasını keĢfetmeye muktedir olduğu ileri sürülmektedir. (Schwarzwald vd., 2004: 

385) 

 

Tablo 1. GüÑ Kaynakları ve Boyutları 

Altı GüÑ Kaynağı 11 GüÑ Kaynağı Sert/YumuĢak  Pozisyon/Birey 

Kaynaklı 

Édüllendirme gücü KiĢisel (Ģahsi) ödüllendirme gücü YumuĢak  

 KiĢisel ödüllendirme gücü Sert  

Zorlayıcı güÑ KiĢisel zorlayıcı  güÑ Sert  

 KiĢisel olmayan (gayriĢahsi)  

zorlayıcı güÑ 

Sert Pozisyon 

MeĢru güÑ Pozisyon kaynaklı meĢru güÑ YumuĢak  

 MeĢru karĢılık gücü Sert  

 MeĢru eĢitlik gücü Sert  

 MeĢru bağımlılık gücü YumuĢak  

Uzmanlık gücü Uzmanlık gücü YumuĢak  

Karizmatik güÑ Karizmatik güÑ YumuĢak Birey 

Bilgiye dayalı güÑ Bilgiye dayalı güÑ YumuĢak  
Kaynak: Erchul ve diğerleri (2001) ile Raven ve diğerlerinden (1998) uyarlayan Meydan (2010) 

Ézünde yukarıdaki güÑ kaynakları, gücü uygulayan aktör ile hedef arasındaki güÑ dağılımına iliĢkin 

orantılılık seviyesine göre gruplandırılmaktadır. Pozisyon kaynaklı/sert/gayriĢahsi güÑ kaynakları söz 

konusu olduğunda gücü uygulayanın lehine ve uyma davranıĢına zorlayan bir güÑ dağılımı; birey 

kaynaklı/yumuĢak/Ģahsi güÑ kaynakları söz konusu olduğunda ise etkileyen-etkilenen arasında görece 

eĢitlikÑi, demokratik ve uyma davranıĢını teşvik eden bir güÑ dağılımı vardır, diyebiliriz. 

Genel anlamda yumuĢak güÑ kaynaklarının görece yüksek düzeylerde örgütsel bağlılık, iĢ tatmini, 

güÑlendirme, örgütsel vatandaĢlık davranıĢı, örgütte kalma niyeti, üretkenlik, performans ve özgüven 

ile iliĢki olduğu; sert güÑ kaynaklarının ise görece yüksek düzeylerde tükenmiĢlik, devamsızlık, düĢük 

üretkenlik ve düĢük özgüven gibi Ñıktılarla iliĢkili olduğu da görülmüĢtür (Elias, 2008; Podsakoff ve 

Schriesheim, 1985). Yine liderin güÑ kaynaklarına iliĢkin ÑalıĢmalarda sosyal rol kuramına dayalı 

olarak ve kültürel özelliklere iliĢkin araĢtırmalar ÑerÑevesinde (Mittal ve Elias, 2016) yumuĢak güÑ 

kaynaklarının nezaket, yardım etme, incelik, hassasiyet, sevecenlik gibi feminen tutumlarla 

iliĢkilendirildiği, diĢil kültürlerde daha yaygın olmasının beklendiği ve dönüĢümcü liderlik tarzına 

uyumlu olduğu; sert güÑ kaynaklarının ise bağımsızlık, rekabet, kontrol etme ve hırs gibi maskülen 

özellikler ve roller ile iliĢkilendirildiği, eril toplumlarda daha yaygın olmasının beklendiği ve 

etkileĢimci liderlik tarzına uyumlu olduğu yönünde tespitler de yer almaktadır (Eagly ve Karau, 2002; 

Schwarzwald vd., 2013). Bu bağlamda değerlendirildiğinde örgütlerde yöneticinin/liderin kararlarını 

uygulayabilmesi açısından sahip olduğu güç kaynaklarını doğru ve etkin kullanması büyük önem 

taĢımaktadır.  

Güç Zehirlenmesi ve Hubris Sendromu 

Ġnsan iliĢkilerinin ve yönetim sürecinin önemli bir parÑası olan güÑ, ―iĢlerin yapılmasını sağlama 

yeteneği‖ ve aktörlerin ―örgütsel Ñıktıları etkileme kapasitesi‖  (Mintzberg, 1983: 22) olarak da 

tanımlanabilmektedir. Bu tanımdan hareketle, liderin ‗yetenek‘ ve ‗kapasitesini‘ ortaya koyarken 

kullandığı güÑ kaynakları tercihinin liderlik tarzını da etkileyeceği hatta biÑimlendireceği ileri 

sürülebilir.  
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GüÑ kullanma biÑimi aÑısından karizmatik olarak değerlendirilen liderlerin; öz güveni yüksek, 

insanları etkileme gücüne sahip, hitabet yeteneği güÑlü, risk almaktan kaÑınmayan, astlarının istek ve 

beklentilerine önem veren, kendini takipÑilerinin temsilcisi gören bir kiĢiliğe sahip gibi özelliklerle 

nitelendiği söylenebilir. Karizmatik liderlerin genellikle olağan dıĢı koĢullarda ortaya Ñıktığı ve 

yerleĢik normları yıkarak hareket etmelerinden ötürü davranıĢlarının sıradan örüntüleri ihlal ettiği 

kabul edilmektedir (BektaĢ, 2016). Bunlara ek olarak; bu tip liderlerin kendi inanÑları üzerinde 

güvenilir kiĢiler olmalarının yanında, kendilerini doğaüstü amaÑ ve kadere sahip kiĢiler olarak 

gördükleri, izleyenlerin sadece lidere saygı duymakla kalmadığı, aynı zamanda onları kahraman 

olarak putlaĢtırdıkları ileri sürülmektedir (Ézyılmaz ve ÉlÑer, 2008: 160). Diğer taraftan, son yıllarda 

liderliğin karanlık yönü olarak ifade edebileceğimiz ―yıkıcı liderlik‖ ve ―toksik liderlik‖ adı altında 

incelenen liderlik tipi de görülmektedir (Reyhanoğlu ve Akın, 2016: 444). ―Zehirleyici liderlik‖ olarak 

da nitelenen bu tarz liderlik, liderin takipÑi ile iliĢkilerini yıkıcı bir perspektiften irdelemekte; bir 

anlamda ―kendini beğenmiĢ, baĢkalarını dinlemeyen, küÑük gören, izleyicilerini baĢkalarının yanında 

küÑümseyen, onlara saygı duymayan lider tipine iĢaret etmektedir (KoÑel, 2015: 699). Karizmatik 

liderlerin sahip oldukları güÑ denetlenemediğinde yıkıcı olma eğiliminde oldukları ve söz konusu 

liderlik tipinin tam da bu noktada ortaya Ñıkan lider tipine denk geldiği ileri sürülmektedir. 

Hırs, gurur, kendini beğenme gibi duyguların belirli ölÑülerde insan geliĢimi aÑısından faydalı hatta 

önemli bir gereksinim olduğu; ancak bu özelliklerin bireydeki varlığının ölÑüyü aĢtığı taktirde bireyin 

hem kendisine hem de Ñevresine zarar verebilecek davranıĢlara yol aÑabildiği ileri sürülmektedir. Bu 

doğrultuda yöneticilerde belirli ölÑüde gurur ve kendini beğenmenin kabul edilebileceği hatta bunun 

―karizma ―olarak algılanabileceği vurgulanmaktadır (Ézgüzel ve TaĢ, 2016: 120). Bu bağlamda, 

karizmatik liderlerin yenik düĢebileceği bir durum ve liderin sahip olduğu kiĢilik özellikleri ile 

birleĢtiğinde ortaya Ñıkabilecek bir sendromdan söz edilmektedir (BektaĢ, 2016:49). “Hubris 

Sendromu” olarak adlandırılan bu durum, güce sahip liderin gücünü uzun süre kullanması, bu sırada 

baĢarılı iĢler yapması ve kendisini sınırlayacak bir engel olmaması gibi güÑlü olma halinin 

oluĢturduğu bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır (KoÑel, 2015: 699). Ġrlandalı nöropsikolog Ian 

Robertson, ―The Winner Effect: The Science of Success and How To Use It‖ baĢlıklı kitabında, 

―Gücün beyin üzerindeki etkilerinin kokain benzeri uyuşturucularla benzerlikler taşıdığını, beynin 

ödül ağında dopamin faaliyetlerini artırarak beynin işlevini belirgin şekilde değiştirdiğini, bu 

değişikliğin korteksi etkileyerek düşünce yapısında büyük farklılıklara yol açabileceğini 

belirtmektedir‖ (Ézgüzel ve TaĢ, 2016: 126) 

Hubris sendrumu kavramının liderlikle iliĢkisinin siyaset psikolojisi disiplini ÑerÑevesinde ele alınmıĢ 

olduğunu söylemek mümkündür. Siyaset psikolojisi daha Ñok 1940‘larda yükselen ve siyaset bilimi ve 

psikoloji arasında bağ kuran disiplinler arası akademik bir alanı  tanımlanmaktadır. Spiro (2001) 

siyaset psikolojisinin, birey veya grup olarak insanın duygu, düĢünce ve davranıĢlarının siyasi olanla 

etkileĢimini ana ÑalıĢma alanı olarak ele aldığını belirtmektedir (JakovljeviĤ, 2011: 136). 

Hubris kavramı antik Yunan‘da ―kibir‖ anlamına gelmektedir ve sendrom olarak ele alınması 2009‘da 

yayımlanan David Owen ve Jonathan Davidson‘un Amerikan baĢkanlarından George W. Bush ve 

Ġngiliz baĢbakanlarından Tony Blair‘i  gözlemlemelerine dayanan makalesiyle karĢımıza Ñıkmaktadır. 

Owen bu sendromu; ―abartılı gurur, baskın bir kendine güven ve kendinden başkalarını küçümseme 

duygusu‖ olarak tarif etmiĢ (Owen‘dan aktaran: BektaĢ, 2016: 48) ve bu sendromu dile getirerek, gücü 

elde tutmayla akli dengesizlik hissi uyandıran anormal (sapmıĢ) davranıĢlar arasında bir nedensellik 

(sebep-sonuÑ iliĢkisi) kurmak istemiĢtir (JakovljeviĤ, 2011:137)    

Owen ve Davidson (JakovljeviĤ, 2011: 137) aĢağıdaki bulgulardan üÑ veya daha fazlasının bir liderde 

gözlemlenmesi durumunda ve 5, 6, 10, 12, 13 nolu tamamlayıcı maddelerden en az birisinin bu üÑ 

madde iÑinde yer alması halinde kiĢinin Hubris sendromuna yakalanmıĢ sayılacağını ileri sürmektedir. 

Bu bulgular Ģöyle sıralanmaktadır (BektaĢ, 2016:48):  

1. Dünyayı, güç kullanımı yoluyla kendini yücelteceği bir yer olarak görür, 2. Öncelikle kişisel imajını 

geliştirme amaçlı hareket etme eğilimi sergiler, 3. Görüntüsü ve ifadeleri ile orantısız bir endişe 

içinde bulur, 4. Faaliyetleri ile ilgili konuşurken, kendini yüceltme eğilimi taşır, 5. Kendisini ulus veya 

mensubu olduğu kuruluşla bir tutar, 6. Konuşmalarında kraliyete özgü “biz” ifadesini kullanır, 7. 

Aşırı öz güven gösterir, 8. Kendisi için diğer grubu hor görür, 9. İnsanlar ya da iş arkadaşları gibi 

sıradan bir mahkemeye değil de, sadece tarih ya da tanrı gibi bir üst iradeye karşı hesap verebilir, 10. 
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Üst iradenin yargılamasında, haklı çıkacağına dair sarsılmaz bir inanç vardır, 11. Gerçeklik ile bağı 

kopmuştur, 12. Pervasız, tez canlı, vesveseli, huzursuz ve tepkisel eylemler sergiler, 13. 

Davranışlarının sonuç ve maliyetlerinin dikkate alınmasını önlemek için, uygulamalarını ahlak, 

dürüstlük, inanç hakkında “geniş tasavvurlarına” dayandırır, 14. Aşırı öz güveni ile işlerin ters 

gidebileceği düşüncesinden yoksun olması, uygunsuz politikalar oluşturmasına neden olur.  

Diğer taraftan, Hubris sendromunda narsistik, anti-sosyal ve histriyonik (davranıĢsal, aĢırı duygusal 

vb.) olmak üzere 3 kiĢilik bozukluğundan söz edilmektedir . Narsistik, anti-sosyal ve histriyonik 

kiĢilik bozukluklarını iÑermekle birlikte, 14 belirleyici davranıĢtan 7‘sinin narsistik kiĢilik bozukluğu 

kriteri olduğu ileri sürülmektedir. Narsizmin karizma ve kiĢisel güÑ kullanımı ile iliĢkili olduğu ve 

egemenlik, büyüklük, kibir, kendini haklı görme ve zevklerin peĢinden koĢmayı iÑerdiği 

belirtilmektedir. Fakat sağlıklı narsizmin iyi olduğu; narsist yöneticilerin örgütsel politikalar 

konusunda becerikli oldukları ve üstlerini etkileyerek güÑlü iliĢkiler kurup, otoriter kararlar 

alabildikleri vurgulanmaktadır. Sorunun ‖doz‖ olduğu, narsistik eğilimler arttıkÑa, suda kendini görüp 

aĢık olan Narkissos gibi, kendinden baĢkasını önemsememeye baĢlayan kiĢinin tedavi edilmesi 

gereken bir hastalığa yakalandığı belirtilmektedir (Ézgüzel ve TaĢ, 2016: 126).  

Literatürde Hubris sendromu konusunda ampirik araĢtırmaların yok denecek kadar az   olduğu 

söylenebilir. Ancak, yukarıda aÑıklanan hubris sendromuna iliĢkin semptomları ortaya atan Owen‘ın 

da araĢtırmacı olarak yer aldığı Garrard vd.,‘nin (2013) ÑalıĢmasında, Hubris sendromuna yakalandığı 

iddia edilen Ġngiliz baĢbakanları Margaret Thatcher ve Tony Blair‘ın yaptıkları konuĢmalar ile böyle 

bir iddianın söz konusu olmadığı diğer baĢbakanlardan John Major‘un konuĢmalarının iÑerik analizi 

yapılarak karĢılaĢtırıldığından söz etmek mümkündür.  

 TARTIġMA VE SONUÇ 

Siyaset psikolojisi disiplininin daha Ñok ilgilendiğini söyleyebileceğimiz Hubris sendromu, sosyal 

psikoloji alanının yadsıdığı bir araĢtırma konusudur. KiĢilik özellikleri dikkate alınmaksızın güÑ elde 

ettiğinde, bireyin bir süre sonra gücün nasıl esiri olabileceğini, yani gücün karanlık yönünü 

vurgulayan Zimbardo deneyi (1971), güÑ kullanımının dozu kaÑtığında ne denli yıkıcı sonuÑlar 

doğurabileceğini ispatlayan Ñok önemli deneylerden birisi olarak kabul edilmektedir. Yine bu alanda 

Milgram‘ın ―itaat‖ deneyi de (1961) bizlere, insanların nereye kadar, hatta baĢkalarına fiziksel acı 

veriyor olduğunu düĢünmesine rağmen, otoriteye itaat edebildiğini gösteren diğer bilinen deneyler 

arasındadır.  

Liderlik literatüründe benzer kavramlara iliĢkin (toksik liderlik, yıkıcı liderlik vb.) ölÑekler 

kullanılmaktadır. Ancak yöneticilerin/liderlerin iĢ yaĢamında Hubris sendromu  yaĢadığını ölÑen 

ÑalıĢmaların Ñok kısıtlı olduğunu söylemek mümkündür. Érneğin, Owen‘ın yine araĢtırmacı olarak yer 

aldığı bir makalede (Claxton vd., 2015) hubristik liderliğin siyasette, askeri kurumlarda ve iĢ 

dünyasında bireysel ve örgütsel düzeylerde  ÑalıĢıldığı, ancak araĢtırmacıların kibiri (hubris) kiĢilik 

bozukluğuyla uyumlu olarak tanımlarken, duygusal ve biliĢsel yönlerinin büyük ölÑüde gözden 

kaÑırıldığı dile getirilmektedir. Hubris sendromu belirtilerini ortaya koyan ÑalıĢmalara bakıldığında ise 

ÑıkıĢ noktası itibariyle siyaset  alanındaki lider davranıĢları bağlamında ele alındığı anlaĢılmaktadır.   

Bu ÑalıĢma ise a) Hubris sendromu güÑ zehirlenmesi (power poisoning) olarak kavramlaĢtırılabilir mi 

ve b) bu kavram örgütlerde yönetici/liderlik davranıĢları ve ÑalıĢanlara etkisi bağlamında örgütsel 

sonuÑlarla (verimlilik, motivasyon, iĢ tatmini, örgütsel bağlılık,  vb.) iliĢkilendirilip ölÑülebilir mi, 

Ģeklinde iki soruyu gündeme getirmeyi amaÑlamaktadır. GüÑ zehirlenmesinin veya Hubris 

sendromunun Y/O alanında liderlik konusunda yapılacak araĢtırmalarda, liderin güÑ kaynakları 

kullanımı (ki ölÑme aracı olarak yaygın kullanılmaktadır) ile iliĢkilendirilmesi durumunda, özellikle 

de zorlayıcı güç ve karizmatik güÑ boyutlarıyla birlikte ele alınması halinde anlamlı bulgular ve 

sonuÑlar ortaya Ñıkabileceği düĢünülmektedir.    
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BĠST100'DE ĠMALAT SEKTÖRÜNDE ĠġLEM GÖREN ġĠRKETLERĠN HALKA 
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Özet:  

Bu ÑalıĢma ile Türkiye‘deki Ģirketlerin halka aÑıklık oranı ile finansal performansları arasındaki iliĢkinin tespit 

edilmesi amaÑlanmıĢtır. Bu bağlamda, 2016 yılında Borsa Ġstanbul BĠST100 Endeksi‘nde yer alan ve imalat 

sektöründe iĢlem gören Ģirketler ÑalıĢma kapsamına dahil edilmiĢtir. Bağımlı değiĢkenler aktif karlılığı, özkaynak 

karlılığı, fiyat kazanÑ oranı ve Tobin q oranı, bağımsız değiĢken fiili dolaĢımdaki pay oranı, kontrol değiĢkenleri 

ise kaldıraÑ oranı, Ģirket büyüklüğü olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: finansal performans, mülkiyet yapısı, fiili dolaĢımdaki pay oranı, halka açıklık oranı 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FREE FLOAT RATIO AND FINANCIAL 

PERFORMANCE OF MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN BIST100 

Abstract:. 

The aim of the study is to determine the relationship between free float ratio and financial performance of 

companies in Turkey. In this context, the manufacturing companies listed on the Borsa Istanbul BIST100 Index in 

2016 are included in the scope of the study. Dependent variables are assigned as ROA, ROE, P/E ratio and 

Tobin‘s q ratio; where independent variable is free float ratio. Control variables are leverage ratio and company 
size. 

Keywords: financial performance, ownership structure, free float ratio 

 

 

 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

Değer maksimizasyonunu amaÑlayan Ģirketler iÑin finansal performanslarını etkileyen 

değiĢkenlerin ortaya konulması büyük önem taĢımaktadır. Bu değiĢkenlerin tespiti 

iĢletmelerin performanslarının yönü hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Mülkiyet 

yapısını Ģekillendiren etmenlerden birisi olan ve yatırımcılara Ģirketlerin mülkiyet yapısı 

hakkında bilgi veren halka aÑıklık oranının Ģirketin finansal performansı üzerindeki etkisi ve 

bu etkinin yönünün bilinmesi gerekmektedir. Mevzuatta halka aÑıklık oranı yerine fiili 

dolaĢımdaki pay oranı kullanılmaktadır. 

Fiili dolaĢımdaki pay oranı, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun 23.07.2010 tarih ve 21/655 sayılı 

Kurul Kararı ile Borsa Ġstanbul hisse senetleri piyasalarında payları iĢlem gören Ģirketlerin 

halka aÑıklık oranlarını gösterir bir kavram olarak tanımlanmıĢtır. Merkezi Kayıt KuruluĢu 

tarafından hesaplanarak ilan edilen bu oran, Ģirketin mülkiyet yapısı hakkında bilgi 

vermektedir.  

Mülkiyet yapısı iki boyutta tanımlanmaktadır: mülkiyet yoğunluğu ve mülkiyet karması. 

Mülkiyet yoğunluğu, Ñoğunluk hissedarın sahip olduğu hisselerin yüzdesine karĢılık 

gelmekte iken; mülkiyet karması büyük pay sahibinin kimliğiyle ilgilidir (Gürsoy ve 

Aydoğan: 2002).  

Halka aÑıklık oranı yüksek olan bir iĢletmenin mülkiyet yoğunluğunun düĢük olması 

beklenmektedir. Bu durumda Ģirket yönetiminin profesyonel yöneticiler tarafından 

gerÑekleĢtirildiğini kabul edersek, Ģirket varlık ve özkaynaklarının daha verimli yönetilmekte 
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olduğu söylenebilecektir. Diğer taraftan, pay sahibi olmayan profesyonel yöneticilerin 

Ģirketin piyasa değerini yükseltmeyi (Tobin q) amaÑlamayacakları sonucuna 

ulaĢılabilmektedir (Bayrakdaroğlu: 2010). 

Yöntem 

Hisse senetleri Borsa Ġstanbul BĠST100 Endeksi‘nde yer alan ve imalat sektöründe iĢlem 

gören Ģirketlerin 2016 yılına ait yatay kesit verileri kullanılarak Ģirketlerin halka aÑıklık oranı 

ile finansal performansları arasındaki iliĢki incelenmektedir. Bu amaÑla, fiili dolaĢımdaki 

pay oranı (Æam:2016) bağımsız değiĢken olarak belirlenmiĢtir. Bağımlı değiĢkenler finansal 

performans göstergelerinden (Aksoy ve BozkuĢ:2010) oluĢmaktadır. Bu göstergeler, 

sırasıyla, aktif karlılığı (Gürsoy ve Aydoğan:2002; Bhagat ve Bolton:2008; Acaravcı 

vd.:2015; Doğan ve Topal:2015; Æam:2016 ), özkaynak karlılığı (Acaravcı vd.:2015; Doğan 
ve Topal:2015; Æam:2016), fiyat kazanÑ oranı (Hong-feil vd.:2006; Alper ve GüvenÑer:2006 

) ve Tobin q oranı (Acaravcı vd.:2015; Doğan ve Topal:2015) olarak belirlenmiĢtir. Modelin 

bağımsız değiĢkenlerinden ikinci grup olan kontrol değiĢkenleri ise kaldıraÑ oranı 

(Acaravcı:2015; Æam:2016), Ģirket büyüklüğü (Acaravcı:2015; ) değiĢkenleridir.  

Tablo-1: Bağımlı ve Bağımsız DeğiĢkenler 

Bağımlı DeğiĢkenler    

Tobin q (TQ) (Toplam Aktif+Piyasa Değeri-Ézkaynaklar)/ Toplam Aktif 

Varlık Karlılığı (ROA9 Dönem Net Karı / Toplam Aktif 

Ézkaynak Karlılığı (ROE) Dönem Net Karı / Ézkaynaklar 

Fiyat KazanÑ Oranı (P/E) Piyasa Değeri / Defter Değeri 

Bağımsız DeğiĢkenler    

Halka AÑıklık Oranı (FFR) Fiili DolaĢımdaki Payların Oranı 

ġirket Büyüklüğü (S) Toplam Aktiflerin Logaritması  

KaldıraÑ Oranı (L) Toplam BorÑ / Toplam Aktif  

 

ġirketlerin halka aÑıklık oranı ile finansal performansları arasındaki iliĢkiyi test etmek 

amacıyla H1 hipotezi kurulmuĢtur. 

H1: Halka aÑıklık oranı arttıkÑa finansal performans artar. 

SeÑilen finansal performans göstergelerinin her birisi iÑin ayrı ayrı oluĢturulan ve yatay kesit 

verilere uygulanacak olan istatistiksel modeller ise aĢağıdaki gibidir: 

                          

                           

                           

                           

    𝑟  𝑡 𝑠𝑎  𝑠  

Her bir performans göstergesi iÑin ayrı ayrı uygulama yapıldıktan sonra, bir bütün olarak tek 

bir model ile ayrıca analiz yapılacaktır. ÆalıĢma kapsamında analiz edilen Ģirketlere ait 

finansal veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu‘ndan elde edilmiĢtir. 

Bulgular ve TartıĢma 

Berle ve Means (1932)‘in mülkiyet yapısı ve karlılık arasındaki iliĢkiyi incelemesi ile 

literatürde mülkiyet yapısı ile finansal performans arasındaki iliĢkiyi tespit etmeye yönelik 

ÑalıĢmalar yer almaya baĢlamıĢtır. Literatürde yapılan benzer ÑalıĢmaların analiz sonuÑları, 
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Ģirketlerin finansal performans göstergeleri ve halka aÑıklık oranları (FFR) arasında ÑeĢitli 

önem düzeylerinde anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Ģirketlerin 

performanslarının, kaldıraÑ ile firma büyüklüğünden olumlu yönde etkilendiği sonucuna da 

ulaĢıldığı anlaĢılmaktadır. 

Bunlardan Türkiye‘de literatüre katkı sağlayan Bayrakdaroğlu (2010), Konak ve Kendirli 

(2015), Aytekin ve ĠbiĢ (2014) ve Æam (2015) ÑalıĢmalarında finansal performans ile 

mülkiyet yapısı arasında negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢki tespit etmiĢlerdir.  

ÆalıĢmamızda finansal performans göstergelerinden birisi olan fiyat kazanÑ oranı (P/E) da 

bağımlı değiĢkenlere dahil edilerek, Ģirketlerin halka aÑıklık oranı ile finansal performansları 

arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığının Ñok değiĢkenli istatistiksel yöntemler ile test 

edilmesi amaÑlanmıĢtır.  

Sonuç ve Öneriler  

Sonraki ÑalıĢmalarda halka aÑıklık oranının yanı sıra hem mülkiyet yoğunluğunun tüm 

yönleriyle hem de mülkiyet karmasının araĢtırma kapsamına dahil edilmesinin kurulacak 

modelin finansal performansı aÑıklama gücünü artıracağına inanılmaktadır. 
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ÖZET 

Türkiye‘de perakendecilik sektörü son yıllarda özelliklede son on yıl iÑerisinde hızlı bir büyüme göstermiĢtir. Bu 

büyümenin önemli bir özelliği de süreklilik arz etmesidir. Perakendecilik sektörünün büyümesinde birÑok faktör 

etkili olmuĢ ve olmaktadır. Bunlar ürün standartlaĢması, globalleĢme, tüketici zevk ve tercihleri, ölÑek 

ekonomileri ve artan ĢehirleĢme oranı, finansal yenilikler gibi sıralanabilir. 

Bu ÑalıĢmada Borsa Ġstanbul‘da perakendecilik gıda endeksinde yer alan hisse senetleri iĢlem gören gıda 

Ģirketlerinin TOPSĠS Yöntemi ile finansal performansları değerlendirilmiĢtir. Borsa Ġstanbul‘da perakende gıda 

endeksinde 5 Ģirket bulunmaktadır. Bu 5 Ģirkete ek olarak KIPA Aġ ‗de araĢtırmaya dÍhil edilmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Borsa Ġstanbul, Perakendecilik Sektörü, TOPSIS Yöntemi 

EVALUATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANIES IN 

THE RETAIL SECTOR WHICH STOCKS ARE TRADED ON THE BORSA 

ISTANBUL WITH TOPSIS METHOD 

ABSTRACT 

The retail sector in Turkey has shown a rapid growth in recent years, especially in the last decade. An important 

feature of this growth is its continuity. Many factors have been and are influential in the growth of the retailing 

sector. These can be listed as product standardization, globalization, consumer pleasure and preferences, scale 

economies and increasing urbanization rate, financial innovations.  

In this study, the financial performance of the food companies traded in the retailing food index in Borsa Istanbul 

was evaluated with the TOPSIS method. Borsa Istanbul has 5 companies in the retail food index. In addition to 

these 5 companies, KIPA Aġ has been involved in the research.  

Keywords: Borsa Istanbul, Retail Sector, TOPSIS Method 

 

1.GĠRĠġ 

Türkiye‘de gıda sektöründeki perakendeciği yerel, ülke bazında, uluslararası olmak üzere 

değerlendirmek mümkündür. Yerel ve ulusal düzeydeki, perakendeci Ģirketler iĢletme sayılarını 

giderek artırmıĢlardır. Bunun nedeni hiÑ kuĢkusuz artan rekabet, piyasadaki payını korumak ve de 

artırmak iÑin ölÑek ekonomilerinden yararlanmaktır.  

Bu bakımdan sektör iÑinde satın almalar, yabancı ortaklıklar, alt markalar oluĢturmak (iskontolu 

mağazalar) sıkÑa gündeme gelmektedir.  

2.TÜRKĠYE’DEKĠ PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜ  

Sektörün büyüme trendi iÑinde olmasının nedenlerinin baĢında inĢaat sektöründeki özelliklede 

alıĢveriĢ merkezlerinin sayısındaki artıĢtır. Hemen hemen her alıĢveriĢ merkezinde gıda 

perakendecilik iĢletmesinin hipermarket Ģeklinde bulunmasıdır.  
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Türk perakende sektörü özellikle alıĢveriĢ merkezi yatırımlarıyla birlikte büyüme trendi iÑine 

girmiĢtir. Bu trend gıdadan elektroniğe, mobilyadan hazır giyime sürmüĢtür. GeliĢen piyasa yabancı 

yatırımcılarında Türkiye‘ye gelmesini sağlamıĢtır. Türk perakende sektöründe en büyük pay ise 

toplam satıĢların yaklaĢık yarısını oluĢturan gıda perakendecilerine aittir. (Ézgüven, 2011:153)  

Piyasada önemli paya sahip Ģirketlere bakıldığında hem üretici hem de dağıtıcı konumda oldukları 

görülebilir. Érneğin; Yıldız Holding(Êlker) Grubu, ġok Mağazalar Zinciri ile yahut toptan 

konumunda Bizim Mağazalar Zinciriyle, Anadolu Efes Alkollü ve Alkolsüz ĠÑecekler Êretici olarak, 

Migros ve Kipa Mağazalar Zinciriyle ve BĠM markasıyla iskontolu mağazacılıkla BirleĢik Mağazalar 

pazarda önemli konumdadır.  

3.ARAġTIRMANIN AMACI 

Bu ÑalıĢmada amaÑ, BIST‘te hisse senetleri iĢlem gören Gıda Perakendeci ġirketlerin Finansal 

Performanslarını değerlendirmesinde finansal oranlar kullanılarak ulaĢılan sonuÑlardan karar 

Matrisleri Ñıkarmak suretiyle Ģirketler arasında benzerlikleri ve farklılıkları tespit ederek sıralama 

yapmaktır.  

3.1.AraĢtırmanın Yöntemi  

Bu ÑalıĢmada hisse senetleri BIST‘te iĢlem gören gıda perakendecilik sektörüne ait 6 adet Ģirketin 

2012 – 2016 yıllarına iliĢkin kamu aydınlatma platformunda (KAP) yayınlanan finansal tabloları 

kullanılarak elde edilen rasyolar yardımıyla ve Ñok amaÑlı karar verme yöntemlerinden birisi olan 

TOPSĠS (Technique for order preference by similarity to ideal solution) yöntemi kullanılarak 6 

aĢamalı karar matrisleri kullanılarak oluĢturulmuĢtur.  

3.1.1.AraĢtırmada Kullanılan Finansal Oranlar  

Bir iĢletmenin ticari faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri finansal oranlar 

tekniğidir. Bu analiz tekniğinde, finansal tablolardaki kalemler arasındaki anlamlı iliĢkiler, birbirinin 

yüzdesi veya birkaÑ katı olarak belirtilmektedir. ―Rasyo yöntemi ile analiz‖ biÑiminde adlandırılan bu 

yöntemde, hesap veya hesap grupları arasında matematiksel iliĢkiler kurulmak suretiyle, iĢletmenin; 

ekonomik ve mali yapısı ile karlılık, ÑalıĢma durumu hakkında bir yargıya ulaĢılmaya ÑalıĢılmaktadır. 

(Akdoğan ve Tenker, 2007:640)  

3.1.2.AraĢtırmanın Veri Seti 

AraĢtırmanın veri seti Türkiye‘de Gıda Perakendecilik sektöründe faaliyet gösterip ve Borsa 

Ġstanbul‘da hisse senetleri iĢlem gören tablo 1‘de gösterilen 6 Ģirkete ait finansal tablolardan elde 

edilen finansal oranlardan oluĢmaktadır. 

Tablo 1 - BIST‘te ĠĢlem Gören Gıda Perakende Sektörü ġirketleri 

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. ADESE 

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. BIZIM 

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. CRFSA 

KİPA TİCARET A.Ş. KIPA 

MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS 

 

Bu ÑalıĢmada, likidite rasyolarından (iĢletmenin sürekliliğini test eden) cari oran, asit test oranı ve 

nakit oran alınmıĢtır. Faaliyet ile ilgili olan oranlar ise, stok devir hızı, duran varlık/devamlı sermaye 

oranı, aktif devir hızı oranı kullanılmıĢtır. Karlılık oranlarından ise öz sermaye karlılığı, aktif karlılığı 

ve net kar marjı oranı alınmıĢtır.  

3.2.TOPSĠS YÖNTEMĠ  

TOPSIS (Technique For Order Prefence by Similarity to Ideal Solution) tekniği 1981 yılında Hwang 

ve Yoon K.‘nın ÑalıĢmalarıyla geliĢtirilen yöntem Ñok kriterli karar verme yöntemlerinden en Ñok 

kullanılanlarındandır. Bu teknik Ģirketlerin finansal performanslarının değerlendirilmesinde anlamlı ve 

anlaĢılır sonuÑlar verir. TOPSIS yöntemi pozitif ideal ve negatif ideal Ñözüm sarmalında Ģirket iÑin 
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optimal Ñözümün; pozitif ideal Ñözüme en yakın, negatif ideal Ñözüme en uzak noktasında oluĢacağı 

algısına dayanan bir varsayımdan hareketle geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir. Günümüzde TOPSIS yöntemi, 

finansal oranlar kullanarak elde edilen sonuÑlar doğrultusunda Ģirketlerin değerlendirilmesinde ve 

karĢılaĢtırılmasında yardımcı olur. AĢağıda TOPSIS yönteminin aĢamaları aÑıklanmıĢtır (Dumanoğlu 

ve Ergül, 2010:105-107; Korkmaz ve Uygurtürk, 2012: 103-105). 

Tam metinde TOPSĠS Yönteminin Matrisleri oluĢturulacak 

Literatür AraĢtırmasına yer verilecek 

KaynakÑa zenginleĢtirilecek 

Tablo X – 2012 – 2016 yılları arasında Ģirketlerin yapılan TOPSĠS Uygulamasının G Değerleri 

 2012 Ci* 2013 Ci* 2014 Ci* 2015 Ci
* 

2016 Ci
* 

ADESE 0,531
0 

5 0,610
0 

4 0,6188 5 0,6377 2 0,5689 3 

BIMAS 0,863
5 

1 0,828
6 

1 0,8778 1 0,7766 1 0,7879 1 

BIZIM 0,668
4 

2 0,716
9 

2 0,6940 2 0,6152 3 0,6173 2 

CRFSA 0,533
8 

4 0,603
3 

5 0,6614 4 0,4887 4 0,2259 6 

KIPA 0,086
0 

6 0,166
2 

6 0,0833 6 0,2052 6 0,2997 5 

MGROS 0,609
0 

3 0,620
8 

3 0,6918 3 0,3505 5 0,4024 4 

 

4.SONUÇ  

Bu ÑalıĢmada hisse senetleri BĠST‘te iĢlem gören Gıda Perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren 6 

Ģirketin finansal tabloları kullanılarak oran analizi ve Ñok amaÑlı karar verme yöntemlerinden olan 

TOPSĠS ile söz konusu Ģirketlerin finansal performansları analiz edilmiĢtir.  

Elde edilen sonuÑlara göre BĠMAġ 2012-2016 yılları arasında finansal performans aÑısından birinci 

sıradadır. BĠZĠM Aġ ise finansal performans aÑısından sürekli olarak ikinci sıradadır. 2016 yılında 

üÑüncü sırada olan ADESE Aġ ise 2012 yılında beĢinci, 2013 yılında dördüncü, 2014 yılında beĢinci, 

2015 yılında ise ikinci sıradadır. Bu bakımdan yıllar iÑerisinde yükselen bir trend izlediği 

gözlenmiĢtir. Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Aġ ise finansal performans aÑısından 

2012‘de dördüncü, 2013‘de beĢinci, 2014‘de dördüncü, 2015‘de dördüncü ve 2016‘da altıncı 

sıradadır. Migros Ticaret Aġ ise, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında sürekli olarak altıncı sıradayken 

almıĢ ve 2016 yılında ise beĢinci sıraya yükselmiĢtir.  

KĠPA Aġ‘yi 2017 yılında MĠGROS Ticaret Aġ tarafından satın almıĢtır. Topsis yöntemiyle belirlenen 

karar matrisinde sürekli birinci sırada yer alan BĠM BirleĢik Mağazalar Aġ 31.12.2017 tarihi itibariyle 

en büyük fiyat/kazanÑ oranına sahiptir. ġirketlerin finansal tablolarındaki finansal baĢarısı aynı 

zamanda da Ģirket hisse senetlerinin değer artıĢı Ģeklinde yansımıĢtır.  
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ENTROPĠ TEMELLĠ TOPSIS YÖNTEMĠYLE Ġġ MODELĠNE GÖRE HAVAYOLU 

FĠRMALARININ FĠNANSAL PERFORMANSLARININ ANALĠZĠ 
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Dr.Öğr.Üyesi, Ġskenderun Teknik Üniversitesi, kasim.kiraci@iste.edu.tr 

Mahmut Bakır 

ArĢ. Gör., Anadolu Üniversitesi, mahmutbakir@anadolu.edu.tr 

Özet: Bu çalıĢmada havayolu Ģirketleri, uyguladıkları iĢ modeli esas alınarak finansal performans 

açısından incelenmiĢtir. Bu kapsamda yolcu sayısı bakımından en büyük 10 havayolu Ģirketinin finansal 

performansı 2012-2016 dönemi için Entropi temelli TOPSIS yöntemi kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın sonuçları, 2012-2016 döneminde en iyi finansal performansa sahip havayolu Ģirketlerinin 

Easyjet, Southwest ve Norwegian Ģeklinde sıralandığını göstermektedir. Buna ek olarak elde edilen 

bulgular, en kötü performansa sahip havayollarının Gol Linhas, Airasia Berhad ve Cebu Air Ģeklinde 

sıralandığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: TOPSIS, Finansal Performans, ĠĢ Modeli, Rekabet Stratejisi 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCES OF AIRLINE COMPANIES 

ACCORDING TO BUSINESS MODEL BY ENTROPY BASED TOPSIS METHOD 

Abstract: In this study, the financial performance of airline companies was examined by considering their 

business model. In this context, the financial performance of the top 10 airlines in terms of number of 

passengers was analyzed using Entropy-based TOPSIS method for the period 2012-2016. The results of the 

study shows that during the period 2012-2016 with the best financial performance in the airline listed as 

Easyjet, Southwest and Norwegian. In addition, the findings show that the worst financial performing 

airlines are ranked as Gol Linhas, Airasia Berhad and Cebu Air. 

Keywords: TOPSIS, Financial Performance, Business Model, Competitive Strategy 
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GĠRĠġ 

ĠĢletmeler, piyasadaki konumlarını güÑlendirmek ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla bir takım 

stratejiler izlemektedir. Bu stratejiler; farklılaĢma, maliyet liderliği ve odaklanma Ģeklinde 

sıralanabilir. Maliyet liderliği stratejisi, faaliyet alanlarının tümünde maliyetlerin mümkün olan en 

düĢük seviyede gerÑekleĢmesi yönünde politikaların benimsenmesidir. Porter‘a göre (1980), maliyet 

liderliği stratejisi uygulayan firmalar, güÑlü rakiplere sahip olmalarına rağmen ortalamanın üstünde 

kÍr elde edebilirler. Bu strateji aynı zamanda, girdi fiyatlarında meydana gelen artıĢa karĢı firmalara 

esneklik kazandırmaktadır. 

Havayolu Ģirketleri, yukarıda sıralanan rekabet stratejilerinden hareketle iĢ modelleri geliĢtirmiĢlerdir. 

Buna göre maliyet liderliği stratejisini benimseyen havayolu Ģirketleri, esas itibariyle düĢük maliyetli 

iĢ modeli uygulamaktadırlar
14
. Bu aĢamada havayolu iĢ modelinin tanımlanması önem arz etmektedir. 

Havayolu iĢ modeli, havayolu Ģirketlerinin faaliyet gösterme Ģekli, hitap ettiği müĢteri profili ve 

yaratılan değer/imaj ile yakından ilgili olup ve bu özelliği ile onları diğer havayollarından farklı 

kılmaktadır. ĠĢ modeli aynı zamanda, havayolu Ģirketlerinin kÍr elde etmek ve piyasa değerini 

maksimize etmek amacıyla değer yaratan faaliyetlerde bulunmasıdır.  

DüĢük maliyetli iĢ modeli uygulayan havayolu Ģirketleri
15
, ilk olarak ABD‘de 1970‘ li yıllarda yapılan 

deregülasyonlardan sonra ortaya ÑıkmıĢtır. Havayolu sektöründe yapılan yasal düzenlemeler ve 

serbestleĢmenin etkisiyle bu iĢ modeli zamanla yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır. DüĢük maliyetli iĢ 

modeline sahip havayolları 1990‘ lı yıllarda Avrupa‘da, 2000 yılından sonrada Asya‘da faaliyet 

göstermeye baĢlamıĢtır.  

DüĢük maliyetli havayollarının bir takım belirleyici özellikleri söz konusudur ve bu özellikler, onları 

diğer havayollarından ayırmaktadır. Bunlar, bilet fiyatlarının düĢük olması, doğrudan bilet satıĢı ve 

rezervasyon yapılması (bilet satıĢ ofislerinin olmaması), uÑak kullanım oranı ve kapasitenin yüksek 

olması, ikincil havalimanlarının kullanılması ve benzer yapıda havaaraÑlarının tercih edilmesi 

Ģeklinde sıralanabilir. Havayolu Ģirketlerinin finansal ve operasyonel performansları değerlendirilirken 

uyguladıkları iĢ modelinin önemli ölÑüde etkili olduğu, dolayısıyla kıyaslama yapılırken iĢ modelinin 

dikkate alınması gerektiği düĢünülmektedir.  

Bu ÑalıĢmada, uygulanan rekabet stratejisi ve iĢ modeli dikkate alınarak havayollarının finansal 

performansları analiz edilecektir. Bu kapsamda düĢük maliyetli havayolu Ģirketleri kendi iÑerisinde 

değerlendirilecek ve finansal performanslarına göre karĢılaĢtırılacaktır. Literatürde havayolu 

Ģirketlerinin finansal performansının incelendiği birÑok ÑalıĢma yapılmıĢ olmasına karĢın bu ÑalıĢma 

birkaÑ aÑıdan benzerlerinden farklılaĢmaktadır. Ġlk olarak, diğer ÑalıĢmalardan farklı olarak bu 

ÑalıĢmada havayolu Ģirketleri, benimsedikleri rekabet stratejisi ve uyguladıkları iĢ modeli dikkate 

alınarak analiz edilmiĢtir. Dolayısıyla, benzer faaliyet sürecine ve piyasa değerini maksimize etme 

yöntemine sahip Ģirketler aynı potada değerlendirilmiĢtir. Ġkincisi ise, ÑalıĢmada yıllara göre finansal 

verilerine ulaĢılabilen en büyük düĢük maliyetli havayollarının
16

 analiz edilmesidir.  

DüĢük maliyetli havayollarının finansal performansının 2012-2016 dönemi iÑin analiz edildiği 

ÑalıĢmanın ikinci bölümünde, literatürde yapılan ÑalıĢmalara yer verilecektir. ÊÑüncü bölümde, 

ÑalıĢmada kullanılan yöntemlere hakkında bilgi verilecektir. Dördüncü bölümde, analiz bulgularına ve 

yıllara göre havayollarının finansal performanslarında meydana gelen değiĢime yer verilecektir. 

BeĢinci bölümde ise, elde edilen bulgularının sonuÑları değerlendirilecektir.  

 

LĠTERATÜR ÖZETĠ 

Literatürde TOPSĠS yöntemi kullanılarak iĢletmelerin performansının karĢılaĢtırıldığı birÑok ÑalıĢma 

yapılmıĢtır. Érneğin; Bulgurcu (2013) Türkiye‘de faaliyet gösteren otomotiv firmalarının 

performansını, Gündoğdu (2015), Türkiye‘de 2003-2013 yıllarında kurulan yabancı bankaların 

finansal performanslarını, Yadav vd. (2016), Hindistan‘da faaliyet gösteren petrol ve gaz firmalarının 

finansal performansını, Æam vd. (2015), borsa Ġstanbul‘a (BĠST) kote olmuĢ Ģirketlerin finansal 

performansını, Moradi ve Janatifar (2014), Tahran borsasında bulunan firmaların finansal 

performansını, Uygurtürk ve Korkmaz (2012), ana metal sanayi iĢletmelerinin finansal performansını, 

Yılmaz vd. (2016) ise, gıda maddeleri sanayi sektöründe faaliyet gösteren Ģirketlerin finansal 

performansını TOPSIS yöntemi aracılığıyla incelemiĢlerdir.  

                                                           
14 ĠĢ modeli ve strateji kavramları hakkında ayrıntılı bilgi iÑin bkz (Berk ve Varoğlu, 2013). 
15 ÆalıĢmanın devamında ―düĢük maliyetli havayolları‖ olarak ifade edilecektir. 
16 Analize dÍhil edilen havayolları, 2016 yılı verilerine göre en büyük ilk 20 düĢük maliyetli havayolları iÑerisinden seÑilmiĢtir. 
Buna ek olarak seÑilen havayollarının yolcu sayısı, 15 milyonun üzerindedir. 
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Havayolu Ģirketlerinin finansal performansının incelendiği ÑalıĢmalarınsa sınırlı düzeyde kaldığı 

görülmektedir. Buna göre, GümüĢ ve Bolel (2017) Borsa Ġstanbul‘da faaliyet gösteren iki havayolu 

Ģirketini (Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları) 2010-2015 dönemi iÑin rasyo tekniği 

kullanarak incelemiĢtir. Émürbek ve Kınay (2013), biri Borsa Ġstanbul‘da (BIST) diğeri Frankfurt 

Menkul Kıymetler Borsası‘nda olmak üzere iki havayolu Ģirketini sadece 2012 yılı iÑin TOPSIS 

yöntemi aracılığıyla araĢtırmıĢtır. Barros ve Wanke (2015), Afrika‘da faaliyet gösteren 29 havayolu 

Ģirketinin operasyonel performansını TOPSIS ve Veri Zarflama Analizi yöntemlerini kullanarak 

incelemiĢtir. Wanke vd. (2015) Asya‘da faaliyet gösteren havayolu Ģirketlerinin finansal ve 

operasyonel performansını TOPSIS ve GLMM-MCMC yöntemleri aracılığıyla analiz etmiĢtir. Akgün 

ve Soy Temur (2016), BIST ulaĢtırma endeksine kayıtlı Ģirketleri 2010-2015 dönemi iÑin TOPSIS 

yöntemini kullanarak incelemiĢtir. Feng ve Wang (2000) Tayvan‘da faaliyet gösteren 5 havayolu 

firmasının finansal ve operasyonel performansını TOPSIS yöntemi aracılığıyla incelemiĢtir.  

Yerli alan yazında yapılan ÑalıĢmalar incelendiğinde, analize dÍhil edilen havayolu sayısının oldukÑa 

düĢük düzeyde kaldığı, farklı iĢ modeline sahip havayolu Ģirketlerinin birbiri ile karĢılaĢtırıldığı veya 

farklı faaliyet alanına sahip ulaĢtırma firmalarının birlikte analize tabi tutulduğu görülmektedir. 

Yabancı literatürde ise, iĢ modelli bir ayrım yapılarak havayolu Ģirketlerinin analiz edildiği hiÑbir 

ÑalıĢmaya rastlanılamamıĢtır. Dolayısıyla bu ÑalıĢmanın, havayolu taĢımacılığı sektörüne yönelik 

akademik ÑalıĢmaları tamamlayıcı bir yönü olduğu düĢünülmektedir.  

 

VERĠ SETĠ VE METODOLOJĠ  

Bu ÑalıĢmada, taĢınan yolcu sayısı dikkate alınarak listelenmiĢ, düĢük maliyetli iĢ modeli uygulayan 

havayolu iĢletmelerinin 2012-2016 yıllarını kapsayan 5 yıllık süreÑteki finansal performansları 

değerlendirilmiĢtir. ÆalıĢmada kullanılan finansal oranlar ve finansal performansları değerlendirilen 

havayolu iĢletmeleri aĢağıdaki gibidir.  

Tablo 1. ÆalıĢma ĠÑerisinde Yer Alan Finansal Oranlar ve Havayolu ĠĢletmeleri  

Kısaltma Finansal Oranın Hesaplanması  ICAO Kodu  Havayolu  

CO Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli BorÑlar AXM Airasia Berhad 

MO1 Toplam BorÑlar / Toplam Aktifler  CEB Cebu Air 

MO2 Ézkaynaklar / Toplam Aktifler EZY Easyjet 

MO3 Ézkaynaklar / Toplam BorÑlar GLO Gol Linhas 

MO4 KVYK / Toplam Pasifler JBU Jetblue Airways 

MO5 Duran Varlıklar / Ézkaynaklar NAX Norwegian Air Shuttle 

FO1 Net SatıĢlar / Toplam Aktifler  RYR Ryanair 

FO2 Net SatıĢlar / Ézkaynaklar SWA Southwest Airlines 

KO1 Net Kar / Ézkaynaklar WJA Westjet Airlines 

KO2 Net Kar / Toplam Aktifler PGT Pegasus Airlines 

Havayolu iĢletmelerinin finansal performanslarının ele alındığı bu ÑalıĢmada Ñok kriterli karar verme 

yöntemlerinden Entropi ve TOPSIS yöntemleri bütünleĢik olarak kullanılmıĢtır.  

Entropi Yöntemi  

Literatürde ilk kez R. Clasius tarafından kullanılan Entropi sözcüğü bir sistem iÑerisindeki 

düzensizliğin bir ölÑüsü olarak tanımlanırken, günümüzde enformasyon entropisi teorisi iÑerisinde 

kullanılmaktadır (AkÑakanat vd., 2017: 290). Entropi yönteminin temelinde sistem iÑerisindeki 

bilginin veri kümeleri arasındaki zıtlıkla doğru orantılı olduğu fikri yatmaktadır. Buna göre bir dizide 

yer alan değerlerin karĢıtlığı arttıkÑa buradan sağlanan bilgi de artmaktadır (KonuĢkan & Uygun, 

2014: 1406). 

Ağırlıklandırma iĢleminde kullanılan Entropi yöntemi aĢağıdaki adımlardan oluĢmaktadır (Shemshadi 

vd., 2011: 12162): 

Karar Matrisinin OluĢturulması: Entropi yöntemi uygulamasında ilk olarak eĢitlik (1) yardımıyla 

alternatifler ve değerlendirme kriterlerinin yer aldığı karar matrisi oluĢturulur.  

    [

𝑎  

𝑎  

𝑎  

𝑎  

     
     

𝑎  

𝑎  

       
𝑎  

𝑎   𝑎  

]                                                     (1) 
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Normalize EdilmiĢ Karar Matrisinin OluĢturulması: Bu adımda karar matrisi elemanları standart 

bir değere dönüĢtürülmek üzere normalize edilir.  

𝑟   
   

∑    
 
   

                                                                  (2) 

Entropi Değerlerinin (  ) Elde Edilmesi: Bu adımda kriterlere ait entropi değerleri elde edilir.  

     ∑ 𝑟  
 
      (𝑟  ) (        𝑚    𝑗        𝑛)                     (3) 

Entropi Kriter Ağırlıklarının Elde Edilmesi: Yöntemin son aĢamasında her bir kriter iÑin entropi 

ağırlıkları elde edilir. Elde edilen tüm ağırlık değerlerinin toplamı 1‘e eĢit olmalıdır.  

   
    

∑ (    )
 
   

                                                                (4) 

TOPSIS Yöntemi  

Æok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemi, alternatif arasında en uygun 

seÑeneğin belirlenmesine olanak tanıyan ve bunu yaparken de en uygun seÑeneğin ideal Ñözüme en 

yakın ve negatif ideal Ñözüme en uzak alternatif olduğu fikrine dayanan bir yöntemdir (Ishizaka & 

Nemery, 2013: 215). TOPSIS yöntemi Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliĢtirilmiĢtir ve Technique 

for Order Preference by Similarity to Ideal Solution sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢmaktadır 

(Ézdemir, 2015: 134).  

Toplam 6 adımdan bir Ñözüm sürecini iÑeren TOPSIS yöntemi aĢağıdaki adımlardan oluĢmaktadır 

(Uygurtürk & Korkmaz, 2012: 103-105). 

Karar Matrisinin OluĢturulması: TOPSIS yönteminde diğer karar verme yöntemlerinde olduğu gibi 

öncelikle karar matrisi oluĢturulur.  

    [

𝑎  

𝑎  

𝑎  

𝑎  

     
     

𝑎  

𝑎  

       
𝑎  

𝑎   𝑎  

]                                                      (5) 

Normalize EdilmiĢ Karar Matrisinin OluĢturulması: Bu adımda karar matrisindeki elemanların 0 

ile 1 arasında standart bir değere kavuĢturulması amacıyla normalizasyon iĢlemi uygulanır. 

𝑟   
   

√∑    
  

   

     (        𝑚    𝑗        𝑝)                                (6) 

AğırlıklandırılmıĢ Karar Matrisinin OluĢturulması: Bu adımda normalize değerler kriterlere ait 

ağırlık katsayıları ile Ñarpılırlar.                                                            

    𝑟                                                                      (7) 

Ġdeal (  ) ve Negatif Ġdeal (  ) Çözümlerin Belirlenmesi: Bu aĢamada ağırlıklandırılmıĢ matriste 

her bir sütunda yer alan maksimum ve minimum değerler belirlenir. 

   {(𝑚𝑎       |𝑗   ) (𝑚 𝑛    |𝑗    )}                                       (8) 

   {(𝑚 𝑛      |𝑗   ) (𝑚𝑎     |𝑗    )}                                       (9) 

Alternatifler Arası Mesafe Ölçülerinin Hesaplanması: Ġdeal Ñözüm noktalarının belirlenmesinin 

ardından bu adımda maksimum ve minimum ideal noktalara olan uzaklıklar hesaplanır. 

  
  √∑ (      

 )  
                                                       (10) 

  
  √∑ (      

 )  
                                                       (11) 

Ġdeal Çözüme Göreli Yakınlığın (  
 ) Hesaplanması: Son olarak her bir karar alternatifinin ideal 

Ñözüme göreli yakınlığı hesaplanır. Formüldeki   
  değeri, 0 ≤   

  ≤ 1 aralığında olmalıdır.  

  
  

  
 

  
    

                                                                  (12) 

 

UYGULAMA  
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DüĢük maliyetli iĢ modeli uygulayan havayollarının finansal performanslarının ölÑüldüğü bu 

ÑalıĢmada, ilk olarak ağırlıklandırma iĢlemi iÑin Entropi yöntemi uygulanmıĢtır. Bu doğrultuda 5 

yıllık bir süreÑ baz alındığı iÑin yıllara ait veri kümeleri arasındaki karĢıtlığı ele almak amacıyla 

uygulama her yıl iÑin yenilenmiĢtir. Entropi yöntemiyle yapılan ağırlıklandırma iĢlemine ait sonuÑ 

tablosu Tablo 2‘ de görülmektedir.  

Tablo 2. Yıllara Ait Entropi Kriter Ağırlıkları 

Yıllar CO MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 FO1 FO2 KO1 KO2 

2012 0,1528 0,0448 0,0439 0,1405 0,0775 0,1921 0,0275 0,1555 0,0458 0,1196 

2013  0,1067 0,0863 0,0379 0,1772 0,0879 0,1774 0,0240 0,1851 0,0367 0,0807 

2014 0,1336 0,0737 0,0351 0,1725 0,0753 0,1490 0,0180 0,0925 0,1790 0,0713 

2015 0,1227 0,0792 0,0414 0,1796 0,0308 0,1871 0,0199 0,0863 0,1450 0,1079 

2016 0,1238 0,0699 0,0435 0,1921 0,0724 0,2185 0,0231 0,0863 0,0571 0,1134 

Tablo 2‘ de görüldüğü gibi, havayollarının finansal performanslarını temsil eden oranların bütün 

iÑerisindeki payı yıllara göre değiĢkenlik göstermektedir. Dolayısıyla havayollarının finansal 

performanslarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan TOPSIS uygulamasında ilgili yıllara ait ağırlık 

katsayıları esas alınmıĢtır.  

2012-2016 yılları arasını kapsayan ve düĢük maliyetli havayollarının finansal performans ölÑümünü 

konu alan bu ÑalıĢmada, her bir yıla ait performans değerlendirmesi TOPSIS yöntemi yardımıyla 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. EĢitlik (5-11) iĢlemlerinin yapılmasının ardından havayollarının yıllara göre ideal 

Ñözüme yakınlıkları ve finansal performanslarına ait sıralama tabloları Tablo 3 ve Tablo 4‘ de 

görülmektedir.  

Tablo 3. Alternatiflerin Ġdeal Æözüme Yakınlık (  
 ) Değerleri 

Havayolu  2012 2013 2014 2015 2016 

AXM 0,47185 0,24489 0,38852 0,29607 0,31908 

CEB 0,40785 0,25601 0,38790 0,34395 0,32126 

EZY 0,47332 0,47287 0,56785 0,56129 0,55358 

GLO 0,47543 0,53792 0,39726 0,32980 0,11169 

JBU 0,42821 0,33095 0,46668 0,46740 0,54897 

NAX 0,45591 0,38792 0,47946 0,51833 0,60439 

RYR 0,48284 0,33644 0,47534 0,48604 0,46651 

SWA 0,53645 0,41219 0,54433 0,51600 0,55153 

WJA 0,51401 0,37108 0,44787 0,48404 0,46172 

PGT 0,50919 0,33027 0,46080 0,41255 0,41954 

 

Tablo 4. ÆalıĢma Kapsamına Alınan Havayollarının Performans Sıralaması 

Havayolu  2012 2013 2014 2015 2016 

AXM 7 10 10 10 9 

CEB 10 9 9 8 8 

EZY 6 2 1 1 2 

GLO 5 1 8 9 10 

JBU 9 7 5 6 4 

NAX 8 4 3 2 1 

RYR 4 6 4 4 5 

SWA 1 3 2 3 3 

WJA 2 5 7 5 6 

PGT 3 8 6 7 7 

Tablo 3 ve Tablo 4‘ de görüldüğü gibi alternatiflere ait ideal Ñözüme yakınlık değerleri hesaplanmıĢ 

ve büyükten küÑüğe doğru sıralanarak havayollarının finansal performans sıralaması elde edilmiĢtir. 

Elde edilen sonuÑlar sıralamanın 2012-2016 yılları arasındaki dönemde değiĢikliğe uğradığını 

göstermekle birlikte Easyjet‘ in genel olarak finansal performans bakımından ilk sırada yer aldığı, 

Easyjet‘ i ise Southwest, Norwegian, Westjet ve Ryanair‘ in takip ettiği görülmektedir. 2012-2016 

döneminde finansal performans aÑısından son sıralarda yer alan havayolu Ģirketleri ise Gol Linhas, 

Airasia Berhad ve Cebu Air Ģeklinde sıralanmaktadır. 

Elde edilen bulgulara göre havayollarının performans sıralamasındaki yerlerinin yıllara göre değiĢim 

gösterdiği sonucundan hareketle son olarak TOPSIS yöntemi ile elde edilen performans sıralamasının 
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yıllara göre değiĢiminin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığı incelenmiĢtir. Bu kapsamda Spearman 

sıra korelasyonu kullanılmıĢ olup, aĢağıdaki formül kullanılarak yapılan korelasyon analizine iliĢkin 

sonuÑ tablosu Tablo 5‘ de görülmektedir.  

    
 ∑  

 

 (    )
                                                           (13) 

  = Spearman sıra korelasyonu katsayısı 

𝑛 = Anakütle büyüklüğü 

   = DeğiĢken sıraları arasındaki farkların karesi 

Tablo 5. 2012-2016 Dönemi Performans Sıralamalarının Spearman Sıra Korelasyon Katsayıları 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

2012 1 0,370 0,273 0,2240 0,0300 

2013 
 

1 0,588 0,5390 0,3700 

2014 
  

1 0,939* 0,903* 

2015 
   

1 0,939* 

2016 
    

1 

        * Korelasyon 0,01 anlamlılık düzeyinde önemli (2-yönlü). 

Tablo 5‘ de görüldüğü gibi 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait performans sıralamaları arasında anlamlı 

ve yüksek bir iliĢki bulunmamasına karĢın analizin son üÑ yıllık evresini ifade eden 2014, 2015 ve 

2016 yıllarına ait sıralamaların anlamlı ve yüksek düzeyde pozitif yönlü bir iliĢki iÑerisinde olduğu 

belirlenmiĢtir.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Finansal performans, bir iĢletmenin baĢarısını, baĢka bir deyiĢle, amaÑlarına ulaĢma düzeyini ifade 

etmekle birlikte özellikle ticarileĢme hareketi ile birlikte iĢletmeler aÑısında daha önemli hale 

gelmiĢtir. Bu bağlamda tüm iĢletmeler gibi havayolu iĢletmelerinin sürekliliği ve baĢarısı da finansal 

performansları ile doğru orantılıdır.  

Bu ÑalıĢmada maliyet liderliği stratejisini benimseyen ve düĢük maliyetli havayolu olarak adlandırılan 

dünyanın en fazla yolcu taĢıyan 10 havayolu iĢletmesine ait 2012-2016 dönemi mali tabloları 

kullanılarak, havayollarının finansal performansları analiz edilmiĢtir. Bu kapsamda Entropi ve 

TOPSIS yöntemleri bütünleĢik olarak kullanılmıĢtır.  

ÆalıĢma sonucunda kriterlerin önem katsayıları yıllara göre değiĢkenlik göstermesine karĢın, finansal 

(mali) yapı oranlarından özkaynakların toplam borÑlara oranı (MO3) ve duran varlıkların 

özkaynaklara oranı (MO5) kriterlerinin ön plana Ñıktığı görülmüĢtür. Diğer yandan havayollarının 

performans puanları analiz döneminde dalgalanma gösterse de genel değerlendirme sonucunda 

sırasıyla Easyjet, Southwest ve Norwegian havayollarının en iyi finansal performansa sahip olduğu 

belirlenmiĢtir. Söz konusu dönemde en kötü finansal performansa sahip havayolu Ģirketleri ise Gol 

Linhas, Airasia Berhad ve Cebu Air Ģeklinde sıralanmaktadır. 

ÆalıĢmada son olarak 2012-2016 yıllarına ait performans sıralamasının anlamlı bir değiĢim gösterip 

göstermediği istatistiksel yaklaĢımla ele alınmıĢ, bunun sonucunda 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait 

sıralamaların yüksek düzeyde bir iliĢki iÑerisinde olduğu belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuÑlar itibariyle, 

bütünleĢik yöntemler kullanılarak yapılan bu ÑalıĢmanın örneklemde yer alan havayollarının mevcut 

durumlarını gösterme bakımından pratik bir öneme sahip olmasının yanı sıra ilgili havayollarının ilk 

defa aynı amaÑ doğrultusunda ilgili yöntemlerin kullanıldığı bir örneklemde ele alınması bakımından 

da teorik bir öneme sahip olduğu düĢünülmektedir.  
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FULMER MODELĠNĠN BELĠRLEYĠCĠLERĠ: FĠNANSAL PERFORMANS 

AÇISINDAN BĠR DEĞERLENDĠRME  

SevinÑ GÊLER ÉZÆALIK 
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DoÑ. Dr., Balıkesir Êniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, saytekin@balikesir.edu.tr 

Özet 

Bu ÑalıĢmada finansal performans ile finansal baĢarısızlık arasındaki iliĢki belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. Bu amaÑla 

2009-2016 yılları arasında Borsa Ġstanbul (BIST) TaĢ ve Toprağa Dayalı Sanayi Endeksinde (XTAST) faaliyet 

gösteren 22 iĢletmenin finansal verileri havuzlanmıĢ en küÑük kareler yöntemi (POLS) ile analiz edilmiĢtir. 

Finansal baĢarısızlık ölÑütü olarak finans literatüründe yaygın bir Ģekilde kullanılan Fulmer H-Skoru 

kullanılırken, performans göstergesi olarak aktif kÍrlılığı ve özsermaye kÍrlılığı olan iki farklı model 

oluĢturulmuĢtur. Elde edilen sonuÑlara göre Fulmer H-Skoru ile aktif kÍrlılığı, özsermaye kÍrlılığı ve iĢletme 

büyüklüğü arasında pozitif yönde, PD/DD değeri arasında ise negatif yönde bir iliĢkinin varlığı tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Fulmer Modeli, Finansal BaĢarısızlık, Finansal Performans, Borsa Ġstanbul, TaĢ ve Toprağa 

Dayalı Sanayi Endeksi 

 

DETERMINANTS OF FULMER MODEL: AN EVALUATION OF FINANCIAL 

PERFORMANCE 

 

Abstract 

In this study, we tried to determine the relationship between financial performance and financial failure. For this 

purpose, financial data of 22 firms listed in Borsa Istanbul (BIST) Non-Metal Mineral Product Index (XTAST) 

between 2009-2016 were analyzed by pooled least squares method (POLS). While the Fulmer H-Score, widely 

used in financial literature, is used as a measure of financial failure, two different models have been established as 

performance indicators of ROA (Return on Assets) and ROE (Return on Equity). According to the results, there 

is a positive relationship between ROA, ROE and firm size, and negative relation between M/B (Market to Book) 

value and Fulmer H-Score. 

Keywords: Fulmer Method, Financial Failure, Financial Performance, Borsa Ġstanbul, Non-Metal Mineral 

Product Index 
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GĠRĠġ 

Faaliyetlere iliĢkin nedenler, borÑlanma ve yatırım kararlarına iliĢkin nedenler, dıĢ Ñevreye iliĢkin 

nedenler ve yönetsel nedenlerden dolayı iĢletmelerin finansal yükümlülüklerini güÑlükle yerine 

getirebilmesi veya yerine getirmekten tamamen yoksun olması (ĠÑerli ve Akkaya, 2006:414) Ģeklinde 

tanımlanabilecek finansal baĢarısızlık, finansal sıkıntı ve iflas maliyetlerini de kapsayan daha geniĢ bir 

kavramdır (Ege vd., 2017:120; Selimoğlu ve Orhan, 2015:25). 

Finansal aÑıdan baĢarısız olan iĢletmeler karar süreÑlerinde doğru adımlar atamayacaklarından 

kendilerini baĢarısızlığa iten nedenleri belirlemeye ÑalıĢırlar (Yakut ve Elmas, 2013:263). Bu Ñabalar 

finansal baĢarısızlığın tahmin edilmesine yönelik modeller olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. Bu 

modellerden beklenen fayda ise erken uyarı mekanizması olarak görev yapmalarıdır (Tükenmez vd., 

2012:196). Bu nedenle finansal baĢarısızlık kavramı finans literatüründe uzun yıllardır akademik 

ÑalıĢmalara konu olmaktadır. Finansal baĢarısızlık Ñok değiĢkenli istatistiki modellerin yanısıra 

finansal oranlara dayalı bir takım yöntemlerle de ölÑülebilmektedir. Finansal oranlar kullanılarak 

finansal baĢarısızlığın ölÑülmesine yönelik ilk ÑalıĢma 1966 yılında Beaver tarafından yapılmıĢtır. 

Yine Altman (1968) belirlediği 5 finansal oranla yaptığı Ñoklu ayrım analizi sonucunda iĢletmelerin 

finansal baĢarısını ölÑümlemeye ÑalıĢmıĢtır. Benzer Ģekilde Springate (1978) Ñoklu ayrım analizi ile 

19 finansal orandan 4 finansal oranı seÑmiĢ ve hesapladığı skor ile iĢletmelerin finansal baĢarı 

durumlarını belirlemiĢtir (Büyükarıkan ve Büyükarıkan, 2014:163). Fulmer vd. (1984) yaptıkları 

ÑalıĢmada farklı ağırlıklara sahip 9 ayrı finansal oran ile bir H-Skoru elde etmiĢ ve negatif değerli 

iĢletmeleri finansal aÑıdan baĢarısız olarak kabul etmiĢlerdir. 

Finansal oranlara dayalı baĢarı ölÑüm yöntemleriyle Türkiye sermaye piyasaları iÑin yapılan 

ÑalıĢmalarda Ege vd. (2017) Tobin‘s Q oranını finansal performans göstergesi olarak belirlerken 

Fulmer H-Skoru ise finansal baĢarısızlığı temsil etmiĢtir. Alsu vd. (2017) finansal baĢarısızlık tahmin 

modellerinden Bathory modelini bağımlı değiĢken olarak analize dahil ettikleri ÑalıĢmalarında elde 

ettikleri risk ölÑüsünün bağımsız değiĢkenler tarafından ne derece etkilendiğini tespit etmeye 

ÑalıĢmıĢlardır. Finansal oranlar ile sağlık iĢletmelerinin finansal baĢarısızlık tahminlerini yapmak 

isteyen Civan ve Dayı (2014) analizlerinde Altman Z modeli ve yapay sinir ağlarından 

faydalanmıĢlardır. Altman Z modelinden yararlanılarak yapılan bir baĢka ÑalıĢmada ise Terzi (2011) 

ĠMKB gıda sanayinde faaliyet gösteren firmaların finansal baĢarısızlık riskini belirlemeye yönelik bir 

model oluĢturmaya ÑalıĢmıĢtır. 

Buradan hareketle bu ÑalıĢmada, Türkiye‘de hızla geliĢen bir sektör olan inĢaat ve yapı sektörü 

iĢletmelerinin de yer aldığı Borsa Ġstanbul (BIST) TaĢ ve Toprağa Dayalı Sanayi Endeksinde 

(XTAST), 2009-2016 arasını kapsayan 8 yıllık dönemde sürekli olarak iĢlem gören 22 iĢletmenin 

finansal performansları ile finansal baĢarısızlık durumları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi 

amaÑlanmıĢtır. 

 

VERĠ SETĠ ve YÖNTEM 

ÆalıĢmada, 2009-2016 yılları arasında Borsa Ġstanbul (BIST) TaĢ ve Toprağa Dayalı Sanayi 

Endeksinde (XTAST) faaliyet gösteren 22 iĢletmenin Finnet veri tabanından alınmıĢ finansal 

verilerinden yararlanılmıĢtır. Bu kapsamda finansal baĢarısızlık ölÑümünde kullanılan Fulmer H-

Skoru modelin belirleyici olmuĢtur. ÆalıĢmada finansal performans göstergesi olarak literatürde 

yaygın Ģekilde kullanılan aktif kÍrlılığı ve özsermaye kÍrlılığı esas alınmıĢtır. Aktif kÍrlılığı ve 

özsermaye kÍrlılığı ile birlikte, performansı etkilediği kabul edilen Piyasa Değeri/Defter Değeri ve 

iĢletme büyüklüğü değiĢkenleri de modellemeye dahil edilmiĢtir. Söz konusu değiĢkenlere ait 

hesaplamalar ve modellerdeki gösterim Ģekilleri Tablo 1‘de gösterilmektedir.  
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Tablo1: ÆalıĢmada Kullanılan DeğiĢkenler 

DeğiĢkenler Hesaplama Formülü 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Fulmer  

H-Skoru  

(FHS) 

V1 = DağıtılmamıĢ Karlar/Toplam Varlıklar 

V2 = SatıĢlar/Toplam Varlıklar 

V3 = Vergi Éncesi Kar/Éz Sermaye 

V4 = Nakit/Toplam BorÑlar 

V5 = BorÑlar/Toplam Varlıklar 

V6 = K.V. BorÑlar/Toplam Varlıklar 

V7 = Log Maddi Varlıklar 

V8 = ÆalıĢma Sermayesi/Toplam BorÑlar 

V9 = Log FVÉK/Faiz 

 

H Skoru = 5.528(V1)+0.212(V2)+0.073(V3)+1.270(V4)-

0.120(V5)+2.335(V6)+0.575(V7)+1.083(V8)+0.894(V9)-

6.075 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

Aktif KÍrlılığı 

(ROA) 
Net KÍr/Toplam Aktif 

Ézsermaye 

KÍrlılığı (ROE) 
Net KÍr/Ézsermaye 

Piyasa Değeri/ 

Defter Değeri 

(PD/DD) 

Piyasa Değeri/Defter Değeri 

ĠĢletmenin 

Büyüklüğü 

Ln(Sat) 

Toplam Net SatıĢların Doğal Logaritması 

Tablo 1‘de belirtilen değiĢkenler doğrultusunda modellerin regresyon denklemleri aĢağıdaki 

eĢitliklerdeki gibi gösterilebilir: 

FHSit= α0+ β1itROAit+β2itPD/DDit+ β3itLn(Sat)it + Ԑit  

FHSit= α0+ β1itROEit+β2itPD/DDit+ β3itLn(Sat)it + Ԑit  

 

BULGULAR 

ÆalıĢmada finansal baĢarısızlık göstergesi olan Fulmer H-Skoru ile aktif kÍrlılığı ve özkaynak kÍrlılığı 

arasındaki iliĢkiyi tespit etmek amacıyla panel veri analizi kullanılmıĢtır.  Bilindiği üzere panel veri 

analizlerinde serilerin durağanlık özelliğine sahip olması gerekmektedir. Bu amaÑla Tablo 2, serilerin 

Levin, Lin ve Chu, Im, Pesaran ve Shin, ADF Fisher ve Philips Perron Ki-Kare testlerine göre birim 

kök test sonuÑlarını göstermektedir.  

Elde edilen istatistiki sonuÑlara göre PD/DD değiĢkeni hariÑ tüm serilerin birinci farkları alındığında 

durağan oldukları görülmektedir. Bu nedenle panel regresyon denklemlerinde PD/DD değiĢkeni düzey 

değeri ile, diğer değiĢkenler ise birinci farkları alınmıĢ değerleri ile hesaplamaya dahil edilmiĢtir.  

 

 

Tablo 2: Birim Kök Testi SonuÑları 

 
DeğiĢkenler 

Levin, Lin 

ve Chu 

Im, Pesaran 

ve Shin W 

ADF Fisher 

Ki-Kare 

PP Fisher 

Ki-Kare 

Düzey 

Sabit 

ROA -5.7665*** -0.9823 55.6418 58.3882* 

ROE 1.0953 1.1385 36.3297 75.0244*** 

PD/DD -10.4431*** -1.5122* 57.3971* 98.8088*** 

Ln(Sat) -5.3968*** 1.0700 37.1060 91.2282*** 

FHS -4.0819*** 0.0718 43.8611 112.038*** 

1. Fark 

Sabit 

ROA -21.2156*** -2.5133*** 69.4402*** 124.387*** 

ROE -8.0260*** -2.5782*** 74.7418*** 156.538*** 

PD/DD -8.4853*** -0.3183 46.1485 245.879*** 

Ln(Sat) -549.560*** -68.1974*** 85.7479*** 93.2981*** 

FHS -9.7507*** -1.8583** 64.6764** 161.710*** 
Not: *** %1, ** %5, * %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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Panel verilerde kullanılan modeller genellikle verilerin birleĢimini gösteren havuzlanmıĢ en küÑük 

kareler modeli (POLS), sabit etkiler modeli (FE) ve rassal etkiler modeli (RE)‘dir (Baltagi, 2005). Bu 

ÑalıĢmada havuzlanmıĢ en küÑük kareler modeli (POLS) kullanılmıĢtır. POLS modeli aĢağıdaki 

denklemde gibi gösterilebilir (NargeleÑekenler, 2011: 168): 

yit = α + xit β + Ԑit  i =1,……., N  

   t= 1,……., T 

Yukarıdaki denklemde i birimleri, T ise zamanı; yit, bağımlı değiĢkeni; xit ise bağımsız değiĢkenleri 

göstermektedir. 

Tablo 3, Fulmer H-Skoru ile ROA değiĢkeni arasındaki regresyon analizi sonuÑlarını göstermektedir. 

Elde edilen sonuÑlara göre Fulmer H-Skoru ile ROA ve iĢletme büyüklüğü arasında pozitif yönde, 

PD/DD arasında ise negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Durbin-Watson 

istatistiğinin 2‘nin üzerinde olması otokorelasyon sorunun olmadığını göstermektedir.  

 

Tablo 3: ROA Bağımsız DeğiĢkenine Göre Regresyon SonuÑları 

DeğiĢken Katsayı Standart Hata t-istatistiği P değeri 

ROA 0.028865 0.015081 1.913978 0.0575* 

Ln(Sat) 0.289484 0.134434 2.153344 0.0329** 

PD/DD -0.157308 0.030807 -5.106199 0.0000*** 

R- Kare 0.121445    

DüzeltilmiĢ R-Kare 0.109809    

Durbin-Watson  2.125743    
Not: *** %1, ** %5, * %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

Tablo 4, Fulmer H-Skoru ile ROE değiĢkeni arasındaki regresyon analizi sonuÑlarını göstermektedir. 

Elde edilen sonuÑlara göre Fulmer H-Skoru ile ROE ve iĢletme büyüklüğü arasında pozitif yönde, 

PD/DD arasında ise negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Durbin-Watson 

istatistiğinin 2‘nin üzerinde olması otokorelasyon sorunun olmadığını göstermektedir. 

 

 

 

Tablo 4: ROE Bağımsız DeğiĢkenine Göre Regresyon SonuÑları 

DeğiĢken Katsayı Standart Hata t-istatistiği P değeri 

ROE 0.016601 0.009063 1.831783 0.0690* 

Ln(Sat) 0.288690 0.134675 2.143614 0.0337** 

PD/DD -0.158482 0.030841 -5.138675 0.0000*** 

R- Kare 0.119693    

DüzeltilmiĢ R-Kare 0.108033    

Durbin-Watson  2.089426    
Not: *** %1, ** %5, * %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢmada 2009-2016 yılları arasında Borsa Ġstanbul (BIST) TaĢ ve Toprağa Dayalı Sanayi 

Endeksinde (XTAST) iĢlem gören 22 iĢletmenin finansal verileri kullanılarak finansal baĢarısızlık ile 

finansal performansları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Bu amaÑla analizde finansal baĢarısızlık 

göstergesi olarak Fulmer H-Skoru, performans göstergesi olarak aktif kÍrlılığı ve özkaynak kÍrlılığı 

değiĢkenleri iki farklı model yardımıyla havuzlanmıĢ en küÑük kareler modeli (POLS) ile analiz 

edilmiĢtir. Modellere ayrıca finansal baĢarısızlığı etkilediği varsayılan PD/DD ve iĢletme büyüklüğü 

değiĢkenleri de dahil edilmiĢtir.  

Elde edilen sonuÑlara göre ROA‘da meydana gelen bir birimlik artıĢ, Fulmer H-Skorunda 0,029 

birimlik artıĢa neden olmaktadır. Ayni Ģekilde iĢletme büyüklüğünün bir birim artması, H-Skorunu 

0,29 birim artırmaktadır. PD/DD ile H-Skoru arasında negatif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

PD/DD‘nin bir birim artması, H-Skorunu 0,16 birim azaltmaktadır. 

Ġkinci modelde de benzer sonuÑlar elde edilmiĢtir. ROE‘de meydana gelen bir birimlik artıĢ, Fulmer 

H-Skorunda 0,017 birimlik artıĢa neden olmaktadır. Aynı Ģekilde iĢletme büyüklüğünün bir birim 

artması, H-Skorunu 0,29 birim artırmaktadır. PD/DD ile H-Skoru arısında negatif yönlü bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. PD/DD‘nin bir birim artması, H-Skorunu 0,16 birim azaltmaktadır. 
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MATERYALĠST DEĞERLERĠN ÇEVRE DOSTU ÜRÜN TERCĠHLERĠNE ETKĠSĠ: 

GENÇ TÜKETĠCĠLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

Nuray GĠRGĠNER 

Prof. Dr., EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi - ĠĢletme Bölümü, ngirginer@gmail.com 

Hazal DUMAN 

Doktora Öğrencisi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi - ĠĢletme Bölümü, hazalduman3@gmail.com 

Bu ÑalıĢmanın amacı, genÑ tüketicilerin sahip olduğu materyalist değerleri boyutlandırmak ve bu 

boyutları Ñevre dostu ürün tercihleri bakımından incelemektir. AraĢtırmanın verileri EskiĢehir‘de 

bulunan bir devlet üniversitesinin 257 lisans öğrencisinden yüz yüze anket tekniği uygulanarak 

toplanmıĢtır. Elde edilen verilere uygulanan AÑıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda öğrencilerin 

materyalist değerleri 4 boyutta toplanmıĢtır. Materyalist değer boyutlarının Ñevre dostu ürün 

tercihlerine göre incelenmesinde istatistiksel karĢılaĢtırma analizleri (bağımsız örneklem t testi, 

ANOVA) kullanılmıĢtır. Analiz sonucunda; materyalist değerlerin genÑ tüketicilerin Ñevre dostu ürün 

tercihlerini olumsuz yönde etkilediği ortaya Ñıkarken sade yaĢam değerlerini benimseyen tüketicilerin 

Ñevre dostu ürün tüketimine daha fazla önem verdiği ortaya ÑıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Æevre Dostu Êrün, Æevresel DavranıĢ, Æevre Dostu Tüketim, Materyalizm, 

Materyalist Eğilimler 

EFFECTS OF MATERIALIST VALUES ON ENVIRONMENT-FRIENDLY 

PRODUCT PREFERENCES: A RESEARCH ON YOUNG CONSUMERS 

Aim of the this study is to determine the effect of materialist values possessed by young consumers on 

environment-friendly product preferences. The face to face survey is applied to 257 undergraduate 

students studying at a government university in Eskisehir. As a result of the Explanatory Factor 

Analysis (AFA) made in the direction of the obtained data, the materialistic values of the students 

were collected in 4 dimensions. Comparative analysis (independent samples t-test, ANOVA) was used 

to compare materialist value dimensions with environmental-friendly product preferences. As a result 

of analysis; It has become clear that materialist values have affected the preferences of 

environmentally friendly products of young consumers, while consumers who have adopted simple 

life values have given more importance to consumption of environmentally friendly products. 

Keywords: Enviroment-Friendly Product, Environmental Behaviour, Environment-Friendly 

Consumption, Materialism, Materialist Tendencies 

 

1.GĠRĠġ 

Ġnsanoğlunun Ñevreyle iliĢkisi geÑmiĢten günümüze kadar farklı evreler geÑirmiĢtir. Endüstri 

devrimi, bu konuda baĢlangıÑ noktası olmuĢtur: Endüstri devrimi öncesi insanlar ihtiyaÑ 

kavramını dikkate alarak tüketim alıĢkanlıklarını Ñevrenin kıt kaynakları doğrultusunda 

karĢılamıĢtır. Buna karĢın endüstri devrimi, ĢehirleĢme ve teknolojinin beraberinde getirdiği 

yeni toplumsal değerler ihtiyaÑ-istek unsurlarını birbirine bütünleĢtirirken, insanoğlunun 

Ñevre ile iliĢkisini devamlı bir tüketim davranıĢına odaklamıĢtır.  

Endüstri devrimi sonrasında ortaya Ñıkan tüketim toplumunda insanoğlunun Ñevreye verdiği 

zarara dikkat Ñekmek ve Ñevre bilincini arttırmak amacıyla 1970‘li yıllarda doğan yeĢil 

pazarlama anlayıĢı; bir ürünün üretiminden tüketim sonrası elden Ñıkarma evresine kadar 

geÑen süreÑte Ñevrenin önemini vurgulayarak bilinÑli bir tüketim döngüsü yaratmayı 

amaÑlamaktadır. Æevreciliği esas alan yeĢil pazarlama,  sadece örgütsel yapıları değil 

doğrudan tüketicilerin Ñevreci davranıĢlarını da kapsamaktadır. Bu bağlamda Ñevre dostu 

ürün tüketimini arttırmayı amaÑlayan yeĢil pazarlama anlayıĢı, tüketicilerin bireysel olarak 

Ñevreci davranıĢlar sergilemesine imkÍn sağlamaktadır.  

Günümüzde bilinÑsiz tüketimin yol aÑtığı Ñevresel problemler her ne kadar insanların 

dikkatini Ñekse de birer tüketici olarak bireyin tüketimini etkileyen farklı değerler 

bulunmaktadır. Bireylerin/tüketicilerin sahip oldukları bu değerler, bilinÑli bir tüketiciyi 

bilinÑsiz bir tüketime, bilinÑsiz bir tüketiciyi bilinÑli bir tüketime iten bir güÑ konumundadır. 

Bir diğer değiĢle, değerler bir yandan kiĢiliğimizi etkilerken bir yandan da tüketim 
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davranıĢlarımıza da etkide bulunur (OdabaĢı ve Gülfidan, 2016, 211). Bu kapsamda, 

ÑalıĢmada bir ―değer‖ olarak materyalizm (Richins vd., 1992; Richins, 1994; Holt, 1995; 

Browne, 1997) olgusunun, yeĢil tüketici davranıĢını yansıtan Ñevre dostu ürün tercihine 

etkisi ele alınmıĢtır.  

Yabancı literatürde materyalizm ve Ñevre baĢlıkları 2000‘li yıllarda incelenmeye 

baĢlanmıĢtır: Kilbourne vd. (2008) materyalist değerlerin Ñevresel kaygı, Ñevresel davranıĢ 

ve Ñevre duyarlılığı arasındaki iliĢkiye yönelik ÑalıĢmalarında, materyalizm ile Ñevresel 

kaygı arasında belirledikleri negatif iliĢkinin, Ñevresel davranıĢ ve Ñevre duyarlılığını pozitif 

yönlü etkilediğini belirtmiĢlerdir. Benzer Ģekilde Hurst vd. (2013) tarafından meta analiz 

kullanılarak gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada, materyalizmin Ñevresel tutum ve davranıĢlara negatif 

etkisi olduğu ve materyalist kiĢilerin Ñevreyi korumak iÑin kendi davranıĢlarını 

değiĢtirmeleri gerektiğine daha az inandıklarını belirtmiĢlerdir. Strizhakova ve Coulter 

(2013) tarafından BRIC ve geliĢmiĢ ülkeler üzerinde gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada ise 

materyalist değerlerin Ñevre dostu ürün kullanma eğilimini arttırdığı, sürecin toplumsal 

değerlerden etkilendiğini ve materyalist değerlere sahip kiĢilerin Ñevre dostu ürünlere fazla 

ödeme yapmaya materyalist değerleri düĢük olan kiĢilere kıyasla daha fazla gönüllü 

olduklarını belirtmiĢtir.  

Yerli literatürde ise, materyalizm (Quadir, 2012; Aslay vd., 2013; Bilgen, 2014; Bozyiğit, 

2015)  ve Ñevre dostu ürün tercihini (Æabuk vd., 2008;  Yılmaz vd., 2009; Yılmaz ve Arslan, 

2011; Duru ve ġua, 2013; Yücel ve EkmekÑiler, 2014) ayrı baĢlıklar halinde ele alan ÑalıĢma 

sayısı fazla olmasına karĢın materyalist değerlerin Ñevre dostu ürün tercihine yönelik 

etkilerini doğrudan ele alan bir ÑalıĢma bulunmamaktadır. Literatürdeki bu boĢluktan 

hareketle, ÑalıĢmanın amacı tüketicilerin sahip olduğu materyalist değerlerin, Ñevre dostu 

ürün kullanımına yönelik etkilerinin belirlenmesidir. GenÑ neslin materyalist değerleriyle 

Ñevreci ürün tercihleri arasındaki iliĢkinin belirlenmesi, bu bireylerin geleceğin tüketim 

toplumunu oluĢturacak olmaları nedeniyle önemlidir. Bu amaÑ doğrultusunda bir devlet 

üniversitesindeki öğrencilerden Basit Tesadüfi Érnekleme Tekniği (BTÉT) ile seÑilen 257 

öğrenci üzerinde gerÑekleĢtirilen ÑalıĢma sonucunda, öğrencilerin materyalist değerleri 

boyutlandırılmıĢ ve karĢılaĢtırma analizleriyle bu değerlerin Ñevre dostu ürün kullanımına 

yönelik etkileri belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır.   

2.YÖNTEM 

Tüketicilerin sahip olduğu materyalist değerleri boyutlandırmak ve elde edilen bu boyutların 

Ñevre dostu ürün tüketiminde yarattığı farklılıkları ortaya koymak amacıyla yapılan bu 

ÑalıĢmada, tüketici evrenine ulaĢmanın kısıtları göz önüne alınarak BTÉT‘ne 

baĢvurulmuĢtur. Hedef kitlenin yapısının belirlenmesinde literatürde yapılan ÑalıĢmalar 

(Richins vd. 1992; Lundstrom vd. 1999; Dittmar 2005; Chan vd. 2006; Doğan 2010) dikkate 

alınarak materyalist değerleri yüksek olduğu belirtilen genÑ tüketiciler olarak üniversite 

öğrencileri ÑalıĢmanın evrenini oluĢturmuĢtur. Veri toplama sürecinde, 2016-2017 öğrenim 

yılında bir devlet üniversitesinde yaz okuluna katılan 257 lisans öğrencisine yüz yüze anket 

tekniği uygulanmıĢtır.   

ÆalıĢmada kullanılan anket üÑ bölümden oluĢmaktadır: Anketin birinci bölümünde 

demografik özellikleri yansıtan 2 soru (cinsiyet, yaĢ)  bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümü, 

Ñevre dostu ürün kullanımına yönelik Ñoktan seÑmeli 7 sorudan oluĢmakla birlikte, sorular 

Ñevre dostu ürün üzerine yapılan akademik ÑalıĢmalar dikkate alınarak araĢtırmacılar 

tarafından hazırlanmıĢtır. Anketin son bölümünde ise tüketicilerin materyalist değerlerini 

boyutlandırmak amacıyla Richins ve Dawson (1992)‘ın ―A Consumer Values Orientation for 

Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation‖ adlı ÑalıĢmasındaki 

18 ifadeli likert tipi ölÑek araĢtırmacılar tarafından örneklem yapısına uyarlanmıĢ ve ifade 

sayısı 16‘ya indirilmiĢtir. Güvenilirlik analizine tabi tutulan materyalist değer ölÑeğinin 

Cronbach Alfa değeri %59,4 olarak belirlemiĢtir. Buna karĢın,  ölÑekte yer alan ―Ġnsanları 

etkileyen Ģeylere sahip olmak hoĢuma gider‖ ve ―Sevdiğim Ģeyleri satın almaya gücüm 

yetmediği zamanlar, moralim bozulur‖ ifadeleri madde güvenilirliğini sağlayamadığından 
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analizlere dÍhil edilmemiĢtir. Æıkartılan ifadeler sonucu materyalist değer ölÑeğinin 

Cronbach Alfa değeri %51,4 ve formunun genel güvenilirliği ise %60,1 olarak belirlenmiĢtir. 

Toplanan veriler doğrultusunda ÑalıĢmada genÑ tüketicilerin yaĢ ve cinsiyet dağılımı 

tanımlayıcı istatistikler olarak aÑıklanmıĢtır. Materyalist değerler ölÑeği AÑıklayıcı Faktör 

Analizine (AFA) tabi tutularak katılımcıların sahip olduğu materyalist değerler 

boyutlandırılmıĢtır. Æevre dostu ürün kullanımına ait alt ölÑek puan ortalamalarının AFA 

sonucu elde edilen değer boyutlarıyla karĢılaĢtırılmasında ANOVA, anlamlı farklılıklara 

neden olan grupların belirlenmesinde ise Ñoklu karĢılaĢtırma testi  (Tukey Testi) 

kullanılmıĢtır. Verileirn analizinde SPSS 20 programından yararlanılmıĢtır.  

 

3. BULGULAR 

AraĢtırma örneklemine dÍhil olan katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, 257 

öğrencinin %53,3‘ü kadın, %46,7‘si erkektir. YaĢ değiĢkeni bakımından öğrencilerin 

dağılımı ise; %6,2‘si 18-20 yaĢ, %46,2‘si 20-22 yaĢ, %31,9‘u 22-24 yaĢ aralığında yer 

alırken, öğrencilerin %15,6‘sı 24 yaĢ üzerindedir. 

Ankette yer alan Ñevre dostu ürünlere yönelik 7 soruya öğrencilerin verdiği yanıtlar frekans 

ve yüzde olarak Tablo 1‘de verilmiĢtir.  
Tablo 1. Çevre dostu ürün tercihi değerlendirme ölçeği frekans ve yüzde dağılımı 

 Sorular Seçenekler F % 

1 
Æevre dostu ürün kullanıyor musunuz? 

 

Evet 91 35,4 

Hayır 16 6,2 

Bazen 150 58,4 

2 
Æevre dostu ürünleri satın alarak Ñevrenin korunmasına katkıda bulunduğunuza inanıyor 
musunuz? 

Evet 97 37,7 

Hayır 22 8,6 

Bazen 93 36,2 

Kararsızım 45 17,5 

3 Æevre dostu ürünlere benzer ürünlere kıyasla daha fazla fiyat öder misiniz? 

Evet 39 15,2 

Hayır 44 17,1 

Bazen 105 40,9 

Kararsızım 69 26,8 

 

4 
Satın aldığınız ürünün üretici firmasının Ñevre dostu olup olmaması sizin iÑin önemli midir? 

Evet 91 35,4 

Hayır 74 28,8 

Bazen 92 35,8 

5 Æevre dostu ürünlerin kaliteli olduğunu düĢünüyor musunuz? 

Evet 112 43,6 

Hayır 58 22,6 

Bazen 87 33,9 

6 Kullandığınız bir üründen Ñevreye zarar verdiği iÑin vazgeÑer misiniz? 

Evet 99 38,5 

Hayır 75 29,2 

Bazen 83 32,3 

7 
Æevrenizdeki kiĢilerin (arkadaĢ grupları/aile vb.) Ñevre dostu ürün kullanması sizin ürün 
tercihinizi etkiler mi? 

Evet 101 39,3 

Hayır 69 26,8 

Bazen 87 33,9 

 

Tablo 1‘e göre; 
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257 öğrencinin %58,4‘ü bazen Ñevre dostu ürün kullandığını,  %37,7‘si Ñevre dostu ürün 

satın almanın Ñevreyi korumaya yardımcı olduğuna inandığını, %8,6‘sı ise Ñevre dostu 

ürünlerin Ñevrenin korunmasına katkı sağlamadığını, 

Æevre dostu ürünlerin pazarda yer alan diğer ürünlere kıyasla yüksek fiyata olması ve bu 

fiyat değiĢkeninin genÑ tüketicilerin Ñevre dostu ürün tercihlerine etkisini belirlemek 

amacıyla yöneltilen üÑüncü soruya, katılımcıların %40,9 Ñevre dostu ürünlere diğer ürünlere 

kıyasla bazen fazla fiyat ödeyebileceğini, %17,1‘i ise fazla fiyat ödemeyeceğini, 

Êrün tercih sürecinde üretici firma etkisini ölÑen soruya katılımcıların %35,4‘ü üretici 

firmanın Ñevreci olmasının önemli bir etken olduğunu, buna karĢın %28,8‘i üretici firmanın 

Ñevre dostu olmasının ürün tercih sürecinde önemli olmadığını, 

Kalite ön plana alındığında katılımcıların %43,6‘sı Ñevre dostu ürünlerin kaliteli olduğunu, 

%22,6‘sı ise Ñevreci ürünlerin kaliteli olmadığını, 

Êrün tüketim sürecinde Ñevresel davranıĢı öne Ñıkaran altıncı soruda katılımcıların %38,5‘i 

kullandıkları ürünün Ñevreye zarar vermesi durumunda üründen vazgeÑeceğinin ifade 

ederken, katılımcıların %39,3‘ü Ñevre dostu ürün tercihlerinde Ñevrelerindeki kiĢilerin Ñevre 

dostu ürün tercihlerinden etkilenebileceğini belirtmiĢtir.   

Érneklem iÑerisinde yer alan genÑ tüketicilerin materyalist değerlerinin boyutlandırılması 

amacıyla Materyalist Değer ÉlÑeğinde (MDÉ) yer alan 14 ifadeye AÑıklayıcı Faktör Analizi 

(AFA) uygulanmıĢtır. Barett testi sonucu Ki-Kare değeri: 1149,464; p:0,00<0,5 ve Kaiser-

Meyer-Olkin  (KMO) örneklem değeri 0,822>0,5 olarak belirlenmiĢ ve KMO değeri kabul 

sınırları iÑerisinde bulunmuĢtur. 

MDÉ‘ne uygulanan AFA sonuÑlarının verildiği Tablo 2‘den görüldüğü gibi;  genÑ 

tüketicilerin materyalist değerleri 4 boyut (Mutluluk Odaklı Materyalizm, BaĢarı Odaklı 

Materyalizm, Sade YaĢam Tarzı ve Sahip Olma Odaklı Materyalizm) altında toplanmıĢtır. 

Belirlenen 4 boyutun güvenirliliğinin değerlendirilmesinde ise Cronbach Alpha değeri 

dikkate alınmıĢtır. Boyutların ele alınan iÑeriği yansıtma derecesi Tablo 2‘de de görüldüğü 

üzere varyans aÑıklama yüzdesiyle verilmiĢtir. Bu doğrultuda birinci boyut varyansın 

%31,646‘sını, ikinci boyut varyansın %12,969‘unu, üÑüncü boyut varyansın %9,716‘sını ve 

son olarak dördüncü boyut varyansın %8,898‘sini aÑıklamaktadır.  

AFA sonucu elde edilen ve genÑ tüketicilerin materyalist değerlerini yansıtan 4 boyutun, 

Tablo 1‘de değerlendirilen Ñevre dostu ürün tercihine yönelik ifadeleriyle 

karĢılaĢtırılmasında ANOVA‘dan yararlanılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda AFA 

analizinde elde edilen 4 tutum boyutunun, genÑ tüketicilerin Ñevre dostu ürün tercihlerine 

yönelik ifadelerinin her birinde anlamlı farklılık yarattığı ortaya ÑıkmıĢtır.  
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Tablo 2. MDÖ’ne iliĢkin açıklayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları 

Materyalist Değer Boyutları Özdeğer Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Açıklama 

Yüzdesi 

Kümülatif 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Faktör 1: Mutluluk Olarak Materyalizm 4,430  31,646 31,646  ,810 

 
M11:  Mümkün olduğunca lüks ve konforlu 

bir yaĢamım olmasını isterim. 

M10:  Ġstediğim maddi varlıklara (ev, araba, 
lüks eĢyalar vb.) sahip olacağımı 

düĢündüğümde mutlu olurum. 

M15:  Daha Ñok maddi varlığı satın almaya 
gücüm yetse, daha mutlu olurum. 

M14: Sahip olmadığım bazı Ģeylere (maddi 

varlık, para vb.) sahip olursam daha iyi bir 
yaĢantım olur. 

M8: Sahip olduğum/olacağım maddi varlıklar 

benim iÑin önemli değildirler. 

 
  

,770 
 

,765 

 
 

,757 

 
,754 

 

 
,542 

    

Faktör 2: BaĢarı Olarak Materyalizm 1,816  12,969 44,615  ,810 

 
M1: Pahalı ev, araba, kıyafetlere sahip 

olanları takdir ederim. 

M2: Hayattaki en önemli baĢarılardan biri de 
maddi varlıkların (ev, araba, para vb.) 

kazanımıdır. 

M3: Sahip olduğum/olacağım maddi 
varlıklar, hayatta yaptığım iyi Ģeyleri gösterir. 

   
,809 

 

,796 
 

 

,704 

    

Faktör 3: Sade YaĢam 1,360  9,716 54,331  ,523 

 
M12: Tanıdığım insanlara kıyasla maddi 

varlıklara daha az önem veririm. 

M13: Mutlu bir yaĢam iÑin ihtiyacım olan her 
Ģeye sahibim. 

M5: Diğer insanların sahip olduğu maddi 

varlıklar beni ilgilendirmez. 

   
,673 

 

,637 
 

,635 

    

Faktör 4: Sahiplik Olarak Materyalizm 1,246  8,898 63,229  ,429 

 
M6: Genellikle sadece ihtiyacım olan Ģeyleri 

satın alırım. 

M9: Ġhtiyacım olmayan Ģeyler iÑin para 
harcamak hoĢuma gider. 

M7: Mümkün olduğunca mal mülk 
kaygısından uzak, basit bir yaĢamı tercih 

ederim 

   
,784 

 

,743 
 

,538 

    

                                                                       Toplam Açıklanan Varyans 63,229 

KMO: ,822                    Küresellik Testi                         Ki-Kare: 1149,464            Sd: 91                   p: 0,000                                         

Cronbach  Alpha: ,514 

GenÑ tüketicilerin Ñevre dostu ürün kullanma durumunun her bir alt ölÑek bakımından 

farklılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılan ANOVA sonucu Tablo 3a‘da verilmiĢtir. Buna 

göre materyalizmi mutluluk olarak gören ve materyalizmi sahiplik olan değerlendiren 

tüketiciler aÑısından anlamlı fark bulunmuĢtur. 

Tablo 3a. Çevre dostu ürün kullanımının materyalist değer boyutlarına göre ANOVA sonuçları 

 Kareler 

Toplamı 

d.f Kareler 

Ortalama 

F P 

Faktör 1: 

Mutluluk 

Olarak 

Materyalizm 

Gruplar 

Arası 
Gruplar ĠÑi 

Toplam 

10,242  

210,494  
220,736  

2  

254  
256  

5,121  

,829  

6,179  ,002  

Faktör 4:  

Sahiplik Olarak 

Materyalizm 

Gruplar 
Arası 

Gruplar ĠÑi 

Toplam 

18,513  
124,852  

143,364  

2  
254  

256 

9,256  
,492  

18,832  ,000  

Æevre dostu ürün kullanımı aÑısından ANOVA sonucu birinci ve dördüncü boyutta elde 

edilen anlamlı farklılığın, hangi kullanım durumları arasından kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla Ñoklu karĢılaĢtırma testi (Tukey) uygulanmıĢ ve sonuÑlar Tablo 3b‘de verilmiĢtir.  

Tablo 3b‘den de anlaĢılacağı üzere farklılık gözlemlenen her iki boyutta da devamlı Ñevre 
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dostu ürün kullanan ve ara sıra kullanan genÑ tüketiciler arasında görüĢ farklılığı 

belirlenmiĢtir. 

Tablo 3b. Çevre dostu ürün kullanımının materyalist değer boyutlarına göre Tukey testi 

sonuçları 

Alt Ölçek 
Çevre Dostu Ürün 

Kullanımı 
Ortalama Fark Std. Hata P 

Mutluluk Olarak 

Materyalizm 

Evet  Hayır 

Bazen 

-,43255  

-,41572*  

,24678  

,12096 
  

,188  

,002*  

Bazen Evet 

Hayır 

,41572*  

-,01683   

,12096  

,23941  

,002*  

,997  

Sahiplik Olarak 

Materyalizm 

Evet  Hayır 
Bazen 

-,27495  
-,57023*   

,19006  
,09316  

,319  
,000*  

Bazen Evet 

Hayır 

,57023*  

,29528   

,09316  

,18439   

,000*  

,247  

GenÑ tüketicilerin sahip olduğu materyalist değer boyutlarının Ñevre dostu ürün satın alma 

kararlarının yarattığı Ñevreyi koruma inancı bakımında yarattığı farklılığı inceleyen ANOVA 

ve Tukey testi sonuÑları Tablo 4‘te verilmiĢtir. Tablo 4‘e göre sadece materyalizmi sahiplik 

olarak yansıtan tüketicilerin Ñevre koruma inancında farklılık elde edilmiĢ olup, farklılığa 

neden olan davranıĢların devamlı Ñevre dostu ürün kullanan ve bazen Ñevre dostu ürün 

kullanan tüketiciler arasında ortaya Ñıktığı belirlenmiĢtir.  

Tablo 4. Çevre dostu ürün satın alma ve çevre koruma iliĢkisine göre MDÖ puanları için 

ANOVA ve Tukey testi sonuçları 

Sahiplik 

Olarak 

Materyalizm 

Kareler 

Toplam 

d.f K.O. Tukey Testi  Ortalam

a Fark 

Std. 

Hata 

P 

Gruplar Arası 

Gruplar Ġçi 

Toplam 

10,039 

133,325 
143,364

  

3 

253 
256 

3,346 

,527
  

Evet  Hayır 

Bazen 
Kararsızım  

-,07216 

-,30872* 
-,52402* 

,17142 

,10535 
,13093

  

,975 

,019 
,000 

Bazen Evet 

Hayır 

Kararsızım 

,30872* 

,23656 

-,21529

  

,10535 

,17210 

,13182 

,019 

,517 

,362 

F= 6,350                                                          

P=,000  

Kararsızım Evet 
Hayır 

Bazen  

,52402* 
,45185 

,21529

  

,13093 
,18885 

,13182

  

,000 
,081 

,362 

Æevre dostu ürünlere fazla fiyat ödemeye razı olma durumu ile materyalist değer boyutlarını 

ANOVA vasıtasıyla karĢılaĢtıran Tablo 5a‘ya göre anlamlı farklılık sade yaĢam tarzını 

benimseyen ve materyalizmi sahiplik olarak gören genÑ tüketici değerlerinde bulunmuĢtur. 

Tablo 5a. Çevre dostu ürün fiyatının materyalist değer boyutlarına göre ANOVA sonuçları 

Alt Ölçek Kareler Toplamı d.f Kareler Ortalama F P 

Faktör 3:  Sade YaĢam 16,287  

175,144  

191,431 

3 

253 

256 

5,429  

,692  

7,842

  

,000  

Faktör 4:  Sahiplik Olarak 

Materyalizm 

56,616  

86,748  

143,364  

3 

253 

256 

18,872  

,343  

55,040
  

,000  

Tablo 5a‘da gözlemlenen farklılığın genÑ tüketicilerin fazla fiyat ödemeye razı olup olmama 

durumları aÑısından karĢılaĢtırılmasında Tukey Testi uygulanmıĢ olup Tablo 5b‘de sonuÑlar 

verilmiĢtir. Buradan hareketle Ñevre dostu ürünlere fazla fiyat ödemeye razı olan, olmayan 
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ve bazen fazla fiyat ödeyebileceğini belirten genÑ tüketiciler arasında materyalist değerler 

aÑısından görüĢ farklılığı ortaya ÑıkmıĢtır.  

Tablo 5b. Çevre dostu ürün fiyatının materyalist değer boyutlarına göre Tukey testi sonuçları 

Alt Ölçek Çevre Dostu Ürün Fiyatı Ortalama Fark Std. Hata P 

Sade YaĢam Evet Hayır 

Bazen 

Kararsızım 

,76204*  

,15043  

,42289  

,18299  

,15602  

,16668  

,000  

,770  

,057  

Hayır  Evet 
Bazen 

Kararsızım  

-,76204 * 
-,61162 * 

-,33915  

,18299  
,14942  

,16052  

,000  
,000  

,152  

Bazen  Evet 
Hayır 

Kararsızım  

-,15043  
,61162* 

,27246  

,15602  
,14942  

,12894  

,770  
,000  

,152  

Sahiplik Olarak 

Materyalizm 

Evet  Hayır 

Bazen 
Kararsızım 

-,70862 * 

-,95018 * 
-1,47938*  

,12878  

,10981  
,11731  

,000  

,000  
,000  

Hayır  Evet 

Bazen 
Kararsızım 

,70862* 

-,24156  
-,77075 * 

,12878  

,10516  
,11297  

,000  

,101  
,000  

Bazen  Evet 

Hayır 

Kararsızım  

,95018*  

,24156  

-,52919 * 

,10981  

,10516  

,09075  

,000  

,101  

,000  

Kararsızım  Evet 

Hayır 

Bazen  

1,47938*  

,77075*  

,52919*  

,11731  

,11297  

,09075  

,000  

,000  

,000  

Êretici firmanın Ñevre dostu olmasının ürün tercih sürecine etkisinin materyalist değerler 

aÑısından karĢılaĢtırıldığı Tablo 6a‘da görüldüğü üzere her bir materyalist değer boyutunda 

istatistiksel aÑıdan anlamlı farklılık elde edilmiĢtir.  

 

Tablo 6a. Çevre dostu firma etkisinin materyalist değer boyutlarına göre ANOVA sonuçları 

Alt Ölçek Kareler Toplamı d.f Kareler 

Ortalama 

F P 

Mutluluk 

Olarak 

Materyalizm 

Gruplar 
Arası 

Gruplar ĠÑi 

Toplam 

8,536  
212,199  

220,736 

2 
254 

256 

4,268  
,835  

5,109  ,007  

BaĢarı Olarak 

Materyalizm 

Gruplar 
Arası 

Gruplar ĠÑi 

Toplam 

9,315  
306,258  

 

315,574  

2 
254 

256 

4,658  
1,206  

3,863  ,022  

Sade YaĢam Gruplar 
Arası 

Gruplar ĠÑi 

Toplam 

6,250  
185,181  

191,431  

2 
254 

256 

3,125  
,729  

4,286  ,015  

Sahiplik 

Olarak 

Materyalizm 

Gruplar 

Arası 

Gruplar ĠÑi 
Toplam 

62,329  

81,035  

143,364  

2 

254 

256 

31,165  

,319  

97,683  ,000  

Farklılığa neden olan bakıĢ aÑılarının belirlenmesi amacıyla Æoklu karĢılaĢtırma testi 

uygulanmıĢ olup, sonuÑlar Tablo 6b‘de verilmiĢtir.  

Tablo 6b‘ye göre materyalizmi mutluluk olarak gören ve sahiplik olarak algılayan 

tüketicilerde firmanın Ñevre dostu olmasının önemli olduğunu belirten tüketiciler ile bu 

durumun bazen önemli olduğunu ya da önemli olmadığını belirten tüketiciler arasında 

farklılık bulunmuĢtur. 

Materyalizmi baĢarı olarak gören ve materyalizmin tam karĢıtı değerleri savunan (sade 

yaĢam tarzı) tüketicilerde ise Ñevre dostu firmanın önemli olduğunu belirten ve bunu dikkate 

almayan kiĢiler arasında görüĢ farklılığı belirlenmiĢtir. 
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Tablo 6b. Çevre dostu firma etkisinin materyalist değer boyutlarına göre Tukey testi sonuçları 

Alt Ölçek Çevre Dostu Firma Ortalama 

Fark 

Std. Hata P 

Mutluluk Olarak 

Materyalizm 

Evet  Hayır 

Bazen 

-,42459*  

-,33170*  

,14307  

,13513  

,009  

,039  

Hayır  Evet 
Bazen 

,42459* 
,09289  

,14307  
,14272  

,009  
,792  

Bazen  Evet 

Hayır 

,33170*  

-,09289  

,13513  

,14272  

,039  

,792  

BaĢarı Olarak 

Materyalizm 

Evet  Hayır 
Bazen 

-,47258*  
-,27027  

,17188  
,16234  

,018  
,221  

Hayır  Evet 

Bazen 

,47258*  

,20231  

,17188  

,17146  

,018  

,466  

Sade YaĢam 

Evet  Hayır 
Bazen 

,38239*  
,10233  

,13366  
,12624  

,013  
,697  

Hayır  Evet 

Bazen 

-,38239*  

-,28006  

,13366  

,13333  

,013  

,092  

Sahiplik Olarak 

Materyalizm 

Evet  Hayır 
Bazen 

-1,04549* 
-1,01660* 

,08841  
,08351  

,000  
,000  

Hayır  Evet 

Bazen 

1,04549* 

,02889  

,08841  

,08820  

,000  

,943  

Bazen  Evet 
Hayır 

1,01660* 
-,02889  

,08351  
,08820  

,000  
,943  

Æevre dostu ürün kalitesinin, materyalist değerler aÑısından karĢılaĢtırılmasında elde edilen 

ANOVA ve Tukey testi sonuÑları Tablo 7‘de verilmiĢ olup, anlamlı farklılık sadece 

materyalizmi sahiplik olarak gören değer boyutunda gözlemlenmiĢtir.  

Tablo 7. Çevre dostu ürün kalitesine göre MDÖ puanları için ANOVA ve Tukey testi sonuçları 

Sahiplik 

Olarak 

Materyalizm 

Kareler 

Toplamı 

d.f Kareler 

Ortalam

a 

Tukey Testi  Ortalama 

Fark 

Std. 

Hata 

P 

Gruplar 

Arası 

Gruplar Ġçi 

Toplam 

7,678
  

135,687

  

143,364

  

2
  

254

  

256

  

3,839
  

,534

  

Evet Hayır 

Bazen  

-,38988*  

-,31325*  

,11824
  

,10445

  

,003
  

,008

  

F= 7,186  

P= ,001  

Hayır  Evet 

Bazen  

,38988*  

,07663  

,11824
  

,12390

  

,003
  

,810

  

Bazen  Evet 

Hayır  

,31325*  

-,07663  

,10445

  

,12390
  

,008

  

,810
  

Æevreye zarar veren ürün kullanımına yönelik tercih değiĢtirme kararına materyalist değer 

boyutlarının etkisini belirlemek amacıyla yapılan ANOVA sonucu her bir materyalist değer 

boyutunda anlamlı farklılık elde edilmiĢ ve sonuÑlar Tablo 8a‘da verilmiĢtir.  
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Tablo 8a. Çevreye zarar veren ürün kullanımının materyalist değer boyutlarına göre ANOVA 

sonuçları 

Alt Ölçek Kareler Toplamı d.f 
Kareler 

Ortalama 
F P 

Mutluluk 

Olarak 

Materyalizm 

Gruplar 

Arası 
Gruplar ĠÑi 

Toplam 

22,558  

198,177 
220,736  

2 

254 
256 

11,279  

,780  

14,456  ,000  

BaĢarı Olarak 

Materyalizm 

Gruplar 

Arası 
Gruplar ĠÑi 

Toplam 

22,155  

293,419  
315,574  

2 

254 
256 

11,077  

1,155  

9,589  ,000  

Sade YaĢam 

Gruplar 
Arası 

Gruplar ĠÑi 

Toplam 

8,771  
182,660  

191,431  

2 
254 

256 

4,386  
,719  

6,098  ,003  

Sahiplik 

Olarak 

Materyalizm 

Gruplar 
Arası 

Gruplar ĠÑi 

Toplam 

59,937 
  

83,427  

143,364  

2 
254 

256 

29,969  
,328  

91,241  ,000  

Farklılığa neden olan tüketici kararlarının farklılıklarının belirlenmesi amacıyla ise Ñoklu 

karĢılaĢtırma testi uygulanmıĢ ve sonuÑlar Tablo 8b‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 8b‘ye göre, Ñevreye zarar veren bir üründen vazgeÑebileceğini belirten genÑ tüketiciler 

ile ürünü kullanmaya devam edeceğini belirten tüketicilerin farklı materyalist değerlere bağlı 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Æevre dostu ürün tercih sürecinde genÑ tüketicilerin diğer tüketicilerden etkilenme 

durumunun materyalist değer boyutlarıyla karĢılaĢtırılmasında uygulanan ANOVA ve Tukey 

testi sonuÑları Tablo 9‘da verilmiĢ olup, boyutlar aÑısından anlamlı farklılık yalnızca 

materyalizmi sahiplik olarak gören tüketiciler arasında bulunmuĢtur. 

Tablo 8b. Çevreye zarar veren ürün kullanımının materyalist değer boyutlarına göre Tukey 

testi sonuçları 

Alt Ölçek Çevre Dostu Firma Ortalama Fark Std. Hata P 

Mutluluk Olarak Materyalizm 

Evet  Hayır 
Bazen 

-,71547*  
-,19567  

,13522  
,13146  

,000 
,298

  

Hayır  Evet 
Bazen 

,71547*  
,51981*  

,13522  
,14072  

,000 
,001

  

Bazen  Evet 

Hayır 

,19567  

-,51981*  

,13146  

,14072  

,298 

,001
  

BaĢarı Olarak Materyalizm 

Evet  Hayır 

Bazen 

-,72054*  

-,31224  

,16453  

,15996  

,000 

,126
  

Hayır  Evet 

Bazen 

,72054*  

,40830*  

,16453  

,17123  

,000 

,047

  

Bazen Evet 

Hayır  

,31224  

-,40830*  

,15996  

,17123  

,126 

,047

  

Sade YaĢam 

Evet  Hayır 
Bazen 

,44660*  
,12446  

,12982  
,12621  

,002 
,586

  

Hayır  Evet 

Bazen 

-,44660*  

-,32214*  

,12982  

,13510  

,002 

,047

  

Bazen Evet 

Hayır  

-,12446  

,32214*  

,12621  

,13510  

,586 

,047
  

Sahiplik Olarak Materyalizm 

Evet  Hayır 

Bazen 

-1,03138*  

-,95331*  

,08773  

,08529  

,000 

,000
  

Hayır  Evet 

Bazen 

1,03138*  

,07807  

,08773  

,09131  

,000 

,669
  

Bazen  Evet ,95331*  ,08529  ,000 
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Hayır -,07807  ,09131  ,669

  

Tablo 9. Çevre dostu ürün tercihinde çevrenin etkisine göre MDÖ puanları için ANOVA ve 

Tukey testi sonuçları 

Sahiplik Olarak 

Materyalizm 

Kareler 

Toplamı 
d.f 

Kareler 

Ortalama 
Tukey Testi  

Ortalama 

Fark 
Std. Hata P 

Gruplar Arası 

Gruplar Ġçi 

Toplam 

15,998  

127,367  

143,364  

2  

254  

256  

7,999  

,501  

Evet Hayır 

Bazen  

-,48080* 

-,53177*  

,11060 

,10358

  

,000 

,000

  

F= 15,951  

P= ,000   

Hayır  Evet 

Bazen  

,48080* 

-,05097  

,11060 

,11415
  

,000 

,896
  

Bazen  Evet 

Hayır  

,53177* 

,05097  

,10358 

,11415
  

,000 

,896
  

 

4. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Tüketim toplumu materyalist değerlerin artmasına ve Ñevrenin ikinci plana atılmasına imkÍn 

sağlamıĢtır. Bu süreÑ iÑerisinde genÑ tüketicilerin sahip olduğu materyalist değerlerin, Ñevre 

dostu ürün tüketimine yönelik etkisinin ele alındığı bu ÑalıĢmada, tüketicilerin sahip olduğu 

materyalist değerler 4 boyutta toplanmıĢ ve literatürdeki ÑalıĢmalar dikkate alınarak 

isimlendirilmiĢtir (Belk, 1985; Richins vd., 1992; OdabaĢı, 1999; Doğan, 2010; Tilay vd., 

2011) 

AÑıklayıcı Faktör Analiz (AFA) sonucu elde edilen materyalist değer boyutları iÑeriklerine 

göre değerlendirildiğinde:  

Mutluluk Olarak Materyalizm: tüketim mallarına sahip olmanın mutlulukla eĢ tutulduğu ve 

tüketicinin satın alma sürecinde lüks ve pahalı mallara sahip olmayı bir gaye olarak ön 

planda tutmasını ifade eden tüketici değerine iĢaret etmektedir.   

BaĢarı Olarak Materyalizm: pahalı ürünleri bir takdir sebebi olarak görmesine imkÍn tanıyan 

ve maddi varlıklar ile baĢarının sağlandığını yansıtan materyalist değerleri yansıtır.  

Sade YaĢam: materyalist değerlerin tam tersi özelliklere sahip olan sade yaĢam anlayıĢı 

tüketimi ihtiyaÑ kapsamında ele alır ve tüketicinin maddi varlıklara önem vermediği değer 

boyutunu yansıtır. 

Sahiplik Olarak Materyalizm: maddi varlıklara sahip olma arzusunun en üst seviyede olduğu 

ve tüketici tarafından sahip olunan ve olunacak malların kiĢinin var olma amacını yansıttığı 

değerleri temsil eder.  

Materyalist değerlerin 4 boyutta toplanması literatür ile farklılık göstermiĢtir. Bu kapsamda; 

Richins vd.(1992)  tarafından yapılan ve bu ÑalıĢmada kullanılan materyalist değer ölÑeği, 

tüketicilerde 3 materyalist değer boyutuna iĢaret etmektedir (Mutluluk Olarak Materyalizm, 

BaĢarı Olarak Materyalizm, Sahiplik Olarak Materyalizm). Buna karĢın ÑalıĢmada literatürle 

uyumlu 3 boyutun dıĢında sade yaĢam boyutu da ön plana ÑıkmıĢtır. Ortaya Ñıkan bu 

farklılığın ÑalıĢmaya dÍhil olan genÑ tüketicilerin düĢük materyalist değerlere sahip 

olabileceği göz önüne alınarak değerlendirilirken, elde edilen bu farklılığın ilerleyen 

ÑalıĢmalarda toplumsal yaĢantı biÑimleri ve kültür üzerinden incelenmesinin materyalizm 

odaklı literatüre katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.    

GenÑ tüketicilerin Ñevre dostu ürün tercihinde materyalist değerlerin yarattığı farklılıkların 

belirlenmesi amacıyla yapılan farklılık analizlerinin bulguları ise Ģu Ģekilde irdelenebilir:   

GenÑ tüketicilerin Ñevre dostu ürün kullanımında ―Mutluluk Olarak Materyalizm‖ ve 

―Sahiplik Olarak Materyalizm‖ değer boyutunda anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Buna göre 
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bazen Ñevre dostu ürün satın alan tüketicilerin, devamlı Ñevre dostu ürün satın alma davranıĢı 

gösteren tüketicilere göre maddi varlıklara daha fazla materyalist bir tutumla yaklaĢtığı ve bu 

tutumunun mutluluk ve sahiplik değerlerini ön plana Ñıkardığı belirlenmiĢtir.  

Æevre dostu ürün satın almanın Ñevrenin korunmasına katkı sağladığını düĢünen genÑ 

tüketicilerin satın aldıkları ürünleri bir araÑ olarak değerlendirdiği buna karĢın Ñevre dostu 

ürün satın almanın faydaları konusunda kararsız olan ve Ñevresel katkının bazı durumlarda 

gerÑekleĢtiğini düĢünen kiĢilerin satın aldıkları ürünlere sahiplik odaklı materyalist 

değerlerle yaklaĢtıkları ortaya ÑıkmıĢtır. 

Strizhakova ve Coulter (2013) tarafından yapılan ÑalıĢmada materyalist değerlere sahip 

kiĢilerin Ñevre dostu ürünler iÑin daha fazla ödeme yapmaya eğilimli oldukları ifade 

edilirken, ÑalıĢmada Ñevre dostu ürünlere fazla fiyat ödemeyi kabul edenlerin sade yaĢam 

tarzını benimseyen ve materyalist değerleri düĢük tüketiciler olduğu belirlenmiĢtir. Bununla 

birlikte fazla fiyat ödemeyi kabul etmeyen tüketicilerin sahip olma odaklı materyalist değeri 

yüksek kiĢiler oldukları belirlenmiĢtir. 

Êrün tercih sürecinde, üretici firmanın Ñevre dostu olmasının önemi her bir materyalist değer 

boyutunda anlamlı farklılığa neden olmuĢtur. Bu kapsamda ürün tercih sürecinde üretici 

firmanın Ñevre dostu olmasının bir önemi olmadığını belirten kiĢilerin maddi varlıkları 

mutluluk, baĢarı ve sahiplik olarak gördüğü buna karĢın Ñevre dostu firma etiketine dikkat 

eden tüketicilerin materyalist değerlerin aksine sade yaĢam değerlerine sahip olduğu 

belirlenmiĢtir.  

Æevre dostu ürünlerin kaliteli olmadığını düĢünen genÑ tüketicilerin maddi varlıkları 

sahiplenmeye daha fazla eğilimli olduğu ve Ñevre dostu ürünleri kaliteli bulan kiĢilere göre 

materyalist değerlerinin yüksek olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. 

Materyalist değerlere sahip olan tüketiciler maddi varlıklara aĢırı bağlı olmakla birlikte 

varlıklarından vazgeÑme konusunda da hassaslardır. Bu doğrultuda Ñevreye zarar veren bir 

üründen vazgeÑme davranıĢının materyalist değerler etkisiyle değerlendirilmesi amacıyla 

yapılan karĢılaĢtırma analizlerinde, her bir materyalist değer boyutu iÑin anlamlı sonuÑlar 

elde edilmiĢtir. Buna göre Ñevreye zarar veren bir üründen vazgeÑmeyeceğini belirten 

kiĢilerin materyalist değerlere eğilimi oldukları, buna karĢılık sade yaĢam değerlerine sahip 

kiĢilerin Ñevreye zarar veren bir üründen vazgeÑmeye daha fazla gönüllü oldukları 

belirlenmiĢtir. 

Æevre dostu ürün kullanımında tüketicilerin diğer tüketicilerden etkilenme sürecinin 

materyalist değerler aÑısından farklılık sergileyip sergilemediğini belirlemek amacıyla 

yapılan analizler sonucunda ise yalnızca sahiplik olarak materyalist değerleri yansıtan değer 

boyutunda anlamlı fark belirlenmiĢtir. Bulunan anlamlı farklılığa göre diğer tüketicilerden 

etkilenen kiĢilerin materyalist değerleri daha düĢük; diğer tüketicilerin Ñevre dostu ürün 

kararlarından etkilenmeyenlerin ise materyalist değerleri yüksek olan kiĢiler oldukları 

görülmüĢtür.   

SonuÑ olarak ÑalıĢmada materyalist değerleri sahip olan tüketicilerin Ñevre dostu ürün 

tercihine daha az eğilim gösterdiği belirlenirken bu sonuÑ Kilbourne vd. (2008) ve Hurst vd. 

(2013) ÑalıĢmalarıyla benzerlik göstermektedir. ÆalıĢmada ilgi Ñeken bulgulardan birisi de 

Ñevre dostu ürün tercihine yönelik her bir ifadenin maddi varlıkları varoluĢ amacı olarak 

gören ―Sahiplik Olarak Materyalizm‖ değer boyutunda anlamlı farklılık göstermesidir. Bu 

farklılık genÑ tüketicilerin Ñevre dostu ürün tercihinde sahiplik değerlerinin ön plana Ñıktığını 

ve maddi bir bakıĢ aÑısıyla Ñevrelerini değerlendirdiklerini gösterirken ilerleyen ÑalıĢmalarda 

genÑlerin sahiplik algısının farklı Ñevresel davranıĢlar eĢliğinde incelenmesinin materyalizm 

ve Ñevre literatürüne katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  
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PAZARLAMANIN ROLÜ: KEġFEDĠCĠ BĠR ARAġTIRMA 
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ÖZET 

ġirketlerin sürdürülebilirlik Ñabalarının Ģirket baĢarısı üzerinde giderek daha fazla önem 

taĢımaya baĢladığı günümüzde, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramının iÑeriği de 

gerek karĢı karĢıya olduğumuz küresel sorunların giderek büyümesi ve derinleĢmesi, gerekse 

hukuki düzenlemeler ve sivil toplum tarafında artan baskılar nedeni ile sürekli olarak 

değiĢmekte ve geniĢlemektedir. Halihazırda geliĢimine tanık olduğumuz üÑüncü nesil KSS 

yaklaĢımı ise, Ģirketlerin kısa vadeli ve iĢ alanları ile iliĢkili olmayan aktivitelerden ziyade, 

toplumsal fayda yaratma ile bir iĢletme stratejisi olarak ilgilenmeleri anlamına gelmektedir. 

Bu yaklaĢımın hem akademi hem de iĢ dünyasında giderek artan bir ilgi ile karĢılaĢıyor 

olmasına karĢın, bu konuya iliĢkin pazarlama alanında yapılan ÑalıĢmaların son derece kısıtlı 

olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle bu ÑalıĢma, pazarlamanın üÑüncü nesil KSS 

süreÑlerindeki yerini ve rolünü keĢfedici bir yaklaĢımla araĢtırmayı amaÑlamaktadır. ÊÑüncü 

nesil KSS yaklaĢımını benimseyen ve uygulayan Ģirketlerin uygulamalarının ve 

stratejilerinin detaylı bir biÑimde incelendiği vaka analizi ÑalıĢması ile, pazarlamanın bu 

uygulamalarda özellikle yeni ürün, pazar ve tedarikÑi ağlarının geliĢtirilmesi ve dezavantajlı 

grupların değer zincirinde baĢta tüketici olmak üzere farklı rollerde konumlandırılması 

hususlarında temel bir görev üstlendiği ortaya konmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: kurumsal sosyal sorumluluk, pazarlama, sürdürülebilirlik, değer zinciri, 

vaka analizi 

 

GĠRĠġ 

Günümüzde Ñevresel, sosyal ve ekonomik krizler ve kapitalizmin geleceğine dair ortaya 

atılan farklı teoriler, Ģirketlerin varlık nedeni ve bu sorunun bir uzantısı olarak topluma ne 

gibi katkılar sağladıkları sorularını iĢ dünyasının ana tartıĢma konularından biri haline 

getirmiĢtir.  ĠĢ dünyasının topluma karĢı sorumluluklarının merkezinde yer alan fikirler 

kaÑınılmaz olarak kurumsal sosyal sorumluluk kavramsal tarihÑesinden türetilir. KSS 

kavramı, 2002 yılında Avrupa Komisyonu tarafından "Ģirketlerin sosyal ve Ñevresel 

kaygılarını kendi ticari faaliyetleri ve paydaĢları ile yürüttükleri faaliyetler ile gönüllülük 

esasına dayanan bir Ģekilde bütünleĢtiren bir kavram" olarak tanımlanmaktadır (Juscius ve 

Jonikas, 2013). Aggerholm ve Trapp (2014), kurumsal sorumluluk literatürüne bakıldığında, 

KSS tarihini üÑ ardıĢık nesil olarak sıralanabileceğini ileri sürmüĢtür. Birinci nesil KSS, 

kurumların kötü edimlerden kaÑınmasıyla bağlantılıdır. Bu anlayıĢta altta yatan bakıĢ aÑısı, 

Ģirketlerin yasadıĢı ve benzeri kabul edilemez davranıĢlardan uzak durdukları sürece iĢlerinin 

engellenmeden yürüyebileceği görüĢüdür. Aynı zamanda özel Ģirketlerin sadece ve sadece 

servet ve istihdam yaratma rolleri nedeni ile de toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmakta 

olduğu görüĢü ağırlıktadır. Bu aÑıdan Ģirketlerin ekonomik kalkınmaya olan katkısı 

tartıĢılamaz olmakla birlikte, bu sadece sürdürülebilir kalkınmanın üzerinde geliĢebileceği 

bir temel sağlayabilmek, günümüzün Ñevresel ve toplumsal sorunlarına Ñözüm bulma 

konusunda yetersiz bir yaklaĢım olarak kalmaktadır. 

Ġkinci nesil KSS anlayıĢı ise, adil ücretler, sağlık yararları ve güvenli ÑalıĢma koĢulları gibi 

ÑalıĢanlar, aileleri ve yerel topluluklar iÑin olumlu haklar sağlayan kurumsal giriĢimlere 
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atıfta bulunmaktadır. Gerek hukuki gereklilikler gerekse paydaĢların bu konu üzerindeki 

artan hassasiyet ve etkileri KSS anlayıĢının birinci nesilden ikinci nesile evrilmesinde rol 

oynamıĢtır (Brammer ve Millington, 2004; Saguy, 2011). Bu minvalde Ģirketler, kÍr amacı 

gütmeyen ve topluma hizmet amacı taĢıyan kurumlara, projelere ya da etkinliklere doğrudan 

fonlama ya da ayni bağıĢlar Ģeklinde "hayırseverlik" desteğinde bulunmaktadırlar. ġirketler 

aÑısından marka sadakatini artırmak, olumlu bir marka imajı yaratılmasına destek olmak ve 

iyi bir iĢveren markasına sahip olarak gelecekte yetenekli iĢgücünü Ñekebilmek gibi iĢ 

öncelikleri bu hayırseverlik stratejileri ile uyumludur. Bununla birlikte, bu nesildeki yaygın 

anlayıĢ bu rolü Ģirketin ana stratejisi ve temel iĢlevlerine entegre etmekten ziyade yan 

aktiviteler ve hayırseverlik bakıĢ aÑısı ile yürütmek üzerinedir. 

Günümüzde geliĢimine tanık olduğumuz üÑüncü nesil KSS yaklaĢımı ise, Ģirketlerin kısa 

vadeli ve iĢ alanları ile iliĢkili olmayan aktivitelerden ziyade, toplumsal fayda yaratma ile bir 

iĢletme stratejisi olarak ilgilenmeleri anlamına gelmektedir. Dolayısı ile Ģirketler, Ñevresel ve 

sosyal sürdürülebilirliğe katkıyı iĢ alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin odağına 

koymaktadırlar. Ġkinci nesil KSS anlayıĢından üÑüncü nesile geÑiĢte gözlemlenen bu 

karmaĢık ve köklü değiĢim, paylaĢılan değer, kapsayıcı iĢletmeler ve sosyal giriĢimcilik gibi 

pek Ñok kavramın ortaya atılması ile literatürde de önemli bir tartıĢma konusu haline 

gelmiĢtir (Garriga ve Mele, 2004; Kemper ve Martin, 2010; Herrera ve diğerleri, 2011; 

Matten, Vincent ve Chaple, 2003; Montiel ve Delgado-Ceballos 2014; Beckmann, Hielscher 

ve Pies, 2014). Æoğu araĢtırmacı, bugünkü KSS'nin kapsamını, yalnızca toplumsal, Ñevresel 

ve insan hakları konularına etki eden kurumsal davranıĢ yönleri ile değil, aynı zamanda 

geliĢmekte olan dünyadaki ana sorunlardan olan Ñevresel sorunlar ve yoksulluğun azaltılması 

ile iliĢkili olarak, geniĢ bir bakıĢ aÑısı ile incelemektedir (Prieto-Carron ve diğerleri, 2006; 

Zwetsloot, 2003). Tüm bu geliĢmeler kapsamında hem iĢ dünyasında hem de toplumda 

Ģirketlerin toplumsal faydaya katkıda bulunmak iÑin muazzam bir potansiyele sahip olduğu 

konusunda yaygın bir uzlaĢı ve bu konuda Ģirketlerden daha fazlasını talep etmeye yönelik 

bir eğilim söz konusudur (Pless ve Maak, 2009). 

Konunun önemi ve gerek akademik alanda gerekse iĢ dünyasında bu konuya gösterilen 

ilgilinin artıĢı, pazarlamanın üÑüncü nesil KSS süreÑlerindeki rolüne iliĢkin soru iĢaretlerini 

gündeme taĢımaktadır. Bu alanda yapılan ÑalıĢmaların son derece sınırlı sayı ve kapsamda 

oluĢu dolayısı ile bu ÑalıĢma, pazarlamanın üÑüncü nesil KSS süreÑlerindeki yerini ve rolünü 

keĢfedici bir yaklaĢımla araĢtırmayı amaÑlamaktadır. Halihazırda üÑüncü nesil KSS 

yaklaĢımını benimseyen ve uygulayan Ģirketlerin uygulamalarının ve stratejilerinin detaylı 

bir biÑimde incelenmesi ile pazarlamanın bu uygulamaların bugününde ve geleceğinde nasıl 

bir katkı ortaya koyduğunun ve koyabileceğinin ortaya Ñıkarılması hedeflenmektedir. 

 

YÖNTEM 

 

 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda, keĢfedici araĢtırma modeli ile üÑüncü nesil KSS 

uygulamalarına dair kapsamlı bir vaka analizi ÑalıĢması yürütülmüĢtür. Éncelikle literatür 

taramasından Ñıkartılan araĢtırma ÑerÑevesi ıĢığında incelenebilecek baĢarılı vakaları bulmak 

iÑin bir ön araĢtırma yapılmıĢtır. UNDP Global Inclusive Markets Initiative (GIM), IFC, 

World Business Council for Sustainable Development, Harvard Kennedy Business School ve 

Endeva gibi farklı organizasyonların farklı ülkelerden derlediği baĢarılı üÑüncü nesil KSS 

uygulamalarına dair vaka ÑalıĢmalarından 100 baĢarılı vaka rastlantısal olarak seÑilmiĢtir. 

Daha sonra bu vaka ÑalıĢmaları detaylı bir Ģekilde incelenerek aĢağıdaki kategorileri iÑeren 

ÑerÑeveden türetilen kriterlere göre kodlanmıĢtır. Kodlama sonrasında elde edilen veriler 

üzerinden öncelikle tanımlayıcı ve Ñapraz tablo analizleri gerÑekleĢtirilmiĢtir. 
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Organizasyon yapısı Ñokuluslu Ģirket 

  büyük ulusal Ģirket 

  yerel KOBĠ 

  sosyal giriĢim 

3. nesil KSS yapısı özel giriĢim 

  proje tabanlı iĢbirlikleri 

  platform 

Toplumsal fayda sağlanan kiĢilerin rolü tüketici 

  ÑalıĢan 

  tedarikÑi 

  dağıtım kanalı üyesi 

  iĢ modeli iÑinde giriĢimci 

Stratejik yaklaĢım kaynak tabanlı yaklaĢım 

  ağ teorisi 

Tehditler altyapı yetersizliği 

  siyasi ve ekonomik belirsizlik 

  yolsuzluk 

  finansal güÑlükler 

  ortaklık fırsatlarının yetersizliği 

  hükümet desteğinin yetersizliği 

  kurumsal destek yetersizlikleri 

  yerel topluluklarla ilgili zorluklar 

BaĢarı faktörleri 

Ñekme faktörü (ürün ya da hizmet iÑin yüksek 

talep) 

  ortaklıklar 

  iĢ modeli 

  yerel destek 

  devlet desteği 

  yenilikÑilik 

  fonlara eriĢim 

  giriĢimcilik becerileri 

  düĢük maliyet yapısı 

Büyüme faktörleri iĢ modeli inovasyonu 

  destekleyici iĢ ortamı 

  operasyonel ortaklıklar 

  pazar veya tedarikÑi geliĢtirme 

  fon ortaklıkları 

Tablo 1. Vaka analizi ÑerÑevesi 

 

 

BULGULAR   

 

Kodlanan vaka ÑalıĢmalarından elde edilen veriler ile gerÑekleĢtirilen tanımlayıcı ve Ñapraz 

tablo analizlerine göre: 

 

Ġncelenen 3. Nesil KSS uygulamalarına sahip Ģirketlerin %38'i yerel KOBĠ'lerdir. KOBĠ‘leri 

Ñok uluslu Ģirketler, büyük ulusal Ģirketler ve sosyal iĢletmeler takip etmektedir. 
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Bu Ģirketlerin vakanın yayımlanma tarihinden bu yana halen hayatını sürdürüp 

sürdürmediğine dair internet üzerinden bir araĢtırma gerÑekleĢtirilmiĢ ve tüm Ģirketlerin 

%98‘inin halen varlığını sürdürdüğü tespit edilmiĢtir. 

Tarım, finansal hizmetler ve enerji, araĢtırmaya konu vakaların Ñoğunluğunun faaliyet 

gösterdiği ilk üÑ sektördür. 

Vakaların%59'unda 3. Nesil KSS aktiviteleri proje bazlı ittifaklar olarak 

gerÑekleĢtirilmektedir. Bunu özel giriĢimler ve platformlar izlemektedir. 

3. Nesil KSS aktivitelerinin iĢletme değer zincirinin hangi aĢamasında gerÑekleĢtirildiği 

incelendiğinde vakaların %44‘ünde bu giriĢimlerin pazarlama ve satıĢ alanında, %23‘ünde 

ise üretim faaliyetlerinde gerÑekleĢtirildiği görülmektedir. Bu bulgu, araĢtırmanın amacına 

uygun olarak pazarlama ve satıĢın 3. Nesil KSS süreÑlerindeki rolünü vurgular niteliktedir. 

Toplumsal fayda sağlanan kesimler vakaların %57'sinde tüketici rolünde yer alırken, bunu 

üretici (%28), ÑalıĢan (%9) ve giriĢimci (%6) rollerinin izlediği görülmektedir.  

ġirketlerin %75'i ağ teorisi yaklaĢımı izlerken, %25'i kaynak tabanlı bir strateji izlemektedir. 

3. Nesil KSS Ģirketlerinin büyümesinde rol oynayan en önemli faktörler operasyonel 

ortaklıklar (%45), pazar veya tedarikÑi geliĢtirme (%22) ve iĢ modeli inovasyonu (%22) 

olarak ortaya Ñıkmaktadır. 

3. Nesil KSS Ģirketlerinin karĢılaĢtığı baĢlıca tehditler yerel topluluklarla ilgili zorluklar 

(%39), finans kaynaklarına eriĢim konusunda yaĢanan zorluklar (%30) ve siyasi ve 

ekonomik belirsizlikler (%15) ile ilgili tehditlerdir. 

ĠĢ modeli (%45), ortaklıklar (%18) ve yenilikÑilik (%15) araĢtırılan vakalar iÑin en kritik 

baĢarı faktörleri olarak ortaya Ñıkmaktadır.  

 

Bu tanımlayıcı bulgulara ek olarak, her kategori iÑin Ñapraz analizler yapılmıĢtır. Bu 

analizlerin sonuÑlarına göre: 

 

Büyük ulusal Ģirketler diğer Ģirket türlerine kıyasla ekonomik olarak dezavantajlı grupları iĢ 

modellerinde daha ziyade üretici ve giriĢimci olarak konumlandırmaktadır. Büyük ulusal 

Ģirketleri bu konumlandırmada KOBĠ‘ler izlemektedir. Éte yandan, Ñokuluslu Ģirketlerde 

dezavantajlı grupların iĢ modelinde genellikle tüketici olarak konumlandırıldıkları ortaya 

Ñıkmaktadır. 

 

ĠĢ modeli yenilikÑiliği, yerel KOBĠ'ler, Ñok uluslu Ģirketler ve büyük ulusal Ģirketler iÑin 

temel kritik baĢarı faktörü olarak ortaya Ñıkmaktadır. Éte yandan, sosyal giriĢimlerin baĢlıca 

baĢarı faktörü ÑeĢitli kurumlarla yapılan ortaklıklardır. 

 

Dezavantajlı gruplar 3. Nesik KSS süreÑlerinde pazara mevcut ürünlerini sunmaya devam 

ederek ilerleyen Ģirketlerde genellikle ÑalıĢan rolünü üstlenmektedirler. Éte yandan, yeni 

ürün ve hizmetler veya mevcut ürünlerin uyarlanmıĢ halleri ile pazarlara giren Ģirketler, bu 

uyarlamaları dezavantajlı grupların lehine olacak Ģekilde yaparak bu grupları tüketici olarak 

konumlandırmaktadır.  

 

Toplumsal fayda sağlanan kiĢilerin rolünün üretici olarak karĢımıza Ñıktığı vakalarda 

karĢılaĢılan baĢlıca tehdit finansal zorluklar olarak ortaya Ñıkmaktadır. Éte yandan, bu 

kiĢileri giriĢimci olarak konumlandıran modellerin karĢı karĢıya olduğu en büyük zorluk 

altyapı yetersizlikleridir. Tüketici ve ÑalıĢan rolleri iÑin ise en büyük tehdit yerel 

topluluklarla olan iliĢkiler nedeni ile ortaya Ñıkan (eğitim, beceri, bilgi eksikliği vb.) ilgili 

zorluklardır. 
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SONUÇ 

 

AraĢtırma bulgularına göre 3. Nesil KSS süreÑlerini benimseyen Ģirketlerin önemli bir 

kısmının KOBĠ‘ler olduğu görülmektedir. Bu durum, bu uygulamaların daha ziyade büyük 

Ģirketler tarafından benimsendiği yönündeki yaygın kanının aksinedir. ĠĢ modelleri incelenen 

3. Nesil KSS Ģirketlerinin %98 gibi bir oranla halihazırda faaliyetlerine devam ettikleri 

görülmektedir. Dolayısı ile bu faaliyetlerin ve bakıĢ aÑısının Ñevresel ve toplumsal 

sürdürülebilirlik kadar Ģirketlerin sürdürülebilirliğine de önemli katkıları olduğu ileri 

sürülebilir. Éte yandan literatürde de değinildiği üzere Ģirketlerin %59‘unun bu faaliyetleri 

farklı paydaĢların ittifakı ile yürütmekte oldukları görülmektedir (Aggerholm ve Trapp, 

2014).  AraĢtırmanın amaÑları kapsamında elde edilen en önemli ön bulgulardan biri 3. Nesil 

KSS aktivitelerinin %44‘ünün iĢletme değer zincirinde pazarlama ve satıĢ alanında 

gerÑekleĢtirildiğidir. Bu bulgu, araĢtırmanın amacına uygun olarak pazarlamanın 3. Nesil 

KSS süreÑlerindeki rolünü vurgular niteliktedir ve bundan sonra bu alanda yapılacak olan 

akademik araĢtırmalara ağırlık verilmesi yönünde önemli bir yönlendirme sunmaktadır. 

Benzer Ģekilde toplumsal fayda sağlanan kesimler vakaların %57'sinde tüketici rolünde yer 

almaktadır. Dolayısı ile 3. Nesil KSS uygulayan baĢarılı Ģirketlerin bu bakıĢ aÑısını öncelikle 

pazarlama faaliyetlerinde yerleĢtirme yönünde ilerlediklerinden bahsedilebilir. Éte yandan 

birden Ñok bulgu bu süreÑlerde iĢ modeline farklı bir gözden bakabilmek ve gerekli 

uyarlamaları yapabilmek iÑin yenilikÑiliğin 3. Nesil KSS uygulamalarında baĢarıyı 

belirleyen faktörlerin baĢında yer aldığını göstermektedir. AraĢtırma bulgularına göre yeni 

ürün geliĢtirme ve bu ürünleri en yüksek toplumsal faydayı yaratacak Ģekilde daha önce 

ulaĢılmayan dezavantajlı gruplara sunma, yeni pazarlar geliĢtirme ve bu süreÑleri toplumsal 

faydayı maksimize edecek Ģekilde farklı paydaĢların ittifakı ile Ģekillendirme 3. Nesil KSS 

süreÑlerinde baĢarı ile gerÑekleĢtirilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Dolayısı ile 

baĢta pazarlama olmak üzere tüm iĢletme fonksiyonlarına farklı bir bakıĢ aÑısı ile, toplumsal 

faydayı Ģirket stratejisinin ve ana faaliyetlerin odak noktasına yerleĢtirmek üzere yaklaĢmak 

Ģirketlerin geleceği ve sürdürülebilirliği aÑısından büyük önem taĢımaktadır. Bu araĢtırmanın 

sonraki aĢamalarında özellikle yeni ürün ve pazar geliĢtirme vakaları ve dezavantajlı 

grupların değer zincirinde tüketici rolü ile yer aldıkları vakalar üzerinde durularak daha derin 

bir kavrayıĢa ulaĢmak amaÑlanmaktadır. Ġleride pazarlama alanında yapılacak olan 

ÑalıĢmaların bu konular üzerinde durmasının 3. Nesil KSS süreÑlerinde pazarlamanın 

oynadığı önemli rolün vurgulanması aÑısından önem teĢkil edeceği düĢünülmektedir. 
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ÖZ  

GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ekonomilerde, ülkelerde bireyler ihtiyaÑlarından fazlasını tüketmekte ve gelir 

seviyeleri arttıkÑa daha Ñok mal satın almaya ve biriktirmeye Ñabalamaktadırlar. Bu trend,  bu topluluklarda 

yaygın obezite, istifÑilik, alıĢveriĢ ve marka bağımlılığı, depo alanı daha büyük evlere olan talep, kredi 

kartlarındaki ve kredilerdeki artıĢ gibi sonuÑları beraberinde getirmektedir. Küresel tüketim Ģekli bugün, dünya'da  

orta sınıf nüfusunun artmasıyla, benzer tüketim trendinin geliĢen medya aracılığıyla tüm piyasalarda  

yaygınlaĢmasıyla daha Ñok kaynak israf eden ve daha Ñok atık yaratan  bir tüketim Ģekline dönüĢtüğü iÑin, yeĢil 

tüketim ve materyalizm kavramları alan yazında daha sık bir arada kullanılmaya baĢlanmıĢtır. YeĢil tüketicilerin 

materyalist tüketim trendinin farkında olarak davranıĢlarını Ģekillendirdikleri varsayılabilir. Bu araĢtırmanın 

amacı, yeĢil tüketim davranıĢında bulunduğunu ifade eden bireylerin, aynı zamanda materyalist bireyler gibi 

davranıp davranmadığını ortaya Ñıkartmaktır. Bu amacı gerÑekleĢtirmek iÑin, kartopu örneklemesi yöntemi 

kullanılarak ulaĢılan 30 katılımcıyla yüz yüze, e-postayla ve telefonda görüĢmeler yapılmıĢır. AraĢtırma 

sonuÑlarına göre, katılımcılar en fazla organik/doğal sebze-meyve alma ve cam kullanma konularında daha yeĢil 

davranmakta, Ñocuk sahibi olduktan sonra yeĢil tüketime baĢlamakta, sağlık ve gelecek nesillere iyi bir dünya 

bırakma kaygısı ile yeĢil tüketimi tercih etmektedirler. Bazı yeĢil tüketim davranıĢlarına rağmen, katılımcıların 

Ñoğu özellikle ayakkabı, kıyafet ve telefon konusunda oldukÑa materyalist davranmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: YeĢil tüketim, materyalizm, yeĢil materyalizm, etnografik araĢtırma; mekanik gözlem 

 

IS IT GREEN OR MATERIALISM OR GREEN MATERIALISM?: AN 

EXPLORATORY PILOT STUDY 

ABSTRACT 

Today, especially in developed and developing countries, people prefer to  consume more goods and to buy and 

collect continuously. This trend, results in widespread obesity, stowage, shopping and brand dependence, demand 

for houses with larger warehouse, increase in credit cards expenditures  and loans. With the increase of the 

middle class population in the world and the spread of similar consumption trends to these  markets through the 

global media, the global consumption pattern is transformed into a consuming form that is more resource-wasting 

and more dirty. Therefore, the concepts of green consumption and materialism have begun to be used more 

frequently in the last decades. Then, it can be assumed that ―green consumers‖  are the ones who are  aware of the  

global materialist consumption trends, and who are practising more green/sustainable conumption solutions. The 

purpose of this research is to reveal, whether these green consumers  who express that they are  going green, still  

do consume  with some ―materialist‖ perceptions. In order to realize this aim, interviews were made face to face, 

e-mail and telephone with 30 participants reached by using snowball sampling method. Some results of the 

research can be given as; respondents (so called green consumers) prefer organic/natural food and using glass 

instead of using plastics and  they became green/more green especially after having children; to leave a better 

world for future generations and concern for health are the main motives of going to green consumption and 

participants demonstrate strong materialistic approach in their shoes and clothing consumption.  

Keywords: Green consumption, materialism, green materialism, etnographic research, mechanical observation 

 

 

 

1.GIRIġ 

Ġnsanlar, doğayı ve doğal kaynakları kullanmakta, kirletmekte, dönüĢtürmekte, yeniden yaratmakta, 

yani her aÑıdan doğayı doğrudan etkilemektedirler. Nüfusun ve dolayısıyla tüketicilerin sayısının hızlı 

bir Ģekilde artması, kıt kaynakların sınırsızmıĢ gibi kullanılmasına, üretim ve tüketimin artmasına ve 
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ortaya Ñıkan atıklar dolayısıyla da Ñevre kirlenmesine yol aÑmaktadır. YaĢanılan Ñevrenin gün 

geÑtikÑe kirlenmesi, bireylerin bu kirliliğin yaĢamlarını etkiler düzeyde olduğunun, doğal kaynakların 

sınırlılığının farkına varmasına ve Ñevre iÑin kaygı duymaya baĢlamalarına neden olmuĢtur. Yirminci 

yüzyıl ve özellikle 1950‘ler sonrası bu etkilerin ve Ñözüm önerilerinin konuĢulduğı yıllar olmuĢtur. 

Érgütler ve düzenleyici birimler, tüketimin üretimi destekleyen etkisini ve bu etkinin neden olduğu 

Ñevre kirliliğini yıllardır bilmelerine rağmen, son zamanlarda bu bilgiyi tüketicilerin daha farklı 

davranması iÑin kullanmaya baĢlamıĢtır (Pedersen,2000:193). Böylelikle de, Ñevreye zarar vermeden 

üretim ve tüketim anlayıĢı ortaya ÑıkmıĢtır. YeĢil tüketim de, bireylerin enerji ve kaynak tüketimi az 

olan, organik, geri dönüĢümlü, az atık yaratan, sağlığa uygun yani kısaca daha insani ve Ñevreye zarar 

vermeyen ürünleri satın alması olarak tanımlanmaktadır. 

YeĢil tüketim, tüketici aÑısından arzu edilir bir tüketim tarzı olmasına rağmen, son zamanlarda  bazı 

araĢtırmacılar (Burroughs,2010; Furchheim ve Jahn,2015) yeĢil ürünlerin yeni statü ürünleri olarak  

"klasik prestij ürünlerinin" yerini alıp almadığı konusunu tartıĢmaktadırlar. Oysa ki, prestijli ürünlere 

sahip olma, malvarlığına sahip oldukÑa mutluluğunun artacağını düĢünme ve statü tüketimi aslında 

materyalist tüketimle alakalı konulardır. Ayrıca, yapılan bazı araĢtırmalarda da (Prera ve Kleine,2011; 

Strizhakova ve Coulter,2013; Manchanda,2014)  materyalizm ile yeĢil tüketim arasında olumlu bir 

iliĢki Ñıkması bu duruma olan ilgiyi daha da arttırmıĢtır. Furchheim ve Jahn (2015:527), materyalizm 

ile statü tüketimi arasında olumlu bir iliĢki olduğunu, materyalist bireylerin yeĢil tüketimi  materyalist 

amaÑlara ulaĢmak iÑin kültürel sermayenin bir iĢareti olarak gördüklerini ve yeĢil ürün satın alarak bu 

tarz ürünleri satın alan bireylerin toplum tarafından gördüğü takdirden yararlanmak istediklerini 

vurgulamaktadırlar. Strizhakova ve Coulter (2013) da, özellikle küresel kültür kimliğine sahip 

bireylerin materyalist eğilimleri arttıkÑa, Ñevre dostu ürün satın alma oranlarının da arttığını, bu 

kiĢilerin Ñevre dostu ürünleri satın almak iÑin daha fazla ücret ödemeye gönüllü olduklarını belirtip bu 

durumu ―YeĢil Materyalizm‖ kavramı ile aÑıklamaktadırlar. Son zamanlarda, yeĢil ve materyalizm 

kavramları sıklıkla beraber olarak kullanıldıkları iÑin de bu araĢtırmanın amacı, yeĢil tüketim 

davranıĢında bulunduğunu ifade eden bireylerin aynı zamanda materyalist bireyler gibi davranıp 

davranmadığını, davranıyorlarsa da hangi konularda materyalist bireyler gibi davrandıklarını ortaya 

Ñıkartmaktır. AraĢtırma beĢ kısımdan oluĢmaktadır. GiriĢ kısmından sonra gelen ikinci kısımda 

materyalizm, yeĢil tüketim, materyalizm ve yeĢil tüketim arasındaki iliĢki hakkında alan yazın 

taraması yapılmıĢ, üÑüncü kısımda araĢtırmanın amacı, önemi, yöntemi ve örnekleminden 

bahsedilmiĢ, dördüncü kısımda bulgulara ve son olarak da sonuÑ ve önerilere yer verilmiĢtir. 

2. ALAN YAZIN TARAMASI 

2.1. Materyalizm 

Bireyler yaĢamları boyunca ÑeĢitli maddi varlıklara sahip olmaktadırlar. Ancak, bazı bireyler iÑin 

sahip oldukları bu maddi varlıklar yaĢamlarını devam ettirebilmeleri iÑin bir araÑtan ibaretken, bazı 

bireyler iÑinse bundan daha geniĢ bir anlama sahip olarak yaĢamlarının odak noktasını 

oluĢturmaktadır. Alan yazında malvarlığına sahip olmayı yaĢamının merkezine yerleĢtirme 

―materyalizm‖ olarak adlandırılmaktadır ve materyalizm ―bir tüketicinin maddi varlıklara verdiği 

önem‖ veya ―kıskançlık, cimrilik ve sahip olma isteğini kapsayan bir kişilik özelliği‖ Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Quadir,2012:32; Ahuvia ve Wong,2002:390). Materyalizmin tanımlanmasında 

malvarlığına sahip olmanın merkeze yerleĢmiĢ olması, mutlulukla eĢdeğer tutulması ve baĢarı 

göstergesi olarak görülmesi gibi üÑ ana öğeye vurgu yapılmaktadır (Richins ve Dawson,1992:304). 

Doğan‘a (2010:58) göre, günümüzde bazı maddi varlıklar ya da para, sadece hayati ihtiyaÑları 

karĢılamak iÑin değil, onların bireylere sağladığı güÑ ve prestijle birlikte gelen sosyal bir statü iÑin de 

gerekli görülmektedir. Hatta bazı bireyler, sırf diğer bireylerle yarıĢmak, onlarla aynı konumda 

bulunabilmek adına mal varlığı sahibi olmakta veya gereksiz yere tüketimde bulunmaktadırlar. Bu 

nedenle, Ñoğu araĢtırmacı tarafından materyalizm oldukÑa kötü bir davranıĢ Ģekli hatta "tüketimin 

karanlık yüzü" olarak değerlendirilmektedir (Richins ve Dawson,1992:304). Materyalist bireylerin 

kıskanÑlık, bencillik, cimrilik, gösteriĢ düĢkünlüğü, toplumsal konulara, doğaya ya da Ñevreye karĢı 

ilgisizlik, mal-mülk elde etmenin yaĢamdaki diğer amaÑlardan ve diğer bireylerle olan iliĢkilerden Ñok 

daha önemli görülmesi, sahip olma arzusu ve ayrımcılık gibi özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir 

(Fournier ve Richins,1991:406; PurutÑuoğlu,2008:13; Rindfleisch ve diğerleri,2009:3). 

Materyalist bireylerin daha pahalı ve büyük ev, araba, kıyafet gibi lüks malları tüketme eğiliminde 

oldukları ve bunlara sahip oldukÑa da mutluluklarının arttığı ifade edilmektedir (Hudders ve 

Pandelaere,2012:426). Tiltay ve Torlak (2011) da yaptıkları araĢtırmada, materyalist bireylerin 

özellikle kıyafet, araba ve mobilya söz konusu olduğu zaman daha materyalist davranabildiklerini 

ortaya koymuĢlardır. Gatersleben ve diğerleri (2009) de, materyalist bireylerin daha Ñok alıĢveriĢe 
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gittiklerini, bundan zevk aldıklarını, Ñoğunlukla arkadaĢlarıyla buluĢup dıĢarıda yemek yediklerini, 

daha az bahÑe iĢleri ile ilgilendiklerini, yürüyüĢe Ñıktıklarını ve pazara gittiklerini ifade etmektedirler. 

2.2. YeĢil Tüketim 

Æevre kirliliğinin her geÑen gün artması, doğal kaynakların azalması ve yaĢayacak baĢka bir dünyanın 

olmaması bireylerin Ñevre konusunda daha duyarlı olmasına neden olmuĢtur. Bu Ñevrecilik anlayıĢı 

ÑerÑevesinde hükümetler, sivil toplum kuruluĢları, tüketiciler ve iĢletmeler, birbirlerinden de 

etkilenerek, ÑeĢitli Ñözüm önerileri geliĢtirmektedir. Tüketiciler tarafından geliĢtirilen Ñözüm 

önerilerinden birisi de Ñevre bilincinin tüketim davranıĢına yansıtılması Ģeklindedir. Tüketiciler iÑin 

Ñevrecilik 1960‘lı yıllarda bir ―uyanma zamanı‖, 1970‘lerde ―harekete geÑme dönemi‖, 1980‘lerde 

―hesaplı olma zamanı‖ ve 1990‘larda ―pazardaki güÑ‖ olarak tanımlanmıĢtır (Aracıoğlu ve 

Tatlıdil,2009,s.438). Æevreyle ilgili kaygı duyan tüketiciler, Ñevre-dostu ürün ve hizmetlere 

yönelmiĢler, böylelikle de  "yeĢil tüketici" ve "yeĢil tüketim" gibi kavramlar doğmuĢtur. YeĢil 

tüketim, "tüketimde Ñevre dostu alternatiflere yönelme" olarak tanımlanabilmektedir (Êstündağlı ve 

Güzeloğlu,2015:342).  

YeĢil tüketimle beraber "yeĢil ürün" kavramı da gündeme gelmiĢtir. Alan yazında hangi ürünlerin 

yeĢil ürün olduğu konusunda kesin bir bilgi olmamasına rağmen enerji ve su tasarrufu sağlayan, 

emisyon oranı düĢük, geri dönüĢtürülebilir, yenilenebilir, tekrar kullanılabilir, güvenli veya sağlıklı 

olan ürünler yeĢil ürün olarak değerlendirilmektedir (Bhatia ve Jain,2013:3). Daha geniĢ anlamda yeĢil 

ürün, doğal Ñevreye etkisinin azaltılması iÑin geri dönüĢüm stratejileri veya geri dönüĢtürülebilir 

iÑeriği olan, paket kullanımı azaltılmıĢ veya toksit materyal kullanımının azaltıldığı ürün grubunu 

ifade etmektedir (Êstündağlı ve Güzeloğlu,2015:343). Bu kavramın tüketiciler tarafından nasıl 

algılandığı ile ilgili olarak da, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 2013 yılında 1334 kiĢinin 

katılımıyla gerÑekleĢen araĢtırma örnek olarak verilebilir. Bu araĢtırmaya göre (2013), Türkiye‘de 

tüketicilerin yarısından fazlasının yeĢil ve Ñevre dostu ürünü "geri dönüĢüm"  ve "sağlıklı olma" ile 

özdeĢleĢtirdiği,  buna bağlı olarak gıda ürünlerinin  yeĢil ve Ñevre dostu olması gereken ürünler olarak 

algılandığı ve tüketicilerin cam ve onu takiben beyaz eĢya sektörünü en yeĢil ve Ñevre dostu sektörler 

olarak tanımladığı ortaya ÑıkmıĢtır. 

YeĢil tüketiciler, belirli kiĢisel özelliklere sahiptir. Perera ve Klein (2011:735), yeĢil tüketicilerin 

kendi tüketimleri vasıtasıyla sosyal etkileĢim ve kendini ifade etme gibi duygusal kazanÑlar elde 

etmekten hoĢlandıklarını ifade etmektedirler. YeĢil tüketiciler iÑin, maddi kazanÑtan ve maddi 

varlıklardan ziyade duygusal paylaĢımlar, etik değerler ve iĢbirliği önemlidir. YeĢil tüketici, iÑ 

kontrolü daha fazla yapan, marka sadakatinden yoksun, ürün hakkındaki bilgiyi araĢtıran, baĢkalarıyla 

ürünler hakkındaki fikirlerini paylaĢan, dikkatli bir Ģekilde alıĢveriĢ yapan ve düĢünmeden satın alma 

eğiliminde olmayan tüketicilerdir (KeleĢ,2007:33). Kaufmann ve diğerleri (2012:52) de, yeĢil 

tüketicilerin bencil olmadığını, kendilerinden ziyade baĢkalarını da düĢünerek hareket ettiklerini 

belirtmektedirler. 

YeĢil tüketicilerin hepsi aynı ölÑüde Ñevreye duyarlılık göstermemektedir. Bu nedenle Suplico 

(2009:73-74), yeĢil tüketicilerin beĢ faktör altında incelenebileceğini vurgulamaktadır: Æevresel 

olaylar iÑin davranıĢlarını değiĢtiren ve yüksek derecede bağlılık gösteren gerÑek mavi yeĢil 

tüketiciler,  aktif katılım yerine parasal anlamda destekte bulunan yeĢil kökenli yeĢil tüketiciler, bu 

konularda yasaların Ñıkmasını bekleyen ama kendileri Ñok da fazla bir Ģey yapmayan yeni yeĢil 

tüketiciler, Ñevre kirliliğinden Ģikayet eden, bu konuda kendilerinden fazla baĢkalarından medet uman 

ĢikayetÑi yeĢil tüketiciler ve Ñevresel konulara en az dahil olup bireylerin bu konuya fazla bir etkisinin 

olamayacağını düĢünen koyu kahveler. 

2.3.  Materyalizm ve YeĢil Tüketim Arasındaki ĠliĢki 

Ġnsanlar, hem bireysel hem de toplumsal iÑerikli değerlere sahiptirler. BaĢarma niyeti, sosyal onay ve 

görkemli bir hayattan hoĢlanmayla ilgili olan kiĢisel hazlar bireyselliğin temel taĢlarındandır ve kiĢisel 

hazzın ön planda olduğu tüketiciler, Ñevre ile dost davranıĢlarda bulunmamaktadırlar (KeleĢ,2007:55). 

Materyalizmin tanımından anlaĢılacağı üzere de, materyalist bireylerin daha kiĢisel, yeĢil tüketim 

davranıĢında bulunan bireylerin ise daha toplumsalcı değerlere sahip oldukları varsayılabilir.  Hatta 

Burroughs ve Rindfleisch (2002) yaptıkları ÑalıĢmada, materyalizmin toplumsal değerler ile bireysel 

değerler arasında bir ÑatıĢma yarattığını saptamıĢlardır. Ergen ve diğerleri (2015:513) de, materyalist 

değerlerin Ñevre ve ekoloji konuları ile Ñok az ilgili olduğunu, bu nedenle materyalizmin Ñevreyi 

koruma güdüleri ile ÑatıĢtığını, alan yazında da materyalizmin Ñevre üzerinde olumsuz etkileri olduğu 

üzerinde genel bir kanı oluĢtuğundan bahsetmektedirler.  

Clump ve diğerleri (2002) ile Kilbourne ve Pickett (2008), bireylerin materyalist eğilimleri arttıkÑa 

Ñevreyle ilgili sorumluluk ve tüketim düzeylerinin azaldığını, bunun da Ñevreci davranıĢlara 

yansıdığını yani materyalizm ile Ñevreye olan ilgi ve yeĢil tüketim arasında olumsuz bir iliĢkinin 
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olduğunu vurgulamaktadırlar. Gatersleben ve diğerleri (2009), materyalist bireylerin daha fazla 

elektrik ve araba kullandığını, yiyecekleri mevsiminde daha az tükettiklerini belirtip materyalist 

değerler ile yeĢil tüketim davranıĢları arasında olumsuz bir iliĢki bulmuĢlardır. BakırtaĢ ve diğerleri 

(2014) de, materyalist eğilimlerin etik olmayan davranıĢlara yol aÑtığını ve materyalizmin ekolojik 

yani yeĢil tüketimle ilgili davranıĢlar üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu belirtmektedirler. 

Yukarıdaki söylemlere ek olarak bazı ÑalıĢmalar (Strizhakova ve Coulter,2013; Manchanda,2014), 

Ñevreyi koruma kaygısı nedeniyle bazı tüketicilerin, reklamlardan da etkilenerek, yeĢil ürünlere daha 

fazla para ödemeye istekli olduğunu, hatta bu ödemenin abartılarak tüketimde dikkat Ñekici boyuta 

geldiğini vurgulamaktadır. Tüketicilerin yeĢil ürünlere dikkat Ñekici boyutta daha fazla para ödemeye 

istekli olmasında, iĢletmelerin bu tarz ürünleri kullanarak bireylerin materyalist eğilimlerini ortaya 

Ñıkartmaya yönelik stratejilerinin rolü de yadsınamayacak boyuttadır. Prera ve Kleine (2011:735) 

aslında yeĢil tüketimin masraflı olduğunu ve yeĢil tüketim ile yüksek sosyal statü arasında güÑlü bir 

bağ bulunduğunu, bu nedenle de materyalizmin yeĢil tüketimi olumsuz etkilemeyebileceğini 

vurgulamaktadırlar. Bu sonucu destekleyen baĢka ÑalıĢmalar da mevcuttur. Érneğin PurutÑuoğlu 

(2008), materyalist değerler ile Ñevreye yönelik görüĢler ve davranıĢlar arasında olumlu bir iliĢki 

saptamıĢtır. Strizhakova ve Coulter (2013), Ñevre dostu ürünlere olan ilgi üzerinde materyalizmin 

oldukÑa güÑlü bir etkisi bulunduğunu, tüketicilerin Ñevre dostu ürünlere ekstra para ödemeye istekli 

olduğunu ve tüketicilerde Ñevre dostu olarak küresel iĢletme algısı oluĢtuğunu belirtmiĢlerdir. 

Manchanda (2014) yaptığı ÑalıĢmada da, ÑalıĢmaya katılanların materyalist eğilimlerinin yüksek 

olduğunu ve materyalizm ile yeĢil satın alma davranıĢı arasında olumlu bir iliĢki olduğunu ifade 

etmektedir.  

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMI 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Materyalizm ve yeĢil tüketim kavramları incelendiğinde, bu kavramların birbirlerinden oldukÑa farklı 

yönlere aÑıldığı ve farklı değerlerle aÑıklandığı görülmektedir. Materyalizm, sosyal amaÑlara hizmet 

etmeyen, materyal ilgilerin ve kiĢisel Ñıkarların üstün olduğu bir kültür sistemi olarak tanımlanırken, 

yeĢil tüketim Ñevrenin korunmasına önem veren değerler ve inanÑlarla beslenen sosyal amaÑlara 

hizmet eden bir tüketim biÑimi olarak tanımlanmaktadır (PurutÑuoğlu,2008:8). Yapılan bazı 

ÑalıĢmalarda da (Clump ve diğerleri,2002; Kilbourne,2004; Good,2007; Kilbourne ve Pickett,2008; 

Gatersleben ve diğerleri,2009; BakırtaĢ ve diğerleri,2014), bu tanımları doğrular bir biÑimde, 

bireylerin materyalist eğilimleri arttıkÑa yeĢil tüketimlerinin azaldığı sonucuna varılmıĢtır. Bu 

ÑalıĢmaların aksine, serbest ticaretin büyümeyi arttıracağını, bu artıĢın da Ñevreye zarar 

vermeyeceğini, materyalizm ile yeĢil tüketim arasında olumlu bir iliĢki olduğunu, hatta yeĢil ürünlere 

fazla para vermeye gönüllü olan ve bunu toplumda bir statü elde etmek iÑin kullanan tüketiciler 

yüzünden, yeĢil tüketimin materyalist bir yönü olduğunu savunan ÑalıĢmalar da mevcuttur 

(Bhagwati,1995; PurutÑuoğlu,2008; Prera ve Kleine,2011; Strizhakova ve Coulter,2013; 

Manchanda,2014; Furchheim ve Jahn,2015).  

Yirmi birinci yüzyılın bu ilk Ñeyreğinde, yeĢil tüketimin materyalist yönünün farklı yaklaĢımlarla 

tartıĢılmaya baĢlandığı, yukarıdakiler gibi ÑalıĢmalar araĢtırmanın  motivasyonunu oluĢturmuĢtur. Bu 

araĢtırmanın amacı, yeĢil tüketim davranıĢında bulunduğunu ifade eden bireylerin, varsa, materyalist 

eğilimlerini ve özellikle hangi tüketim alanlarında  materyalist  davrandıklarını ortaya Ñıkartmaktır.  

3.2. AraĢtırmanın Yöntemi ve Örneklemi 

AraĢtırmanın ana kütlesini, kendisini yeĢil tüketici ölÑeğinde orta ve üstü olarak konumlandıran 

tüketiciler oluĢturmaktadır. Bu tüketicilere ulaĢmak iÑin kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak otuz 

bir kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Bu nedenle araĢtırmaya katılan tüketiciler Adana, Ġstanbul, Kars ve Ġzmir'de 

oturan tüketicilerden oluĢmuĢtur. Nitel araĢtırmalarda, örneklem büyüklüğü ile ilgili net bir sayının 

olmaması, cevapların birbirini tekrar ettiği yerde örneklem büyüklüğünün yeterli kabul edilmesi ve 

araĢtırmanın bir keĢifsel ön araĢtırma olması nedeniyle, örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu kabul 

edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların Ñoğunun kadın olduğu, orta yaĢlarda bulundukları, orta ve üstü bir 

gelire sahip oldukları, Ñoğunluğunun Ñocuk sahibi olduğu görülmektedir. Tipik bir Ñevreci, özellikle 

organik tüketici,  30–40 yaĢlarında, Ñocuk sahibi, orta-üst gelir grubuna mensup ve kadın olarak 

tanımlandığı iÑin de (Sabuncu,2013:1; KılıÑ ve diğerleri, 2014:58)  araĢtırmanın örneklemini oluĢturan 

katılımcıların önceki ÑalıĢmalarda belirtilen yeĢil tüketici profiline uyduğu  görülmektedir. 

KeĢifsel nitelikteki bu araĢtırma, konunun boyutlarının daha geniĢ olarak anlaĢılabilmesi iÑin kalitatif 

olarak kurgulanmıĢ ve araĢtırmanın ikinci aĢamasında etnografik araĢtırma yöntemlerinden olan 

fotoğraflar yoluyla mekanik gözlem yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada, araĢtırmaya katılan 

tüketicilerin yeĢil tüketim ve materyalist motivasyonlu davranıĢlarını ve bu davranıĢların nedenlerini 

ortaya Ñıkartabilmek iÑin yarı yapılandırılmıĢ derinlemesine görüĢme yöntemi kullanılmıĢtır. 
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GörüĢmede sorulacak sorular oluĢturulurken Richins ve Dawson'un (1992) materyalizm ölÑeğinde yer 

alan ifadelerden ve Posri'nin (2014) ÑalıĢmasından yardım alınmıĢtır. Materyalizm ile ilgili sorulardan 

8.,9.,12. ve 13. soru Richins ve Dawson'un (1992) materyalizm ölÑeğinde yer alan ifadelerin doğrudan 

Ñevrilerek, aÑık uÑlu soru biÑimine dönüĢtürülmüĢ halidir. YeĢil tüketimle ilgili 2 ve 4. sorular 

Posri'nin (2014) ÑalıĢmasındaki görüĢme sorularının uyarlanması ile oluĢturulmuĢtur. Geriye kalan 

sorular ise araĢtırmacılar tarafından oluĢturulmuĢtur. GörüĢmeler,  20 Haziran 2016- 17 Ocak 2017 

tarihleri arasında, aynı Ģehirde olan katılımcılarla yüz yüze, farklı Ģehirde olan katılımcılarla ise 

telefonda derinlemesine görüĢme tekniği kullanılarak yapılmıĢtır. GörüĢmeler yaklaĢık olarak 20-25 

dakika sürmüĢ ve araĢtırmacı tarafından not tutulmak suretiyle kaydedilmiĢtir.  

Ayrıca, görüĢleri alınan katılımcıların söylemlerini daha iyi değerlendirebilmek ve sonuÑları daha iyi 

yorumlamak amacıyla, katılımcıların günlük yaĢamlarından ve tüketimlerinden kanıtlar sunan 

buzdolaplarının, deterjan ve kozmetik dolaplarının iÑinin fotoğrafları da istenmiĢtir. Bu fotoğraflar 

incelenerek, katılımcıların yaklaĢımları ile davranıĢları arasındaki iliĢkiler de gözlenmeye ÑalıĢılmıĢtır.   

3.3. AraĢtırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Sorular oluĢturulduktan sonra, araĢtırmanın geÑerliğini tespit edebilmek iÑin öncelikle soruların 

ulaĢılmak istenen amaca uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla konuyla ilgili üÑ akademisyen ile 

görüĢülmüĢ, onların verdikleri tavsiyelere gore görüĢme formunda düzeltmeler yapılmıĢtır. Daha 

sonra üÑ kiĢi ile ön test yapılıp soruların anlaĢılabilirliği test edilmiĢ ve gelen geri bildirimler 

neticesinde görüĢme formuna son Ģekli verilmiĢtir.  

AraĢtırmanın güvenirliğini sağlamak iÑin de, öncelikle araĢtırmanın verileri üÑ hafta ara ile 

araĢtırmacılardan biri tarafından tekrar analiz edilmiĢ ve aynı sonuÑlara ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, verilerin 

nasıl toplandığı, ulaĢılan sonuÑlara nasıl ulaĢıldığı aÑıklanmıĢ ve veriler ayrıntılı bir Ģekilde rapor 

edilmiĢtir. Tüm bunlara ek olarak, araĢtırmada katılımcılardan fotoğraf göndermeleri istenmiĢ, 

gönderilen fotoğraflar ve katılımcıların ifadeleri beraber değerlendirilerek sonuÑlara varılmaya 

ÑalıĢılmıĢtır. Son olarak da, katılımcıların gönderdikleri fotoğraflardan ve görüĢmedeki ifadelerinden 

örnekler sunulmuĢtur. Tüm bu yapılanlar neticesinde araĢtırmanın geÑerlik ve güvenirlik Ģartlarını 

taĢıdığı düĢünülmektedir. 

4. ARAġTIRMANIN BULGULARI 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1'de gösterilmiĢtir. 

 

Katılımcı Cinsiyet YaĢ Aylık Gelir Meslek Medeni 

durum 

Çocuk 

Sayısı 

Katılımcı 1 Kadın 35 4500 TL Gıda Teknikeri Evli 1 

Katılımcı 2 Kadın 33 6500 TL Éğretmen Evli 1 

Katılımcı 3 Erkek 44 6000 TL Akademisyen Evli 3 

Katılımcı 4 Kadın 36 7000 TL SüreÑ Yöneticisi Evli 1 

Katılımcı 5 Kadın 38 8000 TL Ev Hanımı Evli 3 

Katılımcı 6 Kadın 31 3600 TL Akademisyen Bekar - 

Katılımcı 7 Erkek 50 1500 TL Tiyatrocu Bekar 2 

Katılımcı 8 Kadın 38 3000 TL Ev Hanımı Bekar - 

Katılımcı 9 Kadın 33 8000 TL Akademisyen Evli 1 

Katılımcı 10 Kadın 32 6500 TL Éğretmen Evli 1 

Katılımcı 11 Kadın 40 13000 TL Serbest Meslek Evli - 

Katılımcı 12 Erkek 40 5500 TL Akademisyen Evli 2 

Katılımcı 13 Kadın 40 6000 TL Kimya Mühendisi Evli 1 

Katılımcı 14 Kadın 31 6500 TL Ev Hanımı Evli 3 

Katılımcı 15 Kadın 35 6000 TL  Serbest Meslek Evli 1 

Katılımcı 16 Kadın 37 12000 TL Biyolog Evli 2 

Katılımcı 17 Kadın 41  7000 TL Akademisyen Evli - 

Katılımcı 18 Kadın 37 5000 TL Memur Evli 1 

Katılımcı 19 Kadın 45 5500 TL Ziraat Mühendisi Bekar - 

Katılımcı 20 Kadın 38 12000 TL Akademisyen Evli 1 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Ézellikleri 

 

AraĢtırmaya katılan yeĢil tüketicilerin sadece dört tanesi erkektir, geri kalan tüm katılımcılar kadındır. 

Tablo 1'den katılımcıların 28-50 yaĢ arasında oldukları, 1500-13000 TL arası gelire, birbirlerinden 

farklı mesleklere sahip bulundukları, sadece beĢinin bekar olduğu ve dokuz katılımcı dıĢında hepsinin 

Ñocuklarının olduğu görülmektedir. 

AĢağıda katılımcılara sorulan sorular ve katılımcıların bu sorulara verdikleri cevaplar tablolar halinde 

ve bazı katılımcıların ifadelerinden alıntılar yapılarak sunulmuĢtur. GörüĢmeye katılan 31 kiĢi 

olmasına rağmen, oluĢturulan tablolardaki toplam rakamların 31‘in üstünde olduğu görülmektedir. 

Bunun nedeni her bir katılımcının birden fazla cevap vermesinden kaynaklanmaktadır. 

Tablo 2. Birinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı      % 

 

 

YaĢamınızın hangi noktasında daha 

Ñevreci/yeĢil davranırsınız? 

Yiyecek 

Deterjan 

Æocukların kıyafeti 

Kozmetik 

Elektrik-su tüketimi 

Ekolojik mücadele 

                                      Toplam 

23        59 

7          18 

2            5 

3            8 

3            8 

1            3 

39         100 

Katılımcılar, yiyecek konusunda, özellikle de Ñocukların yiyeceği konusunda, daha yeĢil 

davranmaktadırlar. Tablo 2'ye göre, yiyecekten sonra en fazla yeĢil davranılan alan ise deterjan 

kullanımıdır. Katılımcıların verdikleri cevaplardan bazıları Ģöyledir: 

"Deterjan, çocuk konusunda yiyecek ve giyecek." (Katılımcı 2) 

"Yiyecek ve çocuk kıyafeti, kimyasallar vücuda çok temas ediyor." (Katılımcı 4) 

"Çocukla ilgili konularda. Çocukların yiyeceği, deterjanı organik." (Katılımcı 10) 

Tablo 3. Ġkinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı      % 

 

 

 

 

Æevreci/yeĢil bir tüketici olarak nasıl 

davranırsınız? 

Cam kullanırım. 

Organik/doğal sebze-meyve tüketirim. 

Elektrik tüketimine dikkat ederim. 

Organik deterjan kullanırım. 

Hayvanları düĢünerek hareket ederim. 

Atıkları ayırırım. 

Su tüketimine dikkat ederim. 

Organik kozmetik kullanırım. 

Organik kıyafet alırım. 

PoĢet yerine bez kullanırım. 

Ambalajlı ürün almam. 

Büyük boy ürün alırım. 

                                              Toplam 

23         20 

21         18 

18         15 

11           9 

11           9 

11           9 

7             6 

6             5 

3             3 

3             3 

2             2 

1             1 

117        100 

Katılımcı 21 Kadın 40 6000 TL Ekonomist Evli 2 

Katılımcı 22 Kadın 41 10000 TL Genel Müdür Evli - 

Katılımcı 23 Kadın 28 4000  TL Akademisyen Evli - 

Katılımcı 24 Kadın 28 5000 TL Optisyen Evli 1 

Katılımcı 25 Kadın 46 12000 TL Savcı Evli 1 

Katılımcı 26 Erkek 37 5500 TL Akademisyen Evli 1 

Katılımcı 27 Kadın 31 8500 TL Memur Evli 1 

Katılımcı 28 Kadın 30 6000 TL Ev Hanımı Evli - 

Katılımcı 29 Kadın 42 6000 TL Ev Hanımı Evli 1 

Katılımcı 30 

Katılımcı 31 

Kadın 

Kadın 

50 

40 

7000 TL 

4500 TL 

Akademisyen 

Akademisyen 

Evli 

Bekar 

2 

- 
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Tablo 3'e göre, katılımcıların yüzde 20‘si plastikten ziyade cam kullandığını ifade etmiĢtir. Cam 

kullanımından sonra gelen yeĢil davranıĢ biÑimi ise organik/doğal sebze ve meyve tüketimidir.  

Katılımcıların yüzde 16‘sı da elektrik tüketimine dikkat ettiğini beyan etmiĢtir. Katılımcılardan 

bazılarının cevapları aĢağıdaki gibidir: 

"Sebze, meyve, deterjan, kozmetik gibi ürünleri organik alıyorum. Gıdada kesinlikle cam 

kullanıyorum." (Katılımcı 1) 

"Organik sebze-meyve, alırım.Paketli gıda almam, yiyecekleri plastiğe koymam" (Katılımcı 28) 

"Organik deterjan kullanıyorum, aldığım ürünlerin az elektrik harcamasına dikkat ediyorum." 

(Katılımcı 22) 

 

 

 

 

 

Tablo 4. ÊÑüncü  Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı    % 

 

 

Ne zamandır Ñevreci/yeĢil 

tüketiyorsunuz? 

10 yıl ve üstü 

2,5 yıl 

6 yıl 

5 yıl 

2 yıl 

1 yıl 

                                         Toplam 

9          30 

7          23 

6          20 

5          17 

2            7 

1            3 

30       100 

Katılımcıların yüzde 30‘u 10 yıl ve üstü, yüzde 23‘ü 2,5 yıl ve yüzde 20‘si de 6 yıldır yeĢil tükettiğini 

ifade etmiĢtir. Katılımcılar, yeĢil tüketime baĢlama tarihleriyle ilgili olarak farklı yıllar verseler de 

Ñocuğu olan 22 katılımcının 16 tanesinin yeĢil tüketimde bulunması Ñocuk sahibi olma yıllarına denk 

gelmektedir. 5 katılımcı, Ñevre kirliliğinden rahatsız olup bu konuyu araĢtırmaya baĢlayıp bilgi 

edindikten, 2 katılımcı da üniversiteye baĢladıktan sonra yeĢil tüketmeye baĢladığını dile getirmiĢtir. 

Diğer katılımcılar ise yılla beraber bir olay değil, sadece yıl belirtmiĢlerdir. Bu konuyla ilgili olarak 

katılımcılardan bazılarının cevapları Ģöyledir: 

" Çocuklar doğduktan sonra, yaklaşık 6 yıldır." (Katılımcı 5). 

" 6 yıldır, olgunlaştıktan, bilgi edindikten sonra." (Katılımcı 7) 

" Üniversite yıllarından beri, yaklaşık 20 yıldır" (Katılımcı 8) 

Tablo 5 . Dördüncü Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı       % 

 

Neden Ñevreci/yeĢil  

tüketiyorsunuz? 

Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak iÑin 

Sağlık nedeniyle 

Tüm canlılara daha iyi bir gelecek bırakmak iÑin 

Etrafa örnek olmak iÑin. 

Æevreci üretime destek olabilmek iÑin. 

                                                                 Toplam 

17           40 

14           33 

8             19 

2               5 

1               2   

42            100    

Tablo 5'e göre, katılımcıların yüzde 40‘ı yeĢil tüketme nedeni olarak gelecek nesillere iyi bir gelecek 

bırakmak istemesini gösterirken, yüzde 33‘ü de sağlığa vurgu yapmıĢtır. Katılımcıların yüzde 19‘u 

insanlar dıĢındaki canlılara da iyi bir gelecek bırakmak istediklerini ifade etmiĢlerdir.Verilen 

cevaplardan bazıları Ģöyledir:  

"Gelecek nesiller için endişeleniyorum." (Katılımcı 14) 

"Gelecek nesillerin sağlıklı ve mutlu bir ortamda yaşayabilmesi ve çevreci üretime destek olabilmek 

için." Katılımcı 6) 

"Sağlık için" (Katılımcı 13) 
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Tablo 6. BeĢinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı       % 

 

 

En beğendiğiniz  

Ñevreci/yeĢil davranıĢınız 

nedir? 

Atıkları ayırmak. 

Sağlığa  en az zarar veren ürünleri araĢtırıp satın 

almak 

Organik deterjan kullanmak 

Organik üreticiye destek olmak 

Elektrik tüketimine dikkat etmek. 

Organik ürünler konusunda bireyleri bilinÑlendirmek 

Hyrib araÑ kullanmak. 

Hayvanlara karĢı duyarlı olmak. 

                                                       Toplam                                            

10         28 

9           25 

7           19 

3             8 

3             8 

2             6 

1             3 

1             3 

36        100 

Tablo 6'dan katılımcıların en beğendikleri yeĢil davranıĢın atıkları ayırmak olduğu görülmektedir. Bu 

davranıĢı sağlığa en az zarar veren ürünleri araĢtırıp satın alma davranıĢı izlemektedir. Bu ifadeye 

paketli, katkılı ürün satın almama, yiyecek satın alırken, araĢtırıp organik/doğal ürünler alma 

girmektedir. Katılımcıların yüzde 19‘u da zararlı kimyasallardan dolayı organik deterjan kullandığını 

ve bu davranıĢının en beğendiği davranıĢ olduğunu beyan etmiĢtir. Verilen cevaplardan bazıları 

Ģunlardır: 

"Atıkları ayırırım, özellikle kızarma yağlarını asla lavaboya dökmem." (Katılımcı 29) 

"Özellikle gıdada katkı maddeli, paketli ürünler almıyorum." (Katılımcı 20) 

"Atıkları ayırmak." (Katılımcı 24) 

Tablo 7. Altıncı  Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı       % 

 

 

Genel tüketiminizde Ñevreci/ 

yeĢil tüketim davranıĢlarınıza 

uymayan davranıĢlarınız 

nelerdir? 

Fazla su kullanımı 

Organik deterjan kullanmama 

Araba kullanma 

Fazla miktarda plastik/poĢet kullanma 

Atıkları ayırmama 

Tekstil ürünlerinde Ñevreci davranmama 

Tamamen organik yiyecek tüketememe 

Vegan olamama 

Kağıt havlu kullanma 

                                              Toplam                               

6            20 

5            17 

4            13 

4            13 

3            10 

3            10 

3            10 

1            3 

1            3 

30        100 

Tablo 7'de, "YeĢil tüketiminize uymayan davranıĢınız nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 20‘si  

fazla su kullanımı cevabını vermiĢtir. Bu cevabı veren katılımcılar, bunun nedeni olarak temizlik 

yapmayı ve bol suyla sebze-meyve yıkamayı göstermiĢlerdir. Organik deterjan kullanmamak, araba 

kullanmak ve fazla miktarda plastik/poĢet kullanmak verilen diğer cevaplar arasındadır. Bu konuda 

katılımcıların verdikleri cevaplardan bazıları Ģöyledir: 

"Plastik kullanıyorum, evsel atıkları ayırmıyorum." (Katılımcı 11) 

"Tekstil ürünleri." (Katılımcı 18) 

"Fazla miktarda poşet kullanıyorum." (Katılımcı 17) 

Tablo 8. Yedinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı         % 

 

 

Evsel atıklar konusunda nasıl 

davranırsınız? 

Kağıtları ayırırım. 

Plastikleri ayırırım. 

Camları ayırırım. 

HiÑbir Ģeyi ayırmam. 

Kızartma yağlarını ayırırım. 

Pilleri ayırırım. 

Artan yemekleri hayvanlara veririm. 

                                              Toplam 

16           27 

12           20 

11           19 

8             14 

7             12 

3               5 

2               3 

59           100 

Tablo 8'e göre, katılımcıların yüzde 27‘si kağıtları, yüzde 20‘si plastikleri ve yüzde 19‘u da camları 

ayırdığını ifade ederken, yüzde 14 katılımcı da evsel atıkları ayırmadığını belirtmiĢtir. Bu konuda 

verilen cevaplardan bazıları Ģöyledir: 

"Cam, plastik, kağıt, pil, kızartma yağları evde ne varsa ayırırım ve geri dönüşüme atarım. Çöp 

toplayanlar ve hayvanlar zarar görmesin diye camları asla çöpe atmam." (Katılımcı 19) 

"Ayırmıyorum, çünkü doğru yere gittiğini düşünmüyorum." (Katılımcı 25) 
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" Kızartma yağlarını ayırıyorum." (Katılımcı 26) 

 

Tablo 9. Katılımcıların Bazı Maddi Varlıklarına Ait Bulgular 
Katılımcı YeĢil 

Tüketim 

Derecesi 

Ev 

m² 

Ev 

Kime 

Ait 

Arabasının 

Modeli 

Cep Telefonu 

Markası 

Telefon 

DeğiĢtirme 

Sıklığı 

Materyalizmle ilgili ifadesi 

veya fotoğraflardan elde 

edilen bilgi 

 2 6 155 Mülk Polo Samsung S3 Bozulunca ― Daha büyük araba, lüks 

olsun, bir de Bodrum‘da 

yazlığım olsun.‖ 
24 6 250 Mülk Peugeot 308 Samsung Note 

5 

Bozulunca ―Kıyafet ve ayakkabıya Ñok 

para harcıyorum. Bir de Ñiftlik 

evi tarzi büyük bir yazlik 
istiyorum.‖ 

4 6 74 Kira Renault Modus Samsung S5 Bozulunca ―Æantam marka, Ñantan iyiyse 

seni daha iyi taĢır‖ Kozmtik 
ürünleri ve parfümü pahalı 

marka. 

29 6 280 Mülk Hyundai Samsung Note 
3 

Bozulunca Parfümü pahalı bir marka 

5 6 145 Mülk Ssangyongkyron I Phone 4 Bozulunca Kozmetik ürünleri ve parfümü 

pahalı markalar 

 8 6 100  Mülk Renault Megan  Htc Desire 820 Bozulunca - 

 6 6 110 Kira Yok Samsung S5 Bozulunca ―Gereksiz kıyafet alırım‖ 

 31 6 150 Mülk Yok Iphone Bozulunca - 

10 7 90 Mülk Ford Ka Lg Nexus 4 Bozulunca Parfümü ve ayakkabıları pahalı 
markalar 

11 7 120 Mülk Yok Samsung Note 

2 

Bozulunca ―Büyük, bahÑeli, Ñiftlik evi 

istiyorum‖ 
13 7 110 Kira Citroen C3 Samsung E5 Bozulunca Ayakkabıları, saati ve parfümü 

pahalı markalar 

 15 7 110 Mülk Dacia Duster Samsung S4 Bozulunca ―Giyinmeyi ve güzel olmayı 
seviyorum, bu nedenle marka 

kıyafetler alırım‖ 

 16 7 130 Kira Yok I Phone 5 Bozulunca ―Büyük Ñiftlik evi istiyorum‖ 

 19 7 140 Mülk Fiat Egea Nokialumia530 Bozulunca - 

 21 7 100 Kira Opel Corsa I Phone  6 Plus Bozulunca - 

27 7 234 Mülk Renault Megan I Phone  5 Bozulunca Parfümü pahalı bir marka, 

―Ayakkabıya dayanamam, 

sürekli ayakkabı alıyorum.‖ 

23 7 

 

120 Kira Nissan Qashqai I Phone  6 3 Yılda Bir ―Ihtiyacım olsa da olmasa da 

mutlaka kıyafet alırım.‖ 
20 7 135 Kira ToyotaYaris 

Hibrit 

Samsung Note 

5 

2 Yılda Bir - 

28 7 150 Kira Hyundai  General 
Mobile 

Sıkılınca - 

3 7 130 Kira Honda Crv I Phone 4 4 Yılda Bir Arabası Honda CRV  2014  

model 
1 8 100 Mülk Yok Lg G3 Bozulunca ―Ayakkabı ve Ñantayı kaliteli 

görünmek iÑin mutlaka marka 

alırım.‖ 
7 8 110 Mülk Yok Samsung S4 Bozulunca - 

22 8 120 Kira Yok Samsung S3 Bozulunca ―Değerli takılara Ñok para 
harcıyorum, ihtiyacım olmasa 

bile alıyorum.‖ 

25 8 220 Mülk Astra Samsung S4 Bozulunca ―Gereksiz yere kıyafet ve 
ayakkabı alabiliyorum, Ñok 

seviyorum Ñünkü‖ Parfümü 
pahalı bir marka 

26 8 110 Mülk Hyundai I20 Lg G4 Bozulunca - 

17 8 150 Mülk Toyota Verso I Phone 6 Bozulunca - 
 12 8 105 Mülk Yok Nokia Lumia 

540 

4 Yılda Bir BahÑesi büyük  bir dağ evim 

olsun 

9 8 180 Mülk Toyota Corolla I Phone 5 4 Yılda Bir ―Gereksiz kıyafetler alıyorum‖ 

14 9 200 Mülk Passat Samsung Note 
3 

Bozulunca ―Gereksiz yere kıyafet 
alıyorum ve kıyafetlerimi hep 

marka alırım‖ 

 18 9 105 Mülk Yok I Phone 5 S Bozulunca ―Yeni daha konforlu bir arabam 
olsa daha iyi olurdu‖ 

30 9 120 Mülk Toyota Corolla Samsung S4 Bozulunca - 
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Tablo 9'a göre, katılımcıların hepsi kendilerine 6 ve üstü puan vermiĢlerdir. Ancak, yüzde 39 ile en 

Ñok verilen puan 7'dir. Katılımcılardan yüzde 32‘sinin evi kira, diğerlerinin ise mülktür. Katılımcıların 

19‘unun evi 150 m²‘nin üstüdür, yüzde 74‘ü ise araba sahibidir. Arabaların Ñoğunun Ñok lüks arabalar 

olmadığı da Tablo 9'dan görülmektedir. Katılımcıların yüzde 19‘u hariÑ hepsi telefonları 

bozulduğunda telefonlarını değiĢtirdiklerini ifade etseler de tüm katılımcıların Ñok da ucuz olmayan 

akıllı cep telefonları kullandıkları görülmektedir. AraĢtırmanın baĢında, görüĢme öncesinde, 

katılımcılara araĢtırma hakkında bilgi verilirken, araĢtırmacılar materyalist olmadıklarını tersine yeĢile 

önem verdiklerini belirtmiĢ ve yeĢil tüketim dereceleri hakkında kendilerini puanlamıĢlardır. Ancak 

materyalizmle ilgili sorulan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde aslında katılımcıların ifade 

ettiklerinden daha fazla materyalist oldukları görülmüĢtür. Tablo 9‘un son sutununda katılımcıların 

materyalizmle ilgili ifade ve davranıĢlarından örnekler sunulmuĢtur. Sadece katılımcıların yüzde 

32‘sinde bu tarz bir ifade ve davranıĢa rastlanılmamıĢtır. Diğer katılımcıların ihtiyaÑları olmadıkları 

halde özellikle kıyafet ve ayakkabıya para harcadıkları, doğayla baĢ baĢa bir ev istedikleri ancak bu 

evi tarif ederken ―büyük ve Ñiftlik evi‖ vurgusu yaptıkları ve son olarak oldukÑa pahalı parfüm 

markalarını tercih ettikleri görülmüĢtür. Pahalı parfüm kullanımı katılımcıların ifadelerinde hiÑ yer 

almamasına rağmen, gönderilen kozmetik fotoğraflarında tespit edilmiĢtir. 

Tablo 10. Sekizinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı       % 

 

Maddi varlıklara veya paraya sahip 

olmak sizin iÑin ne kadar önemli? 

YaĢamı idame ettirmek iÑin önemli 

Ekolojik-organik yaĢamak iÑin gerekli 

HiÑ önemli değil 

Æocukların geleceği iÑin önemli 

                                          Toplam 

21          70 

5            17 

3            10 

1              3 

30          100 

Katılımcıların yüzde 70‘i iÑin maddi varlıklara sahip olmak yaĢamı idame ettirmek iÑin önemliyken, 

yüzde 17‘si iÑin ekolojik yaĢamak iÑin gereklidir. Katılımcıların yüzde 10‘u ise maddi varlıkların hiÑ 

önemli olmadığını belirtmiĢtir. Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplardan bazıları Ģöyledir: 

"Ekolojik yaşamak, organik ürün satın alabilmek için önemli." (Katılımcı 11) 

"Önemli olan sağlık olsa da sağlıklı olabilmek ve organik tüketmek için önemli." (Katılımcı 13) 

"İhtiyaçlarımı karşılayacak kadar yeter, pahalı hiçbir şey almayı sevmem." (Katılımcı 17) 

 

 

Tablo 11. Dokuzuncu  Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı           % 

 

 

 

 

 

YaĢamınızda lüks olarak gördüğünüz 

neler var? 

Yok 

Kıyafet 

Araba 

Ayakkabı 

Ev 

DıĢarıda Ñok sık yemek yemek 

Takı 

Æok sık taksiye binmek 

Parfüm 

Æanta 

Robot temizleyici 

Pahalı geziler 

                                    Toplam 

13             34 

6               16 

4               11 

3                8 

3                8 

2                5 

2                5 

1                3 

1                3 

1                3 

1                3 

1                3 

38           100 

Tablo 11'den, katılımcıların yüzde 34‘ünün yaĢamında lüks olarak gördüğü herhangi bir Ģey olmadığı, 

yüzde 16 katılımcının kıyafetlerini, yüzde 11 katılımcının da arabalarını lüks olarak tanımladığı 

görülmektedir. Bu soruya verilen cevaplardan bazıları Ģöyledir: 

"Evim, hem oldukça büyük hem de pahalı döşedim." (Katılımcı 27) 

"Kıyafetlerim."(Katılımcı 14) 

"Çok fazla lüksüm yok ama dışarıda çok fazla yemek yiyoruz ve çok para harcıyoruz bu anlamda." 

(Katılımcı 16) 
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Tablo 12. Onuncu ve Onbirinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı          % 

 

Marka sizin iÑin ne anlam ifade eder? 

Kalite 

Statü 

Sömürü 

Sağlık 

                             Toplam                               

25            71 

4              11 

4              11 

2                6 

35           100 

   

 

 

Neleri marka alırsınız? 

Ayakkabı 

Kıyafet 

Gıda ürünleri 

Araba 

Saat 

Æanta 

Telefon 

HiÑbir Ģeyi 

GüneĢ Gözlüğü 

                             Toplam 

13            28 

12            26 

8              17 

4                9 

3                6 

2                4 

2                4 

2                4 

1                2 

47           100 

Katılımcıların yüzde 71‘i iÑin marka kaliteyi, yüzde 11‘i iÑin statüyü ve sömürüyü ifade ederken, 

yüzde 6‘sı iÑin de sağlığı ifade etmektedir. Tablo 12'ye göre, katılımcılar özellikle ayakkabı, kıyafet 

ve yiyeceği marka almaktadırlar. Katılımcıların verdikleri cevaplardan bazıları Ģöyledir: 

"Yiyecek ve kıyafetleri marka alırım." (Katılımcı 5) 

"Gıda ürünleri ve araba." (Katılımcı 8) 

"Bir tek telefonu marka alıyorum" (Katılımcı 19) 

 

Tablo 14. Onikinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı         % 

 

 

Nelere sahip olsaydınız daha mutlu 

olurdunuz? 

Æiftlik evi/bahÑeli ev 

Daha büyük ev 

Araba 

HiÑbir Ģey 

Yazlık 

Hyrid araba 

                               Toplam 

14           41 

7             21 

6             18 

5             15 

1               3 

1               3 

34          100 

Katılımcıların yüzde 41‘i Ñiftlik evine, yüzde 21‘i daha büyük bir eve ve yüzde 18‘i de arabaya sahip 

olsalardı daha mutlu olacaklarını ifade etmiĢlerdir. Æiftlik evine sahip olmak isteyenler kendilerinin ve 

özellikle de Ñocuklarının doğayla daha iÑ iÑe bir hayat yaĢaması ve ekip biÑmek iÑin böyle bir istekte 

bulunduklarını dile getirmiĢlerdir. Araba isteyenlerin yarısı  arabası olmayan katılımcılarken, üÑte biri 

ise daha büyük bir araba isteyen katılımcılardan oluĢmaktadır. Yüzde 15 katılımcı da bu soruya 

―hiÑbir Ģey‖ cevabını vermiĢtir. Cevaplardan bazıları Ģu Ģekildedir: 

"Daha büyük bir evim olsa iyi olurdu." (Katılımcı 21) 

"Doğayla iç içe bir çiftlik evi istiyorum. Param çok olsa lüks bir araba alırım ama dizel alırım." 

(Katılımcı 1) 

"Çocuk doğayla iç içe olsun diye büyük bahçeli bir ev isterim." (Katılımcı 10) 

Tablo 15. On üÑüncü Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı            % 

 

 

 

Ġhtiyacınız olmadığı halde satın 

aldığınız ürünler nelerdir? 

Kıyafet 

Ayakkabı 

Mutfak eĢyası 

Oyuncak 

Æanta 

Ev tekstili 

Yok 

Takı 

Teknolojik EĢya 

Ev dekorasyon ürünleri 

                                  Toplam 

15               42 

5                 14 

4                 11 

4                 11 

2                   6 

2                   6 

1                   3 

1                   3 

1                   3 

1                   3 

36              100 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

1105 

Katılımcıların yüzde 42‘si ihtiyacı olmadığı halde kıyafet, yüzde 14‘ü ayakkabı, yüzde 11‘i de mutfak 

eĢyası ve oyuncak satın aldığını belirtirken, sadece yüzde 3 katılımcı bir ihtiyacı yoksa ürün satın 

almadığını ifade etmiĢtir. Bu soruya verilen cevaplardan bazıları aĢağıdadır: 

"Mutfak eşyası, özellikle teflon tencereler." (Katılımcı 7) 

"İhtiyacım olmayan ürünleri satın almam" (Katılımcı 8) 

"İhtiyacım olmasa bile teknolojik eşyaları alıyorum."(Katılımcı 26) 

Yukarıdaki materyalizmle ilgili tabloları özetleyip materyalizm ile bağıntısını kurmak gerekirse, baĢta 

yeĢil tüketimde bulunduğunu ve materyalist olmadığını ifade eden katılımcıların yüzde 70‘inin, maddi 

varlıklara önem vermediklerini ve maddi varlıklara yaĢamlarını idame ettirebilmek amacıyla sahip 

olduklarını dile getirdikleri görülmektedir. Ġlk bakıĢta bu ifadeler, katılımcıların materyalist 

olmadıkları yönünde bir izlenimin oluĢmasına neden olmaktadır. Ancak, materyalizmle ilgili sorulan 

diğer sorulara verilen cevaplar bunun tam olarak da böyle olmadığını ortaya Ñıkartmaktadır.  

Materyalizm özünde malvarlığına sahip olmayı, malvarlığını mutlulukla eĢ değer ve baĢarı göstergesi 

olarak görmeyi iÑermektedir. Yapılan ÑalıĢmalarda (Torlak ve Tiltay,2011; Hudders ve 

Pandelaere,2012) da, materyalist bireylerin görkemli hayatlar sürdükleri veya buna özendikleri ve 

daha fazla araba kullandıkları ortaya ÑıkmıĢtır. Bu araĢtırmada da katılımcıların yüzde 74‘ü araba 

sahibidir ve hemen hemen hepsi pahalı markalarda akıllı cep telefonları kullanmaktadırlar. Yüzde 

66‘sı yaĢamında lüks olarak adlandırdığı ürünlere sahiptir. Sadece yüzde 15 katılımcı Ģu anki 

malvarlığından mutluluk duymaktadır, yüzde 75 katılımcı baĢka mallara sahip olsa daha mutlu 

olacağını dile getirmiĢtir. Mutluluk sağlayan mallar arasında da yüzde 41‘i Ñiftlik evini, yüzde 21‘i ise 

daha büyük bir evi saymıĢtır. Daha da ilginci, sadece yüzde 3 katılımcı ihtiyacı olmadığı ürünleri satın 

almadığını. yüzde 97‘si ise ihtiyacı olmasa da ürün aldığını belirtmiĢtir. Bunlar arasında da ihtiyacı 

olmadığı halde kıyafet ve Ñanta alanların yüzdesi 58 olarak belirlenmiĢtir. Ézellikle moda ve giyim 

ürünlerinin hem mutluluk hem de baĢarı ve takdir edilme güdüsü ile satın alındığı  bilinmektedir. 

Kısaca, yeĢil tükettiğini beyan eden ve ifadelerinden de yeĢil tükettikleri anlaĢılan katılımcıların 

materyalist davranıĢlarda bulundukları ve bu davranıĢların materyalizmin malvarlığına sahip olma, 

malları mutluluk ve baĢarı göstergesi olarak görme iÑeriğine uyduğu anlaĢılmaktadır. 

4.1. Fotoğraflardan Elde Edilen Bulgular 

Bu bölümde, yeĢil tüketicilerin günlük davranıĢlarının kanıtları olarak hane halkı davranıĢının 

göstergeleri olabilecek bazı fotoğrafları değerlendirilmiĢtir.  Buzdolabı fotoğrafları yiyecek ve iÑecek 

tüketimini, banyo dolapları temizlik ürünleri ve deterjan tüketimini ve kozmetik rafları da kiĢisel 

bakım/hijyen alanlarındaki tüketimi yansıtmaktadır. 

 

Katılımcıların buzdolaplarının iÑini gösteren fotoğraflardan bazıları ġekil 1'de sunulmuĢtur. 

        
Katılımcı 1                               Katılımcı 2                            Katılımcı 10                        

    
Katılımcı 7                             Katılımcı 20                             Katılımcı 17               



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1106 

       
Katılımcı 22                             Katılımcı 11                              Katılımcı 23                                                          

ġekil 1.Katılımcılardan Gelen Buzdolabı Ġle Ġlgili Fotoğraflar 

Katılımcıların büyük Ñoğunluğu özellikle mutfakta plastikten Ñok cam kullanmaya dikkat ettiğini 

belirtmesine rağmen, katılımcıların buzdolaplarının iÑlerinin fotoğrafları incelendiğinde, hepsinin 

buzdolaplarında plastik ĢiĢe veya kutuların ya da poĢetlerin sıklıkla bulunduğu görülmüĢtür. Hatta, 

derin dondurucuda da buzdolabı poĢetleri ve plastik kaplar mevcuttur. Katılımcılara bu poĢetlerin geri 

dönüĢümlü ürünler olup olmadığı sorulduğunda da, hepsinden bunların geri dönüĢümlü ürünler 

olmadığı cevabı gelmiĢtir. Ayrıca, Ñoğu buzdolabında hazır yoğurt, ayran ve paketli ve hazır ürünler 

de sıklıkla  mevcuttur.   Plastik hafifliği, ucuzluğu ve kullanım kolaylığı ile yeĢil tüketiciler iÑin bile 

vazgeÑilmez bir ambalaj malzemesidir. Olumlu bir alıĢkanlık olarak cam kavanozlar yeĢil tüketicilerin 

buzdolaplarında tekrar tekrar kullanılmaktadır. 

Sebzelerin ve meyvelerin mevsiminde toplanarak dondurulması sağlıklı ve Ñevreci bir davranıĢtır. 

Derin dondurucu fotoğrafı yollayan tüketicilerde bu alıĢkanlığın  yaygın olduğu söylenebilir.  Aynı 

zamanda, daha Ñok vejeteryan diyetler daha Ñevreci tüketim Ģekli olarak değerlendirilmektedir.  Ancak 

kıĢ döneminde toplanan fotoğraflarda domates gibi yaz sebzeleri de gözlenmiĢtir.   

 

       
Katılımcı 2                         Katılımcı 11                             Katılımcı 16                

      
Katılımcı 20                             Katılımcı 10                                Katılımcı 8                                                            
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  Katılımcı 12                             Katılımcı 23                                Katılımcı 26                                                                                                 

ġekil 2. Katılımcılardan Gelen Deterjanla Ġlgili Fotoğraflar 

YeĢil tüketim bakımından katılımcıların ifadelerini en Ñok doğrulayan fotoğraflar, deterjan fotoğrafları 

olmuĢtur. Organik deterjan kullandığını beyan eden katılımcıların gönderdikleri fotoğraflardan 

organik deterjan kullandıkları görülmüĢtür. Ancak, bazı fotoğraflarda organik deterjanların yanında 

ÑamaĢır suyu gibi zararlı deterjanların olduğu da saptanmıĢtır. Katılımcıların yaklaĢık üÑte biri ise hala 

Ñevreye zarar veren kimyasallar iÑeren deterjanlar kullanmaktadır. Gönderilen fotoğraflar 

incelendiğinde, bu tarz deterjanların ÑeĢitli amaÑlar iÑin kullanılan deterjanlar olduğu ve sayı olarak da 

fazla olduğu dikkat Ñekmektedir. Bu deterjanlar doğa ve uzun vadede sağlık iÑin  zararlı olarak kabul 

edilmesine rağmen, hala alternatiflerinin yaygınlaĢmadığı ürünlerdir. ÆamaĢır suyu ve özellikle piyasa 

lideri olan Ñok tanınmıĢ markalar sıklıkla neredeyse bütün dolaplarda yer almaktadır. 

 

      
 Katılımcı 5                              Katılımcı 4                               Katılımcı 11                     

      
  Katılımcı  27                            Katılımcı 19                        Katılımcı 18 

      
  Katılımcı 24                           Katılımcı 21                                 Katılımcı 20  

ġekil 3. Katılımcılardan Gelen Kozmetikle Ġlgili Fotoğraflar 

Katılımcıların belirtmedikleri ama fotoğraflarda ortaya Ñıkan önemli bir detay da,  katılımcıların 

yarısından fazlasının kozmetik ürünlerinin organik/doğal olmayan, pahalı ürünlerden oluĢmasıdır. 

Bunun dıĢında bazı fotoğraflardan katılımcıların deodorant kullandıkları ve sahip oldukları 

parfümlerin fiyatı 200-360 TL arasında değiĢen markalı ve pahalı ürünler olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ézellikle parfüm,  yeĢil tüketim alternatifleri arasında hala algılanmayan bir üründür. Parfüm 

markaları kadın ve erkekler iÑin materyalist olarak değerlendirilebilecek  bir statü sembolü olarak 

yerini korumaktadır.Yukarıda sayılan detaylar dıĢında, incelenen fotoğraflar katılımcıların ifadelerini 

doğrular niteliktedir. Ayrıca, parfüm  ve kozmetik markaları incelendiğinde, raflarda bulunan 

ürünlerin pek Ñoğunun hayvanlar üzerinde deney yaptığı ilan edilen markalar olduğu gözlenmiĢtir. 

Hayvan deneyleri de üretimde Ñevreci olmayan bir yaklaĢımı göstermektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERILER 

Serbest piyasa ekonomisinin tüm dünya piyasalarında yayılmasıyla firmalar geniĢ pazarlarda faaliyet 

göstermeye baĢlamıĢ ve markalar küresel ölÑekte güÑlenmiĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Dünyanın özellikle 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerinde bireyler zenginleĢtikÑe daha fazla tüketen, tüketimden zevk 

alan, ancak tüketirken Ñevreye büyük zarar veren kitleler haline dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Ézellikle 

1990‘lı yıllardan sonra, bu kitlesel tüketim Ñılgınlığının doğal kaynakları geri dönülemez biÑimde yok 

etmesi ve 2000‘li yılların baĢında önemi ortaya Ñıkan iklim krizi gerÑeği,  bireylerin ve toplumların 

tüketimlerini sorgulamalarına yol aÑmıĢtır. Æevre bilinciyle tüketim yapan bireylerin sayısı her geÑen 

gün artmasına rağmen, bu tüketicilerinin tüketim modelleri, gerekÑeleri ve Ñevresel etkileri farklı 

düzeylerdedir. Ayrıca, yeĢil tüketimde bulunan bazı tüketicilerin bu ürünleri "statü ürünleri" olarak 

konumlandırdıkları da tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırmada, yeĢil tüketim davranıĢında bulunduğunu ifade 

eden bireylerin günlük tüketim davranıĢlarına ve materyalist eğilimlerine bir arada bakılmaya  

ÑalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılanların Ñoğunun kadın olduğu, orta yaĢlarda bulundukları, orta ve üstü bir gelire 

sahip oldukları, Ñoğunluğunun Ñocuk sahibi olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaklaĢık üÑte ikisi 

organik/doğal sebze-meyve tükettiğini, plastik yerine cam kullandığını ve özellikle mutfakta bu 

konuya dikkat ettiğini ifade etmiĢtir. Ancak, gönderilen fotoğraflardan buzdolaplarında bile plastik 

malzeme ve poĢet kullanıldığı görülmüĢtür. Plastik malzeme, bu konudaki ortak bilince rağmen, 

kullanım kolaylığı nedeniyle hala Ñok yaygın kullanılmaktadır. Bu noktada da, katılımcıların 

söylemleri ile davranıĢları arasında bir tutarsızlık olduğu dikkat Ñekmektedir.  

Katılımcıların yarıdan fazlası elektriği tasarruflu kullanmaya dikkat ettiğini belirtmiĢtir. Burada dikkat 

Ñeken bir nokta da, elektrik tasarrufuna dikkat eden katılımcı sayısı yarıdan fazla olmasına rağmen 

katılımcıların sadece yüzde 10'unun en beğendiği ve en yeĢil davrandığı konu olarak elektrik 

tüketimine dikkat etmeyi göstermesi, Ñoğunluğun yiyeceğe vurgu yapmasıdır. Ancak gönderilen 

buzdolabı fotoğraflarında buzdolaplarının iÑerisinde hazır yoğurtlar, paketli ve hazır birÑok ürün 

görülmektedir. Buradan da, organik veya doğal sebze meyve tüketmenin yeĢil tüketme konusunda 

gerekli, ancak yeterli bir davranıĢ olmadığı, kullanılan paketli ve hazır ürünlere de dikkat edilmesi 

gerektiği sonucu Ñıkartılabilir. 

Katılımcıların üÑte biri organik deterjan kullandığını belirtmiĢtir. Gönderilen fotoğraflar organik 

deterjan kullanıldığını doğrulasa da, yine de Ñevreye zarar veren deterjanların da kullanılmaya devam 

edildiği gözlenmektedir. Bunun aÑıklaması olarak hala ―hijyen‖ kaygısının ―doğal‖ kaygının önüne 

geÑtiği söylenebilir.  Hayatın en Ñok hangi noktasında yeĢil tüketildiği konusunda yukarıdaki bilgileri 

doğrular nitelikte katılımcılar, en Ñok yiyecekte yeĢil tükettiklerini vurgulamıĢlardır. Katılımcıların 

yarıdan fazlası tüketmemesine rağmen, diğer alan organik deterjan olarak belirlenmiĢtir. 

Katılımcıların en beğendikleri yeĢil davranıĢları da, atıkları ayırmak, sağlığa en az zarar veren, paketli 

ve katkı maddeli olmayan ürünleri ve organik deterjanları satın almaktır. Kullanılan organik 

deterjanların markaları incelendiğinde, bu markaların da pahalı markalar oldukları görülmektedir. 

YeĢil tüketimde bulunan katılımcılar, bu deterjanlara fazla para vermek yerine, bunu nasıl 

yapacaklarını internet gibi ÑeĢitli bilgi kaynaklarından yararlanarak, kimyasal iÑermeyen, daha doğal 

maddelerden oldukÑa basit bir Ģekilde temizlik ürünü yapıp kullanabilirler.  

AraĢtırma sonuÑları katılımcılar bakımından yeĢil tüketmek konusunda ―Ñocuk sahibi olmanın‖ 

önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. Katılımcıların Ñoğunluğu Ñocuk sahibi olduktan sonra yeĢil 

tüketmeye baĢlamıĢlardır ve yeĢil tüketme nedenlerini gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak 

ve sağlık  olarak aÑıklamaktadırlar. Katılımcıların yeĢil tüketim davranıĢlarına uymayan 

davranıĢlarında ilk sırada su, ikinci sırada ise deterjan kullanımları yer almaktadır.  Organik deterjan 

kullanmayan kiĢi sayısı fazla olmasına rağmen, Ñok daha az kiĢinin bu davranıĢının yanlıĢ olduğunun 

farkında olması da dikkat Ñekici bir noktadır.   

Katılımcılar en Ñok kağıtları ve plastikleri ayırdıklarını vurgulamıĢlardır. Evsel atıkları ayırmadığını 

ifade eden daha fazla kiĢi olmasına rağmen, bunların ancak yarıya yakını bunun olumsuz bir davranıĢ 

olduğunu belirtmiĢtir. Ézellikle kozmetik konusuna görüĢmelerde Ñok değinilmemiĢ, fakat kozmetikte 

de Ñevreye zarar verebilen ve hayvanlar üzerinde test edilen ürünlerin kullanıldığı fotoğraflardan 

görülmüĢtür. Aynı zamanda kullanılan kozmetik malzemelerinin de belirli markalara ait, pahalı 

ürünler olduğu dikkat Ñekmektedir. Bu noktada da, katılımcıların kozmetik konusunda Ñevreci 

davranmadıkları, aksine materyalist davranıĢlar sergiledikleri ifade edilebilir.  Elde edilen bu 

sonuÑların, özellikle su ve organik olmayan deterjan kullanımı, katılımcıların Ñoğunun kadın 

olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Katılımcıların yaklaĢık üÑte ikisi arabaya sahip olmasına 
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rağmen, sadece bir kiĢinin hybrid arabası vardır, arabası olanlardan sadece dört kiĢi araba 

kullanmasının Ñevreye verdiği zarardan rahatsız olduğunu dile getirmiĢtir.  

AraĢtırma sonucunda, katılımcıların yeĢil tükettiklerini beyan etmelerine rağmen, gerÑekte ifade 

ettikleri kadar yeĢil tüketmedikleri söylenebilir. Bu noktada hala yeĢil tüketim konusunda bir bilgi 

veya duyarlılık eksikliğinin olduğu düĢünülmektedir. Bu bilgi eksikliğinin giderilmesi iÑin bir Ñok 

aktöre önemli görevler düĢmektedir. Okullarda daha küÑük yaĢlarda yeĢil tüketimle ilgili daha ayrıntılı 

dersler verilebileceği gibi, kamu spotlarıyla da bu bilgilendirme yapılabilir. YeĢil tüketimde Ñocuk 

sahibi olmanın rolü önemli olduğu iÑin, özellikle anaokulu ve kreĢlerdeki veli toplantılarında velilere 

bu konunun önemi anlatılabilir. Katılımcılar geri dönüĢümlü poĢet kullanmadıklarını, böyle bir 

markayı bilmediklerini ifade etmiĢlerdir. Ancak günümüzde teknolojinin geliĢmesi ile geri dönüĢümlü 

ürünler piyasaya süren firmaların sayısında artıĢ meydana gelmiĢtir. Bu firmaların da Ñevreye zarar 

vermeyen ürünleri genel tanıtım mecraları dıĢında, özellikle yeĢil tüketicilerin daha yoğun olduğu 

organik pazar gibi yerlerde tanıtmasının faydalı olacağı düĢünülmektedir. Atıkları ayırma konusunda 

da, belediyeler atıkları ayırmayı daha Ñok teĢvik edici faaliyetler sergileyip daha fazla  atık ayrıĢtırma 

sistemleri geliĢtirmelidirler. 

Katılımcılardan bazıları daha büyük bir ev ve araba istemektedir. Bunları isteyenler iÑerisinde evi ve 

arabası olanlar da mevcuttur.  Katılımcılardan sadece biri hybrid araba istediğini  ancak onun da Ñok 

pahalı olduğunu vurgulamıĢtır, diğer katılımcıların hiÑ birisi araba konusunda yeĢil tüketimle ilgili bir 

ifade kullanmamıĢtır. Hatta arabası küÑük olanlar veya olmayanlar daha lüks ve büyük araba 

istediklerini belirtmiĢlerdir. Buradan bu ifadeleri kullanan yeĢil tüketen katılımcıların malvarlığına 

sahip olmaya önem verdikleri ve sahip olduklarından daha lüksünü isteyerek materyalist davrandıkları 

sonucu Ñıkartılabilmektedir. 

Katılımcıların büyük Ñoğunluğu iÑin marka kalite anlamına gelmektedir. Katılımcıların Ñok büyük 

kısmının kadın olmasından dolayı da en Ñok ayakkabı ve kıyafet markalı olarak satın alınmaktadır.  

Hatta, ihtiyaÑ olmamasına rağmen en Ñok satın alınan ürünün de kıyafet olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaklaĢık yarısı hayatlarında lüks olmadığını belirtmelerine rağmen,  ayakkabılarının ve 

kıyafetlerinin markalı olduğunu belirtenlerin sayısı da az değildir. Hatta, Ñekilen fotoğraflarda 

görüĢmelerde Ñok fazla bahsedilmeyen kozmetik ürünlerin ve parfümlerin de pahalı markalar olduğu 

görülmüĢtür. Ayrıca, sadece telefonunun kaliteli bir marka olduğunu ifade eden iki kiĢi olmasına 

rağmen, katılımcıların hemen hemen hepsi bilinen, pahalı markalara sahip telefon kullanmaktadırlar 

ancak Ñoğu telefonlarını bozulduğu zaman değiĢtirmektedirler. Bilindiği gibi günümüzde özellikle 

pahalı telefonlara sahip olmak statü belirtisi olarak görülmekte, hatta bazı insanlar birÑok 

ihtiyaÑlarından kısıp kendilerine pahalı akıllı telefonlar almaktadırlar. 

Katılımcıların yarısı doğayla iÑ iÑe yaĢabilmek iÑin bir Ñiftlik evine sahip olduklarında daha mutlu 

olacaklarını belirtmiĢlerdir. Burada ilginÑ olan nokta, bunu ifade eden katılımcılardan hiÑbirisinin 

küÑük köy evi tarzı bir evden bahsetmeyip büyük, daha konforlu ve modern Ñiftlik evi vurgusu yapmıĢ 

olmalarıdır. Katılımcıların üÑte biri hayatı sürdürmek iÑin belirli bir mal varlığına ve paraya sahip 

olunması gerektiğini düĢünürken, Ñok azı ekolojik yaĢamak iÑin paraya ihtiyaÑ olduğunu, organik 

veya Ñevreye zarar vermeyen ürün satın almanın maliyetli olduğunu ifade etmiĢtir. Æoğu katılımcı 

aslında daha fazla mala sahip olmayı istemekte, ihtiyacı olmadığı halde ürün satın almakta ve Ģu an 

sahip oldukları dıĢında ÑeĢitli mallara sahip olsalar daha mutlu olacaklarını dile getirmektedirler.  

Bu sonuÑlardan özellikle yeĢil tüketen bireylerin diğer bireylere göre daha Ñevreci davransalar bile, 

her konuda mutlak Ñevreci davranmadıkları, bazen Ñevreyi düĢünmeden hareket ettikleri ve belirli 

noktalarda materyalist davrandıkları anlaĢılmaktadır. Materyalizm daha bireysel, yeĢil tüketim ise 

daha toplumsal düĢünmeyi gerektirdiği iÑin ilk bakıĢta birbirlerine tamamen zıt kavramlar gibi 

görünse de, araĢtırmanın sonuÑları materyalizm ile yeĢil tüketim arasında bire bir zıtlık olmadığını 

hatta iÑ iÑe geÑmiĢlik olduğunu savunan bazı araĢtırmaların  sonuÑları ile paralellik göstermektedir. Bu 

nedenle, materyalizm ve tüketim konusunda halk bilinÑlendirilmeli ve toplum eğitimleri bu 

yaklaĢımla kurgulanmalıdır. Ancak günümüz Türkiye‘sinde bunu tam tersi olarak,  televizyon 

programlarında  ve özellikle yüksek rating alan  dizilerde materyalizm ve marka bağımlılığının 

özendirildiği aÑıktır.  

AraĢtırma ÑeĢitli kısıtlara sahiptir. Bu kısıtlardan ilki kartopu örneklem yönteminin kullanılmasından 

dolayı örneklemin dağılımıdır. Daha sonra yapılacak ÑalıĢmalar, örneklem dağılımını daha heterojen 

hale getirerek bu konuyu araĢtırabilir. Ġkinci olarak araĢtırmada nitel veri toplama tekniklerinden yüz 

yüze ve telefonla görüĢme tekniği kullanılmıĢ ve katılımcılardan fotoğraflar istenerek yorumlanmıĢtır. 

Bu nedenle, daha sonraki ÑalıĢmalarda bu tekniklere ek olarak katılımlı gözlem, haftalık günlük tutma 

gibi yöntemler kullanılarak katılımcıların davranıĢları daha iyi incelenebilir. 
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Özet 

YeĢil olmak iĢletmeler iÑin rekabet avantajı yaratan önemli faktörlerden biridir. Bu 

kapsamda ÑalıĢmanın amacı, yeĢil yaklaĢım ve sürdürülebilirliğin önemini vurgulama, 

iĢletmeler tarafından sürdürülebilirlik raporları neden hazırlanır sorusunu cevaplamaktır. 

ÆalıĢmanın amacına ulaĢabilmesi adına uygulama kısmında sürdürülebilirlik raporu 

hazırlayan iĢletmelerden faydalanılmıĢtır. Sürdürülebilirlik raporlarında aÑıklanan bilgi 

düzeyleri ile iĢletmelerin finansal performansları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Bu amaÑla 

BĠST sürdürülebilirlik endeksinde yer alan iĢletmelerin son üÑ yıla ait verilerinden hareket 

edilerek sürdürülebilirlik bilgilendirme düzeyleri ve finansal performansları ÑeĢitli 

değiĢkenler yoluyla ölÑülmüĢtür. ÆalıĢmada Ñok değiĢkenli regresyon analizi ve korelasyon 

analizi kullanılmıĢtır. Æok değiĢkenli regresyon analizi sonucunda, iĢletmelerin 

sürdürülebilirlik skorlarının hangi finansal göstergeler ile ne kadar aÑıklandığı tespit 

edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: YeĢil YaklaĢım, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlaması 

GREEN APPROACHES AND THE RISE OF SUSTAINABILITY: WHY DOES 

ENTERPRISES GIVE IMPORTANCE TO SUSTAINABILITY REPORTS? 

Abstract 

Being green is one of the important factors that creates competitive advantage for businesses. 

The aim of this study in this context is to answer the question of why sustainability reports 

are prepared by businesses, emphasizing the importance of green approach and 

sustainability. In order to be able to access the purpose of the work, the businesses that 

prepared the sustainability report in the application part benefited from it. The relationship 

between the level of information disclosed in sustainability. For this purpose, the 

sustainability information levels and financial performance of the businesses listed in the 

BIST sustainability index are measured through various variables by taking into account the 

data of the last three years. Variable regression analysis and correlation analysis are used in 

the study. As a result of the multivariate regression analysis, it has been determined how 

much the sustainability scores of the businesses are explained with which financial 

indicators. 

Keywords: Green Approach, Sustainability, Sustainability Reporting 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

Ekonomik ve teknolojik geliĢmelere katkıda bulunduğuna inanılan iĢletmelerin birÑoğu 

Ñevresel sorunlara ve sosyal problemlere yol aÑtığı iÑin Ñoğu zaman eleĢtirilerin hedefi 

olmuĢlardır. Buna bağlı olarak Ñevre kirliliği, kaynak tüketimi, atık maddeler, ÑalıĢanların 

hakları gibi toplumsal sorumluluk oluĢturan konular artık insanların gözünde daha fazla 

önem kazanmaya baĢlamıĢlardır. Bütün bunlar sonucunda iĢletmeler artık tedarikÑilerinden, 

müĢterilerine ve kredi gruplarına kadar geniĢ bir kesime karĢı sorumlu oldukları yeni bir alan 
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oluĢmuĢtur. Böylece yeryüzündeki kıt kaynakları kullanan iĢletmeler, toplumsal sorumluluk 

bilinciyle hareket etmeli ve tüm paydaĢlarına karĢı sorumluluk bilincinde olmalıdırlar (BaĢar 

ve BaĢar, 2006:214). ĠĢletmelerin katkısı olmadan ülkeler sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmayı baĢaramayacağından, iĢletmelerin ekonominin bütün kaynaklarını Ñok verimli 

kullanması gerekliliği  kabul edilmektedir. Bundan dolayı özel iĢletmelerin yalnızca hizmet 

ve mamul üretmesini değil aynı anda da yapmıĢ oldukları faaliyetler nedeniyle, sebebiyet 

verdikleri farklı sosyal ve Ñevresel sorunları azaltabilmesi iÑin Ñaba sarf etmeleri 

gerekmektedir (Hahn ve Scheermesser, 2006:151). Dünya genelinde Ñevre sorunlarının 

ortaya Ñıkmasındaki hız, müĢteriler, alıcılar, toplumlar ve hükümetleri daha fazla 

endiĢelendirmektedir. Érneğin hem yerel hem uluslararası müĢteriler ve alıcılar 

tedarikÑilerden Ñevre dostu ürünler üretmelerini istemektedirler. Æevre sorunları hakkında 

artan toplumsal farkındalık, bu konunun iĢletmeler iÑin daha kritik hale gelmesine neden 

olmuĢtur (Seman vd., 2012: 453).  

ĠĢletmeleri Ñevreye karĢı daha duyarlı olmaya yönelten nedenlerden biri de tüketicilerin 

Ñevrenin korunmasını talep etmeleridir. Tüketiciler, günümüzde daha az kirlilik ve atık, 

yenilenebilir kaynakların daha Ñok kullanımı, daha fazla geri dönüĢüm ve bununla birlikte 

ürünlerin ekosistem iÑin daha güvenli olmasını talep edebilmektedirler (Kükrer, 2012; 

Nemli, 2007:219). Bu taleplerle karĢı karĢıya kalan iĢletmeler geleneksel bakıĢ aÑısına göre 

temel amaÑlardan biri olarak kabul edilen kar elde etme amacına ulaĢabilmek iÑin bu 

talepleri stratejik kararlarına dahil etmek ve Ñevreye duyarlı bir yönetim anlayıĢı 

benimsemeyi seÑmek durumundadırlar.  

Æevre koruma bilincinin artması ve sürdürülebilir kalkınma anlayıĢının benimsenmesi ile 

birlikte son yıllarda iĢletmelerin Ñevreyle ilgili düĢüncelerinde önemli değiĢiklikler 

yaĢanmaktadır. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılması, Ñevre dostu ürün, tasarım ve 

paketleme, atıkların en az düzeye indirilmesi, geri dönüĢtürülmesi gibi konular ön plana 

Ñıkmaktadır. ĠĢletmelerde yeĢil yaklaĢımın benimsenerek, sürdürülebilir hale getirilmesi 

özellikle üst yönetimin bu konudaki bilinÑ düzeyi ve duyarlılığına bağlıdır (Nemli, 

2001:211). Bir iĢletmenin yeĢil bir iĢletme olarak tanımlanabilmesindeki en önemli 

kavramlardan biri ―sürdürülebilirlik‖ iÑin Ñaba göstermesidir. Sürdürülebilirlik, iĢletmelerin 

kaynakları gelecek nesillerinde faydalanabileceği gibi verimli kullanması ve doğal dengenin 

korunmasına önem göstererek ekonomik faaliyetlerini gerÑekleĢtirmesidir (UÑma Uysal ve 

Yazıcı, 2016: 21). Sürdürebilirlik kavramının iĢletme düzeyinde tanımı ise geleneksel kısa 

vadeli değer maksimizasyonu kavramının evrilmesi sonucunda ortaya ÑıkmıĢtır. Bununla 

birlikte günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik, birÑok iĢletmede giderek artan bir Ģekilde 

hem kurumsal bir değer yaratma hem de iĢletme stratejilerinin ayrılmaz bir parÑası olmuĢtur 

(Signitzer ve Prexel, 2007:3). 

Sadece ekonomik performans ölÑütleri kullanarak kurumsal sürdürebilirlik performanslarının 

ölÑülmesi artık günümüzde yeterli görülmemekte ve paydaĢlar sosyal ve Ñevresel aÑılardan 

da iĢletmelerin sorumlu bir yol izleyip izlemediği hususlarında bilgi sahibi olmayı 

istemektedirler (Ho ve Taylor, 2007:124). 2000‘li yıllardan sonra iĢletmelerin Ñok sayıda 

Ñevresinin ortaya Ñıkması ve bilgi teknolojilerindeki geliĢmeler sebebiyle Ñevresel ve sosyal 

verileri ölÑebilmek ve aÑıklamak amacıyla yeni bir raporlama mekanizması geliĢtirilmesi 

ihtiyacı doğmuĢtur (Sridhar, 2011:91). 

ĠĢletmelerin sürdürülebilirlik raporları oluĢturulurken belirli formatlara ve iÑeriklere uyması 

gerektiği düĢünülmektedir ki burada temel amaÑ finansal tablolar gibi finansal olmayan 

bilgilerin de belirli bir standartta üretilmesini sağlamaktır.  Bu amaÑla GRI (Global 

Reporting Ġntiative-Küresel Raporlama GiriĢimi) ÑeĢitli iĢletmeler ve organizasyonlar 

tarafından oluĢturulmuĢ olan CERES (Æevresel Sorumluluk Bilinci TaĢıyan Ekonomiler 

Koalisyonu) tarafından 1997 yılında kurulmuĢtur. (Marimon, 2012:134). Sürdürülebilirlik 

raporlaması aracılığıyla finansal olmayan verilerin de iĢletmelerin paydaĢları ile paylaĢılması 

hedeflenmektedir ve böylece iĢletmelerin sahip olduğu finansal durum daha doğru bir Ģekilde 

ifade edilecektir. Böylece belirlenen göstergeler ve hedefler ile iĢletmelerin sosyal ve 

Ñevresel performansları ölÑülebilecek ve bunları finansal tablolara etkisi ortaya 
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konabilecektir (Elliot, vd., 2011:840). BirÑok ülkede yapılan araĢtırmalarda GRI 

standartlarının iĢletmelerin kurumsal alanda görünürlüğünü ve değerini artırmak iÑin 

potansiyel bir araÑ olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Yönetim, ÑalıĢanlar ve paydaĢlar 

iĢletme iÑerisinde yapılanları görebilmekte ve bu raporlar ile sağlanan Ģeffaflık hem iĢletme 

ve toplum arasındaki hem de ÑalıĢanlar ile yönetim arasındaki mesafeyi kısaltmaktadır 

(Hedberg ve Malmborg, 2003:162). Geleneksel finansal raporlama öncelikle karlılık ve diğer 

finansal performans oranlarına odaklanmakla birlikte sürdürebilirlik raporlaması ile 

müĢteriler, ÑalıĢanlar, pay sahipleri, hükümetler ve genel olarak tüm toplum ile kurumsal 

ekonomik etkileĢimlerini kapsamlı bir Ģekilde sunabilmektedir. Ekonomik etkileĢimlerin 

kapsamı ve iĢletmelerin menfaat sahipleri üzerindeki etkileri geleneksel finansal 

raporlamanın ötesine geÑerek finansal olmayan varlıkların ölÑülmesi ve raporlanmasıyla 

daha fazla ağırlık kazanmakta ve faaliyetlerin finansal ve finansal olmayan etkileri 

izlenmekte ve bu etkilerin iyi bir Ģekilde analiz edilerek bilgi üretilmesiyle bir değer 

yaratılmaktadır (Ho ve Taylor, 2007:125).  

Êlkemizde de sürdürülebilirlik konusunda önemli ÑalıĢmalar yapılmaktadır. Bu amaÑla BĠST 

(Borsa Ġstanbul)‘de Sürdürebilirlik Endeksi oluĢturulmuĢtur. Kasım 2014- Ekim 2015 

aralığında 15 iĢletme mevcut olmakla birlikte Kasım 2017-Ekim 2018 döneminde iĢletme 

sayısı 44‘e kadar ulaĢmıĢtır. Endeks, kurumsal risklerini ve fırsatlarını etkin bir Ģekilde 

yönetebilecek iĢletmelere rekabet avantajı yaratmak, bu kapsamda iĢletmelere daha kolay 

sermaye Ñekebilmek ve farklı kreditörlerden daha uygun koĢullarda finansman sağlamak 

amacıyla yeni yatırım yapılabilir ürünler oluĢturabilen, yatırım yapılabilir bir endeks olması 

amacıyla kurulmuĢtur. Endeks, ayrıca iĢletmelerin kurumsal sürdürebilirlik 

performanslarının hem yurtiÑinde hem de uluslararası platformlarda karĢılaĢtırma yapabilme 

imkanı yaratmaktadır (BIST, 2018). 

Yöntem 

Sürdürebilirlik kavramı ve raporlamasının artan bu önemine karĢılık bu ÑalıĢma kapsamında 

ülkemizde kurulmuĢ olan sürdürülebilirlik endeksine girmeyi baĢarmıĢ iĢletmelerin (Ak 

Enerji, Aselsan, Anadolu Efes, ArÑelik, Aksa), sürdürebilirlik raporlamalarındaki bilgilendirme 

düzeyleri ile finansal performansları arasındaki iliĢki ölÑülmeye ÑalıĢılmıĢtır. Rouf (2011)‘un 

ÑalıĢmasındaki 5 bölüm (Ñevresel bilgi, ÑalıĢanlarla ilgili bilgiler, toplum ve diğerleri, enerji, 

ürünler) ve 39 maddeden oluĢan kurumsal sosyal sorumluluk bilgilendirmesi skorları ile 

iĢletmelerin finansal etkinliklerini ölÑen bazı değiĢkenler (brüt satıĢlar, toplam aktifler, 

kaldıraÑ oranı, piyasa değeri/defter değeri) arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Verilerin 

analizinde SPSS 18.0 istatistik programından yararlanılmıĢtır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Bilgilendirilmesi Endeks skorları, incelenen iĢletmelerin resmi internet sitelerinden ulaĢılan 

sürdürülebilirlik raporlarından elde edilmiĢtir. Bu değiĢken sürdürülebilirlik skorları Ģekilde 

adlandırılmıĢtır. Finansal etkinlik oranları ise Finnet Mali Analiz programından elde 

edilmiĢtir. Kullanılan değiĢkenlerin 2014-2016 dönemine ait verilerinin ortalaması analizde 

kullanılmıĢtır. Bu endeks kapsamında yer alan iĢletmelerin son 3 yıllık verilerden hareketle 

sürdürülebilirlik bilgilendirme düzeyleri, Rouf, 2011 tarafından hazırlanan sürdürebilirlik 

raporları aÑıklama endeksi tarafından (finansal, sosyal ve Ñevresel), finansal performansları 

ise firma karlılığını temsilen aktif karlılık oranları, firma riskliliğini temsilen kaldıraÑ 

oranları ve firma büyüklüğünü temsilen satıĢ miktarları ile ölÑülmüĢ ve Ñok değiĢkenli 

regresyon ile korelasyon yöntemi kullanarak analiz edilmiĢtir. 

Regresyon analizi sosyal bilimlerde en Ñok kullanılan teknikler arasında yer almakla beraber 

varsayımlarının gerÑekleĢmediği durumlarda doğru sonuÑlar vermemektedir (Sipahi vd., 

2010:155). Varsayımların bir kısmı regresyon öncesinde bir kısmı ise sonrasında kontrol 

edilmektedir. Æok değiĢkenli regresyon öncesinde bağımlı ve bağımsız değiĢkenlerin 

arasındaki iliĢkinin doğrusallığını görmek iÑin korelasyon analizinden yararlanılmıĢtır. Æoklu 

bağıntı da bağımsız değiĢkenler arasındaki korelasyon ile incelenmiĢtir. 3 bağımsız değiĢken 

arasında Ñoklu bağıntının olmadığı görülmektedir.  Bununla birlikte Ñoklu bağıntının 

olmadığından emin olmak adına VIF (varyans büyütme faktörü) değerlerine de bakılmıĢtır, 3 
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değiĢken iÑin bu değerler 10 değerinden küÑük olduğundan Ñoklu bağıntı olmadığı 

düĢünülmektedir. Brüt satıĢlar ve toplam aktif değiĢkeni arasındaki pozitif yönlü ve yüksek 

bir iliĢki olduğundan brüt satıĢlar değiĢkeni Ñok değiĢkenli regresyon analizine dahil 

edilmemiĢtir. Æok değiĢkenli regresyon analizleri yapıldıktan sonra hata terimleri 

incelenmiĢtir. Hata terimlerinin normale yakın dağıldığı, eĢvaryanslılık problemi olmadığı 

tespit edilmiĢtir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

ÆalıĢmada kullanılan değiĢkenler arasında iliĢkinin olup olmadığını, eğer bir iliĢki varsa bu 

iliĢkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıĢtır. 

Tablo 1: Korelasyon Analiz SonuÑları 

 1 2 3 4 5 

1-Sürdürülebilirlik 

Skoru 

1 

 

    

2- Kaldıraç Oranı -,029 1 

 

   

3- PP/DD ,637 -,155 1   

4- Toplam Aktifler ,627 

 

-,528 

 

,022 

 

1  

5- Brüt SatıĢlar ,694 

 

-,223 

 

,192 ,768
** 

 

1 

 
                           *p<0,05; **p<0.01 

Tablo 1‘e bakıldığında, toplam aktifler ve brüt satıĢlar değiĢkeni arasında (r=,768, p<,01) 

pozitif yönlü ve yüksek düzeyde bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.  

Sürdürülebilirlik skorları ile iĢletmenin finansal etkinliğini ölÑen değiĢkenler arasındaki 

iliĢkinin incelenmesi amacıyla, toplam aktifler, finansal kaldıraÑ oranı ve piyasa 

değeri/defter değeri oranı bağımsız değiĢken, sürdürülebilirlik skoru bağımlı değiĢken olarak 

ele alınmıĢ ve Ñok değiĢkenli regresyon analizi uygulanmıĢtır. Analiz sonucunda elde edilen 

bulgular Tablo 2‘de sunulmaktadır.  

 

Tablo 2: Sürdürülebilirlik Skoru ve Finansal Etkinlik DeğiĢkenleri ile Ġlgili Æok DeğiĢkenli 

Regresyon Analizi SonuÑları 

 

Bağımlı DeğiĢken: Sürdürülebilirlik Skoru 

R= ,998             R
2
= ,996              UyarlanmıĢ R

2
= ,982       

F= 789,467           p< ,05               Tahminde Standart Hata= ,9895 

 β Standart 

Hata β 

Standardize 

EdilmiĢ β 

t p 

Toplam Aktifler  ,197 ,017 ,877 33,356 ,017 

Finansal kaldıraÑ oranı ,260 ,038 ,554 22,729 ,028 

PD/DD ,196 ,018 ,787 33,717 ,019 

 

Tablo 2‘deki bulgular incelendiğinde, sürdürülebilirlik skoru ve toplam aktifler, finansal 

kaldıraÑ oranı, PD/DD değiĢkenleri arasında (F=372,329, p<,05) anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır. Finansal etkinlik düzeyini oluĢturan 3 değiĢkenin sürdürülebilirlik 

skorundaki değiĢimin % 99‘unu aÑıkladığı görülmektedir (R
2
=,996). Finansal etkinlik 

düzeyini aÑıklayan toplam aktifler, finansal kaldıraÑ oranı ve PD/DD değiĢkenlerinin 

istatistiksel aÑıdan anlamlı olduğu (p<,05) görülmektedir. DeğiĢkenler aÑısından standart 

hata değerlerine bakıldığında, değiĢkenlerin ortalamaya yakın bir dağılım gösterdiği 

görülmektedir. Æok değiĢkenli regresyon analizi sonucuna göre elde edilen matematiksel 

model Ģöyledir: 
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Sürdürülebilirlik Skoru= 0,527+ 0,197 toplam aktifler+ 0,260 finansal kaldıraÑ oranı + 0,196  

piyasa değeri/defter değeri+  

Matematiksel modelden görülebileceği gibi sabit terim 0,527 bulunmuĢtur. Bunun anlamı 

diğer değiĢkenler sıfır bile olsa iĢletmelerin sürdürülebilirlik skorlarının 0,527 olacağıdır. 

Finansal kaldıraÑ oranı değiĢkenindeki bir birimlik artıĢ, sürdürülebilirlik skorunu 0,260 

birim artırmaktadır. Finansal etkinlik düzeyini belirleyen değiĢkenlerden finansal kaldıraÑ 

oranı, sürdürülebilirlik skorunu aÑıklayan en önemli değiĢkendir.  

Sonuç ve Öneriler 

YeĢil paradigma, tüm organizasyonel paydaĢlar iÑin dünya Ñapında yaĢam kalitesini arttırma 

ve sürdürülebilir ekonomik geliĢme yaratmayı amaÑlamaktadır (Shrivastava, 1995:130). 

YeĢil paradigmanın günümüzde hakim hale gelmesi ve tüketiciler ile birlikte toplumsal 

aÑıdan bilinÑ düzeyinin artmasıyla birlikte, iĢletmelerden talep edilenlerde değiĢiklik 

göstermektedir. ĠĢletmeler Ñevreye duyarlı stratejiler belirleyerek, ―yeĢil‖ kavramını 

bünyelerinde iÑselleĢtirmesi gerektiği gerÑeği ile karĢı karĢıyadırlar. Bir iĢletmenin yeĢil bir 

iĢletme olarak tanımlanabilmesindeki en önemli kavramlardan biri “sürdürülebilirlik” iÑin 

Ñaba göstermesidir. YeĢil unsurlara odaklanan iĢletmeler, tüm faaliyetlerinde 

sürdürülebilirlik stratejilerine yer vermeye baĢlamıĢlardır. BĠST Sürdürülebilirlik 

Endeksi‘nde yer alan ÑalıĢmaya dahil edilen iĢletmelerin sürdürülebilirlik raporları 

incelendiğinde, Ñevre dostu ürünler, enerji tüketiminin azaltılması, insan ve ÑalıĢan haklarına 

saygı, doğal kaynakların kullanımı, atık yönetimi, sürdürülebilirlik yönetimi konularına 

odaklanıldığı görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda, sürdürülebilirlik skorunun, finansal 

etkinlik düzeyi değiĢkenleri tarafından farklı seviyelerde aÑıklandığı tespit edilmiĢtir. 

Finansal etkinlik düzeyini belirleyen değiĢkenlerden finansal kaldıraÑ oranı, sürdürülebilirlik 

skorunu aÑıklayan en önemli değiĢken olduğu görülmektedir.  ĠĢletmelerin finansal etkinlik 

düzeyini oluĢturan değiĢkenlerde bir artıĢ gerÑekleĢtiğinde, bunun sürdürülebilirlik skoru 

üzerinde olumlu etki yaptığı görülmektedir.  

ĠĢletmelerin gerÑekleĢtirmiĢ oldukları faaliyetlerinin ve bunların ekonomik, Ñevresel ve 

sosyal etkilerinin görünürlüğünü artması, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarından daha 

uygun finansman koĢulları olması, paydaĢların da artık daha fazla talepkar olmaları 

nedeniyle sürdürebilirlik raporlarının hazırlanması ve geliĢtirilmesi sadece sürdürebilirlik 

endeksi değil BĠST‘e kote olan tüm iĢletmeler aÑısından zorunlu hale getirilmelidir. 

ÆalıĢmaya BIST Sürdürülebilirlik Endeksi‘ndeki tüm iĢletmeler dahil edilerek daha kapsamlı 

hale getirilebilir. Finansal etkinlik düzeyini aÑıklayan farklı değiĢkenler ele alınabilir. 

Sürdürülebilirlik skorunu oluĢturan alt değiĢkenler Ñevresel bilgi, ÑalıĢanlarla ilgili bilgiler, 

toplum ve diğerleri, enerji, ürünler) ile finansal etkinlik düzeyi arasındaki iliĢki daha sonraki 

ÑalıĢmalarda ele alınabilir.   
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Özet 

Uluslararası Ģirketlerin yerel veya ulusal Ģirketlerden daha fazla geliĢip daha rekabetÑi 

oldukları bilinmektedir; bu sonucun bir nedeni de Ģirkette ÑalıĢan uluslararası ÑalıĢanlardır. 

Her ÑalıĢan kendi alanına, eğitimine, kültüre ve kiĢilik özelliklerine göre kendi ÑalıĢma 

biÑimine sahiptir. Bir ÑalıĢma ortamında birden fazla ülke ve kültür temsil edildiğinde, 

fikirler ve yenilikler de Ñoğaltılmaktadır. Bundan yola Ñıkılarak bu ÑalıĢmada pozitif 
psikolojik sermayenin,  Ñok kültürlülüğe etkisi ve cinsiyetin farklılaĢtırıcı rolü belirlenmeye 

ÑalıĢılmıĢtır. ÆalıĢma, hizmet veren ve alan aÑısında Ñok kültürlülüğü en iyi Ģekilde yansıttığı 

düĢünülen 5 yıldızlı otel ÑalıĢanları örneklemi üzerinde gerÑekleĢtirilmiĢtir. ÆalıĢmada Kıbrıs 

Türk Kesiminde farklı bölgelerde faaliyet gösteren 4 beĢ yıldızlı otelin 372 ÑalıĢanı üzerinde 

yapılan ÑalıĢmanın sonucunda pozitif psikolojik sermayenin Ñok kültürlülüğü olumlu yönde 

etkilediği ve cinsiyetin bu etkileĢim üzerinde farklılaĢtırıcı rolü olduğu görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimler: Pozitif Psikolojik Sermaye, Æok Kültürlülük, Cinsiyet 

 

Abstract 

Globally, it is known that international companies are more developed and more competitive 

than local or national companies and one reason for this result caused by the international 

employees who are working for the company. Each employee has his own way of working 

according to his/her field, education, cultural and personality characteristics. In a working 

environment, when a culture is represented in more than one country, ideas and innovations 

are also being replicated. Therefore, in this study, we try to test the effect of positive 

psychological capital on multiculturalism and explore the differentiating role of the gender 

between these variables. This research was conducted on a sample of 5-stars hotel employees 

who were thought to reflect the multiculturalism in a best way. In the result of the research, 

we conducted 372 surveys from 4 five stars hotels employees that are located in different 

regions of Northern Cyprus and we found that, positive psychological capital has a positive 

effect on multiculturalism and gender plays a differentiating role between positive 

psychological capital and multiculturalism.  

Keywords: Positive Psychological Capital, Multiculturalism, Gender 

 

GĠRĠġ 

Érgütsel etkinliği arttıracak stratejilerin geliĢtirilme ve uygulanmasına yönelik arayıĢlarda 

son yıllarda pozitif örgütsel bilimin kavram ve teorilerine sıkÑa rastlanmaktadır. Pozitif 

örgütsel bilim iĢyerlerinde insan davranıĢlarının örgütsel stratejilere olan etkisini inceleyerek 

bazı yetkinlik ve stratejilerin niÑin diğerlerinden daha faydalı olduğunu anlama fırsatı 

sağlamaktadır. Pozitif psikoloji, insan potansiyelini hayata geÑiren bir örgüt sistemi 

yaratmayı hedeflemekte; insanlarda neyin yanlıĢ olduğuna değil, neyin doğru olduğuna ve 

bunun nasıl geliĢtirilebileceğine odaklanmaktadır (Luthans, Vogelgesang ve Lester, 2006). 

Farklı kültürlerden insanlarla birlikte ÑalıĢmak ve farklı ülkelerdeki müĢterilere hizmet 

vermek sadece ÑalıĢanların potansiyelini ve yetkinliklerini arttırmakla kalmayıp aynı 

zamanda kuruluĢların geliĢimini de etkilemektedir (Basinska, 2017). Günümüzün Ñok 

kültürlü örgüt yapılarında ÑalıĢanların kültürler arası becerilerini etkin bir Ģekilde geliĢtirmek 

iÑin, ÑalıĢanları yalnızca ülkeye özgü olgusal bilgilerle (ör. dil, politikalar vb.) donatmak 

yeterli değildir (Kealey ve Protheroe, 1996). Bunun yerine, stresle baĢ edebilme, iliĢkiler 
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kurma ve yeni durumlara uyum etme gibi psikolojik kaynakları oluĢturma yönündeki 

stratejiler, baĢarılı uluslararası etkileĢimlerin sağlanmasında önemlidir. 

Alan yazında pozitif psikolojik sermaye ve Ñok kültürlülük ile örgütsel yapı iÑindeki 

demografik değiĢkenleri test eden ÑalıĢmalar sınırlı kalmıĢtır. Bundan yola Ñıkılarak bu 

ÑalıĢmada belirtilen bu boĢluğu kapatmaya katkı sağlamak maksadıyla pozitif psikolojik 

sermayenin, Ñok kültürlülüğe etkisi belirlenmeye ÑalıĢılmıĢ olup cinsiyetin her iki kavram 

üzerindeki farklılaĢtırıcı rolü analiz edilmiĢtir. 

ÆalıĢma, Ñok kültürlülüğü ve demografik farklılığı en  iyi Ģekilde yansıttığı düĢünülen 5 

yıldızlı otel ÑalıĢanları üzerinde kurgulanmıĢtır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre 
(WTTC, 2013) 5 yıldızlı oteller dünyanın en büyük iĢverenleri arasında sayılmaktadır. 

Konaklama endüstrisi, mevsimsellik ve dalgalanan taleplerle baĢa Ñıkabilmek iÑin uzun 

zamandır etnik aÑıdan farklı bir iĢgücüne güvenmektedir (Baum, 2012).  

Son on beĢ yıl iÑinde, Kıbrıs adası, Ñok kısa sürede toplumunun demografik ve kültürel 

koĢullarını değiĢtiren benzeri görülmemiĢ göÑ akıĢlarıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır (Savvidou, 

2013). Kıbrıs'ta göÑmenlerin varlığı geÑici bir olgu değil özellikle de ülkenin 2004'te Avrupa 

Birliği'ne girmesinden sonra genel olarak Kıbrıs‘ı etkileyen uzun vadeli bir olgudur. Bir ada 

ülkesi olan Kıbrıs‘ta turizm sektörü ve onun en önemli unsuru olan beĢ yıldızlı oteller Ñok 

büyük bir ekonomik değer yaratmaktadırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde turizmin 

GSMH iÑindeki payı %9,2 iken sektörde ÑalıĢanlar toplam istihdamın %8,2‘sini 

oluĢturmaktadır. Her yıl yaklaĢık 1 milyon turist Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 

gelmektedir. Bu ekonomik önem ÑerÑevesinde sektörde ÑalıĢanların dayanıklı, güÑlükler 

karĢısında direnÑli olmaları, mutlu veya psikolojik olarak iyi olmaları iĢletmelerin 

amaÑlarına ulaĢması bakımından önem taĢıyan bir husustur.  

Bu kapsamda ÑalıĢmanın Kıbrıs Türk Kesiminde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel ÑalıĢanları 

üzerinde kurgulanmıĢ olmasının alan yazının zenginlik kazanmasına katkı sağlayabilmesi 

bakımından da önem taĢıdığı düĢünülmektedir.  

 

1. LĠTERATÜR TARAMASI 

1.1. Pozitif Psikolojik Sermaye 
Pozitif psikolojik sermaye (PPS) örgütlere hayat veren olumlu ÑalıĢmalar olarak tanımlanır 

(Avey, Wernsing ve Luthans, 2008). PPS bireysel ve örgütsel düzeyde rekabet üstünlüğü iÑin 

geliĢmiĢ ve yararlanılabilir değerli bir kaynak olarak görüldüğünden (Luthans ve Youssef 

2004; Luthans, Youssef ve Avolio 2007) hem uygulayıcılar hem de araĢtırmacılardan büyük 

ilgi görmüĢ ve sık araĢtırılan bir konu haline gelmiĢtir. 

PPS, Bandura'nın sosyal biliĢ (social cognition) ve ajan teorilerinin (agentic theories) 

(Bandura, 1986) kapsamlı bir teorisi olarak görülmektedir (Youssef-Morgan ve Luthans 

2013). Ézellikle, Hobfoll (2002)‘ın psikolojik kaynak teorisi (psychological resource theory) 

PPS'nin ne olduğunu ve nasıl ÑalıĢtığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu teoriye göre 

bazı yapılar birlikte ele alındığında daha geniĢ bir yapının faktörlerini oluĢturmaktadır 

(Avey, Reichard, Luthan ve Mhatre, 2011). Psikolojik kaynak teorisinden yola Ñıkarak 

Luthans, Avolio, Avey ve Norman, (2007) PPS‘yi umut, öz yeterlilik, iyimserlik ve 

psikolojik dayanıklılıktan oluĢan ikinci dereceden bir Ñekirdek yapı olarak belirlemiĢlerdir. 

Bu alt yapılar her ne kadar amprik olarak ayrı ayrı gösterilmiĢ ve araĢtırılmıĢ olsalar da Law, 

Wong ve Mobley (1998)‘in belirttiği gibi, aslında aralarındaki farklılıklardan daha Ñok ortak 

noktalar söz konusudur (Avey, Reichard, Luthans ve Mhatre, 2011). Nitekim Bandura 

(1998) ―baĢarılı olmak iÑin iyimserliğin yanında öz yeterliliğin ve psikolojik dayanıklılığın 

olması gerektiğini‖ vurgularken, Snyder (2002) umut ve iyimserliği tartıĢırken kavramların 

benzer olduğunu belirtmiĢtir. 

Érgütler, ÑalıĢanların PPS‘ini geliĢtirme yönünde faaliyetler gösterse de günümüzün dinamik 

ÑalıĢma ortamında örgütlerin insan sermayesi de sürekli değiĢime uğramaktadır. 

KüreselleĢmenin etkisi ile birlikte artık farklı ÑalıĢanları bünyesine katarak etnik köken, 

uyruk ve ırk aÑısından insan sermayesi giderek ÑeĢitlilik kazanmaktadır (Cox ve Blake, 

1991). Bu ÑeĢitlendirme ıĢığında, günümüz organizasyonları, kültürlerarası ortamlarda etkili 

ÑalıĢabilecek ÑalıĢanlara da ihtiyaÑ duymaktadır (Dollwet ve Reichard, 2014). ÆalıĢanların 
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birÑok farklı kültür üyesiyle baĢarılı bir Ģekilde etkileĢime girmesi örgüt üyelerinin PPS 

dıĢında Ñok kültürlülüğe de sahip olmasını gerekli kılmaktadır. 

 

1.2. Çok Kültürlülük 

Artan küresel hareketlilik ve kültürlerarası etkileĢimler, daha fazla kiĢinin Ñok kültürlü 

kimlikleri geliĢtirebilmesine imkÍn tanımaktadır. Ortaya Ñıkan demografik değiĢikliğin sahip 

olduğu biliĢsel güÑlerin daha fazla yenilik ve yaratıcılık arayıĢı iÑinde olan bağlamlarda Ñok 

kültürlülüğün anahtar bir avantaj olabileceği, Ñok kültürlü deneyimin yaratıcılığı arttırdığı 

öngörülmektedir (Arasartnam, 2013). Farklı kültürlerden insanların etkileĢimi günümüz 

dünyasının doğal bir parÑası halini almıĢ ve bu durum özellikle iĢ dünyasında kendini daha 

belirgin bir Ģekilde göstermiĢtir. Bu bağlamda Henry Tajfel ve John Turner tarafından 

geliĢtirilen sosyal kimlik kuramı (Ashforth ve Mael, 1989) ile Berry (1997) nin Psikolojik 

kültürelleĢme kavramı örtüĢmektedir. Bireylerin orijinallerinden farklı bir kültürle etkileĢim 

kurarken geÑtikleri adaptasyon sürecini ifade eden psikolojik kültürelleĢmenin aynı zamanda 

bireylere sosyal kimlik kazandırma Ñabasını da iÑerdiğini öngörmekteyiz. Yapılan ÑalıĢmalar 

Ñok kültürlülüğün örgütlerde bireylerin varlık ve kimlik alıĢkanlıklarını gerÑekleĢtirmede 

önemli bir kaynak olacağını (Güngör ve Perdu, 2017) göstermektedir. 

Érgütler, bu değerli demografik değiĢkenleri düzgün bir Ģekilde yönetmedikÑe, Ñok kültürlü 

ÑalıĢanlarını yabancılaĢtırma riskini taĢırlar. Ivcevic (2009) Ñok kültürlülük tecrübesinin 

yarattığı motivasyon ve yaratıcı performans avantajının anlaĢılabilmesi iÑin örgütlerdeki 

psikolojik koĢulların daha fazla aÑıklığa kavuĢturulması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Jackson, Joshi ve Erhardt (2003) 1997-2002 yılları arasında Ñok kültürlülük konusunda 

yayınlanan 63 ÑalıĢmayı incelediklerinde organizasyonların etkinlik, deneyim ve becerilerini 

artırmaları ile Ñok kültürden fayda sağlama arasında olumlu yönde iliĢki bulmuĢlardır. Genel 

olarak ÑalıĢma Ñok kültürlü ÑalıĢanları iĢe almanın yeterli olmadığını; yeteneklerinin ortaya 

Ñıkmasına olanak tanıyan koĢulların oluĢturulmasının da esas olduğunu vurgulamaktadır. 

Bu süreÑte Ñok kültürlü ÑalıĢanların Luthans (2002a) tarafından tanımlanan pozitif psikolojik 

kapasitelerinin geliĢtirilerek yetenekliliklerinin ortaya Ñıkarılmasının yukarıdaki örnekleri 

verilen ÑalıĢmalara dayanılarak, örgütlere ÑalıĢanları aracılığıyla potansiyel bir rekabet 

avantajı sağlayabileceğini değerlendirmekteyiz. Bu bağlamda aĢağıdaki hipotez önerilmiĢtir: 

 

H1: Çalışanların pozitif psikolojik sermayesi çok kültürlülüklerini anlamlı ve pozitif yönde 

etkiler 

 

Tüm bu değiĢkenler bireylerin örgüt iÑindeki olumlu davranıĢına katkı sağlamanın yanı sıra 

(Avey vd.., 2011) örgütsel baĢarıda da önemli etkilerde bulunmaktadır (Luthans, 2002a, 

2002b). PPS‘ın geliĢtirilmesinde liderin ve kısa eğitim programlarının (Luthans, Avey, 

Avolio, Norman ve Combs, 2006) önemli bir rol oynadığı ve PPS'in geliĢimsel 

müdahalelerle geliĢtirilebileceği öne sürülmekle birlikte (Luthans, Avey ve Patera, 2008), 

cinsiyetin de PPS‘yi farklılaĢtırıcı bir etkiye sahip olduğu (Avey, Reichard, Luthans ve 

Mhatre, 2011) düĢünülmektedir. Æünkü kadınlar, psikolojik sermayenin bazı bileĢenleri 

konusunda erkeklerden sürekli olarak farklılaĢmakta (Caza, Bagozzi, Woolley, Levy ve 

Barker Caza, 2010), erkeklerin psikolojik olarak daha direnÑli olduğu iddia edilmektedir 

(Bonanno, 2004). 

Æok kültürlülüğün demografik özelliği ise ilk olarak Berry ve Kalin (1979) tarafından ele 

alınmıĢtır. Van de Vijver, Breugelmans ve Schalk-Soekar (2008) ise Ñok kültürlülüğü, 

―demografik bir özelliği, daha spesifik olarak bir toplumun poli-etnik bileĢimi‖ olarak 

tanımlamıĢtır. Dandy ve Pe-Pua (2010) Avustralya‘da yaptıkları araĢtırmada, daha genÑ, 

kadın ve daha eğitimli katılımcıların yaĢlı, erkek veya daha az eğitimli katılımcılara kıyasla 

Ñok kültürlülüğe karĢı daha olumlu tutumlara sahip olduklarını keĢfeden sonuÑlar bulmuĢtur. 

Mevcut literatür ve yapılan araĢtırmalardan yola Ñıkarak cinsiyetin Ñok kültürlülük ve PPS 

arasındaki iliĢkiyi farklılaĢtırıcı bir rolü olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ise 

ikinci hipotez oluĢturulmuĢtur. 

 

H2: Cinsiyet, pozitif psikolojik sermaye ile çok kültürlülük arasındaki ilişkiyi farklılaştırır. 
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2. YÖNTEM 

2.1. Örneklem 

AraĢtırma Kıbrıs‘ın kuzeyinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerin ÑalıĢanlarıyla yapılmıĢtır. 

Bu maksatla oluĢturulan 400 anket otel ÑalıĢanlarına uygulanmıĢ, hatalı ve eksik doldurulan 

anketler araĢtırma kapsamından Ñıkarılarak elde edilen 372 anket verileri üzerinden araĢtırma 

tamamlanmıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında elde edilen verilerin demografik özellikleri incelendiğinde; 

katılımcıların; % 35'nin kadın,% 65'nin erkek; % 25'nin 25 ve daha az yaĢ altında,% 32'sinin 

26-30 yaĢları arasında, % 17'sinin 31-35 yaĢları arasında ve % 26'sınin ise 36 yaĢ ve üstünde 

olduğu, eğitim durumlarının ise, % 15'nin ilkokul mezunu, % 15'nin ortaokul mezunu,% 

33,3'nün lise mezunu,% 14'ünün önlisans mezunu ve % 23'ü ise lisans ve lisansüstü düzeyde 

eğitim seviyesindedir. Ayrıca, katılımcıların% 22'si müdür/Ģef pozisyonunda % 78'i ise iĢÑi 

pozisyonlarında ÑalıĢmaktadır. 

 

2.2. Ölçüm Araçları 
Pozitif psikolojik sermaye, Luthans vd. (2007a) tarafından geliĢtirilen, Æetin ve Basım 

(2011) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanmıĢ ve Türkiye‘de bir Ñok araĢtırmada kullanılmıĢ olan 

bir ölÑekle ölÑülmüĢtür. BeĢli Likert sisteminde hazırlanan ölÑek PPS‘i iyimserlik, psikolojik 

dayanıklılık, umut ve öz yeterlilik boyutları ile ölÑmektedir. ÆalıĢanların Ñok kültürlülük 

tutumu ise Munroe ve Pearson (2006) tarafından Banks (2007)‘ın Ñok kültürlülük 

yaklaĢımını oluĢturan bileĢenlere ait olarak geliĢtirilen tutum ölÑeği ile bilgi, ilgi ve davranıĢ 

olmak üzere üÑ boyutta ölÑülmüĢtür. AraĢtırma kapsamında kullanılan ölÑeklerin 

güvenilirlikleri Tablo-1‘de görüleceği üzere oldukÑa yüksek seviyedir. ÉlÑeklerin Ñok 

boyutlu yapıları Doğrulayıcı Faktör Analizi ile doğrulanmıĢtır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIġMA 
AraĢtırmada kullanılan değiĢkenlerin arasındaki korelasyonu belirlemek iÑin Pearson 

korelasyon katsayısı hesaplanmıĢ ve sonuÑlar Tablo-1 de gösterilmiĢtir 

 

Tablo-1: Ortalama, Standart Sapma, Güvenirlik ve Korelasyonlar 

DeğiĢken Ort. SS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.Ġyimserlik 4,82 ,85 (,88)       

2.Psik. day. 5,00 ,80 ,623
**

 (,89)      

3.Umut 4,99 ,80 ,667
**

 ,788
**

 (,87)     

4.Éz yeterlik 5,04 ,84 ,575
**

 ,784
**

 ,817
**

 (,91)    

5.Bilgi 3,72 ,60 ,214
**

 ,303
**

 ,303
**

 ,332
**

 (,88)   

6.Ġlgi 3,92 ,59 ,186
**

 ,380
**

 ,406
**

 ,391
**

 ,599
**

 (,89)  

7.DavranıĢ 3,84 ,59 ,220
**

 ,363
**

 ,359
**

 ,398
**

 ,472
**

 ,555
**

 (,87) 

**p<0.05   (N=372) 

 

Tablo-1 incelendiğinde katılımcıların psikolojik sermaye ölÑeğinde yer alan iyimserlik, 

psikolojik dayanıklılık, umut ve öz yeterlik alt boyutlarından aldıkları puanlar ile Ñok 

kültürlülük tutum ölÑeğinde yer alan bilgi, ilgi ve davranıĢ alt boyutlarından aldıkları puanlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü korelasyonlar olduğu saptanmıĢtır 

(p<0,05). Buna göre katılımcıların psikolojik sermaye ölÑeğinde yer alan iyimserlik, 

psikolojik dayanıklılık, umut ve öz yeterlik alt boyutlarından aldıkları puanlar arttıkÑa,  Ñok 

kültürlülük tutum ölÑeğinde yer alan bilgi, ilgi ve davranıĢ alt boyutlarından aldıkları puanlar 

da artmaktadır.   
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Katılımcıların pozitif psikolojik sermayesinin Ñok kültürlülük tutumlarına etkisi regresyon 

analizi ile test edilmiĢtir. Regresyon analizi uygulanırken ilk aĢamada cinsiyet, yaĢ ve eğitim 

durumu denkleme dahil edilerek demografik değiĢkenlerin etkileri kontrol altına alınmıĢtır. 

Ġkinci aĢamada ise bağımsız değiĢkenler denkleme dahil edilerek etkileri incelenmiĢtir. 

SonuÑlar incelendiğinde bilgi ve ilgili boyutları üzerinde demografik değiĢkenlerin anlamlı 

etkileri olduğu anlaĢılmaktadır. 

Æok kültürlülüğün bilgi boyutu üzerinde PPS‘nin etkilerine bakıldığında sadece öz yeterlilik 

boyutunun demografiklerle birlikte %17‘lik varyansı anlamlı olarak aÑıkladığı 

anlaĢılmaktadır. Ġlgi boyutunda ise psikolojik dayanıklılık ve umut pozitif, iyimserlik ise 

negatif olarak etki yapmaktadır. DavranıĢ boyutunu ise psikolojik dayanıklılık ve öz 

yeterliliğin pozitif ve anlamlı olarak etkilediği görülmektedir. Elde edilen bulgular ıĢığında 

Hipotez-1 kabul edilmiĢtir. 

Cinsiyetin, pozitif psikolojik sermaye Ñok kültürlülük iliĢkisinde farklılaĢtırıcı bir rolü olup 

olmadığını test etmek üzere araĢtırma verisi ―cinsiyet‖ değiĢkeni bağlamında ikiye ayrılmıĢ 

ve regresyon analizleri veri ikiye bölünmüĢken tekrar edilmiĢtir. SonuÑlar incelendiğinde 

bilgi boyutu üzerinde kadınlarda umut, erkeklerde ise öz yeterlik etkiliyken; ilgi boyutu 

üzerinde kadınlarda iyimserlik ve umut Ñok güÑlü etkilere sahipken, erkeklerde bu iki 

faktörün yanında psikolojik dayanıklılık da hemen hemen eĢit düzeyde etkilidir. Son olarak 

PPS‘nin davranıĢ alt boyutuna bakıldığında yine kadınlarda umut, erkeklerde ise öz 

yeterliğin anlamlı etkileri olduğu görülmektedir. ġu durumda, cinsiyetin pozitif psikolojik 

sermaye Ñok kültürlülük iliĢkisinde farklılaĢtırıcı bir rolü olduğu söylenebilir. Bu kapsamda 

kadınların daha Ñok umut ve iyimserlik, erkeklerin ise psikolojik dayanıklılık ve öz yeterlik 

özelliklerinin Ñok kültürlülük üzerinde etkili olduğu anlaĢılmaktadır. Elde edilen bulgular 

ıĢığında Hipotez-2 kabul edilmiĢtir.   

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 
ÆalıĢmamız, genelleĢtirilebilir kültürlerarası becerilerin önemini kabul ederek PPS‘nin 4 

boyutunun Ñok kültürlülük üzerindeki etkisini araĢtırmayı amaÑlamıĢtır. ÆalıĢmamızın diğer 

önemli gördüğümüz kısmı da alan yazına demografik değiĢkenlerin ve cinsiyetin PPS ve Ñok 

kültürlülük arasındaki etkileĢimler bağlamında ne tür farklılaĢtırıcı etkisinin bulunduğunu 

inceleyerek literatürdeki önemli bir boĢluğa katkı koyma Ñabasıdır. 

Literatürde iyimserlik, uluslararası alanda ÑalıĢan ÑalıĢanlar iÑin özellikle zihinsel bir 

durumdur Érneğin, iyimserliğin belirsizlik / belirsizlikle baĢa Ñıkma, riskleri alma ve küresel 

liderlerin hatalarından öğrenme becerisi ile iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir (Rhinesmith, 

1996; Luthans ve ark., 2006). Bu bulgular ÑalıĢmamızın bulguları ile örtüĢmektedir. 

ÆalıĢmamızın bulguları PPS‘ nin beklendiği üzere Ñok kültürlülüğü pozitif ve olumlu yönde 

etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle, araĢtırma, yeni tecrübelere, kültürlere ve insanlara 

aÑık olmanın, farklı kültürlerden insanlarla etkileĢim kurarken yararlı bir özellik olduğu ve 

dolayısıyla PPS nin kültürler arası geliĢimini kolaylaĢtıracağı sonucuna iĢaret etmektedir. 

Literatürde Ñok kültürlülük ile cinsiyet arasındaki bulgular net değildir. PPS konusunda ise 

demografik değiĢkenlerle ilgili sınırlı yapılan ÑalıĢmalar olmakla birlikte cinsiyet konusu bu 

ÑalıĢmalarda Ñok kısıtlı ele alınmıĢtır. Alex ve arkadaĢlarının (2006) ÑalıĢmasında da bu 

hususa değinilerek araĢtırmaların ― PPS‘ nin ne olduğunu ve iĢ yerinde niÑin ve neyin neden 

ortaya Ñıktığını etkin bir biÑimde ifade etse de teorik bir mimaride diğer değiĢkenlerin  

(örneğin, kültür, cinsiyet) inĢasının sürdüğünü‖ belirtmiĢlerdir. Æok kültürlülük, PPS ve 

cinsiyet bağlamında yapılan ÑalıĢmaya da bu bağlamda rastlanılmamıĢtır. ÆalıĢmamızda; 

cinsiyetin, pozitif psikolojik sermaye Ñok kültürlülük iliĢkisinde farklılaĢtırıcı bir rolü olduğu 

bulunmuĢtur. Kadınlarda umut ve iyimserliğin, erkeklerde ise özyeterlilik ve dayanıklılığın 

bu iliĢkide etkili olduğu bulunmuĢtur. PPS nin  dört bileĢenin cinsiyete göre farklılaĢması bu 

değiĢkenlerin bazı temel kuramsal özellikleri ile iliĢkilendirilebileceğini 

değerlendirmekteyiz. Snyder (2002) umut ve iyimserliği tartıĢırken, umudun iyimserliğin 

benzeri olduğunu belirterek iyimserliği ―sonuÑların önemli bir değere sahip olduğu 

algıladığında iĢleyen, hedefe dayalı biliĢsel bir süreÑ‖ olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla 

umut ve iyimserliğin aynı düzlemde hareket etmesi beklenen bir sonuÑ olarak 

algılanmaktadır. PPS nin bileĢenlerinden umut ve iyimserliğin geleceğe dönük niyetleri 
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aktarırken, dayanıklılık ve öz yeterliliğin mevcutla ilgilenmesinin de sonuÑların 

değerlendirilmesi aÑısından ilginÑ olduğunu değerlendirmekteyiz. Ancak bu konuda daha 

kapsamlı ÑalıĢmalara ihtiyaÑ duyulduğunu da ifade etmek gerekir. 

Bu ÑalıĢma, bu genelleĢtirilebilir kültürlerarası becerilerin önemini ortaya koyarak, bu 

becerilerin artırabilmesinde PPS nin geliĢtirilebilir kapasitesinin kullanılmasını 

önermektedir. Bu sayede insan kaynakları yönetiminin teori ve uygulamalarının 

ilerletilebileceği değerlendirilmektedir. 
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Özet: 

Ġnsan kaynağının örgütler aÑısından öneminin artması ile birlikte insanın etkin bir biÑimde ÑalıĢtırılabilmesi iÑin 

neler yapılması gerektiği ile ilgili ÑalıĢmalar daha da önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Son yıllarda, bu konuda öne 

Ñıkan yaklaĢımlardan bir tanesi pozitif psikolojidir. Sorunların Ñözülmesinde pozitif davranıĢların geliĢtirilmesi 

esasına dayanan pozitif psikoloji akımı bireylerin güÑlü ve pozitif yanlarına odaklanarak potansiyellerinin ortaya 

Ñıkarılması gerektiğini savunmaktadır. Bu mantıkla geliĢtirilmiĢ olan pozitif psikolojik sermaye kavramı 

araĢtırmalara konu olmaya devam etmektedir. Günümüzde ÑalıĢanların en önemli sosyo-psikolojik 

problemlerinden birisi olarak değerlendirilen iĢe yabancılaĢma ÑalıĢan performansını düĢürmekte, bu durum 

örgütsel performansı da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden iĢe yabancılaĢmanın ortadan kaldırılması veya 

en aza indirilmesi iÑin bireysel ve örgütsel birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu ÑalıĢmanın amacı, 

pozitif psikolojik sermayenin iĢe yabancılaĢma üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaÑ doğrultusunda, 

araĢtırmaya katılan 339 akademisyenden elde edilen verilerle analizler yapılmıĢtır. AraĢtırma sonuÑlarına göre, 

pozitif psikolojik sermayenin iĢe yabancılaĢma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. Ayrıca pozitif psikolojik 

sermaye ile iĢe yabancılaĢma arasında negatif yönlü bir iliĢki mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikoloji, Pozitif Psikolojik Sermaye, ĠĢe YabancılaĢma 

THE EFFECT OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON WORK 

ALIENATION 

Abstract: 

With the increasing importance of human resources studies about what needs to be done to enable people to 

operate effectively have become more important. In recent years, one of the most prominent approaches is 

positive psychology. Positive psychology, based on the development of positive behaviors in solving the 

problems, argues that the potentials must be uncovered by focusing on the strong and positive aspects of the 

individual. The concept of positive psychological capital developed with this logical thinking continues to be the 

subject of research. Today, work alienation, which is considered as one of the most important socio-psychological 

problems of employees reduces employee performance, which also effects organizational performance 

negatively. Therefore, it is necessary to take individual and organizational measures in order to remove the 

alienation from the work or reduce it. The purpose of this study is to determine the effect of positive 

psychological capital on work alienation. For this purpose, data obtained from 339 academicians were analyzed. 

According to the results of the research positive psychological capital has a significant effect on work alienation. 

There is also a negative relationship between positive psychological capital and work alienation. 

Keywords: Positive Psychology, Positive Psychological Capital, Work Alienation  

1. GĠRĠġ 

Günümüzde, örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmelerinde insan kaynağı kritik bir 

faktör haline gelmiĢtir. Ġnsan kaynağının örgüt iÑerisinde faaliyette bulunurken sergilediği tutum ve 

davranıĢ örgütsel baĢarı iÑin önem arz etmektedir. Bu nedenle, örgütsel baĢarıya ulaĢmak amacıyla 

ÑalıĢan performansını etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesi, bu faktörlerin olumlu etkilerinin 

geliĢtirilmesi, olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi örgütsel hedeflere 

ulaĢmada faydalı olabilecektir. Érgütler iÑin insan kaynağının önemi arttıkÑa insanın etkinliğini 

artırmada pozitif psikolojik kavramların ÑalıĢılması da artmaya baĢlamıĢtır. Pozitif örgütsel davranıĢ 

akımının ortaya Ñıkması ile birlikte araĢtırmacılar bu alana yeni kavramlar kazandırmaya ve bu 

kavramlara ait ölÑekler geliĢtirmeye baĢlamıĢlardır. Bu alanda öne Ñıkan kavramlardan birisi de pozitif 

                                                           
17

 Bu ÑalıĢma, ―ĠĢ-Aile ÆatıĢmasının Psikolojik Performans Êzerindeki Etkisi: ĠĢe YabancılaĢma ve Pozitif 
Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü‖ baĢlıklı doktora tezinden türetilmiĢtir. 
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psikolojik sermaye kavramıdır. ĠĢ yaĢamında daha etkin performans elde edilebilmesi iÑin ölÑülebilir, 

geliĢime aÑık, yönetilebilir kapasitelere odaklanılarak üretilmiĢ olan pozitif psikolojik sermaye 

kavramı kiĢinin kendisini nasıl tanımladığı ve algıladığı ile ilgilidir (AkÑay, 2011: 80) ve bireyin 

pozitif psikolojik geliĢme hali olarak tanımlanır (Luthans vd., 2007: 3).  

ÆalıĢanın iĢini anlamsız bulması; iĢ yerinde kurduğu iliĢkilerden doyum sağlayamaması; kendisini 

yalnız, yetersiz, güÑsüz görmesi; geleceğe iliĢkin umutlarını yitirmesi ve kendisini sistemin basit bir 

Ñarkı olarak algılaması (Elma, 2003: 16) Ģeklinde tanımlanan iĢe yabancılaĢma, örgütlerde 

istenmeyen, fakat Ñok sık karĢılaĢılan bir sorundur ve sonuÑları örgütsel performansın azalmasından 

iĢten ayrılmaya kadar uzanabilmektedir. Pozitif bir kavram olan psikolojik sermayenin, örgütler ve 

bireyler aÑısından önemli sorunların baĢında gelen iĢe yabancılaĢmayı azaltacağı düĢüncesi bu 

ÑalıĢmanın yapısını oluĢturmuĢtur. Ayrıca ulusal literatürde pozitif psikolojik sermaye ve iĢe 

yabancılaĢma ile ilgili sınırlı sayıda ÑalıĢma olması bu konuyu araĢtırmaya değer kılmıĢtır.  

Bu ÑalıĢmanın amacı, pozitif psikolojik sermayenin iĢe yabancılaĢma üzerindeki etkisini belirlemektir. 

Bu amaÑ doğrultusunda, ÑalıĢmada öncelikle iĢe yabancılaĢma ve pozitif psikolojik sermaye 

kavramları incelenmiĢ, daha sonra bu kavramlar arasındaki iliĢkiler ve birbirileri üzerindeki etkiler 

araĢtırılmıĢ, bulgular yorumlanarak sonuÑ ve öneriler verilmiĢtir. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

BeĢeri ve sosyal sermaye kavramları, örgütsel etkinlik aÑısından geÑerliliği kabul gören ve üzerinde 

araĢtırmaların halen devam ettiği kavramlardır. Diğer yandan son yıllarda insan kaynaklarını 

değerlendirmek ve yönetmek iÑin psikolojik sermaye olarak adlandırılan yeni bir kavram ortaya 

ÑıkmıĢtır (PolatÑı, 2011: 38). Psikolojik sermaye, sosyal bilim araĢtırmalarında sınırlı olarak ele 

alınmıĢ ve yapılan araĢtırmalarda genellikle verimlilikle arasındaki iliĢki incelenmek suretiyle, 

verimliliği ölÑen bir ekonomik formül iÑine yerleĢtirilmiĢtir. BirÑok ekonomiste göre ÑalıĢanların 

verimlilikleri, sahip oldukları eğitim, deneyim ve biliĢsel yeteneklerinden oluĢan insan sermayesinin 

yanı sıra yaptıkları iĢin nitelik ve niceliğini etkileyen ve kiĢiliklerinin bir yönünü oluĢturan pozitif 

psikolojilerine de bağlıdır (Goldsmith vd., 1998: 15). Psikolojik sermaye ―neyin bilindiğine‖ 

yoğunlaĢan beĢeri sermayeden ve ―kimlerin tanındığını‖ iÑeren sosyal sermayeden farklıdır. Psikolojik 

sermaye, ―bireyin kim olduğuna‖ dikkat Ñeker (Luthans, 2002: 695-705). Luthans vd. (2007), 

psikolojik sermayeyi ―bireyin pozitif psikolojik geliĢme hali‖ olarak tanımlamakta ve psikolojik 

sermayenin bireyde ―Ben kimim?‖ sorusunun cevabını aradığını ifade etmektedir (Luthans vd., 2007: 

3). 

ÆalıĢanların kendilerini nasıl algıladıkları ve tanımladıkları sorusuna cevap aranırken ölÑülmesi 

gereken özellikler, pozitif psikolojik sermayenin temel bileĢenlerini oluĢturur. Dolayısıyla pozitif 

psikolojik sermaye Ģu bileĢenlerden oluĢmaktadır (Luthans ve Youssef, 2004: 152):  

Ézyeterlilik: Belli bir görevi baĢarıyla yerine getirmede bireyin kendisini yeterli hissetmesi, kendisine 

güvenmesidir. 

Umut: Hedefe ulaĢmak iÑin azimli olması ve gerektiği taktirde hedefe ulaĢtıracak yeni yollar 

bulmasıdır. 

Ġyimserlik: ġimdi ve gelecekte baĢarılı olacağına iliĢkin iyimser bakıĢ aÑısına sahip olmasıdır. 

Dayanıklılık: Tüm olumsuzluklardan kurtulmak iÑin gerekli esnekliğe sahip olmasıdır.  

Ézyeterlilik kavramı sosyal-biliĢsel teoriden türetilmiĢtir. Bu teoride davranıĢ, biliĢ ve Ñevre arasında 

karĢılıklı ve dinamik bir etkileĢim olduğu varsayılmakta; kiĢisel faktörler, belirli yetenekler 

ÑerÑevesinde ele alınmaktadır (Poussard, 2007: 529-530). Ézyeterlilik pozitif psikolojik sermaye 

bileĢenleri iÑinde, teori ve araĢtırma temelli, geliĢime aÑık ve performans üzerinde etkisinin 

kanıtlanmıĢ olması nedeniyle pozitif örgütsel davranıĢ özelliklerini en iyi karĢılayan kapasitedir 

(Luthans vd., 2006: 34; Luthans vd., 2008: 222; Luthans vd., 2010: 46). Ayrıca Luthans (2002a) 

özyeterliliğin diğer pozitif kapasitelere göre ölÑülebilirliğinin ve geliĢtirilebilirliğinin daha kolay 

olduğunu vurgulamaktadır (Luthans, 2002a: 70). 
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Umut birbiriyle iliĢkili iki unsurdan oluĢmaktadır. Bunlardan biri ―agency‖ irade, vekalet veya istek 

gücü, diğeri ise ―pathways‖ amaca ulaĢtıracak alternatif yollardır. Vekalet boyutu, arzu edilen ya da 

amaÑlanan sonuca ulaĢma isteğini ifade eder ve amaca ulaĢmak iÑin kiĢiyi motive eder. Alternatif 

yolların belirlenmesi boyutu ise amaca ulaĢmada karĢılaĢılabilecek olası engelleri öngörmeyi ve 

amaca götürecek alternatif yolları proaktif olarak belirlemeyi ifade eder (Snyder, 2000: 8-9). Umut 

kavramının sahip olduğu bu iki boyut; kendini yineleyen, birbirini tamamlayan ve birbiriyle doğru 

orantılı boyutlardır. Dolayısıyla umut iÑin tek bir boyutun varlığı yeterli olmamaktadır, her iki 

boyutun da olması koĢuluyla bireyin umutlu olduğu söylenebilir (Peterson ve Luthans, 2003: 26). 

Ġyimserlik, hedefleri gerÑekleĢtirmek gibi olumlu olaylara iliĢkin olarak iÑsel, göreli olarak değiĢmez 

ve genel bir atfetme eğilimidir (Seligman, 1998: 49). Umut boyutu gibi iyimserlik de günlük 
konuĢmalarda Ñok kullanılan bir kavramdır (Larson ve Luthans, 2006: 51). Fakat pozitif psikolojik 

sermaye kapsamındaki iyimserlik sadece, gelecekte iyi Ģeyler olacağına dair bir tahmin veya görüĢ 

değildir; iyimserlikte, yaĢanan olayları ÑeĢitli sebeplere dayandırma söz konusudur (AkÑay, 2011: 57). 

Dayanıklılık (resiliency), herhangi bir baĢarısızlık yahut engellenmiĢlik karĢısında bireyin toparlanma 

ve durumla baĢ etmesini sağlayan uyum sağlama sistemi olarak tanımlanabilir. Énceleri Ñok az 

insanın sahip olduğu ekstra bir özellik olarak görülen dayanıklılık, günümüzde zaman iÑerisinde 

kazanılabilecek ve geliĢtirilebilecek durum temelli bir özellik olarak kabul edilmektedir (Luthans, 

2002: 702). Dayanıklılığı umut, iyimserlik ve diğer pozitif kapasitelerden ayıran özellik olumsuzluklar 

karĢısında hem reaktif hem de proaktif davranıĢlar gerektirmesidir. Reaktif olarak dayanıklılık, 

olumsuzlukların ve pozitif olsa da zor olayların en iyimser insanlarda bile yıkıcı etkisi olduğunu ve 

bundan dolayı kendilerini toplama ihtiyacını doğurduğunu kabul etmektedir. Proaktif olarak ise, 

olumsuzlukların kiĢi iÑin bir sıÑrama tahtası veya fırsat olması anlamına gelmektedir (Youssef ve 

Luthans, 2007: 779-780). 

Birey ve örgütler iÑin önemli sorunların baĢında gelen iĢe yabancılaĢma, bireyin ÑalıĢmaya karĢı ilgi 

ve alaka göstermemesi olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile iĢe yabancılaĢma, iĢgörenin iĢine 

karĢı coĢku ve bağlılık duymadığını göstermekle birlikte, iĢe yönelik psikolojik ve genel bir tutumu 

nitelemektedir (Hirschfeld vd., 2000: 1881; Tonks ve Nelson, 2008: 3). ĠĢgörenler, kendilerinin sadece 

üretim yapan robotlar olarak görüldüğü hissine kapılır, örgüt yaĢamında beklentilerine ulaĢamaz ve 

yöneticilerin katı uygulamaları ile karĢılaĢırlarsa; yabancılaĢmak veya saldırgan olmak gibi farklı 

tepkisel davranıĢlarda bulunabilirler. Éte yandan; iĢyerindeki doyumsuzluklar, Ģikayetlerin 

giderilememesi, keyfi ve özel davranıĢlar ve bunlara bağlı olarak geliĢen düĢmanlık duyguları gibi 

faktörler de ÑalıĢanların iĢe karĢı yabancılaĢmalarına neden olabilmektedir. Bunların yanı sıra örgüt 

yapılarında eksik güÑlerin hissedilmesi, yalnızlık, yönelimsizlik ve iĢe bağlılığın azalması gibi 

durumlarda da iĢgören iĢe yabancılaĢma yaĢayabilmektedir (SimĢek vd., 2006: 569). 

Bireyler ve örgütler iÑin en büyük psikolojik sorunlardan birisi haline gelen iĢe yabancılaĢma, bireysel 

aÑıdan ÑalıĢanların iĢlerine yabancılaĢmaları sonucunda olaylar karĢısında pasif olma, Ģartların 

kötüleĢmesine göz yumma, iĢe devamsızlık ya da geÑ kalma, düĢük verim ve yüksek hata oranları gibi 

olumsuz tutum ve davranıĢlar sergilemeye baĢlamalarına neden olmaktadır. Ayrıca stres ve 

tatminsizlik, baĢarı, devamsızlık, iĢten ayrılma gibi geri Ñekilme davranıĢlarına zemin oluĢturmaktadır. 

Êretkenliğin ve motivasyonun düĢmesi, örgütsel bağlılığın azalması, iĢ stresinin artması, iĢe karĢı 

ilginin azalması, iĢ tatminin düĢmesi ve iĢ gücü devir oranının artması iĢe yabancılaĢmanın ÑalıĢanlar 

üzerindeki etkileri olarak sıralanmaktadır (Tutar, 2010: 173). Bütün bu durumların örgüte yansıması 

ile performansta düĢüĢ gibi yaĢanan olumsuzluklar ise, iĢe yabancılaĢmanın örgütsel sonuÑları 

arasında yer almaktadır Dolayısıyla iĢe yabancılaĢmanın nedenlerini ve sonuÑlarını ortaya koymak 

kavramın geliĢtirilebilmesi, farklı kavramlarla iliĢkilendirilebilmesi, kiĢi ve örgüt aÑısından 

olumsuzlukların ortadan kaldırılması veya azaltılması iÑin önem taĢımaktadır. 

Pozitif psikolojik sermaye ile ilgili yapılan birÑok ÑalıĢmada, kavramın pozitif kavramlar ile arasında 

pozitif bir iliĢki, negatif kavramlar ile arasında negatif bir iliĢki olduğu görülmüĢtür (Afzal vd.,  2016: 

72; Avey vd., 2011: 127; Luthans vd., 2005: 249; Larson ve Luthans, 2006: 75). ĠĢe yabancılaĢma ile 

ilgili yapılan ÑalıĢmaların Ñoğunda ise, kavramın pozitif kavramlar ile arasında negatif bir iliĢki, 

negatif kavramlar ile arasında pozitif bir iliĢki olduğu görülmüĢtür (Han vd., 2013: 1332; Tummers ve 

Dulk, 2013: 850; Fedi vd., 2016: 713; Écal ve Barın, 2016: 67). 

Psikolojik sermaye ve iĢe yabancılaĢmanın bir arada incelendiği araĢtırmalardan olan ÆalıĢkan ve 

Pekkan (2017)‘ın yaptıkları ÑalıĢmada, psikolojik sermayenin ve örgütsel desteğin iĢe yabancılaĢma 

üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda psikolojik sermayenin iĢe yabancılaĢma üzerine 
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etkisi olduğu ayrıca, psikolojik sermayenin alt boyutlarının, iĢe yabancılaĢmayı negatif ve anlamlı 

olarak etkilediği tespit edilmiĢtir (ÆalıĢkan ve Pekkan, 2017: 17). 

BeğenirbaĢ (2015)‘ın ÑalıĢmasında ise,  psikolojik sermayenin, duygusal emek ve iĢe yabancılaĢma 

üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Bulgulara göre, psikolojik sermayenin iĢe yabancılaĢma üzerinde 

önemli etkiye sahip olduğu görülmüĢtür. Ézellikle öz yeterliliği yüksek olanlar ile umutlu ve iyimser 

ÑalıĢanların iĢe yabancılaĢma düzeyleri düĢük olarak tespit edilmiĢtir (BeğenirbaĢ, 2015: 249). 

ĠĢe yabancılaĢma ve pozitif psikolojik sermaye arasındaki iliĢkilerin incelendiği literatür taraması 

sonuÑlarına göre, yapılan araĢtırmalarda, kavramların birbirileri üzerinde anlamlı etkileri olduğu ve 

kavramlar arasında negatif iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Ġncelenen ÑalıĢmalar, araĢtırma değiĢkenleri 

arasındaki iliĢkilerin kurulmasına ve aĢağıdaki hipotezlerin geliĢtirilmesine yardımcı olmuĢtur. 

H1: Pozitif psikolojik sermayenin iĢe yabancılaĢma üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H1a: Ézyeterliliğin iĢe yabancılaĢma üzerinde anlamlı etkisi vardır.  

H1b: Umudun iĢe yabancılaĢma üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H1c: Ġyimserliğin iĢe yabancılaĢma üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H1d: Dayanıklılığın iĢe yabancılaĢma üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

 

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmanın evrenini Türkiye‘deki üniversitelerin ĠĢletme Bölümünde görev yapan akademisyenler 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemde veri toplama 

amacıyla ana kütleyi oluĢturan bireylere gönderilen anket formlarını doldurarak anketlere cevap 

verenlerin tümü örnekleme dahil edilmektedir. Bu kapsamda 339 adet anket verisi ile analizler 

yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. Anket iki bölümden oluĢmaktadır. 

Birinci bölümde sırasıyla iĢe yabancılaĢma ve pozitif psikolojik sermaye kavramlarına ait ifadeler yer 

almaktadır. Ġkinci bölümde ise katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular 

bulunmaktadır. AraĢtırmada 5‘li likert tipi ölÑek kullanılmıĢtır (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= 

Katılmıyorum, 3= Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum). 

AraĢtırmada pozitif psikolojik sermayeyi ölÑmek iÑin Luthans vd. (2007) tarafından geliĢtirilmiĢ olan, 

Æetin ve Basım (2012) tarafından TürkÑe uyarlaması yapılan 24 ifadeden oluĢan ölÑek kullanılmıĢtır. 

―ĠĢ yaparken öfkemi kontrol edemem.‖, ―ĠĢ yaparken Ñok endiĢeli olurum.‖ ifadeleri ölÑekte yer alan 

ifadelerden bazılarıdır (α=0,829). 

AraĢtırmada iĢe yabancılaĢmayı ölÑmek iÑin Maddi vd. (1979) tarafından geliĢtirilmiĢ, Hirschfeld vd. 

(2000) tarafından uyarlanmıĢ, TürkÑe uyarlaması ise Ézbek (2011) tarafından yapılmıĢ olan 10 

ifadeden oluĢan ölÑek kullanılmıĢtır. ―YaĢamak iÑin ÑalıĢan kiĢiler, idareciler tarafından Ñıkar amaÑlı 

kullanılmaktadırlar.‖, ―ÆalıĢmanın ne iĢe yaradığını merak ediyorum.‖ ifadeleri ölÑekte yer alan 

ifadelerden bazılarıdır (α=0,893). 

AraĢtırmada verilerin analizi SPSS istatistiksel paket programından yararlanılarak yapılmıĢtır. Bu 

kapsamda araĢtırmanın amacına da uygun olacak Ģekilde korelasyon analizi ve regresyon analizi 

yapılmıĢtır. 

 

 

 

 

 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

1129 

POZĠTĠF PSĠKOLOJĠK 

SERMAYE 

-Özyeterlilik 

-Umut 

-İyimserlik 

-Dayanıklılık 

ĠġE YABANCILAġMA 

 

ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

4.  BULGULAR VE TARTIġMA 

ÆalıĢmada demografik özellikler ile ilgili bulgular incelendiğinde, ankete katılan akademisyenlerin 

%49,9‘unun kadın %50,1‘inin erkek olduğu görülmektedir. YaĢa göre dağılıma bakıldığında, 

katılımcıların büyük Ñoğunluğu 26-35 (%38,3) yaĢ aralığındadır. Buradan hareketle araĢtırmada kadın 

ve erkek katılımcıların eĢit oranlarda temsil edildiği ve örneklemin büyük bölümünün genÑ 

akademisyenlerden oluĢtuğu söylenebilir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde %15,9‘u 

lisans, %35,7‘si yüksek lisans ve %48,4‘ü doktora olmak üzere yüksek bir eğitim düzeyi tablosu 

ortaya ÑıkmıĢtır. Eğitim düzeyinin yüksekliği akademisyenliğin yükseköğrenim gerektirmesidir. 

Érneklemin eğitim düzeyinin yüksek olmasının, katılımcıların ölÑekteki ifadeleri daha rahat 

anlayabilmelerini sağlayacağından dolayı araĢtırma sonuÑlarının güvenirliği aÑısından da önemli 

olduğu düĢünülmektedir. Katılımcıların Ģu anki kurumlarındaki ÑalıĢma süreleri incelendiğinde 

örneklemin %26,3‘ü görev yaptığı kurumunda ilk beĢ yıl iÑerisindedir. Mesleki deneyim aÑısından ise 

meslekte 6-10 arasında deneyimi olanlar örneklemin %26‘sını oluĢturmaktadır. Bu durum 

katılımcıların meslek hayatı ile yeni tanıĢmıĢ akademisyenlerden oluĢtuğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde büyük Ñoğunluğunun evli (%77,9) olduğu 

görülmektedir. Evli katılımcıların eĢlerinin ÑalıĢma durumu sorulduğunda 264 katılımcıdan %56‘sı 

eĢlerinin de ÑalıĢtığını belirtmiĢlerdir. AraĢtırmaya katılan akademisyenlerden 226‘sının 1 veya daha 

fazla sayıda Ñocuğu olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 1. DeğiĢkenlere ĠliĢkin Korelasyon Katsayıları 

DeğiĢkenler 1 2 3 4 5 6 

ĠĢe YabancılaĢma 1      

Pozitif Psikolojik Sermaye -,254** 1     

Özyeterlilik -,067 ,873** 1    

Umut -0,35 ,801** ,627** 1   

İyimserlik -,507** ,725** ,488** ,368** 1  

Dayanıklılık -,213** ,863** ,791** ,573** ,495** 1 

Yapılan korelasyon analizi sonuÑlarına göre, iĢe yabancılaĢma değiĢkeni ile pozitif psikolojik sermaye 

arasında güÑlü düzeyde ve negatif yönlü iliĢki ortaya ÑıkmıĢtır (r=-0,254, p<0,01). Bu sonuÑlara göre 

araĢtırmanın örneklemi dikkate alındığında pozitif psikolojik sermaye arttıkÑa iĢe yabancılaĢmanın 

azaldığı belirlenmiĢtir. Alt boyutlar itibariyle bakıldığında, özyeterlilik ve umut değiĢkenleri ile iĢe 

yabancılaĢma arasında anlamlı bir iliĢki Ñıkmazken, iyimserlik (r=-0,507, p<0,01) ve dayanıklılık (r=-

0,213, p<0,01) değiĢkenleri ile iĢe yabancılaĢma arasında güÑlü düzeyde negatif iliĢki olduğu 

belirlenmiĢtir. 
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Tablo 2. Pozitif Psikolojik Sermayenin ĠĢe YabancılaĢma Êzerindeki Etkisini Gösteren Regresyon 

Analizi SonuÑları 

Bağımsız DeğiĢken Bağımlı DeğiĢken R R2 B F t Anlamlılık 

Pozitif psikolojik sermaye ĠĢe yabancılaĢma ,254 ,064 -,467 23,170 -4,814 ,000 

 

Pozitif psikolojik sermayenin iĢe yabancılaĢma üzerindeki etkisini belirlemek iÑin basit regresyon 

analizi yapılmıĢtır. Regresyon analizinde geÑerlilik ve anlamlılıkları test eden ANOVA sonuÑlarına 

göre F değeri 23,170 ve anlamlılık değeri %5 anlamlılık düzeyinde p=0,000 olarak hesaplanmıĢtır. ĠĢe 

yabancılaĢma ve pozitif psikolojik sermaye arasındaki iliĢkiyi gösteren R değeri 0,254 olarak 

hesaplanırken, bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkeni aÑıklama düzeyi olan R
2
 değeri 0,064 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre, iĢe yabancılaĢmadaki değiĢimin %6,4‘ü pozitif psikolojik sermaye ile 

aÑıklanmaktadır. Pozitif psikolojik sermayenin iĢe yabancılaĢma üzerindeki etkisini belirlemeye 

ÑalıĢan model bir bütün olarak anlamlıdır (R
2
=0,064; F=23,170). Buna göre H1 hipotezi kabul 

edilmiĢtir. 

Tablo 3. Pozitif Psikolojik Sermayenin Alt Boyutlarının ĠĢe YabancılaĢma Êzerindeki Etkisini 

Gösteren Regresyon Analizi SonuÑları 

DeğiĢken B Std. Hata Beta t Anlamlılık 
Tolerans 

Değeri 
VIF 

Sabit 4,809 ,335  14,355 ,000   

Ézyeterlilik ,564* ,119 ,373 4,722 ,000 ,322 3,106 

Umut ,142 ,077 ,107 1,833 ,068 ,589 1,698 

Ġyimserlik -,868* ,130 ,-591 -11,255 ,000 ,351 2,848 

Dayanıklılık -,474* ,077 -,276 -3,656 ,000 ,727 1,375 

R2=0,330; DüzenlenmiĢ R2=0,322; Durbin Watson=1,320; F=41,080; *p<.05 

 

Pozitif psikolojik sermayenin alt boyutlarının iĢe yabancılaĢma üzerindeki etkisini belirlemek iÑin 

Ñoklu regresyon analizi yapılmıĢtır. Regresyon analizinde geÑerlilik ve anlamlılıkları test eden 

ANOVA sonuÑlarına göre F değeri 41,080 ve anlamlılık değeri %5 anlamlılık düzeyinde p=0,000 

olarak hesaplanmıĢtır. Bağımsız değiĢkenler ile bağımlı değiĢken arasındaki iliĢkiyi gösteren R değeri 

0,574 olarak hesaplanırken, bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkeni aÑıklama düzeyi olan R
2
 değeri 

0,330 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre, iĢe yabancılaĢmadaki değiĢimin %33‘ü pozitif psikolojik 

sermayenin alt boyutları ile aÑıklanmaktadır. Pozitif psikolojik sermayenin alt boyutlarının iĢe 

yabancılaĢma üzerindeki etkisini belirlemeye ÑalıĢan model bir bütün olarak anlamlıdır (R
2
=0,330; 

F=41,080). Bu dört boyut arasında, iĢe yabancılaĢmayı en yüksek düzeyde aÑıklayan boyut 

iyimserliktir. Ġyimserlik boyutunun B katsayısı diğer bağımsız değiĢkenlerle kıyaslandığında daha 

yüksek ve anlamlıdır (β=-0,868; p<0.05). 

Alt boyutlar aÑısından bakıldığında umut değiĢkeninin iĢe yabancılaĢma üzerindeki etkisi istatiksel 

aÑıdan anlamlı değildir (β=0,142). Buna göre H1b hipotezi reddedilmiĢtir. Ézyeterlilik değiĢkeninin iĢe 

yabancılaĢma üzerindeki etkisini gösteren B katsayısı 0,564 olup anlamlılık değeri %5 anlamlılık 

düzeyinde p=0,000 olarak hesaplanmıĢtır (β=0,564; p<0.05). Ġyimserlik değiĢkeninin iĢe 

yabancılaĢma üzerindeki etkisini gösteren B katsayısı -0,868 olup anlamlılık değeri %5 anlamlılık 

düzeyinde p=0,000 olarak hesaplanmıĢtır. Dayanıklılık değiĢkeninin iĢe yabancılaĢma üzerindeki 

etkisini gösteren B katsayısı -0,474 olup anlamlılık değeri %5 anlamlılık düzeyinde p=0,000 olarak 

hesaplanmıĢtır (β=-0,474; p<0.05). Buna göre H1a, H1c, H1d hipotezleri kabul edilmiĢtir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Pozitif psikolojik sermaye, pozitif örgütsel davranıĢ akımı ile birlikte ortaya Ñıkan kavramlardan 

birisidir ve bireyin pozitif psikolojik geliĢimine odaklanır. Kavramın bilim adamları ve uygulayıcılar 

tarafından fark edilmesi ile birlikte ÑalıĢanların psikolojik sermayelerinin artırılması iÑin gösterilen 

Ñaba artmıĢtır. AraĢtırmanın bir diğer değiĢkeni olan iĢe yabancılaĢma, bireyin iĢe dair beklentiler, 

değerler, kurallar ve iliĢkilerden uzaklaĢması hali olarak tanımlanmaktadır (Alkan ve Ergil, 1980, s. 

214).  

Bu ÑalıĢmada, pozitif psikolojik sermayenin iĢe yabancılaĢma üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Bu 

kapsamda, ana kütleyi oluĢturan bireylere gönderilen anket formlarını doldurarak anketlere cevap 

veren 339 akademisyenden elde edilen verilerle analiz yapılmıĢtır. AraĢtırmada yer alan değiĢkenler 

arasındaki karĢılıklı iliĢkiler incelendiğinde, değiĢkenlerin birbiri ile istatistiksel aÑıdan anlamlı ve 

güÑlü düzeyde iliĢkiye sahip olduğu görülmüĢtür. Korelasyon analizi sonucunda elde edilen sonuÑlar 

beklenen sonuÑlardır. AraĢtırma hipotezlerinin testine iliĢkin olarak yapılan regresyon analizi 

sonuÑlarına göre pozitif psikolojik sermaye iĢe yabancılaĢmayı etkilemektedir ve aralarında negatif 

yönlü bir iliĢki mevcuttur. Bu sonuÑ, Tokmak (2014); BeğenirbaĢ (2015); ÆalıĢkan ve Pekkan 

(2017)‘nin ÑalıĢmalarının sonuÑları ile örtüĢmektedir. Alt boyutlardan özyeterlilik, iyimserlik ve 

dayanıklılık iĢe yabancılaĢmayı etkilemektedir. Ézyeterlilik ile iĢe yabancılaĢma arasında pozitif 

yönlü bir iliĢki varken, iyimserlik ve dayanıklılık ile iĢe yabancılaĢma arasında negatif yönlü iliĢki bir 

mevuttur. Bu sonuÑlardan iyimserlik ve dayanıklılık ile iĢe yabancılaĢma arasında negatif yönlü iliĢki, 

ÆalıĢkan ve Pekkan (2017) ile BeğenirbaĢ (2015)‘in ÑalıĢmaları ile örtüĢmektedir; fakat özyeterlilik ile 

iĢe yabancılaĢma arasındaki pozitif yönlü bir iliĢki bu ÑalıĢmaların sonuÑları ile uyumlu değildir. 

Ézyeterlilik ile iĢe yabancılaĢma arasındaki pozitif yönlü iliĢkinin nedeni örneklemin büyük 

Ñoğunluğunun araĢtırma görevlilerinden oluĢmasından kaynaklanabilir. Bu sonuÑ, özgüvenleri yüksek 

olmasına rağmen araĢtırma görevliliğinin akademisyenlikte ilk adımı oluĢturduğu iÑin meslekte görev 

ve sorumluluğun fazla olması, bir yandan eğitim hayatı devam ederken diğer yandan iĢ hayatının 

devam etmesi, daha fazla akademik ÑalıĢma gerektirmesi gibi nedenlerle iĢe yabancılaĢmanın arttığı 

Ģeklinde yorumlanabilir. Umut ile iĢe yabancılaĢma arasında anlamlı iliĢki bulunamamıĢtır. 

ÆalıĢma, örnekleme dahil edilen katılımcılardan anket formunu doldurmayı kabul edip, bu formu 

eksiksiz bir Ģekilde dolduranlarla sınırlı kalmıĢtır. Bu ÑalıĢma, yalnızca akademisyenler üzerinde 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Gelecekte yapılacak olan ÑalıĢmalarda farklı meslek grupları örnekleme dahil 

edilebilir. Modele, iĢe yabancılaĢmayı daha da azaltabilecek örgütsel güven, örgütsel adalet, psikolojik 

iyi oluĢ gibi bir aracı değiĢken eklenebilir.  
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ÖZET 

Günümüzde örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmek iÑin iĢgörenlere yatırım yaparak onların psikolojik 

sermayelerini artırmaları gerekmektedir. Psikolojik sermaye umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık ve öz 

yeterlilik bileĢenlerinden meydana gelmektedir. Bu faktörler bireyin amaca ulaĢmasında itici bir güÑ, problemlere 

olumlu yaklaĢabilme yeteneği, stresli durumlarda sabırlı davranabilme ve bireyin kendinde gördüğü özgüven 
olarak belirtilebilir. 

Bu ÑalıĢmanın amacı, psikolojik sermayenin ÑalıĢanlar üzerinde etkilerini (bilgi paylaĢımı, iĢ tatmini, iĢten 

ayrılma eğilimi ve yenilikÑi davranıĢ) belirlemeye yöneliktir. AraĢtırmanın alan ÑalıĢması, üÑ kamu bankası 
ÑalıĢanları üzerinde yapılmıĢ, analiz edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır.  

AraĢtırma sonucunda psikolojik sermayenin ÑalıĢanlar aÑısından bilgi paylaĢımı, iĢ tatmini, iĢten ayrılma niyeti, 

performans ve yenilikÑi davranıĢ üzerinde farklı düzeylerde etkileri olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuÑ psikolojik 

sermaye konusunun iĢletmeler ve ÑalıĢanlar aÑısından önemini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulguların ilgili 

literatüre ve bundan sonra yapılacak ÑalıĢmalara ve konunun geliĢimine katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

AraĢtırmanın sonuÑ kısmında elde edilen bulgular teorik ve uygulama bağlamında tartıĢılmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sermaye, Bilgi PaylaĢımı, ĠĢ Tatmini, ĠĢten Ayrılma Eğilimi, YenilikÑi DavranıĢ. 

 

PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND ITS EFFECT: A FIELD STUDY IN BANKING 

SECTOR 

Today organizations must invest in employees and increase their psychological capital to have competitive 

advantage. Psychological capital level consists of hope, optimism, psychological durability and self-proficiency. 

These agents can be identified as self-confidence, being positive against problems, being patient and driving force 
for reaching the aim. 

The aim of this study is to investigate the effect of psychological capital on the employee‘s knowledge sharing, 

job satisfaction, performance, intent to leave the job and, innovative behaviour. A field study was conducted on 
the employees of a public bank, analysed and interpreted. 

As a result of the analysis made, important findings have been obtained in connection with the related variables. 

The result indicate that psychological capital has effect on knowledge sharing, job satisfaction, performance, 

intent to leave the job and,  innovative  behaviour. The findings show the importance of psychological capital  for 

both organizations and employees. It is expected that the finding from this study will contribute the current 

literature and future investigations and development of the concept. The findings from this study have also been 
discussed both theoretically and practically in the result section.    

Keywords: psychological capital,  knowledge sharing, job satisfaction, performance , intent to leave the job and 

innovative behavior.  
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GĠRĠġ 

Günümüz rekabetÑi örgütleri teknoloji, ar-ge, halkla iliĢkiler, finansal kaynaklar ve ÑeĢitli pazarlama 

stratejilerini doğru bir Ģekilde kullandıkları takdirde küresel pazarda üstünlük sağlayabilmeleri ve 

örgütü rakiplerine karĢı bir adım öne Ñıkartmayı rahatlıkla baĢarabilirler. Fakat bu stratejik 

kaynakların hepsi rakipler tarafından izlenebilir ve tekrarlanabilir. Bunun iÑin kopyalanamayan ve 

tekrar edilemeyen, örgüte ihtiyaÑ duyduğu eĢsizliği sağlayan kaynak olan insana olan ihtiyaÑ ortaya 

Ñıkmaktadır (Berberoğlu, 2013:3). 

Érgütlerin, hızla geliĢen rekabet ortamında Ñağı yakalamak, devamlılığını sağlamak ve rakipleriyle 

rekabet edebilmek amacıyla elindeki en değerli kaynak olan insan unsurunu etkili bir biÑimde 

kullanmaları gerekmektedir. Érgütlerde rekabete ve verimliliğe etki eden önemli unsur olan insan; 

motivasyon, kariyer yönetimi ve örgütsel bağlılık, iĢgören tatmini, mesleki bağlılık, kariyer 

planlaması ve psikolojik sermaye gibi kavramların öneminin giderek artmasına neden olmaktadır. Bu 

sebeple örgütler rekabet edebilirliklerini ve verimliliklerini yükseltmek amacıyla ÑalıĢanlarına daha 

fazla değer ve önem vermeye baĢlamaktadır (Kaya ve Zerenler, 2014: 13).  Bundan dolayı ÑalıĢanların 

psikolojik durumları iyileĢtirilmeye ÑalıĢılmalı var olan kapasitelerinin ortaya Ñıkarılması iÑin fırsatlar 

tanınmalı ve sahip oldukları özellik ve yetenekleri geliĢtirilmelidir (Kara, 2014:4). Ġnsan kaynağının 

bu denli önemli bir Ģekilde kullanıldığını fark eden bilim insanları psikolojik sermaye kavramının 

ortaya Ñıkmasına sebep olmuĢlardır (PolatÑı 2011:2). 

ÆalıĢanların değerlendirilmesinde kullanılan beĢeri ve sosyal sermaye arasına sonradan katılan 

psikolojik sermaye, ÑalıĢanların kimi tanıdığı ve ya neyi bildiği ile değil ―kendisini nasıl algıladığı ve 

tanımladığı‖ ile ilgilidir (AkÑay,2011:3). Psikolojik sermaye ― yarının küresel iĢ dünyasında rekabet 

üstünlüğü konusunda ne ile gerÑek anlamda fark yaratırız ve rakiplerimizden nasıl üstün hale geliriz?‖ 

sorusuna cevap olarak ortaya ÑıkmıĢtır (PolatÑı, 2011:4). 

 

PSĠKOLOJĠK SERMAYE VE BĠLEġENLERĠ 

Modern örgüt yapıları iÑerisinde kullanılmaya baĢlanan psikolojik sermayenin sahip olduğu özellikler 

incelendiğinde, kavramın Ģimdiye kadar geliĢtirilmiĢ olan kavramların tamamından farklı olduğu 

ortaya Ñıkmaktadır. Pozitif psikolojinin örgütsel davranıĢ alanındaki yansıması olan pozitif örgütsel 

davranıĢ iÑerisinde geliĢtirilmiĢ olan psikolojik sermaye kavramı, özellikle rekabet üstünlüğü ve iĢ 

performansına yaptığı ciddi katkılar dolayısıyla büyük önem taĢımaktadır (PolatÑı, 2011: 43).  

Psikolojik sermaye, insanın güÑlü, olumlu yönlerini anlamaya ve geliĢtirmeye ÑalıĢarak insanların 

nasıl daha mutlu, daha baĢarılı ve daha iyi olabileceklerini öğretmeyi amaÑlamaktadır. Bu kavram, iĢ 

verimi ve performansı arttırmada iĢ dünyasının dikkatini Ñekmektedir (Met, 2010:889). Pozitif 

psikolojik sermaye (Positive Psychological Capital – PsyCap), bireylerin psikolojik olarak pozitif 

geliĢme durumunu belirtir. Bu geliĢme sonucunda zorlu görevleri üstlenerek, bunların üstesinden 

gelebilmek adına gereken Ñabayı sarf edebilmek iÑin güven (öz- yeterlilik) sahibi olmak, mevcut 

durumda ve gelecekte baĢarılı olmak konusunda pozitif düĢünmek (iyimserlik), baĢarılı olmak iÑin 

hedefler ÑerÑevesinde Ñaba göstermek ve gerektiğinde hedeflere giden yolları yeniden gözden 

geÑirebilmek (umut), sorun ve sıkıntılarla ÑevrelenmiĢ olunsa da baĢarıya ulaĢmak iÑin kendini 

toparlamak ve devam etmek (psikolojik dayanıklılık) Ģeklinde nitelenmektedir (Luthans vd., 2007: 3; 

Luthans vd., 2007: 542). Pozitif psikolojik sermaye, pozitif örgütsel davranıĢın iÑerisinde sürekli 

geliĢen alanlarından biri olması sebebiyle pozitif kavramlar arasında birÑok araĢtırmaya konu olmakla 

beraber, umut, dayanıklılık, iyimserlik ve öz-yeterlilik kavramlarıyla birlikte ifade edilmiĢtir (Avey 

vd., 2008: 52). Yapılan araĢtırmalar sonucunda bu kavramlardan her birinin geliĢtirilebilir olduğunu 

göstermektedir (Luthans, vd., 2006:392). Luthans vd., (2007) ÑalıĢmalarında pozitif psikolojik 

sermayenin dört temel boyutu özerinde dururken kavramın geliĢime aÑık olduğunu, tartıĢılması ve 

araĢtırılması gerektiğini belirtmektedirler. 

 

Umut 

Umut bir görevde baĢarılı olabilmek iÑin yollar bulabilme ve bu yolları kullanmak iÑin motive olmayı 

ifade etmektedir (Lopez vd., 2000: 70). Yapılan ÑalıĢmalarda umutlu kiĢilerin daha fazla motive 

oldukları ve görev alırken kendilerine daha fazla güvendikleri,  ayrıca amaca ulaĢmada 

zorlandıklarında,  alternatif planlara sahip oldukları iÑin performanslarının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir (Luthans ve Jensen, 2002: 304;  Peterson ve Luthans, 2003: 26). 

Umut teorisine göre insanlar;  alternatif bir yol göremeyip Ñıkmaza girdiklerinde, sadece  ―amacına 

ulaĢamamıĢ kiĢiler‖  olarak değil,  aynı zamanda ―öğrenilmiĢ Ñaresizliğin ilk aĢamasında olan kiĢiler‖  
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olarak tanımlanabilir. Haliyle umut;  insanları,  hedeflerine ulaĢma sürecinde öğrenilmiĢ Ñaresizliğe 

değil, alternatif yollara yönlendiren bir kavram olma özelliğine sahiptir. 

Umut  kavramı,  amaÑ-yönelimli  olma  ve  amaÑlara  ulaĢmak  iÑin  plan  yapmakla  ilgili pozitif ve 

motive edici bir durumdur (Peterson vd., 2011: 430). Yüksek umut düzeyine sahip olan ÑalıĢanlar, 

amaÑlarını gerÑekleĢtirmek iÑin farklı alternatif yollar oluĢtururlar ve pozitif duygularını, negatif 

duygularından daha yoğun olarak yaĢarlar. Bu durumda umut kavramının 2 önemli özelliği kendini 

göstermektedir. Bunlardan biri, hedefi elde etmeyi isteme ve hedefi elde edebilmek iÑin kendinde güÑ 

hissetme iken,  diğeri ise, hedefi elde edebilmek iÑin yollar bulabilme yeteneğidir (Akman ve Korkut, 

1993: 193-194).   

Ġyimserlik 

Ġyimserlik kavramının temeli motivasyonun beklenti-değer modeline dayanmaktadır (Carver ve 

Scheier, 1999: 23). AmaÑlar değerleri aÑısından farklılaĢmakta ve kiĢiler daha önemli amaÑları 

sürdürme konusunda daha fazla motive olmaktadırlar.  

Ġyimserlikte ÑalıĢanlar, iyi Ģeyler olacağını düĢünürler ve bu durum, bireysel düzeyde ele alınan bir 

özelliktir. Ġyimserler, baĢarılarını, kararlılık durumlarının ve iÑ dünyalarındaki olumlu beklentilerinin 

sonucu olarak değerlendirirler. Ġyimser insanlar, geÑmiĢteki baĢarısızlıklara ve gerilemelere rağmen, 

pozitif beklentilerle ileriye doğru hareket etmeye devam ederler (Toor ve Ofori, 2010: 342; Avey vd., 

2008: 54). 

Öz-yeterlilik 

Éz-yeterlilik kavramı, Bandura  (1994)‘ nın teori ve araĢtırmalarının örgütteki uygulamasına 

dayanarak, ÑalıĢanların belirlenmiĢ bir görevi uygulamada baĢarılı olabilmesi iÑin motivasyon, biliĢsel 

kaynaklar, davranıĢ biÑimini harekete geÑirmeye yönelik kendi yetenekleri ile ilgili güveni veya 

inancıdır. Bu kavramın umutla iliĢkisine bakıldığı zaman, umut daha geniĢ bir alana yönelik beklentiyi 

ve o ifade eder, öz-yeterlilik ise,  belli bir alana ve o alandaki Ñabalara yönelik inanÑla ilgili bir 

durumdur. 

Dayanıklılık 

Dayanıklılık, sıkıntı, belirsizlik, terslik,  baĢarısızlık, risk ilerleme ve artan sorumluluk karĢısında 

harekete geÑme, olumlu stres yaratan farklılıklar karĢısında insanların baĢa Ñıkma ve adaptasyon 

kapasiteleri olarak ifade edilmektedir (Luthans ve Youssef, 2004: 154). Psikolojik dayanıklılık 

kavramı hissedilen stresi azaltarak stresli olaylarla mücadele etme becerisini destekleyen bir kiĢilik 

tipidir (Maddi, 2006: 228). 

PSĠKOLOJĠK SERMAYENĠN ĠLĠġKĠLĠ OLDUĞU KAVRAMLAR 

 

Bilgi PaylaĢımı 

ĠĢletmelerde ortaya Ñıkan sorunların Ñözümünde ve yeni ürünlerin yaratılmasında ÑalıĢanlar bilgiye 

ihtiyaÑ duymaktadır. Érgütler ürünlerini pazarlayabilmeleri iÑin bilgiyi hızlı yaratmalı ve bu sayede 

rakiplerine karĢı stratejik rekabet üstünlüğü elde etmektedirler. Bu stratejik üstünlüğün sağlanması 

iÑin bireylerin bilgilerini paylaĢmaları ve sahip oldukları bilgiyi doğrulmaları gerekmektedir 

(BarutÑugil, 2002: 23). 

ĠĢ Tatmini 

ĠĢ tatmini, iĢ koĢullarının ve yönetimin tutumunun ya da iĢten elde edilen sonuÑların yani ücret ve iĢ 

güvenliğinin kiĢisel bir değerlendirmesidir (AltaĢ vd., 2009: 50). En basit ifade ile bireyin iĢine karĢı 

genel tutumunu ortaya koyan iĢ tatmini, iĢin özellikleriyle ÑalıĢanın istekleri birbirine uyduğu zaman 

ortaya Ñıkan ve iĢ görenin yürütmekte olduğu iĢten mutlu olmasını belirleyen bir olgudur (Bakan ve 

BüyükbeĢe, 2004: 6). 

Performans 

Performans belirlenmiĢ koĢullar ÑerÑevesinde iĢin baĢarılma düzeyi ve ÑalıĢanın davranıĢ 

biÑimidir(Akal, 2000: 1). ĠĢgörenlerin kendilerine verilmiĢ görev ve sorumlulukları baĢarı ile yerine 

getirip getirmedikleri performans kriterlerine göre kontrol edilmektedir. Bu nedenle örgütsel 

amaÑların yerine getirebilmesi ve zorlu rekabet Ģartlarında dik durabilmek iÑin iĢgören performansı 

dikkate alınması gereken ilk etmenlerdendir (PolatÑı, 2011: 113). 

ĠĢten Ayrılma Eğilimi 

ĠĢten ayrılma eğilimi, iĢ görenin karĢısına daha iyi bir iĢ fırsatı Ñıktığında iĢten ayrılma niyetini ifade 

eden bir kavramdır. ĠĢten ayrılma eğilimi kavramının yüksek iĢgücü devriyle yakından iliĢkisi olduğu 

bilinmektedir (Gazioğlu ve Tansel, 2002: 3). ĠĢgücü devri, bir örgütte ÑalıĢanların, örgüt ile olan 
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istihdam iliĢkilerinin sona ermesi ve yerlerine yeni elemanların alınmasının sıklığını ifade etmektedir 

(Alıca, 2008: 22). 

Yenilikçi DavranıĢlar 

ĠĢletmeler varlıklarını devam ettirmek ve sürdürülebilir rekabet güÑlerini arttırmak iÑin yenilik 

yapmalıdır(Terzioğlu, 2008: 17). Stratejik anlamda güÑlü olabilmek iÑin yeniliği gerÑekleĢtirmek 

kadar yeniliğin sürekliliğini iÑin de bir taban oluĢturmak gerekmektedir. Bu ise ÑalıĢanları yenilikÑi 

davranıĢa teĢvik edilmesi ile mümkün olabilir. YenilikÑi davranıĢ kavramı, bir bireyin bir yeniliği 

herkesten daha önce kullanma veya satın alma derecesi olarak ifade edilmektedir (Midgley ve 

Dowling, 1978, akt, BaĢar, 2012; 54). 

 

ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

Organizasyon yapısı iÑin bu denli önemli olan psikolojik sermaye kavramı genel olarak hastanelerde, 

üniversitelerde, okullarda, endüstri sektöründe ve turizm iĢletmelerinde incelenme alanı bulmuĢtur. 

Literatürde ki ÑalıĢmalara bakıldığında, bankacılık sektöründe bu konuyu ele alan ÑalıĢmaya pek 

rastlanılmamıĢtır. Bu durum ÑalıĢmamızın önem ve değerini ortaya koymakla kalmayıp buradan elde 

edilecek sonuÑların psikolojik sermaye literatürüne önemli katkılar sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Bu tez ÑalıĢmasının amacı banka sektöründe ÑalıĢanların, psikolojik sermaye düzeylerine yönelik 

algılarını ölÑmek ve bu algıların ÑalıĢanlar üzerindeki etkilerini (bilgi dağıtımı, bilgi toplama, iĢ 

tatmini, performans, iĢten ayrılma eğilimi ve yenilikÑi davranıĢlar) belirlemeye yöneliktir 

ÆalıĢmanın analizini gerÑekleĢtirmek iÑin KahramanmaraĢ ilinde yer alan 3 kamu bankasında (TC 

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası) mevcut ÑalıĢanların psikolojik sermayeleri ve 

psikolojik sermayenin etkilediği unsurlar araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini KahramanmaraĢ ilinde 

yer alan 3 kamu bankasında  (TC Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası) ÑalıĢan 297 kiĢi 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma kapsamında hazırlanan anketler araĢtırmacılar tarafından banka 

ÑalıĢanlarına elden dağıtılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi kapsamında 150 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın Hipotezleri 

Hipotez 1: Psikolojik sermaye ÑalıĢanların bilgi dağıtımını pozitif anlamda etkiler. 

Hipotez 2: Psikolojik sermaye ÑalıĢanların bilgi toplamlarını pozitif anlamda etkiler. 

Hipotez 3: Psikolojik sermaye ÑalıĢanların iĢ tatminini pozitif anlamda etkiler. 

Hipotez 4: Psikolojik sermaye ÑalıĢanların performansını pozitif anlamda etkiler. 

Hipotez 5: Psikolojik sermaye ÑalıĢanların iĢten ayrılma eğilimini negatif anlamda etkiler. 

Hipotez 6: Psikolojik sermaye ÑalıĢanların yenilikÑi davranıĢını pozitif anlamda etkiler. 
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AraĢtırmanın Modeli 

 

ġekil 1.AraĢtırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AraĢtırmanın Bulguları 

Tablo 1.Demografik Ézellikler 
DEMOGRAFĠK ÉZELLĠKLER FREKANS YÊZDE(%) 

CĠNSĠYET 

Kadın 72 48,0 

Erkek 78 52,0 

MEDENĠ DURUM 

Evli 80 53,3 

BekÍr 70 46,7 

YAġ 

20-25 37 24,7 

26-30 56 37,3 

31-35 32 21,3 

36 ve üzeri 25 16,7 

EĞĠTĠM DURUMU 

Lise 2 1,3 

Én Lisans 21 14,0 

Lisans 112 74,7 

Yüksek Lisans 15 10,0 

BANKADAKĠ STATÜNÜZ 

GiĢe Görevlisi 64 42,7 

MüĢteri Temsilcisi 42 28,0 

Operasyon Görevlisi 20 13,3 

Yönetmen 21 14,0 

ġube Yöneticisi 3 2,0 

BANKADAKĠ ÇALIġMA SÜRESĠ 

0-5 90 60,0 

6-10 37 24,7 

11-15 8 5,3 

16 ve üzeri 15 10,0 

AYLIK KAZANÇ 

1000-1500 24 16,0 

1501-2000 42 28,0 

2001-2500 28 18,7 

2501-3000 19 12,7 

3001-3500 22 14,7 

3501 ve üzeri 15 10,0 

PSĠKOLOJĠK SERMAYE 

 ÉZ YETERLĠLĠK 

 UMUT  

 DAYANIKLILIK 

 ĠYĠMSERLĠK 

YENĠLĠKÆĠ 

DAVRAIġLAR 

ĠġTEN AYRILMA 

EĞĠLĠMĠ 

PERFORMANS 

Ġġ TATMĠNĠ 

BĠLGĠ PAYLAġIMI 
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Yukarıda yer alan tabloda anketimize katılan banka ÑalıĢanlarına ait demografik özelliklere yer 

verilmiĢtir. Tablo 1‘de görüldüğü üzere, katılımcıların %52‘si (78) erkek, %48‘i (72) kadındır. 

Katılımcıların %53,3‘ü (80) evli, %46,7‘si (70) bekÍrdır. Katılımcıların yaĢ düzeylerinin 20-30 yaĢları 

arasında yoğunlaĢtığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca, katılımcıların büyük bölümünün (%83,3) 35 yaĢ ve 

altında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların Ñoğunlukla orta yaĢ ve altı ÑalıĢanlardan 

oluĢtuğu söylenebilir. Lise mezunu iĢgörenlerin sayısı 2 (%1,3), ön lisans mezunu iĢ görenlerin sayısı 

21 (%14,0), lisans mezunu iĢgörenlerin sayısı 112 (%74,7) gibi büyük bir Ñoğunluğu oluĢtururken, 

yüksek lisans eğitimini tamamlamıĢ olan iĢ görenlerin sayısı 15‘dir (%10,0). Katılımcıların iĢyerinde 

ÑalıĢma süreleri ele alındığında, en Ñok 5 yıldan az ÑalıĢma süresine sahip katılımcıların bulunduğu 

görülmektedir (%,60,0). En az katılımcının bulunduğu grup ise 11-15 yıl arası ÑalıĢma süresine sahip 

katılımcılardır (%5,3). Katılımcıların kurumdaki pozisyonlarına bakıldığında ise, en fazla oran giĢe 

görevlisi grubuna aittir(%42,7) . 

 

 

 

Tablo 2. Korelasyon Analizi 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Éz-Yeterlilik 1          

Umut  
,725** 

 
1 

        

Dayanıklılık  

,644** 

 

,706** 

1        

Ġyimserlik  
,343** 

,326** ,371** 
1       

Bilgi Toplama  

,418** 
,408** ,326** ,267** 

1      

Bilgi Dağıtımı  
,308** 

,405** ,371** ,269** ,575** 
1     

ĠĢ Tatmini  

,415** 
,344** ,267** ,391** ,316** ,215** 

1    

Performans  
,532** 

 
,502** 

 
,566** 

 
,354** 

 
,290** 

 
,352** 

 
,489** 

1   

ĠĢten Ayrılma 

Eğilimi 
 

-,029 

 

-,192* 

 

-,110 
,272** ,122 -,101 ,167* -,020 

1  

YenilikÑi 
DavranıĢlar 

 
,562** 

 
,498** 

 
,549** 

,367** ,251** ,294** ,383** ,748** -0,33 
1 

Bu analizde psikolojik sermaye ve alt boyutlarının ve bileĢenlerinin, psikolojik sermaye ve 

bileĢenleriyle olan iliĢkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmadan yer alan psikolojik sermayenin alt boyutları ile 

psikolojik sermayenin etkilediği düĢünülen değiĢkenler arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yukarıda görüldüğü üzere Pearson Korelasyon analizi yapılmıĢtır. 

Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan öz-yeterlilik ile bilgi toplama, bilgi dağıtımı, iĢ tatmini, 

performans ve yenilikÑi davranıĢlar arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢken, iĢten ayrılma eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan umut ile bilgi toplama, bilgi dağıtımı, iĢ tatmini, 

performans ve yenilikÑi davranıĢlar arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢken, iĢten ayrılma eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan dayanıklılık ile bilgi toplama, bilgi dağıtımı, iĢ tatmini, 

performans ve yenilikÑi davranıĢlar arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢken, iĢten ayrılma eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan iyimserlik ile bilgi toplama, bilgi dağıtımı, iĢ tatmini, 

performans, iĢten ayrılma eğilimi ve yenilikÑi davranıĢlar arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve 

istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

 

 

 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

*.   Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır.  ^P < 0.10 
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Tablo 3. Psikolojik Sermaye ve Bilgi Dağıtımı ĠliĢkisine Yönelik Æoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

 Bilgi Dağıtımı 

DeğiĢken B Standart Hata Β t p 

Sabit  
2,122 ,388  5,471 ,000 

Éz-yeterlilik -,044 ,125 -,040 -,351 ,726 

Umut ,294 ,124 ,289 2,375 ,019 

Ġyimserlik ,028 ,017 ,136 1,670 ,097 

Dayanıklılık ,134 ,104 ,142 1,282 ,202 

R= .440,   R2= .194,   F= 8.722,   p=.00 

ÆalıĢmanın ilk hipotezi (H1) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların bilgi dağıtımını pozitif anlamda etkiler‖ 

Ģeklindedir. Yapılan araĢtırma sonucunda elde edilen bulguların bu hipotezi desteklediği görülmüĢtür. 

 

Tablo 4. Psikolojik Sermaye ve Bilgi Toplama ĠliĢkisine Yönelik Æoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

 

Bilgi Toplama 

DeğiĢken B Standart Hata β t P 

Sabit  
,772 ,512  1,507 ,134 

 Éz-yeterlilik ,348 ,166 ,236 2,104 ,037 

Umut ,288 ,164 ,211 1,757 ,081 

Ġyimserlik ,035 ,022 ,126 1,567 ,119 

Dayanıklılık -,028 ,138 -,022 -,200 ,841 

R=.459,   R2=.211,   F=9.700,   p=.00 

ÆalıĢmada yer alan ikinci hipotez (H2) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların bilgi toplamalarını pozitif 

anlamda etkiler‖ Ģeklinde olup desteklenmiĢtir ÆalıĢmanın ilk hipotezi (H1) ―Psikolojik sermaye 

ÑalıĢanların bilgi dağıtımını pozitif anlamda etkiler‖ Ģeklindedir. Yapılan araĢtırma sonucunda elde 

edilen bulguların bu hipotezi desteklediği görülmüĢtür. 

 

Tablo 5. Psikolojik Sermaye ve ĠĢ Tatmini ĠliĢkisine Yönelik Æoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

 ĠĢ Tatmini 

DeğiĢken B Standart Hata β t p 

Sabit  
,775 ,423  1,831 ,069 

Éz-yeterlilik  ,396 ,137 ,316 2,893 ,004 

Umut ,119 ,135 ,103 ,877 ,382 

Ġyimserlik ,069 ,019 ,293 3,739 ,000 

Dayanıklılık -,126 ,114 -,118 -1,102 ,272 

R=500,   R2=250,   F=12.056,   p=.00 

ÆalıĢma kapsamında ele alınan üÑüncü hipotez (H3) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların iĢ tatminini 

pozitif anlamda etkiler‖ Ģeklindedir. Bu ÑalıĢmada da yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler 

incelendiğinde bulguların bu hipotezi desteklediği görülmüĢtür. 
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Tablo 6. Psikolojik Sermaye ve Performans ĠliĢkisine Yönelik Æoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

 Performans 

DeğiĢken B Standart Hata β t P 

Sabit  
1,308 ,328  3,993 ,000 

Éz-yeterlilik ,251 ,106 ,234 2,371 ,019 

Umut ,059 ,105 ,060 ,568 ,571 

Ġyimserlik ,027 ,014 ,135 1,901 ,059 

Dayanıklılık ,294 ,088 ,323 3,330 ,001 

R=621,   R2=386,   F=22.753,   p=.00 

ÆalıĢma kapsamında ele alınan dördüncü hipotez (H4) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların performansını 

pozitif anlamda etkiler‖ Ģeklindedir. Bu ÑalıĢmada yapılan analiz sonucunda elde edilen bulguların 

Ñoğunlukla bu hipotezi desteklediği görülmüĢtür. 

 

Tablo 7. Psikolojik Sermaye ve ĠĢten Ayrılma Eğilimi ĠliĢkisine Yönelik Æoklu Doğrusal Regresyon 

Analizi 

 ĠĢten Ayrılma Eğilimi 

DeğiĢken B Standart Hata β T P 

Sabit  
2,021 ,751  2,692 ,008 

Éz-yeterlilik ,375 ,243 ,177 1,545 ,125 

Umut -,722 ,240 -,370 -3,010 ,003 

Ġyimserlik ,148 ,033 ,368 4,490 ,000 

Dayanıklılık -,179 ,202 -,100 -,887 ,377 

R=421,   R2=177,   F=7.790,   p=.00 

ÆalıĢma kapsamında ele alınan beĢinci hipotez (H5) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların iĢten ayrılma 

eğilimini negatif anlamda etkiler‖ Ģeklindedir. Bu ÑalıĢmada yapılan analiz sonucunda elde edilen 

bulguların bu hipotezi desteklemediği ve psikolojik sermayenin ÑalıĢanların iĢten ayrılma eğilimini 

pozitif anlamda etkilediği görülmüĢtür. 

 

Tablo 8. Psikolojik Sermaye ve YenilikÑi DavranıĢlar ĠliĢkisine Yönelik Æoklu Doğrusal Regresyon 

Analizi 

 Yenilikçi DavranıĢlar 

DeğiĢken B Standart Hata β t p 

Sabit  
,975 ,332  2,940 ,004 

Éz-yeterlilik ,346 ,107 ,316 3,224 ,002 

Umut ,031 ,106 ,031 ,295 ,768 

Ġyimserlik ,031 ,015 ,149 2,117 ,036 

Dayanıklılık ,249 ,089 ,268 2,784 ,006 

R=628,   R2=395,   F=23.665,   p=.00 

ÆalıĢma kapsamında ele alınan altıncı ve son hipotez (H6) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların yenilikÑi 

davranıĢını pozitif anlamda etkiler‖ Ģeklindedir. Yapılan araĢtırma sonucunda elde edilen bulguların 

Ñoğunlukla bu hipotezi desteklediği görülmüĢtür. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

AraĢtırmada psikolojik sermayenin bilgi dağıtımı, bilgi toplama, iĢ tatmini, performans, iĢten ayrılma 

eğilimi ve yenilikÑi davranıĢlar değiĢkenleri ile aralarında iliĢki olup olmadığını ve anlamlı bir iliĢki 

varsa bu iliĢkinin yönünü tespit etmek amacıyla korelasyon testi yapılmıĢtır. Yapılan korelasyon 

testinde psikolojik sermayenin alt boyutlarından öz yeterliliğin bilgi toplama, bilgi dağıtımı, iĢ tatmini, 
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performans ve yenilikÑi davranıĢlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu iĢten ayrılma 

eğilimi üzerinde ise bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür.  Psikolojik sermayenin alt boyutlarından umut 

boyutunun bilgi toplama, bilgi dağıtımı, iĢ tatmini, performans ve yenilikÑi davranıĢlar üzerinde 

pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu iĢten ayrılma eğilimi üzerinde ise bir etkisinin olmadığı 

görülmüĢtür. Psikolojik sermayenin alt boyutlarından dayanıklılığın bilgi toplama, bilgi dağıtımı, iĢ 

tatmini, performans ve yenilikÑi davranıĢlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu iĢten 

ayrılma eğilimi üzerinde ise bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür. Psikolojik sermayenin alt 

boyutlarından iyimserliğin bilgi toplama, bilgi dağıtımı, iĢ tatmini, performans, iĢten ayrılma eğilimi 

ve yenilikÑi davranıĢlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüĢtür. 

ÆalıĢmada model üzerinde yer alan psikolojik sermayenin, bilgi dağıtımı, bilgi toplama, iĢ tatmini, 

performans, iĢten ayrılma eğilimi ve yenilikÑi davranıĢlar değiĢkenlerinin üzerindeki etkisi regresyon 

analizleri yapılarak test edilmiĢtir.  

ÆalıĢmanın ilk hipotezi (H1) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların bilgi dağıtımını pozitif anlamda etkiler‖ 

Ģeklindedir. Yapılan araĢtırma sonucunda elde edilen bulguların bu hipotezi desteklediği görülmüĢtür. 

ÆalıĢmada yer alan ikinci hipotez (H2) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların bilgi toplamalarını pozitif 

anlamda etkiler‖ Ģeklinde olup desteklenmiĢtir. ÆalıĢma kapsamında ele alınan üÑüncü hipotez (H3) 

―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların iĢ tatminini pozitif anlamda etkiler‖ Ģeklindedir. Bu ÑalıĢmada da 

yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde bulguların bu hipotezi desteklediği 

görülmüĢtür. ÆalıĢma kapsamında ele alınan dördüncü hipotez (H4) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların 

performansını pozitif anlamda etkiler‖ Ģeklindedir. Bu ÑalıĢmada yapılan analiz sonucunda elde edilen 

bulguların Ñoğunlukla bu hipotezi desteklediği görülmüĢtür. ÆalıĢma kapsamında ele alınan beĢinci 

hipotez (H5) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların iĢten ayrılma eğilimini negatif anlamda etkiler‖ 

Ģeklindedir. Bu ÑalıĢmada yapılan analiz sonucunda elde edilen bulguların bu hipotezi desteklemediği 

ve psikolojik sermayenin ÑalıĢanların iĢten ayrılma eğilimini pozitif anlamda etkilediği görülmüĢtür. 

ÆalıĢma kapsamında ele alınan altıncı ve son hipotez (H6) ―Psikolojik sermaye ÑalıĢanların yenilikÑi 

davranıĢını pozitif anlamda etkiler‖ Ģeklindedir. Yapılan araĢtırma sonucunda elde edilen bulguların 

Ñoğunlukla bu hipotezi desteklediği görülmüĢtür.  

Genel olarak elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, sonuÑlar psikolojik sermayenin ÑalıĢanlar 

aÑısından bilgi paylaĢımı, iĢ tatmini, iĢten ayrılma niyeti, performans ve yenilikÑi davranıĢ üzerinde 

etkileri olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuÑla beraber psikolojik sermayenin ülkemizde gün geÑtikÑe daha 

önem verilen bir konu haline geldiği görülmektedir. Bu durum hem üst düzey ÑalıĢanlar aÑısından 

hem de bireyler aÑısından son derece mutluluk vericidir. Æünkü ortaya Ñıkan bu durumun ekonomik 

sermayenin, beĢeri sermayenin ve sosyal sermayenin tek baĢına yeterli olmadığı, bu kavramları temel 

alarak ortaya Ñıkan psikolojik sermayenin, örgütte yer alan ÑalıĢanların güÑlü yönlerinin ortaya 

Ñıkarılması ve bundan en az düzeyde yararlanılması bakımından büyük bir rekabet avantajı 

sağlayacağı aÑık ve nettir. 

Her ÑalıĢmada olduğu gibi, bu ÑalıĢmanın kendi iÑerisinden bir takım sınırlılıkları olduğundan 

bahsetmek gerekir. Her Ģeyden önce belli bir kurum ve sektörde sınırlı katılım ile gerÑekleĢtirilmiĢ 

olan bu ÑalıĢmanın sonuÑlarını genellemek zorlaĢmaktadır. Okuyucuların bu noktayı dikkate almaları 

gerekmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, ileride yapılacak olan ÑalıĢmaların daha geniĢ katılımlı, 

daha fazla kurum ve sektörü iÑine alması araĢtırma sonuÑlarının genelleĢtirilmesi ve karĢılaĢtırılması 

aÑısından büyük önem taĢımaktadır. Diğer taraftan ileride yapılacak ÑalıĢmalar ÑalıĢmaya farklı 

değiĢkenler ekleyebilir ve ÑalıĢmalarını farklı veri toplama yöntemleri ile zenginleĢtirebilirler. 

Bunların yanında uzun dönemli ÑalıĢmalar daha derinlemesine bilgi elde etme noktasında önem 

taĢımaktadır. 
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Özet: 

Bu ÑalıĢmanın amacı; psikolojik sermayenin algılanan iĢgören performansına nasıl bir etkisinin olduğunun ve bu 

iliĢkilerde örgütsel özdeĢlemenin dolaylı etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi olarak belirlenmiĢtir. 1.401 

katılımcıya uygulanan ankette, Luthans vd., (2007)‘nin psikolojik sermaye; Kirkman ve Rosen (1999)‘ın 

algılanan iĢ performansı; Mael ve Ashforth (1992)‘un örgütsel özdeĢleme ölÑekleri kullanılmıĢtır. ÉlÑeklerin 

Cronbach Alpha katsayılarının bu örneklem iÑin oldukÑa güvenilir bulunmuĢtur. Faktör analizinde; psikolojik 

sermaye ölÑeği 4 faktörlü, algılanan iĢ performansı ve örgütsel özdeĢleĢme ölÑekleri tek faktörlü yapılarıyla 

doğrulanmıĢtır. Hipotezlerin test edilmesi amacıyla yapılan hiyerarĢik regresyon analizi sonuÑlarına göre; 

psikolojik sermayenin bileĢenleriyle yarattığı sinerji sayesinde algılanan iĢgören performansı ve örgütsel 

özdeĢleĢme üzerinde anlamlı ve olumlu etkilerinin olduğu bu ÑalıĢmanın temel bulgularındandır. Ayrıca, 

psikolojik sermayenin öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik bileĢenleri ile algılanan iĢgören performansı 

arasındaki iliĢkilerde örgütsel özdeĢleĢmenin dolaylı etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. SonuÑların, benzer 

araĢtırmalara katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: psikolojik sermaye,  algılanan iĢ performansı, örgütsel özdeĢleĢme 

THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION IN THE 

EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON PERCEIVED BUSINESS 

PERFORMANCE 

Abstract: 

In this study, it was aimed to determine the effect of the psychological capital on job performance and whether 

there are indirect effects of organizational identification on the relationships between psychological capital and 

job performance. For this purpose; Luthans et al. (2007)‘s psychological capital, Kirkman, and Rosen (1999)‘s 

job performance, and Mael and Ashforth (1992)‘s organizational identification scales were used in the applied 

survey to 1,401 participants. Cronbach Alpha coefficients of the scales were calculated quite reliable for this 

sample. In factor analysis; psychological capital scale 4-factors, job performance, and organizational 

identification scale were confirmed by one-factor structures. According to the hierarchical regression analysis; 

psychological capital has significant and positive effects on job performance and organizational identification due 

to the synergy of its components. However, organizational identification has indirect effects on the relationships 

between psychological capital and job performance. It is estimated that the results can contribute to similar 

researches. 

Keywords: psychological capital, perceived business performance, organizational identification 

1. GĠRĠġ 

Pozitif psikolojinin etkisindeki örgütsel davranıĢ ilkeleri dÍhilinde geliĢen psikolojik sermaye "olumlu 

algılanan koĢullarda, güdülenen kiĢinin artan Ñaba ve azmi neticesinde yükselen baĢarı olasılığı" 

olarak görülmektedir (Luthans vd., 2007:543). Psikolojik sermaye; öz yeterlilik, umut, psikolojik 

dayanıklılık ve iyimserlik olmak üzere insana özgü dört farklı gücün birleĢimidir (Luthans vd., 

2010:43). Psikolojik sermayenin bu boyutlarının sağladığı sinerji ile (Luthans ve Youssef, 2004:144). 

Psikolojik sermaye düzeyi yüksek iĢgörenler, özgüven sahibi, umut dolu, dayanıklı ve iyimser bir 

kiĢilikle örgütsel yapıya üst düzeyde katkı sağlayacağı beklenmektedir.  

Érgüt performansındaki önemli rolü nedeniyle iĢgörenlerin iĢ performansı, hem yöneticiler hem de 

araĢtırmacıların öncelik verdiği bir kavram olmuĢtur (Kalemci Tüzün vd., 2018:155). Bununla 

birlikte, iĢ performansı; iĢgörenin sahip olduğu tüm bilgi, tecrübe, deneyim ve becerilerini, tutum ve 

davranıĢlarıyla bütünleĢtirerek arzulanan kalitede Ñabayla hedefe ulaĢmadaki katkısı (Avey vd., 

2011:129) olarak görülmektedir. 

ĠĢgörenlerin kendilerini örgütlerine gönülden bağlı hissetmeleri (Mael ve Ashforth, 1992:104) 

Ģeklinde ifade edilen örgütsel özdeĢlemenin iĢgörenlerin iĢ performansları üzerindeki etkisini tespit 

etmek amacıyla birÑok araĢtırma yapılmıĢtır (Shearman, 2013; Kalemci Tüzün vd., 2014). ĠĢgörenler, 

kendisini örgütünün vazgeÑilmez bir parÑası olduğunu düĢündüklerinde örgütün amaÑları 
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doğrultusunda iĢlerini daha fazla Ñaba ile yürüterek örgütsel performansa da katkı sağlayacakları 

değerlendirilmektedir.  

Emek yoğun ve zamanla yarıĢarak ÑalıĢan kargo sektörü iĢgörenlerinin iĢ performanslarının ve hizmet 

kalitesinin yükseltilmesi ve müĢteri memnuniyetinin sağlanması örgütsel amaÑlar aÑısından oldukÑa 

önemlidir. Bu nedenle ÑalıĢmanın ana amacı, kargo iĢgörenlerinin psikolojik sermayelerinin iĢ 

performanslarına nasıl bir etkisi olduğunun tespit edilmesidir. Ayrıca, psikolojik sermaye ile iĢ 

performansları arasındaki iliĢkiye örgütsel özdeĢleĢmenin herhangi bir etkisinin olup olmadığının 

tespit edilmesi ikinci amaÑ olarak belirlenmiĢtir. 

2. AraĢtırmanın Yöntemi 

ĠĢgörenlerin psikolojik sermaye özelliklerinin algılanan iĢ performansı üzerindeki etkisinde örgütsel 

özdeĢleĢmenin aracılık rolünün olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu ÑalıĢmada öncelikle, 

literatürde karĢılaĢılan yukarıdaki araĢtırmalar doğrultusunda hazırlanan ġekil 1‘deki araĢtırma modeli 

kapsamında hipotezler hazırlanmıĢtır:   

 

ġekil 1. AraĢtırma Modeli  

Hipotez 1 : Éz yeterlilik, algılanan iĢ performansı üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 2 : Éz yeterlilik, örgütsel özdeĢleĢme üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye  sahiptir. 

Hipotez 3 : Umut, algılanan iĢ performansı üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 4 : Umut, örgütsel özdeĢleĢme üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 5 : Psikolojik dayanıklılık, algılanan iĢ performansı üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye 

sahiptir. 

Hipotez 6 : Psikolojik dayanıklılık, örgütsel özdeĢleĢme üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye 

sahiptir. 

Hipotez 7 : Ġyimserlik, algılanan iĢ performansı üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahiptir.  

Hipotez 8 : Ġyimserlik, örgütsel özdeĢleĢme üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir.  

Hipotez 9 : Ézgüven ile algılanan iĢ performansı arasındaki iliĢkide örgütsel özdeĢleĢmenin aracılık 

rolü vardır. 

Hipotez 10 : Umut ile algılanan iĢ performansı iliĢkisinde örgütsel özdeĢleĢmenin aracılık rolü vardır. 

Hipotez 11 : Psikolojik dayanıklılık ile algılanan iĢ performansı arasındaki iliĢkide örgütsel 

özdeĢleĢmenin aracılık rolü vardır. 

Hipotez 12 : Ġyimserlik ile algılanan iĢ performansı arasındaki iliĢkide örgütsel özdeĢleĢmenin 

aracılık rolü vardır.  

Hipotez 13 : Érgütsel özdeĢleĢme, algılanan iĢ performansı üzerinde anlamlı ve olumlu bir  

 etkiye sahiptir. 

3.1. AraĢtırmanın Örneklemi 

AraĢtırma evrenini Türk lojistik sektöründe bayileri ülke geneline yayılmıĢ bir iĢletmenin 8.950 

ÑalıĢanı oluĢturmaktadır. Érneklem büyüklüğünün 370 (Sekaran, 1992:253) olarak heaplanmasından 

sonra ―kümelere göre örnekleme‖ yöntemiyle tesadüfî olarak seÑilen toplam 1500 kiĢiye anket formu 

gönderilmiĢtir. Geri dönen 1.401 anket formlarına göre geri dönüĢ oranı % 93,4‘tür.  Ġtinasız 

doldurulması nedeniyle 45 anket formu değerlendirme dıĢında tutulmuĢ ve toplam 1.356 form 

değerlendirmeye alınmıĢtır. Érneklemin % 75,5‘i erkek, % 68,5‘i evlidir. % 67,8‘i ise mavi yakalı 

ÑalıĢandır. % 36,8‘i 20–30 yaĢ, % 43‘ü 31–40 yaĢ aralığındadır. %  40,9‘u lise ve % 29,6‘sı üniversite 

mezunudur. % 33‘ü 1-3 yıl arası, % 26‘sı 4-7 yıl arası ve %24,9‘u ise 8-12 yıl arası iĢ tecrübesine 

sahiptir.  

3.2. AraĢtırmanın Ölçekleri 

Psikolojik Sermaye ÉlÑeği (PS): Luthans, Avolio, Avey ve Norman (2007) tarafından geliĢtirilen ve 

TürkÑe geÑerlemesi Æetin ve Basım (2012) tarafından yapılan 24 madde ve 4 boyutlu bir ölÑektir. 
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Güvenirlik iÑin alt boyutlarıyla birlikte hesaplanan Cronbach alfa katsayısı öz yeterlilik 0.85, umut 

0.71, dayanıklılık 0.75, iyimserlik 0.73 ve ölÑeğin tamamı iÑin ise 0.89 olarak bulunmuĢtur.  

Érgütsel ÉzdeĢleĢme ÉlÑeği: ÆalıĢmada Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliĢtirilen ve Kalemci 

Tüzün (2006) tarafından TürkÑe geÑerliliği yapılan 6 sorulu ölÑektir. ÉlÑeğin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı 0.62 olarak tespit edilmiĢtir.  

Algılanan ĠĢ Performansı ÉlÑeği: Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliĢtirilen dört sorulu ölÑeğin 

TürkÑe geÑerliliği Æöl (2008) tarafından yapılmıĢtır. Bu ÑalıĢmada ölÑek iÑin hesaplanan Cronbach 

alfa güvenirlik katsayısı 0.89 olarak tespit edilmiĢtir.  

4.3. Bulgular 

Psikolojik sermayenin öz yeterlilik, umut, psikolojik dayanıklılık, iyimserlik boyutları ve algılanan iĢ 

performansı ile örgütsel özdeĢleĢmeye iliĢkin elde edilen verilerle analizlerin birinci aĢamasında; 

değiĢkenlere ait ―doğrulayıcı faktör analizi‖ (Tablo 1) yapılmıĢtır. Daha sonra değiĢkenlerin, ortalama, 

standart sapma ve aralarındaki korelasyonlara (Tablo 2) bakıldığında değiĢkenlerin birbirleri arasında 

önemli iliĢkilerin olabileceği görülmüĢtür.  

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda ÉlÑeklerin Uyum Ġyiliği Değerleri 

DeğiĢkenler X² df 
CMIN/

DF5 

GFI 

.85 

AGFI 

.80 
CFI.90 

NFI.9
0 

TLI.90 
RMSE

A.08 

Psikolojik Sermaye 835.6 98 8.527 .92 .89 .92 .91 .91 .07 

Érgütsel ÉzdeĢleĢme .002 1 .002 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 

Algılanan ĠĢ Performansı .108 1 .108 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 

Not: Uyum iyiliği değer aralıkları  ―kabul edilebilir‖ kıstaslara göre düzenlenmiĢtir. 

Tablo 2: Ortalama, S. Sapma ve Korelasyon Değerleri 
DeğiĢkenler Ort. ss 1 2 3 4 5 6 

Éz Yeterlilik 4.9 .91 (.75)      

Umut 4.9 .90 .73** (.71)     

Dayanıklılık 5.0 .93 .79** .79** (.85)    

Ġyimserlik 4.8 .87 .74** .75** .73** (.73)   

Algılanan ĠĢ Performansı 4.4 .77 .06* .11** .08** .07 (.89)  

Érgütsel ÉzdeĢleĢme 4.2 .74 .05* .07** .05 .04 .35** (.62) 

* p<.05. **p<.01  

Ġkinci olarak, üÑ aĢamalı hiyerarjik regrasyon analizlerinde (Tablo 3); öz yeterliliğin iĢ performansını 

(β=.117, p<.000) ve örgütsel özdeĢleĢmeyi (β=.350, p<.000) anlamlı ve olumlu etkilediği ile birlikte 

öz yeterlilik ile algılanan iĢ performansı arasındaki iliĢkide örgütsel özdeĢleĢmenin tam aracılık etkisi 
olduğu görülmüĢtür (β=.117, p<.000 /β= .070, p>.000). 

Umudun algılanan iĢ performansını (β=.127, p<.000) ve örgütsel özdeĢleĢmeyi (β=.278, p<.000) 

anlamlı ve olumlu etkilediği ile birlikte umut ile algılanan iĢ performansı arasındaki iliĢkide örgütsel 

özdeĢleĢmenin tam aracılık etkisi olduğu görülmüĢtür (β=.127, p<.000 /β= .092, p>.000). 

Tablo 3. PsikolojikSermayenin Algılanan ĠĢ Performansına Etkisinde Érgütsel ÉzdeĢleĢmenin Aracılık Rolüne 

ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analiz SonuÑları 
Test 1- Algılanan ĠĢ Performansı Test 2- Érgütsel ÉzdeĢleĢme (OO) 

 β t β t 

Éz Yeterlilik .117*** 4.325 .350*** 13.729 

Umut .127*** 4.850 .278*** 14.690 

Dayanıklılık .063* 2.324 .056* 2.060 

Ġyimserlik .098*** 4.325 .120*** 13.729 

Test 3-    Algılanan ĠĢ Performansı *p<0.05, ** p<0.01, ***p <0.001 N=1.356        

Éz Yeterlilik .070 2.749 Sobel Test(z)  (z=3,223***; p<0,001). 

Umut .092 3.624 Sobel Test(z)  (z=4,14***; p<0,001). 

Dayanıklılık .044 1.712 Sobel Test(z)  (z=2.02***; p<0.001).  

Ġyimserlik .082 2.805 Sobel Test(z)  (z=3,182***; p<0,001). 

Psikolojik dayanıklılığın iĢ performansını (β=.063, p<.000) ve örgütsel özdeĢleĢmeyi (β=.056, p<.000) 

anlamlı ve olumlu etkilediği ile birlikte psikolojik dayanıklılık ile algılanan iĢ performansındaki 

iliĢkide örgütsel özdeĢleĢmenin tam aracılık etkisi olduğu görülmüĢtür (β=.063, p<.000 / β=.044, 

p>.000). Ayrıca, örgütsel özdeĢleĢmenin, iĢ performansı üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi olduğu 

görülmüĢtür (β=.350, p<.000). 

Ġyimserliğin iĢ performansını (β=.098, p<.000) ve örgütsel özdeĢleĢmeyi (β =.120, p<.000) anlamlı ve 

olumlu etkilediği ve iyimserlik ile iĢ performansı arasındaki iliĢkide örgütsel özdeĢleĢmenin aracılık 
etkisi olduğu görülmüĢtür (β=.098, p<.000 /β=.082, p>.000).  
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SONUÇ 

Bu ÑalıĢma insana özgü gizil güÑlerin kaynağı psikolojik sermayeye (öz yeterlilik, umut, dayanıklılık 

ve iyimserlik) odaklanmaktadır. Analizler neticesinde ulaĢılan bulgular doğrultusunda, değiĢkenlerin 

birbirleri arasında anlamlı ve olumlu iliĢkilerin olduğu görülmüĢ ve 13 hipotezin de desteklendiği 

ispatlanmıĢtır. Bu nedenle, insanların gizil güÑlerinin temsil edilmesinde önemli bir role sahip olan 

psikolojik sermayenin öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik düzeyleri yükseldiğinde, pozititif 

psikolojinin etkisiyle iĢgörenlerin fiziksel yetkinliklerinde de anlamlı ve olumlu artıĢlardan en 

önemlisinin iĢgörenlerin iĢ performanslarındaki artıĢ olduğu ispatlanmıĢtır. Ayrıca, psikolojik 

sermayesi yüksek iĢgörenlerin öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik düzeyleri arttıkÑa 

kendilerini firmalarına karĢı daha Ñok sorumlu hissedeceklerinden örgütsel özdeĢleĢmelerinin de artığı 

değerlendirilmiĢtir. Böylece, yüksek psikolojik sermaye seviyelerine sahip iĢgörenlerin iĢ performansı 

seviyelerinin yüksek olabileceği sonuÑlarına ulaĢan önceki (Lifeng, 2007; Luthans vd., 2007; Youssef 

ve Luthans, 2007; Luthans vd., 2010; Walumbwa vd., 2010; Avey vd., 2011; Akdoğan ve PolatÑı, 

2013; ErkuĢ ve Fındıklı, 2013; PolatÑı, 2014; Æetin ve Varoğlu, 2015) ÑalıĢmalarla aynı sonuÑlara 

ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte, psikolojik sermaye ile örgütsel özdeĢleĢme arasındaki ilĢkilerin anlamlı 
ve olumlu olduğuna iliĢkin bulgunun Erdem vd., (2015)‘nin ÑalıĢmalarındaki sonuÑlarla benzer 

olduğu görülmüĢtür.  

SonuÑta; psikolojik sermayenin yükselmesiyle birlikte algılanan iĢgören performansının da 

yükseldiğinin söylenmesi ile iĢgörenlerin örgütsel özdeĢleĢme seviyelerinde anlamlı ve olumlu 

etkilerin oluĢtuğu bu ÑalıĢmanın temel bulgularındandır. Kendi yeteneklerine güvenen, geleceğe 

umutla bakan, her türlü koĢulda ÑalıĢabilen veolumlu bakıĢ aÑısına sahip iĢgörenlerin iĢ 

performanslarının ve baĢarılarının da yüksek olduğu görülmüĢtür. Ayrıca bu kiĢiler karĢılaĢtıkları 

zorluklar ve güÑlükler karĢısında kendilerini kolaylıkla toparlayabilmekte ve amaÑlarına olan 

bağlılıklarını sürdürebilmektedirler. ĠĢinde ve iĢ yerinde ustalığıyla birlikte farkındalığı da artan 

iĢgörenlerin psikolojik sermaye özelliklerinin de artması bekleneceğinden hem biliĢsel hem de 

duygusal bağlılıkla daha Ñok örgütsel özdeĢleĢme hissedebildiği değerlendirilmektedir.  

AraĢtırma sonuÑlarına göre psikolojik sermayenin kiĢisel ve örgütsel performansla iliĢkili olan iĢgören 

performansını etkilediği görülmüĢtür. Bu sonuca göre ilgilenenlere önerilebilecek hareket tarzlarına 

bakıldığında; kargo firmaları iĢ yükü ve zaman baskısı fazla, farklı ve zor ÑalıĢma koĢullarında emek 

yoğun hizmetin sunulduğu iĢyerleridir. Kargo ÑalıĢanlarının güdülemek ve performanslarını artırmak 

her zaman kolay olmamaktadır. Bu nedenle; kargo iĢgörenlerinin arzulanan performansa 

ulaĢılabilmesi amacıyla onların daha güÑlü olduğu özelliklerine odaklanılmalıdır. Pozitif örgütsel 

davranıĢ kapsamında; olumlu ve güÑlü yönleri doğrultusunda iĢ verilmeli ve yetersizliklerinin de 

eğitimle desteklenmesi uygun olacaktır.  Bu ÑalıĢmanın sonuÑları araĢtırmanın yapıldığı firma ve 

katılımcıların fikir ve görüĢleriyle sınırlıdır. AraĢtırmanın kapsamı, güvenirlik ve geÑerliliğinin 

yükseltilmesi iÑin araĢtırmanın baĢka kurum ve kuruluĢlarda da yapılması önerilmektedir.  
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Öz 

Bu ÑalıĢma kapsamında, dıĢ kaynak kullanım kapsamında ÑalıĢanlar ile kadrolu ÑalıĢanların örgütsel bağlılık 

boyutlarına iliĢkin algılarının belirlenmesi amaÑlanmıĢtır. Bu bağlamda, uygulama alanı olarak Ege bölgesinde 

faaliyet gösteren uluslararası bir havalimanının ÑalıĢanları seÑilerek anket uygulaması yapılmıĢtır. ÆalıĢmada 

öncelikle kullanılan ölÑeğin geÑerlilik ve güvenilirlikleri sınanmıĢtır. Katılımcıların demografik özelliklerine göre 

dağılımları incelenmiĢtir. Katılımcıların yaĢ gruplarına göre tüm örgütsel bağlılık boyutlarında anlamlı fark tespit 

edilmiĢtir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre verilen yanıtlar arasında tüm değiĢkenlerde anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir. Duygusal bağlılık ve devam bağlılığı değiĢkenlerinde katılımcıların eğitim durumlarına göre 

verdikleri yanıtlara arasında anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.  Érgütsel bağlılığın tüm değiĢkenleri iÑin meslekte 

ÑalıĢma yılına göre anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Katılımcıların ÑalıĢma Ģekillerine göre örgütsel bağlılık 

değiĢkenlerine verdikleri yanıtlar arasında tüm değiĢkenler iÑin anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. SonuÑ olarak, dıĢ 

kaynak hizmet alım kapsamında ÑalıĢanların, kamu ÑalıĢanlarına göre hizmet ettikleri iĢletmeye olan bağlılıklarının 

bir istekten ziyade zorunluluk olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: DıĢ Kaynak Kullanımı, Érgütsel Bağlılık, Havalimanı. 

AIRPORT WORKERS EMPLOYED WITHIN THE SCOPE OF OUTSOURCING 

AND REGULAR WORKERS’ PERCEPTIONS ON ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT DIMENSIONS: A SAMPLE OF AN AIRPORT 

Abstract 

Within the scope of this study, it was aimed to determine the airport workers employed within the scope of 

outsourcing and regular workers‘ perceptions on organizational commitment dimensions. In this context, an 

international airport operating in the Aegean region were selected and a survey was conducted to the workers. First 

of all, the validity and reliability of the scale used were tested. Demographic distributions of participants were 

examined. According to findings, there is a significant difference about organizational commitment dimensions 

among the age groups. There is no significant difference was found in all dimensions of organizational commitment 

between respondents' genders. There is a significant difference found in emotional commitment and continuance 

commitment dimensions according to their educational status. There is a significant difference about organizational 

commitment dimensions according to the occupational year of employment. Lastly, there is a significant difference 

about organizational commitment dimensions according to working status. As a conclusion, it can be said that 

workers‘, employed within the scope of outsourcing, commitment is a necessity. 

Key Words: Outsourcing, Organizational Commitment, Airport 

1. GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

Genel olarak değerlendirildiğinde iĢletmelerin temel varoluĢ sebepleri iÑin; kar elde etmek ve 

yaĢamlarını sürdürülebilir kılmaktır denilebilir. Ancak bu amacın gerÑekleĢtirilmesinin, dünyada 

yaĢanan hızlı değiĢim ve etkileri sebebiyle pek kolay olduğu söylenemez. Bu süreÑte özellikle 

müĢterilerin ürün veya hizmet alternatiflerinin Ñok ve Ñabuk ulaĢılır olması, iĢletmelerin hem 

müĢterileri elde tutabilmek hem de verimlilik elde edebilmek adına iĢ yapma usul ve yöntemlerinde 

bir takım değiĢikliklere gitmelerine yol aÑmıĢtır. Dolayısıyla, dıĢ kaynak kullanımı bu kapsamda 

iĢletmelerin nihai hedeflerine ulaĢabilmeleri iÑin baĢvurdukları, modern yönetim uygulamalarından 

birisi olarak görülmektedir. ĠĢletmeler daha önceleri amaÑlarını gerÑekleĢtirebilmek iÑin hemen hemen 

faaliyet alanlarının tamamında kendi ÑalıĢanlarının marifetlerine baĢvururlarken, bu yeni yönetim 

anlayıĢı ile yeni bir uygulama baĢlatmıĢlardır. Uygulama artık, iĢletmelerin esas iĢlerini, baĢka bir 

deyiĢle yetkin olduğu iĢleri, sahip oldukları yetkin insan kaynağıyla, diğer iĢleri (yemek, temizlik, 

güvenlik v.b) ise, temel faaliyet alanlarına göre baĢka iĢletmelerden hizmet alma Ģeklinde evirilmiĢtir. 

Bu kapsamda ÑalıĢmada, dıĢ kaynak kullanımının geliĢimi, kullanılma nedenleri ve özellikle son 

yıllarda hızlı bir yükseliĢ trendinde olan havacılık sektöründe dıĢ kaynak kullanımı yöntemiyle 
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istihdam edilen ÑalıĢanların örgütsel bağlılık düzeyleri, bağlılık düzeyinin önemi ve bağlılık düzeyini 

etkileyen faktörlerin neler olduğu incelenerek, bulgularına yer verilmiĢtir. 

2. Kuramsal Çerçeve 

2.1. DıĢ Kaynak Kullanımı (Outsourching) Kavramı 

Kavram ilk defa 1970‘lerin sonunda Oxford Dictionary‘ de yer almıĢ, 1980‘lerin baĢında da haftalık 

ekonomi dergisi olan Business week de yayımlanan bir makale ile yönetim literatüründe yerini 

almıĢtır (Ofluoğlu ve Doğan, 2009: 141). TürkÑemizde yoğun olarak; DıĢ Kaynak Kullanımı, DıĢ 

Kaynaktan Yararlanma, Hizmet Satın Alma ve DıĢ Kaynak Tedariki olarak anılan, yabancı 

kaynaklarda ise, "Outsourcing" olarak kullanılan kavram, günümüz yönetim anlayıĢının bir 

uygulaması olarak görülmektedir (Karahan, 2009: 186). Literatürde ise, iĢletmenin temel faaliyeti 

dıĢında kalan iĢlerini, alanında uzman baĢka iĢletmeler aracılığıyla yürütmesi (Bailey vd., 2002: 83), 

iĢletmenin yalnızca kendine has yetenekleri ve yapabilirlikleri doğrultusunda Ģekillenen asıl iĢlerinin 

dıĢında kalan yan iĢleri, alanında uzman olan baĢka iĢletmeler marifetiyle yürütmesi, diğer bir 

ifadeyle, iĢletmenin kendisine rekabet üstünlüğü sağlayacak asıl iĢlere odaklanması, faaliyet alanı 

dıĢındaki iĢleri ise, kaliteden ödün vermeksizin, alanında uzman baĢka bir iĢletmeye yaptırması veya 

hizmet satın alması (Ézbay, 2004: 6), iĢletmenin daha evvel kendi marifetiyle yürüttüğü bir/bir kaÑ 

iĢini, karĢılıklı bir sözleĢmeye bağlı kalarak baĢka bir firmaya yaptırtması (Quelin ve Duhamel, 2003: 

647) Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

2.1.1. DıĢ Kaynak Kullanımının GeliĢimi ve Kullanım Nedenleri 

Uygulamanın geliĢimi, 19. yüzyılın ortalarından sonra görülmektedir. Ézellikle, demiryolu ve telgraf 

sistemimin geliĢtirilmesiyle iĢletmeler hem mallarını baĢka pazarlara taĢıma fırsatı bulmuĢ, hem de 

daha kolay iletiĢim imkÍnına kavuĢmuĢtur. Bu ise artan arz/talep doğrultusunda daha fazla üretimi ve 

konusunda uzman yabancı kaynak talebini gündeme getirmiĢtir (Gonzales vd, 2004: 2). Bunun ilk 

örnekleri; 1980‘lerde Japonlar, iĢletmelerini modernize edebilmek iÑin özellikle mühendislik gibi 

teknik iĢ bilgisi gerektiren iĢlerde, gerek montaj gerekse de uygulamayı öğretmeleri bakımından dıĢ 

kaynağa ihtiyaÑ duymuĢlardır ve bu kaynağı da kiralama yöntemiyle baĢka bir kaynaktan 

sağlamıĢlardır (Landes, 1999: 375). Avrupa‘da ise, 19. yüzyıl iÑerisinde Ġngiltere' de metal üretimi 

yapan iĢletmelerde görülmektedir. Aynı dönemde Fransızlar tarafından demiryolu yapımı, alt yapı 

ÑalıĢmaları, atıkların iĢlenmesi, su toplama, depolama ve dağıtma gibi iĢlerde de dıĢ kaynak kullanımı 

uygulamalarına rastlanmaktadır (Éztürk ve Sezgili, 2002: 132). Türkiye‘de ise, dıĢ kaynak 

kullanımının en eski örneği olarak taĢeronluk uygulamasıdır. Diğer taraftan sektör bazında ise ilk 

uygulamalar, özellikle tekstil iĢletmelerinin bir ürünün tamamını kendisi üretmek yerine, düĢük 

maliyetle baĢka firmalara fason üretim yaptırmaları Ģeklinde görülmektedir (Ertürk, 2009: 284). 

Ancak iĢletmelerde yaygın olarak kullanımı 1990‘lardan sonra görülmektedir. ĠĢletmeler bu tarihe 

kadar her türlü faaliyetlerini kendi imkÍnları ve ÑalıĢanları marifetiyle yürütüyorlar ve de, belki kalite 

düĢer veya baĢka sebeplerden ötürü dıĢ kaynağa iĢ yaptırmaktan imtina ediyorlardı. Ayrıca, iĢletmede 

yürütülen tüm faaliyetlerin baĢtan sona kendi kontrolleri altında olması bir gövde gösterisiydi. Ancak 

bu durum iĢletmenin kendi temel yeteneğine tam olarak odaklanmasını güÑleĢtirdiği gibi, örgütün 

gücünün daha az önem arz eden iĢlerde gereksiz yere tüketilmesine sebep oluyordu (Ézbay, 2004: 7). 

Bu ve benzeri birÑok sebebin yanı sıra, genel olarak iĢletmelerin dıĢ kaynak kullanımına, piyasada 

rekabet üstünlüğü sağlamak adına; maliyetlerde düĢüĢ, kaliteli hizmet/ürün Ñıktısı ve de iĢletmeye 

kazandırdığı esneklik gibi sebeplerden dolayı baĢvurdukları söylenebilir (Byrce ve Useem, 1998: 

635).  

2.1.2. Havacılık ĠĢletmelerinde DıĢ Kaynak Kullanımı 

Havacılık iĢletmeleri son yıllarda yaĢanan hızlı büyüme karĢısında, artan talebe kaliteli cevap 

verebilmek adına, giderek kendi asıl iĢlerine yönelmeye ve yan iĢler denilebilecek asıl iĢlerinin dıĢında 

kalan iĢleri ise, konunun uzmanı iĢletmelere bırakma eğilimi göstermiĢlerdir. Érneğin; asıl faaliyet 

alanı "Yer Hizmetleri" olan HavaĢ firması (www.havas.net), bu alana daha fazla odaklanabilmek 

adına ÑalıĢanlarının servis ve yemek ihtiyaÑlarını dıĢ kaynak kullanarak yerine getirmektedir. Diğer 

taraftan TAV Holding, 2006 yılında yapmıĢ olduğu sözleĢmeyle sağlık hizmetlerini dıĢ kaynak 

marifetiyle yürütme yoluna gitmiĢtir (www.tezmedikal.com.tr). Türkiye‘deki tüm havalimanlarının 

iĢletilmesi ve hava seyrüsefer hizmetlerinin verilmesi ile görevli otorite kuruluĢ olan Devlet Hava 

Meydanları ĠĢletmesi (www.dhmi.gov.tr) ise, özel güvenlik, temizlik, sağlık ve de bazı elektrik, 

elektronik ve bilgisayar gibi teknik konularda dıĢ kaynaktan hizmet satın alma yoluna gitmektedirler. 

Ayrıca havacılık iĢletmeleri bunların dıĢında ikram, yer hizmeti, bilet satıĢ, eğitim, uÑak temizliği ve 

bakımı, yolcu ve bagaj taĢımacılığı gibi iĢlerde dıĢ kaynak kullanmaktadırlar  (Yüksel ve Gerede, 

2012: 131).  
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2.2. Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Boyutları 

Son yıllarda küresel ölÑekli yaĢanan geliĢmeler, ÑalıĢanlar ile örgütleri arasındaki iliĢkiyi oldukÑa 

fazla etkilemiĢtir. Bu etkilenme ise, biçimsel, psikolojik ve sosyal olmak üzere üÑ farklı Ģekilde 

değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi; ÑalıĢanın örgüt bünyesinde yerine getirmekle yükümlü olduğu 

iĢ ve yapılma Ģekilleriyle ilgilidir. Ġkincisi; ÑalıĢanın örgütüne karĢı hissettikleriyle ilgilidir. BaĢka bir 

ifadeyle, ÑalıĢan-örgüt arasındaki bağı iĢaret eder. ÊÑüncüsü ise; örgüt-ÑalıĢan bağlamında paylaĢılan 

ortak değerleri ifade eder (ġimĢek vd., 2014: 335). Dolayısıyla, örgütsel baĢarı elde edebilmek iÑin 

ÑalıĢanın örgütüne dönük hislerinin  ne düzeyde olduğunun bilinmesi ve buna göre uygun yöntem ve 

uygulamaların geliĢtirilmesi önemli bir husus olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda örgütsel 

bağlılık, ÑalıĢanın yaptığı iĢe ve Ñatısı altında bulunduğu örgütüne yönelik davranıĢıyla alakalı bir 

husustur. BaĢka bir deyiĢle, ÑalıĢanın örgütü ve iĢi ile bütünleĢmesiyle ilgilidir. Ayrıca, verimlilik, 

üstün performans, kaliteli ürün veya hizmet Ñıktısı sonuÑlarıyla örgütsel bağlılık düzeyi 

iliĢkilendirilebilir (Chen ve Chen, 2008: 282). Allen ve Meyer ise örgütsel bağlılığı, ÑalıĢan ile örgüt 

arasındaki iliĢkinin ayırıcı özelliklerini ortaya koyan ve aynı zamanda düzeyine göre insan kaynağının 

örgütte kalmasında/ayrılmasında etkili olan belirleyici unsur olarak ifade etmiĢtir. Ayrıca 

araĢtırmacılar örgütsel bağlılığı; "Duygusal Bağlanma", "Sürekli Bağlanma" ve "Normatif Bağlanma" 

olmak üzere üÑ ayrı Ģekilde sınıflandırmıĢlardır (Meyer ve Allen, 1991: 64-67). Buna göre; Duygusal 

Bağlanma; ÆalıĢanın örgütüne karĢı beslediği "his" ile alakalıdır. Derin bir aidiyet duygusuyla 

kendisini örgütün ayrılmaz bir parÑası olarak gören ÑalıĢanın örgütte kalması, bir zaruretten ziyade 

kendi istek ve arzusunun bir tezahürüdür (Meyer ve Allen, 1991: 67). Sürekli Bağlanma; ÆalıĢanların 

örgütten ziyade öncelikle kendi Ñıkarlarını hesaba katarak, bu doğrultusunda hareket etmeleridir. 

BaĢka bir deyiĢle, ÑalıĢanın örgüte olan bağlılığında belirleyici faktör kendi öncelikleridir denilebilir 

(Bergman, 2006: 646). Normatif Bağlanma; ÆalıĢanın kendi Ñıkarlarından ziyade öncelikli olarak 

örgütünü düĢünmesi, örgütüne karĢı büyük bir sadakat duyarak, eğer ayrılırsa örgütüne karĢı vefasızlık 

yapmıĢ olacağı düĢüncesiyle bağlılığın sürdürülmesi durumudur (UyguÑ ve Æımrın, 2004: 93). Buna 

göre, üÑ durumda da birey-örgüt arasındaki iliĢki düzeyinin örgütte kalmaya etkisi vurgulanmaktadır 

denilebilir. Ayrıca bu sınıflamaya göre bağlılıklarının sebebi ne olursa olsun, ÑalıĢan örgütünde 

kalmaktadır. Buna göre, duygusal bağlanmada bağlılığın sebebini, ÑalıĢanın kendi istek ve arzusu, 

sürekli bağlanmada bağlılığın sebebini, ihtiyaÑlar ve Ñıkar hesabı, normatif bağlılıkta ise sorumluluk 

duygusu belirlemektedir denilebilir (YalÑın ve Ġplik, 2005: 398, Obeng ve Ugboro, 2003: 83). 

2.2.1. Örgütsel Bağlılık Literatür Taraması 

Literatürde örgütsel bağlılık düzeylerine iliĢkin yapılmıĢ birÑok araĢtırma bulunmaktadır. Bunlardan 

bazılarına göre, örgütsel bağlılık düzeyleri, ÑalıĢan tatmin düzeyi ile üretim/hizmet Ñıktısı arasında 

(Susskind vd., 2000: 54), iĢ gücü devri,  geÑ kalma, stres, ÑatıĢma, motivasyon, memnuniyet, örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢı arasında bir etkileĢim söz konusudur (Nammi ve Nezhad, 2009: 161). Diğer 

taraftan yine yapılan ÑalıĢmalara göre, ÑalıĢanların sahip olduğu demografik özellikleri (Æöl ve Gül, 

2004: 270; Boylu vd., 2007: 55), ÑalıĢan statüleri (Kaya, 2010: 91-92), yönetici davranıĢları (Terzi ve 

Kurt, 2005: 98) ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında bir iliĢki mevcuttur. Ancak ÑalıĢmaların 

geneline bakıldığı zaman, tamamının uygulama yapılan kurumların kendi kadrolu ÑalıĢanları üzerinde 

yapıldığı, dıĢ kaynak alım yöntemiyle iĢletmelerde istihdam edilen ÑalıĢanların hizmet ettiği kurum ile 

aralarındaki bağlılığın düzeyine iliĢkin bir ÑalıĢmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu bağlamda, her 

ne kadar dıĢ kaynak kullanım kapsamında istihdam edilen ÑalıĢanlar özlük hakları bakımından farklı 

bir iĢletmeye bağlı olsa da, yapmıĢ olduğu iĢin kalitesi ve sonuÑları, hizmet alan iĢletmeyi yakinen 

ilgilendirdiği bilinmektedir. Dolayısıyla, dıĢ kaynak kullanım yöntemiyle istihdam edilen ÑalıĢanların, 

hizmet alan örgüte bağlılığının bilinmesi, ihtivası bakımından Ñok önemlidir denilebilir. 

3. AraĢtırma Yöntemi 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Örneklemi 

ÆalıĢmayla, havacılık iĢletmelerinde dıĢ kaynak kullanım yöntemiyle istihdam edilen ÑalıĢanların 

örgütsel bağlılık düzeylerinin ―Duygusal‖, ―Sürekli‖ ve ―Normatif‖ olmak üzere üÑ alt boyutta, 

kadrolu ÑalıĢanlarda araĢtırmaya dahil edilerek karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi amaÑlanmıĢtır. 

Érneklemini ise, Ege bölgesinde hizmet veren ve dıĢ kaynak kullanım kapsamında insan kaynağı 

istihdam eden uluslararası bir havalimanının ÑalıĢanları oluĢturmaktadır.  

3.2. AraĢtırmada Kullanılan Ölçek ve Veri Toplama Yöntemi 

ÆalıĢanların örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemede, Meyer ve Allen tarafından (1984, 1997) 

geliĢtirilmiĢ ve daha sonra Baysal ve Paksoy (1999) tarafından TürkÑeye uyarlanmıĢ olan "Érgütsel 

Bağlılık ÉlÑeği" kullanılmıĢtır. Anket sorularının Ģekillendirilmesinde ise, YalÑın ve Ġplik (2005) 
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tarafından yapılan “Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel 

Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği” isimli 

ÑalıĢmadan faydalanılmıĢtır. Buna göre iki bölümden oluĢan anketin ilk bölümünde demografik 

değiĢkenlere, ikinci bölümde ise bağımlı değiĢken olan duygusal, sürekli ve normatif bağlılık olmak 

üzere üÑ alt boyuttan oluĢan ölÑek kapsamında on sekiz soruya yer verilmiĢtir.  

3.3. AraĢtırmanın Hipotezleri 

H1:Çalışanların yaşına göre örgütsel bağlılık değişkenlerine verdikleri yanıtlar arasında anlamlı farklılık vardır. 

H2:Çalışanların cinsiyetlerine göre örgütsel bağlılık değişkenlerine verdikleri yanıtlar arasında anlamlı farklılık 

vardır. 

H3:Çalışanların eğitim düzeylerine örgütsel bağlılık değişkenlerine verdikleri yanıtlar arasında anlamlı farklılık 

vardır. 

H4:Çalışanların kurumdaki çalışma sürelerine göre örgütsel bağlılık değişkenlerine verdikleri yanıtlar arasında 

anlamlı farklılık vardır. 

H5:Dış kaynak kullanım kapsamında istihdam edilen çalışanlar ile kadrolu çalışanların örgütsel bağlılık 

değişkenlerine verdikleri yanıtlar arasında anlamlı farklılık vardır. 

4. AraĢtırma Bulguları 

AraĢtırmada öncelikle geÑerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıĢtır. ÉlÑeğin yapı geÑerliliği, faktör 

analizi yapılarak gerÑekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra verilerin güvenirliği Cronbach‘s Alpha ile test 

edilmiĢtir. Katılımcıların demografik özelliklerine göre verdikleri yanıtlara farklılıklar Bağımsız 

Érneklem t-testi ve Tek Yönlü ANOVA analizleri ile sınanmıĢtır. Bunun yanında ÑalıĢmanın temel 

amacı olan dıĢ kaynak kullanımı kapsamında istihdam edilen ÑalıĢanlar ile kadrolu ÑalıĢanların 

örgütsel bağlılıkları arasındaki fark Bağımsız Érneklem t-testi ile analiz edilmiĢtir. Bu kapsamda, 

ÑalıĢmaya iliĢkin bulgular aĢağıdaki gibidir.  

 
Tablo 1: Örneklem Profilinin Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı 

                                     (n=216) Sayı Yüzde % 

YAġ  

18–25 yaĢ arası 21 9,7 

26–34 yaĢ arası 64 29,6 

35–44 yaĢ arası 89 41,2 
45–50 yaĢ arası 42 19,4 

CĠNSĠYET  
Kadın 51 23,6 

Erkek 165 76,4 

EĞĠTĠM DURUMU  
Lise 97 44,9 

Én Lisans 55 25,5 

Lisan ve üzeri 64 29,6 

ÆALIġMA ġEKLĠ 

Kadrolu 88 40,7 

DıĢ kaynak kullanımı (hizmet 

satın alma) 

128 59,3 

STATÊ 
ĠĢÑi 120 55,6 

Memur 91 42,1 

Yönetici             5 2,3 

KURUMDA ÆALIġMA  

SÊRESĠ 

1-5 yıl 55 25,5 

6-10 yıl 73 33,8 

11-16 yıl 26 12,0 
17-25 yıl 40 18,5 

26 yıl ve üstü 22 10,2 

 

AraĢtırmaya, toplam 216 kiĢi katılmıĢtır. Katılımcıların Ñoğunluğu 35-44 yaĢ arasındadır (%41) ve 

Ñoğunluğunu erkekler (%76) oluĢturmaktadır. Ayrıca lise mezunu (%45) oranındadır. Éte taraftan dıĢ 

kaynak kullanımı kapsamında ÑalıĢanların oranı (%59) dur. Katılımcıların büyük bir kısmı iĢÑi 

statüsünde (%56) ÑalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Kurumda ÑalıĢma süresine iliĢkin dağılım 

incelendiğinde 6 ile 10 yıl arasında (%34) ÑalıĢanların Ñoğunlukta olduğu belirlenmiĢtir. Diğer taraftan 

katılımcıların profillerini belirlemeye yönelik gerÑekleĢtirilen tanımlayıcı istatistiklerden sonra 

ölÑeklerin geÑerlilik ve güvenilirliklerine iliĢkin analizler gerÑekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda örgütsel 

bağlılık ölÑeğine faktör analizi uygulanmıĢtır ve Tablo 2‘de gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Faktör Analizi (Örgütsel Bağlılık) 
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1. FAKTÉR –  DUYGUSAL BAĞLILIK   7,788    43,27   3,71    ,87 

Bir baĢkasına bu iĢletmeden bahsederken gururlanıyorum        ,90     

Duygusal olarak bu iĢletmeyle aramda bir bağın olduğuna inanıyorum ,85     

ĠÑimde bu iĢletmeye karĢı güÑlü bir aidiyet duygusu besliyorum ,85     
Geri kalan iĢ hayatımı bu iĢletmede tamamlamak bana mutluluk verir ,84     

Bu iĢletmeyi bir aile ve kendimi de onun bir ferdi olarak görüyorum ,80     

Bu iĢletmenin benim sadakatime layık olduğunu düĢünüyorum ,77     
Bu iĢletmenin bana harcadığı emeklerden dolayı ona karĢı sorumlu 

davranmam gerektiğini düĢünüyorum 

,73 
  

  

Bu iĢletmeye karĢı Ñok Ģey borÑlu olduğumu düĢünüyorum ,73     
Hizmet ettiğim iĢletmenin sorunlarını kendi sorunlarım gibi görürüm ,73     

2. FAKTÉR –  DEVAM BAĞLILIĞI     3,28      18,24 3,93 ,95 

BaĢka bir iĢ bulmadan bu iĢletmeden ayrılmak beni endiĢelendirir ,84     
Bu iĢletmeden ayrılırsam eğer daha iyi Ģartlarda iĢ bulma imkanım 

yok 

,82 
  

  

Bu iĢletmeden ayrılamam Ñünkü fazla bir seÑeneğim yok ,79     
Bu iĢletmeden ayrılmak bireysel olarak fedakarlık etmemi gerektirir ,72     

ġimdi bu iĢletmeden ayrılırsam maddi olarak bir takım sorunlar 

yaĢarım 

,66 
  

  

ġimdi bu iĢletmede ÑalıĢıyor olmam istekten ziyade bir zorunluluktur ,59     

3. FAKTÉR – NORMATĠF BAĞLILIK  1,363      7,572 2,90 ,83 

Bu iĢletmeden Ģu anda ayrılmamın iĢ arkadaĢlarıma duyduğum 

saygıdan dolayı doğru olmayacağını düĢünüyorum 

,81 
  

  

Bana fayda sağlasa dahi Ģimdi bu iĢletmeden ayrılmak bana yanlıĢ 

geliyor 

,77 
  

  

Bu iĢletmeden Ģimdi ayrılırsam ona vefasızlık etmiĢ gibi hissederim ,70     

GerÑekleĢtirilen faktör analizi sonucunda kuramsal ÑerÑeve ile uyumlu bir Ģekilde örgütsel bağlılığa 

iliĢkin ifadeler 3 faktör altında toplanmıĢtır. Bu faktörler; duygusal, devam ve örgütsel bağlılık olarak 

belirlenmiĢtir. Érgütsel bağlılık veri setinin Kaiser Meyer Olkin örneklem değeri 0.91 (p<0,001) ve 

aÑıklanan varyans yüzdesi 69,08 olarak belirlenmiĢtir. GerÑekleĢtirilen güvenirlik analizine göre 

Cronbach‘s alpha katsayısı 0,87 (p<0,001) olarak bulunmuĢtur. Bu değerin 0.70 ve üzerinde olması 

önerilmektedir (Nunnally, 1976). 

ÆalıĢmada katılımcıların yaĢlarına, eğitim durumlarına ve meslekteki yıllarına iliĢkin ANOVA Testi 

yapılmıĢtır. Ġlk olarak, yaĢ grupları değiĢkenine göre örgütsel bağlılık değiĢkenlerine iliĢkin ANOVA 

Testi (Tablo 3) uygulanmıĢtır. Katılımcıların yaĢ gruplarına göre tüm örgütsel bağlılık boyutlarında 

anlamlı fark tespit edilmiĢtir. Bu doğrultuda H1 kabul edilmiĢtir. 

 
Tablo 3: YaĢa göre Tek Yönlü Varyans Analizine (ANOVA) ĠliĢkin Ġstatistikler 

DeğiĢkenler YaĢ n Ort. Ss F P Post hoc 

Duygusal 

Bağlılık * 
 

18–25 yaĢ arası 21 3,50 1,08 

7,13 ,000 

1–4 

2–3 

2–4 
3–4 

 

26–34 yaĢ arası 64 3,32 1,16 

35–44 yaĢ arası 89 3,79 1,02 

      45 yaĢ ve ↑ 42 4,24 0,84 

     Toplam 216 3,71 1,08 

Devam 

Bağlılığı** 

18–25 yaĢ arası 21 3,86 0,84 

5,10 ,002 3–4 

26–34 yaĢ arası 64 3,89 0,75 

35–44 yaĢ arası 89 4,15 0,68 

      45 yaĢ ve ↑ 42 3,58 1,04 

      Toplam 216 3,93 0,82 

Normatif 

Bağlılık*** 

 

18–25 yaĢ arası 21 2,68 1,24 

2,95 ,034 

2–3 

2–4 

 

26–34 yaĢ arası 64 2,58 1,21 

35–44 yaĢ arası 89 3,05 1,24 

      45 yaĢ ve ↑ 42 3,20 1,21 

      Toplam 216 2,90 1,24 

 

AraĢtırma kapsamında gerÑekleĢtirilen bağımsız örneklem t-testi katılımcıların cinsiyetlerine göre 

verdikleri yanıtların anlamlı olup olmadığına iliĢkindir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre verilen 

yanıtlar arasında tüm değiĢkenlerde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 4). Elde edilen 

bulgulara göre H2 reddedilmiĢtir. 
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Tablo 4: Cinsiyete göre Bağımsız Örneklem T-Testine ĠliĢkin Ġstatistikler 
 Cinsiyet n Ort. ss t p 

Duygusal Bağlılık 
Kadın 51 3,80 1,08 

,670 ,504 
Erkek 165 3,69 1,08 

Devam Bağlılığı 
Kadın 51 3,87 0,81 

-,681 ,497 
Erkek 165 3,96 0,83 

Normatif Bağlılık 
Kadın 51 2,91 1,19 

,037 ,970 
Erkek 165 2,90 1,26 

 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre örgütsel bağlılık değiĢkenlerine verdikleri yanıtlara iliĢkin 

dağılım Tablo 5‘te gösterilmektedir. Tablo 5 incelendiğinde duygusal bağlılık ve devam bağlılığı 

değiĢkenlerinde katılımcıların eğitim durumlarına göre verdikleri yanıtlara arasında anlamlı farklılık 

tespit edilmiĢtir. Bulgular incelendiğinde eğitim düzeyi artığında duygusal bağlılık artarken devam 

bağlılığı azalmaktadır. Elde edilen bulgulara göre H3 duygusal ve devam bağlılığı iÑin kabul 

edilmiĢtir.  

 
Tablo 5: Eğitim Durumuna göre Tek Yönlü Varyans Analizine (ANOVA) ĠliĢkin Ġstatistikler 
DeğiĢkenler Eğitim Durumu n Ort. Ss F P Post hoc 

Duygusal 

Bağlılık* 

Lise 97 3,46 1,20 

7,47 ,001 1-3 
Én Lisans 55 3,71 0,94 

Lisans ve ↑ 64 4,11 0,88 

Toplam 216 3,71 1,08 

Devam 
Bağlılık** 

Lise 97 4,11 0,78 

8,97 ,000 
1-3 
2-3 

Én Lisans 55 4,03 0,84 

Lisans ve ↑ 64 3,59 0,76 

Toplam 216 3,93 0,82 

Normatif 
Bağlılık*** 

 

Lise 97 2,82 1,36 

1,55 ,215  
Én Lisans 55 2,78 1,28 

Lisans ve ↑ 64 3,13 0,98 

Toplam 216 2,90 1,24 

 

Meslekte ÑalıĢma yılına göre örgütsel bağlılık değiĢkenlerine verdikleri yanıtların dağılımlarına iliĢkin 

verilen Tablo 6‘da gösterilmektedir. Elde edilen bulgulara göre örgütsel bağlılığın tüm değiĢkenleri 

iÑin meslekte ÑalıĢma yılına göre anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Meslekte ÑalıĢma yılı artıkÑa 

duygusal bağlılık ve normatif bağlılık artmaktadır. Elde edilen bulgulara göre H4 kabul edilmiĢtir.  
Tablo 6: Meslekte ÇalıĢma Yılına göre Tek Yönlü Varyans Analizine (ANOVA) ĠliĢkin Ġstatistikler 

DeğiĢkenler Meslekte ÆalıĢma Yılı n Ort. Ss F P Post hoc 

Duygusal 
Bağlılık* 

1-5 yıl 55 3,26 1,13 

11,5
7 

,000 

1-4 
1-5 

2-4 

2-5 
3-5 

6-10 yıl 73 3,45 1,15 

11-16 yıl 26 3,85 0,83 

17-25 yıl 40 4,22 0,72 

26 yıl ve↑ 22 4,62 0,41 

Toplam 216 3,71 1,08 

       Devam 
Bağlılık** 

1-5 yıl 55 3,89 0,78 

10,9
2 

,000 

1-5 

2-5 
3-5 

4-5 

6-10 yıl 73 4,20 0,73 

11-16 yıl 26 3,95 0,77 

17-25 yıl 40 4,01 0,60 

26 yıl ve↑ 22 3,00 0,97 

Toplam 216 3,93 0,82 

Normatif 

Bağlılık*** 
 

1-5 yıl 55 2,60 1,24 

2,64 ,035 1-4 

6-10 yıl 73 2,83 1,37 

11-16 yıl 26 2,79 1,16 

17-25 yıl 40 3,31 1,07 

26 yıl ve ↑ 22 3,30 0,98 

Toplam 216 2,90 1,24 

 

Katılımcıların ÑalıĢma Ģekillerine göre örgütsel bağlılık değiĢkenlerine verdikleri yanıtlar arasında tüm 

değiĢkenler iÑin anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir (Tablo 7). Verilen yanıtlar incelendiğinde kadrolu 

ÑalıĢanlarda duygusal ve normatif bağlılığın daha yüksek ve dıĢ kaynak kullanımı yoluyla ÑalıĢan 

personelin devam bağlılığının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda H5 kabul edilmiĢtir.  
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Tablo 7: ÇalıĢma ġekline göre Bağımsız Örneklem T-Testine ĠliĢkin Ġstatistikler 
         ÆalıĢma ġekli n Ort. ss t p 

Duygusal Bağlılık  Kadrolu 88 4,33 0,61 
8,71 ,000 

DıĢ Kaynak Kullanımı 128 3,29 1,13 

Devam Bağlılığı Kadrolu 88 3,56 0,80 
-6,02 ,000 

DıĢ Kaynak Kullanımı 128 4,19 0,73 

Normatif Bağlılık Kadrolu 88 3,28 0,93 
4,08 ,000 

DıĢ Kaynak Kullanımı 128 2,64 1,36 

 

5. TartıĢma ve Sonuç  

AraĢtırma kapsamında kullanılan örgütsel bağlılık ölÑeğine iliĢkin geÑerlilik ve güvenilirlik analizleri 

gerÑekleĢtirilmiĢ ve ölÑeğin geÑerli ve güvenilir olduğu belirlenmiĢtir. Katılımcıların demografik 

özellikleri ile örgütsel bağlılığın boyutları arasında daha önce yapılan araĢtırmalarda da (Boylu vd., 

2007: 55; Kaya, 2010: 77; Tayfun ve Tekbalkan, 2014: 63) anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın bulgularına göre; katılımcıların yaĢ gruplarına göre tüm örgütsel bağlılık boyutlarında 

anlamlı fark tespit edilmiĢtir. Bulgular incelendiğinde yaĢ yükseldikÑe katılımcıların duygusal ve 

normatif bağlılıkları da artmaktadır. Devam bağlılığında ise yaĢ yükseldikÑe artarken yaĢ 45 ve 

üzerine Ñıktığında ise tekrardan düĢmektedir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre verilen yanıtlar 

arasında tüm değiĢkenlerde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. Eğitim düzeyi artığında duygusal 

bağlılık artarken devam bağlılığı azalmaktadır. Meslekte ÑalıĢma yılı artıkÑa duygusal bağlılık ve 

normatif bağlılık artmaktadır. ÆalıĢma Ģekillerine göre örgütsel bağlılık değiĢkenlerine verdikleri 

yanıtlar arasında tüm değiĢkenler iÑin anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Verilen yanıtlar 

incelendiğinde kadrolu ÑalıĢanlarda duygusal ve normatif bağlılığın daha yüksek ve dıĢ kaynak 

kullanımı yoluyla ÑalıĢan personelin devam bağlılığının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuca 

göre, dıĢ kaynak hizmet alım kapsamında ÑalıĢanların, kamu ÑalıĢanlarına göre hizmet ettikleri 

iĢletmeye olan bağlılıkları bir istekten ziyade zorunluluk olarak görülmektedir. Bunun sebeplerinin 

ise, düĢük maaĢ, özlük haklarının ve iĢ güvencesinin kamu ÑalıĢanlarına göre zayıf olması, takdir ve 

tanımanın yeteri seviyede olmaması gibi faktörlerin olduğu söylenebilir. Ézellikle de bir iĢletmede iki 

farklı ÑalıĢanın aynı iĢi yapıp özlük hakları, maaĢ, iĢ güvencesi gibi boyutların farklı olması ÑalıĢan 

motivasyonu, ÑalıĢan bağlılığı ve sadakatini önemli ölÑü de etkileyebilir. O nedenle bağlılık düzeyini 

artırıcı ve farklılıkları giderici önlemlerin alınması önerilebilir. 
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Özet:  

Bu araĢtırmada duygusal emeğin doğal duyguların gösterilmesi biÑiminde gerÑekleĢtirilmesinin örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkisi ve bu etki üzerinde yüzeysel rol yapmanın düzenleyicilik rolü incelenmiĢtir. Anket yöntemiyle 

183 katılımcıdan toplanan verinin nicel analizinin yapılması sonucunda doğal duyguların gösterilmesi 

biÑimindeki duygusal emeğin örgütsel bağlılığı aynı yönde etkilediği, bununla birlikte bu etkinin yüzeysel rol 

yapma tarafından düzenlendiği bulgularına ulaĢılmıĢtır. Yüzeysel rol yapma arttıkÑa doğal duyguların 

gösterilmesinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin güÑlendiği, yüzeysel rol yapma azaldıkÑa doğal duyguların 

gösterilmesinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini kaybettiği görülmüĢtür. Elde edilen bulgular yazın 

bağlamında tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:  Doğal Duygu Gösterimi, Yüzeysel Rol, Örgütsel Bağlılık.  

 

NATURAL EMOTIONAL LABOR AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

RELATIONSHIP: MODERATION ROLE OF SURFACE ACTING  

Abstract:  

In this research, the effect of natural emotional labor on organizational commitment and moderation role of 

surface acting on this effect was investigated. Quantitative analysis of the collected data from 183 respondents by 

questionnaire method, revealed that natural emotional labor effects organizational commitment positively and this 

effect is moderated by surface acting. As the surface acting increases, the effect of natural emotional labor on 

organizational commitment is strengthened, and as the surface role decreases, the natural emotional labor loses its 

effect on organizational commitment. The findings were discussed in the context of the literature. 

 

Keywords: Natural Emotional Labor, Surface Acting, Organizational Commitment. 
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GĠRĠġ  

ÆalıĢanların duygusal emeklerini farklı biÑimlerinde göstermeleri aynı zamanda farklı kiĢisel ve 

örgütsel sonuÑlara yol aÑabilmektedir (Grandey, 2000; Holman vd., 2008; Humprey vd., 2015). ĠĢin 

bağlamının gerektirdiği duygusal gösterimin iÑsel olarak gerÑekte hissedilmeden taklit ederek 

gösterildiği duygusal emeğin yüzeysel rol yapma biÑimi, iÑerdiği duygusal uyumsuzluk  (Ashforth ve 

Humprey, 1993; Morris ve Feldman, 1996) nedeniyle olumsuz kiĢisel sonuÑlarla iliĢkilendirilirken 

(Grandey, Rupp ve Brice, 2015), belirli düzeyde duygusal düzenlemeyi iÑeren derin rol yapma ve 

doğal duyguların gösterilmesi olumlu sonuÑlarla iliĢkili görülmektedir (Humprey vd., 2015; 

Hülsheger ve Schewe, 2011). Duygusal emek yoluyla iĢ bağlamında beklenen duyguların ve 

davranıĢların gösterilebilmesi, ÑalıĢandan istenen performansı sağlayarak olumlu iĢ sonuÑlarına neden 

olmaktadır. Meta analitik ÑalıĢmalar yüzeysel rol yapmanın performansla düĢük düzeyde aksi yönde 

iliĢkili olduğuna iĢaret etmekle birlikte (Hülsheger ve Schewe, 2011), müĢteriler ÑalıĢanın kendilerine 

sahte duygularını sergilediğini fark etmedikleri sürece ÑalıĢanın yüzeysel rol yapmasına olumsuz 

tepkiler vermedikleri öne sürülmektedir (Gorth vd., 2009). 

Diğer yandan, duygusal emek konusunda yapılan araĢtırmalarda duygusal emeğin gösterilme 

biÑimlerini birbirinden bağımsız değiĢkenler olarak inceleme eğiliminin olduğu görülmektedir 

(Grandey ve Gabriel, 2015). Duygusal emek biÑimlerinin birbiriyle iliĢkilerine bakıldığında yüzeysel 

rol yapmanın doğal rol yapmayla aksi yönde iliĢkili olduğu raporlanmaktadır (Basım ve BeğenirbaĢ, 

2012; Diefendorff, Croyle ve Gosserand, 2005; Gabriel ve Diendorff, 2015). Bu iliĢkiden yapılan 

genel Ñıkarım ise iĢlerinde doğal duygularını gösterenlerin daha az yüzeysel rol yaptıkları ve daha 

olumlu iĢ ve kiĢisel sonuÑlara ulaĢtıkları yönündedir. Duygusal emek biÑimlerinin birbiriyle 

etkileĢiminin iĢ ve kiĢisel sonuÑları hakkında bir araĢtırmaya rastlanılmamıĢtır. Ancak derin rol ve 

yüzeysel rol yapmanın birbirlerinin yerine kullanılan duygusal emek biÑimleri olarak değil, birbirlerini 

tamamlayan stratejiler olarak ele alınabileceği öne sürülmektedir (Gabriel and Diefendorff, 2015). 

Ayrıca diğer bir konu, ÑalıĢanın iÑsel olarak hissettiği duyguları ve gösterdiği samimi doğal duyguları 

örgütsel beklentilerle uyumlu değilse bunun iĢ sonuÑlarıyla iliĢkisinin nasıl olmasının beklendiğidir. 

Bu konuya iĢ rolüyle kiĢinin kendini nasıl tanımladığı arasındaki uyumunun rolü (Ashforth ve 

Humprey, 1993; Humphrey vd., 2015) belirli ölÑüde aÑıklık getirmekle birlikte, doğal duygularını 

gösterme eğiliminde olan, ancak aynı zamanda iĢi gereği yüzeysel rol yapan ya da tam tersine 

yapmayan  kiĢilerin iĢ sonuÑlarının nasıl öngörülebileceğini aydınlatmada yetersiz kalmaktadır. Zira iĢ 

bağlamının ÑalıĢandan beklentileri tek bir biÑimdeki duygusal gösterimden ziyade birbirinden farklı 

duygusal gösterimler gerektirebilir. ĠĢ rolüyle kimliğini uyumlu bulan ve doğal duygusal gösterimde 

bulunma eğilimde bulunan ÑalıĢanın farklı beklentiler karĢısında yüzeysel rol yapması iĢe yönelik 

tutumlarıyla nasıl iliĢkilendirilmelidir? Bu araĢtırmada, duygusal emeğin sonucu aynı zamanda da 

öncülü olarak değerlendirilebilecek örgütsel bağlılığın duygusal emek biÑimlerinin etkileĢimiyle 

iliĢkisine odaklanılmıĢtır. Érgütsel bağlılık özünde ÑalıĢanın örgütü iÑin fedakÍrlıkta bulunmasını, 

kendi önceliklerinden örgütü iÑin vazgeÑmesini iÑermektedir (Jaworski ve Kohli, 1993). Buna göre 

ÑalıĢanların doğal duygularını göstermeleri örgütlerine daha fazla bağlanmalarını sağlayabilir. Ancak 

örgütün Ñıkarları iÑin iÑsel uyumsuzluk yaĢamalarına rağmen duygusal fedakÍrlıkta bulunmayı ve 

yüzeysel rol yapmayı kabul edenlerin daha fazla örgütlerine bağlanan ÑalıĢanlar olacakları, iĢlerinde 

doğal duygularını göstermelerine rağmen örgütleri iÑin bağlamın gerektirdiği duygusal fedakÍrlıkta 

bulunmayı ve yüzeysel rol yapmayı tercih etmeyenlerin örgütsel bağlılıklarının daha düĢük olacağı 

düĢünülmektedir. Bu aÑıklamalara dayanarak araĢtırmanın hipotezleri aĢağıdaki biÑimde ifade 

edilebilir; 

H-1. Doğal duygu gösterimi örgütsel bağlılıkla aynı yönde iliĢkilidir. 

H-2. Doğal duyguların gösterilmesi örgütsel bağlılık iliĢkisinde yüzeysel rolün düzenleyicilik rolü 

vardır.          

YÖNTEM 

Katılımcılar 

AraĢtırmanın katılımcıları farklı tür iĢlerde ÑalıĢan 183 bireyden oluĢmaktadır. Katılımcıların 135‘i 

(%73.8) erkek, 48‘i (%26.2) kadındır ve yaĢları 21 ile 56 arasında değiĢmektedir (yaĢ ort. = 40.19). 

Ölçüm Araçları 

Duygusal Emek  

Katılımcıların duygusal emek düzeylerinin ölÑümünde Diefendorff vd. (2005) tarafından geliĢtirilen 

TürkÑeye Basım ve BeğenirbaĢ (2012) tarafından uyarlanan 13 maddelik ―Duygusal Emek ÉlÑeği‖ 

kullanılmıĢtır. ÉlÑek doğal duyguların gösterimi, yüzeysel rol yapma ve derin rol yapma isimli üÑ 
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duygusal emek gösterim biÑimini ölÑmektedir. Mevcut araĢtırmada ölÑeğin Cronbach Alfa 

güvenilirlik değeri doğal duyguların gösterimi boyutu iÑin .82, yüzeysel rol yapma boyutu iÑin .91, 

derin rol yapma boyutu iÑin .90 bulunmuĢtur.   

Örgütsel Bağlılık 

Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri iÑin Jaworski ve Kohli (1993) tarafından geliĢtirilen ve 

ġeĢen (2010) tarafından TürkÑeye uyarlanan tek boyutlu 7 maddelik ―Érgütsel Bağlılık ÉlÑeği‖ 

kullanılmıĢtır. Mevcut araĢtırmada ölÑeğin Cronbach Alfa güvenilirlik değeri .81 bulunmuĢtur. 

BULGULAR 

AraĢtırmanın ölÑüm modelinin yapısal geÑerliliğini incelemek üzere duygusal emeğin üÑ ayrı boyutu, 

örgütsel bağlılık ve demografik kontrol değiĢkenleri olan cinsiyet ve yaĢın birlikte ele alındığı 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıĢtır. ÉlÑüm modelinin uyum iyilik değerleri χ2/sd = 1.74 

(p<.001), CFI = .93, TLI = .92 ve RMSEA = .064 olarak bulunmuĢ ve modelin kabul edilebilir uyum 

kriterini sağladığı (Hu ve Bentler, 1999) değerlendirilmiĢtir. ÉlÑüm araÑlarının Cronbach alfa iÑ 

güvenirlik değerleri ile değiĢkenlerinin betimleyici istatistikleri ve korelasyon değerleri Tablo.1‘de 

sunulmuĢtur. AraĢtırmanın değiĢkenleri arasındaki iliĢkilere bakıldığında demografik değiĢkenler 

arasında sadece cinsiyetin örgütsel bağlılıkla r = -19 oranında aksi yönde (p < .05) iliĢkili olduğu 

görülmüĢtür. Érgütsel bağlılıkla derin rol yapma r = .23 (p < .05) ve doğal duyguların gösterimi r = 

.30 (p < .01) oranında aynı yönde iliĢkili bulunmuĢtur. 

Tablo 1 DeğiĢkenlerin Betimleyici Ġstatistikleri ve KorelÍsyon Katsayıları 
*p < 

.05,  
**p < 

.01, 

**p < 
.001, n = 

183, 

Cronbach Alfa güvenilirlik değerleri parantez iÑinde verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın hipotezlerini test etmek üzere IBM SPSS 24 programı üzerinde regresyon analizi 

yapılmıĢ ayrıca düzenleyicilik analizi iÑin PROCESS 2.16.3 (Hayes, 2013) eklentisi kullanılmıĢtır. Ġlk 

aĢamada yapılan Ñoklu regresyon analizinde yaĢ ve cinsiyetin etkileri kontrol edilerek duygusal emek 

boyutlarının örgütsel bağlılık üzerindeki doğrudan etkileri incelenmiĢtir. Modelin örgütsel bağlılık 

üzerinde aÑıkladığı varyans (R
2
= .17) olarak hesaplanmıĢtır. Érgütsel bağlılık üzerinde cinsiyetin ve 

doğal duygu gösteriminin anlamlı etkisinin olduğu, yüzeysel rol ve derin rol yapmanın anlamlı bir 

etkisinin olmadığı görülmüĢtür. Diğer yandan Ñoklu eĢ doğrusallık analizi sonuÑları derin rol yapma 

(Tolerance = .78)  ve doğal duyguların gösteriminin (Tolerance = .79) etkisinde Ñoklu eĢ doğrusallık 

problemi olabileceğini (1- R
2 
= .83) göstermiĢtir (Gürbüz ve ġahin, 2016). Derin rol yapma değiĢkeni 

Ñıkarılarak analiz tekrarlanmıĢ, ulaĢılan sonuÑlar Tablo 2‘de sunulmuĢtur. Doğal duyguların 

gösteriminin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiĢ ve araĢtırmanın birinci hipotezi 

desteklenmiĢtir. Doğal duyguların gösteriminin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde yüzeysel rol 

yapmanın düzenleyicilik rolünü incelemek üzere PROCESS 2.16.3 eklentisinden faydalanılmıĢtır. 

Analiz sonucunda ―doğal duyguların gösterimi X yüzeysel rol yapma‖ etkileĢim değiĢkeninin örgütsel 

bağlılık üzerinde anlamlı etkisi (b = .16 p < .01,  0.04 < YD 95% GA < 0.28) bulunmuĢ ve doğal 

duyguların gösteriminin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde yüzeysel rol yapmanın düzenleyicilik 

rolünün olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeğiĢkenler Ort. ss (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Cinsiyet (0E, 1K)         

2. YaĢ 40.19 7.11 .09      

3. Yüzeysel Rol 1.66 0.96 .02 -.12 (.91)    

4. Derin Rol 3.48 1.25 -.02 .05    

.22** 

(.90)   

5. Doğal Duygu Gösterimi 3.64 0.69 -.06 .03 -.18*  .31*** (.82)  

6. Érgütsel Bağlılık 3.08 0.66  -.19* .09 .03 .23* .30** (.81) 
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Tablo 2 Æoklu Regresyon Analizi ve Düzenleyicilik Analizi SonuÑları   
Bağımlı DeğiĢken: Érgütsel Bağlılık 
 

DeğiĢkenler  

             YD 95% GA 

b SH Alt Êst 

R2 = .161, F = 8.55 ***      

Sabit 1.46 0.38   

Cinsiyet -0.23* 0.10   

YaĢ 0.01 0.01   

Yüzeysel Rol 0.08 0.05   

Doğal Duygu Gösterimi       0.34*** 0.07   

R2 = .193, F = 8.49 ***     

Sabit 2.59 0.57 1.45 3.72 

Cinsiyet -0.22* 0.10 -0.42 -0.02 

YaĢ 0.01 0.01 -0.01 0.02 

Yüzeysel Rol   -0.51 0.22 -0.96 -0.61 

Doğal Duygu Gösterimi  0.04 0.13 -0.21 0.30 

Doğal Duy.Gös. X Yüzeysel Rol     0.16** 0.06 0.04 0.28 

b = standardize edilmemiĢ regresyon katsayısı, SH= Standart hata, YD 95% GA= yanlılığı düzeltilmiĢ %95 güven aralığı, 

n=183 (5,000 önyükleme örneklemi), *p< .05,  **p< .01, ***p< .001, 

Yüzeysel rol yapma düzeyi düĢük olduğu durumda doğal duyguların gösterilmesinin düzeyi örgütsel 

bağlılıkta anlamlı bir etki  (b = 0.78, p> .05) oluĢturmamaktadır. Yüzeysel rolün yüksek olduğu 

durumda doğal duygu gösterimi örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etki (b = 2.61, p<.001) meydana 

getirmektedir. Yüzeysel rol yapma düzeyi arttıkÑa doğal duygu gösteriminin örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkisi artmakta dolayısıyla yüzeysel rol yapma doğal duyguların etkisini düzenlemektedir. 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu araĢtırmada duygusal emeğin doğal duyguların gösterilmesi biÑiminde gerÑekleĢtirilmesinin 

örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bu etki üzerinde yüzeysel rol yapmanın düzenleyicilik rolü 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda doğal duyguların gösterilmesi biÑimindeki duygusal emeğin 

örgütsel bağlılığı etkilediği, ancak bu etkinin yüzeysel rol yapma tarafından düzenlendiği bulgularına 

ulaĢılmıĢtır.       

Duygusal emeğin gösterilme biÑimlerinin etkileĢiminin dikkate alınması mevcut araĢtırmada 

incelenen duygusal emeğin örgütsel bağlılıkla iliĢkisi gibi bilinen iliĢkilerini yeniden gözden 

geÑirmeye yönlendirmektedir. Zira sadece Ñoklu regresyon analizine dayanan temel bir incelemede 

doğal duyguların gösterilmesi ve örgütsel bağlılık iliĢkisi hakkında yazında belirtilen yönde bulgulara 

ulaĢılırken bu iliĢkide yüzeysel rolle etkileĢiminin incelenmesi önceki bulgulardan farklı olarak doğal 

duygusal emeğin etkisinin yüzeysel rol yapma düzeyine bağlı olduğunu göstermiĢtir. Yüzeysel rol 

yapma düzeyi düĢükken doğal duygu gösteriminde bulanmanın örgütsel bağlılıkla anlamlı bir 

iliĢkisinin olmadığı görülmüĢtür. Ancak yüzeysel rol yapma düzeyi yüksekken doğal duyguların 

gösteriminin örgütsel bağlılıkla güÑlü biÑimde iliĢkili olduğu görülmüĢtür. 

Yüzeysel rol, iÑerdiği duygusal uyumsuzluk nedeniyle duygusal emek biÑimleri iÑinde uygulanması 

en fazla duygusal kaynak yatırımı gerektiren boyuttur (Humphrey vd., 2015). ĠĢ bağlamının 

gerektirdiği duygusal yatırımın yapıldığı koĢulda doğal duyguların gösterilmesinin organizasyona 

bağlılığı artıracağı, ÑalıĢanın örgütsel beklentileri karĢılama Ñabası iÑinde olmadığı durumda 

hissedilen doğal duyguların örgütsel bağlılıkla iliĢkilendirilemeyeceği ileri sürülebilir. ĠÑten hissedilen 

doğal duygularını iĢ ortamında gösteren ÑalıĢanlarda iÑsel bir gerilimin aksine olumlu duygulanım 

oluĢmasının olumlu kiĢisel sonuÑlara neden olması (Fredrickson, 2004) beklenebilir. Ancak dikkat 

edilmesi gereken nokta doğal duyguların iĢ bağlamında beklenen duygularla örtüĢüp örtüĢmediği 

olabilir. Érgütsel bağlılık kavramının iÑerisinde ÑalıĢanın ortak örgütsel amaÑlar iÑin kiĢisel 

fedakÍrlıkta bulunabilmesi vardır (Jaworski ve Kohli, 1993). Érgütsel amaÑlara katkıda bulunabilmek 

ve iĢin gerektirdiği duygusal gösterimde bulunabilmek iÑin gerektiğinde hissetmediği duyguları 

gösterme ve bunun sonucunda duygusal uyumsuzluk yaĢama fedakÍrlığında bulunabilen ÑalıĢanların 

iĢlerinde gösterdikleri samimi duyguları örgütlerine bağlılıklarını artırabilmektedir. Diğer yandan, 

örgütsel hedeflerle ilgisi olmayan ve yüzeysel rol yapma fedakÍrlığını göstermeyen ÑalıĢanların doğal 

duyguları örgütsel beklentilerle uyuĢmayabilir ve bu durumun ÑalıĢanlarla örgütleri arasında bağlılık 

iliĢkisi oluĢmasına katkısı olmadığı ileri sürülebilir. Ayrıca, mevcut araĢtırmada ölÑülen yüzeysel rol 

yapma düzeyinin baĢka yapıları temsil edebileceği dikkate alınmalıdır (Grandey ve Gabriel, 2015). Bu 

ÑalıĢmada yüzeysel rolün olumsuz yapılardan ziyade ÑalıĢanın örgütü iÑin duygusal uyumsuzluk 
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yaĢamayı kabul etmesini, fedakÍrlıkta bulunmasını veya bu yöndeki motivasyonunu temsil 

edebileceğine değinilmiĢtir.  

Mevcut araĢtırmanın en temel sınırlılığı nedensel iliĢkinin incelenmesinde kesitsel bir araĢtırma 

yöntemi kullanılmasıdır. DeğiĢkenlerin nedensellik yönü istatistiksel bulgulardan Ñok kuramsal 

yaklaĢıma dayanmaktadır. Ayrıca katılımcı sayısının büyüklüğünün bulguların genellenebilirliğini 

sınırlayabileceği düĢünülmektedir. Sonraki araĢtırmalarda örgütsel bağlılığın alt boyutlarıyla 

ölÑüldüğü, daha büyük örneklemlerle boylamsal araĢtırmaların yapılması, duygusal emek örgütsel 

bağlılık arasındaki neden sonuÑ iliĢkilerine yönelik kavrayıĢımızı geniĢletebilir ve daha genellenebilir 

sonuÑlar sağlayabilir.                
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Özet 

Duygusal tükenme, iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkiyi değerlendirmeye ÑalıĢan bu araĢtırmada 

anket tekniği ile kamu ve özel sektörde görev yapan 212 ÑalıĢandan veri toplanmıĢtır. Veriler SPSS ve AMOS 

programları ile analiz edilmiĢtir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkileri belirlemek iÑin analizlerde; faktör analizi, 

güvenilirlilik analizi, korelÍsyon analizi ve yapısal eĢitlik modeli kullanılmıĢtır. Analizler sonucunda duygusal 

tükenmenin iĢ tatminini negatif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği; iĢ tatminin örgütsel bağlılığı pozitif yönlü ve 

anlamlı olarak etkilediği ve duygusal tükenmenin örgütsel bağlılık üzerindeki negatif yönlü etkisinde iĢ tatminin 

tam aracı etkiye sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Tükenme, ĠĢ Tatmini, Érgütsel Bağlılık 

 

THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION ON THE RELATIONSHIP 

BETWEEN EMOTIONAL EXHAUSTION AND ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT 

 

Abstract 

The purpose of this research is to assess the relationship between emotional exhaustion, job satisfaction and 

organizational commitment. Survey technique was used in the research. Data were collected from 212 employees 

working in public and private sectors. Data were also analyzed with SPSS and AMOS programs. Factor analysis, 

reliability analysis, correlation analysis and structural equality model were used in the research to determine the 

relationships between variables. The findings of the analysis showed that emotional exhaustion have a negatively 

and significantly effect on job satisfaction and job satisfaction have a positively and significantly effect on 

organizational commitment. In addition, the findings showed that job satisfaction was fully mediator in the effect 

of emotional exhaustion on organizational commitment. 

Key Words: Emotional Exhaustion, Job Satisfaction, Organizational Commitment 

 

1. GĠRĠġ 

Günümüzde insan faktörü örgütler iÑin bir maliyet unsuru olmaktan ÑıkmıĢ ve geliĢtirilmesi gereken 

bir değer olduğu anlaĢılmıĢtır. Æünkü örgütleri rakipleri karĢısında daha güÑlü konuma getirecek 

önemli faktörlerden biri ÑalıĢanlardır.  Bu nedenle örgütler nitelikli ÑalıĢanları örgüte Ñekmeye, 

ellerindeki ÑalıĢanların niteliklerini arttırmaya ve ÑalıĢanları örgütlerine bağlı hale getirmeye 

Ñabalamaktadır. Ézellikle nitelikleri yüksek ÑalıĢanların örgütsel baĢarı üzerinde yaratacağı pozitif 

etki nedeniyle örgütsel bağlılıklarının güÑlü olması örgütlerin beklentileri arasındadır. Éte yandan 

örgütsel bağlılığı yüksek ÑalıĢanların örgüt iÑin daha fazla özveride bulunduğu ve Ñaba harcadığı 

düĢünülmektedir (Porter vd., 1973: 3). Bu nedenle ÑalıĢanların örgütsel bağlılıklarını arttıracak veya 

azaltacak faktörlerin belirlenmesi önemli olarak değerlendirilebilir. Böylece ÑalıĢanların örgütsel 

bağlılıklarını istenilen seviyeye getirmek iÑin nasıl davranılması gerektiği anlaĢılabilir. Bu kapsamda 

bu araĢtırmada olumsuz bir duygu olarak değerlendirilen ve örgütsel bağlığı azaltacağı düĢünülen 

duygusal tükenmenin ve örgütsel bağlılığı arttıracağı düĢünülen iĢ tatminin örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkisi değerlendirilmeye ÑalıĢılmaktadır. Ayrıca bu araĢtırma duygusal tükenmenin örgütsel 

bağlılık üzerindeki etkisinde iĢ tatminin aracı etkisi olup olmadığını belirlemeyi amaÑlamaktadır. Bu 

değiĢkenler arasındaki iliĢkileri ikili karĢılaĢtırmalara bakarak araĢtıran araĢtırmalar yazında 

bulunmakla birlikte iĢ tatminin aracı değiĢken olarak ele alındığı bir ÑalıĢmaya yazında rastlanmadığı 

iÑin araĢtırma sonuÑlarının araĢtırmacılara ve yöneticilere önemli bir katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir.  
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2. KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE DEĞĠġKENLER ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER 

2.1. Duygusal Tükenme 

Ġlk olarak Freudenberger, tarafından ortaya atılan tükenmiĢlik kavramı (Freudenberger, 1974: 159-

160). Maslach ve Jackson‘un ÑalıĢmalarından yola Ñıkılarak Ģöyle tanımlanabilir; tükenmiĢlik, 

ÑalıĢanların iĢ ortamında karĢılaĢtıkları insanlara karĢı duyarsızlaĢmaları, duygusal yönden kendilerini 

tükenmiĢ hissetmeleri ve kiĢisel baĢarı ve yeterlilik duygularının azalmasıdır (Maslach ve Jackson, 

1981: 99-100). Bu tanıma göre tükenmiĢliğin üÑ boyutta ele alındığı görülmektedir. Bu boyutlar 

kısaca Ģöyle aÑıklanabilir. 

DuyarsızlaĢma genellikle idealizm kaybını da iÑeren, müĢterilere karĢı negatif, duygusuz ya da aĢırı 

tepkili olmayı ifade eden bir kavramdır. Genellikle duygusal tükenmeye bağlı olarak geliĢir (Maslach 

ve Goldberg, 1998: 64). 

KiĢisel baĢarı ve yeterlilik duygularının azalması, tükenmiĢliğin kendini değerlendirme boyutudur. 

KiĢinin iĢi ile ilgili yeterlilik ve verimliliğinin düĢtüğüne inanmasıdır. Bu durum kiĢinin iĢinde 

ilerleyebilme imkÍnından ve sosyal destekten yoksun olduğu düĢüncesini güÑlendirebilir. ÆalıĢanın 

müĢterilere yardımcı olma ile ilgili yeteneklerinin yetersiz olduğu düĢüncesi büyür ve kendini 

baĢarısız olarak görmesine sebep olabilir (Maslach ve Goldberg, 1998: 64). 

Duygusal tükenme ise tükenmiĢliğin stres boyutunu temsil eder (Maslach ve Goldberg, 1998: 64). 

Duygusal tükenmeyi yaĢayan ÑalıĢanlarda fiziksel ve duygusal kötüleĢme yaĢanmaktadır. Bu kavram 

ÑalıĢanın iĢinden uzaklaĢmasına neden olabilmektedir (Maslachvd., 2001: 404). Ayrıca duygusal 

tükenme tükenmiĢliğin en önemli boyutu olarak görülmektedir (Lee ve Ashforth, 1993: 3). Bu nedenle 

bu ÑalıĢmada sadece duygusal tükenme boyutu ele alınmıĢtır. 

2.2. Örgütsel Bağlılık 

Porter ve diğerlerine göre örgütsel bağlılık, bir kiĢinin belirli bir kuruluĢa olan güÑlü aideyet ve 

özdeĢleĢme duygusu olarak tanımlanabilir. Porter ve arkadaĢlarına göre örgütsel bağlılık üÑ önemli 

özelliğe sahiptir (Porter vd., 1973: 3). 

KuruluĢun hedef ve değerlerine güÑlü bir inanÑ ve kabul, 

Érgüt adına büyük Ñaba sarf etmeyi istemek, 

Érgütsel üyeliği sürdürmek iÑin kesin bir istek. 

Érgütsel bağlılık ile ilgili literatürde pek Ñok tanım mevcuttur. Bunlardan bazıları; Becker‘e göre 

(1960) bir kiĢi, birbiriyle ilgisiz menfaatlerini tutarlı bir faaliyet Ñizgisi ile iliĢkilendirdiğinde bağlılık 

ortaya Ñıkar. Hall ve diğerlerine göre (1970) örgütün ve bireyin amaÑlarını birbiriyle bütünleĢtiren 

veya uyumlu hale getiren süreÑtir. Hrebiniak ve Alutto‘ya göre (1972) zaman iÑinde bireysel Ñizgi, 

örgütsel iĢlemlerin ve değiĢikliklerin bir sonucu olarak ortaya Ñıkan yapısal bir olgudur. Wiener‘e göre 

ise örgütsel hedef ve Ñıkarlara uygun bir tarzda hareket etmeye yönelik iÑselleĢtirilmiĢ normatif 

baskıların bütünüdür (Doğan, 2013: 67). 

Érgütsel bağlılık boyutlarına bakıldığında ise alan yazında farklı boyutlar Ģeklinde ele alındığı 

görülmektedir. Bu farklı sınıflandırmalar aÑısından örgütsel bağlılığın boyutları; tutumsal bağlılık, 

davranıĢsal bağlılık, Ñoklu bağlılık, devam bağlılığı, birlik bağlılığı, kontrol bağlılığı, özdeĢleĢme 

bağlılığı, yan bahis bağlılığı ve yabanlaĢtırıcı bağlılıktır (Tutar, 2013: 264). Érgütsel bağlılık boyutları 

ile ilgili en Ñok kabul gören sınıflandırma ise Allen ve Meyer‘in ortaya koyduğu sınıflandırmadır. 

Allen ve Meyer‘e göre örgütsel bağlılık üÑ boyuttan oluĢmaktadır. Bu sınıflandırma; duygusal 

bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılıktır (Allen ve Meyer, 1990: 3). Bu boyutlar kısaca Ģöyle 

aÑıklanabilir. 

Duygusal bağlılık, iĢ görenlerin örgüte ve amaÑlarına olan bağlılığı ve kendisini kurumu ile 

özdeĢleĢtirmesidir (Allen ve Meyer, 1990: 3-4). ÆalıĢtığı örgüte duygusal olarak bağlı olanlar, örgütün 

amaÑlarını iÑselleĢtirmiĢ ve örgüte yürekten bağlıdır, örgütsel bağlılıklarının devamı konusunda 

ellerinden gelen tüm özveriyi göstermektedirler (Ketchand ve Strawser, 1998: 112). Ayrıca duygusal 

bağlılık örgütlerin gerÑekleĢmesini en Ñok istedikleri bağlılık biÑimidir (Porter vd., 1974: 604). 

Allen ve Meyer‘e göre devam bağlılığı ise, bireylerin Ñıkarlarına ve menfaatlerine bağlı olarak ortaya 

Ñıkan ve bireylerin Ñıkarları iÑin kendilerini örgütte kalma konusunda zorunlu hissettikleri bağlılık 

türüdür. BaĢka bir ifade ile ÑalıĢanın geÑmiĢ zaman iÑerisinde kurum iÑin harcadığı zaman, emek ve 

Ñabanın karĢılığında elde etmiĢ olduğu emeklilik, mevki, kıdem, ücret ve statü gibi maddi ve manevi 
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tatmin unsurlarını kurumdan ayrılması ile birlikte kaybedeceği düĢüncesiyle bağlılığını sürdürmesidir 

(ÆarıkÑı ve KüÑükeĢmen, 2017: 747). 

Normatif bağlılık ise, ÑalıĢanların örgütte kalmaya devam etmeleri aÑısından sorumluluk duygularını 

yansıtmaktadır. ÆalıĢanlar normatif bağlılık duygusu ile örgüte borÑlu olduklarını düĢündükleri iÑin 

örgütte kalmaya zorunluluk duymaktadırlar (Meyer ve Allen, 1991: 67). Conway‘e göre Normatif 

bağlılık, ahlak ve inanÑ temelinde bireylerin kurumda kalmak iÑin kuruma aidiyet duygusuyla 

bağlanmalarını ifade eder. Kurduğu iyi iliĢkiler veya edindiği eğilimler sonucunda kendisini üyesi 

olduğu kuruma karĢı borÑlu hissetmesi ve minnet duyguları iÑinde kurum iÑin birÑok fayda ve 

menfaati göz ardı ederek ÑalıĢmaya devam etme durumudur (ÆarıkÑı ve KüÑükeĢmen, 2017:747). 

2.3. ĠĢ Tatmini 

Bazı araĢtırmacılar, iĢ tatminini, bir kiĢinin iĢine yönelik olumlu duygusal tepkileri ve tutumları olarak 

görürler (Oshagbemi, 1999: 388). Dinamik bir kavram olarak kabul edilen iĢ tatmini pek Ñok 

araĢtırmacıya göre, ÑalıĢanların iĢlerine karĢı olumlu duygu ve tutumlarını ifade etmektedir ( Faragher 

vd., 2005: 106). Weiss ve Cropanzano ya göre iĢ tatmini iĢ ile ilgili unsurların zihinsel bir 

değerlendirilmesi sonucu oluĢan iĢe yönelik bir tutumdur (Alparslan, 2016: 204). 

ĠĢ tatminini etkileyen pek Ñok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler literatürde ÑeĢitli Ģekillerde 

sınıflandırılmaktadır. Temel olarak iĢ tatminini etkileyen faktörler; iĢin kendisi, iĢ koĢulları, kariyer 

olanakları, ÑalıĢma arkadaĢları, örgüt yapısı, liderlik Ģekli ve ücret politikaları olabilmektedir (Soysal 

ve Tan, 2013: 47-48). 

Miner‘e göre ĠĢgören, iĢinden ve iĢ ortamından beklentilerinin yeterince karĢılanmadığı algısına sahip 

olduğu takdirde, iĢ tatminsizliği ortaya Ñıkmaktadır. ĠĢ tatminsizliği, iĢgörenin iĢgücü verimliliğinin 

olumsuz etkilenmesine, iĢe bağlılığının azalmasına ve isteğe bağlı iĢgücü devir hızının artmasına 

neden olmaktadır (Akıncı, 2002: 3).  

 

2.4. Duygusal Tükenme ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢki 

Literatürde duygusal tükenme ve örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkiyi irdeleyen pek Ñok ÑalıĢma 

yapılmıĢtır. AraĢtırmaların bir kısmında tükenme ve bağlılık değiĢkenlerinin alt boyutları arasındaki 

iliĢki incelenmiĢ bir kısmında ise yalnızca ana değiĢkenler arasındaki iliĢki araĢtırmanın konusu 

olmuĢtur. Bu bağlamda yapılan araĢtırmalar tükenme ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır (Liu, 1996: 86; Æetin vd., 2011: 67). 

Golden, tükenmiĢliğin iĢten veya organizasyondan ayrılma niyeti yani organizasyona bağlı olmama 

durumu olduğunu öne sürmüĢ ve tükenmiĢlikle örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü bir iliĢki 

olduğunu ortaya koymuĢtur (Golden, 2006: 176-186). Demirel ve arkadaĢlarının yaptığı araĢtırmada 

ise tükenmiĢliğin boyutları ile örgütsel bağlılık boyutları arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu ve 

duygusal tükenmiĢlik ile örgütsel bağlılık arasında da negatif yönlü anlamlı bir iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir (Demirel, 2017: 456). ÆalıĢmada bu sonuÑlar göz önünde bulundurularak aĢağıdaki hipotez 

geliĢtirilmiĢtir. 

H1: Duygusal tükenme örgütsel bağlılığı negatif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

2.5. Duygusal Tükenme ile ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢki 

Duygusal tükenmenin örgütsel bağlılığı negatif yönde etkileyeceği düĢünülmektedir. Ézellikle 

duygusal tükenme yaĢayan bir kiĢinin stres, gerginlik ve kaygı duygusu artmakta bu duygulardan 

sıyrılamayan kiĢi iÑin ertesi gün iĢe gitmek Ñok zor hale gelmektedir (Êngüren, vd., 2010: 2923). Bu 

duruma bağlı olarak bireyin iĢ tatmini azalmaktadır. Alan yazında yapılan ÑalıĢmalara bakıldığında bu 

düĢünceyi destekleyen sonuÑlara ulaĢıldığı görülmektedir. Érneğin Soyer ve arkadaĢları (2009) beden 

eğitimi öğretmenleri üzerine yaptığı araĢtırmada duygusal tükenme düzeyleri ile iĢ tatmini arasında 

negatif yönlü bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢlerdir. Benzer Ģekilde Baeriswyl ve arkadaĢları (2016) 

havaalanı güvenlik görevlileri üzerinde yapmıĢ oldukları araĢtırmada duygusal tükenmenin iĢ 

tatminini negatif yönde ve anlamlı olarak etkilediğini belirlemiĢlerdir. Bu aÑıklamalara ve bulgulara 

göre aĢağıdaki hipotez geliĢtirilmiĢtir. 

H2: Duygusal tükenme iĢ tatminini negatif yönlü ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

2.6. ĠĢ Tatmini ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢki 

Érgütlerde ÑalıĢanların iĢ tatminleri yüksek olduğunda örgütsel bağlılıklarının da yüksek olacağı 

düĢünülmektedir. Æünkü iĢinden memnun olan bir kiĢinin iĢinden ayrılmak istemesi ve baĢka bir 
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örgüte geÑmesi ÑalıĢan iÑin risk oluĢturacaktır. Érgütten ayrıldığında bu örgütte bulduğu iĢ tatminini 

baĢka bir örgütte bulacağı Ģüphelidir. Ayrıca iĢgören ÑalıĢtığı örgütte iĢinden tatmin olduğu iÑin örgüte 

duygusal anlamda da kendisini bağlı hissedecektir. Literatürde bu görüĢü destekleyen ÑalıĢmalar 

bulunmaktadır. Érneğin Ġsmail ve Razak (2016) Malezya‘da yangın ve kurtarma teĢkilatında 

gerÑekleĢtirdikleri araĢtırmada iĢ tatminin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye 

sahip olduğunu belirlemiĢler ve iĢ tatminin alt boyutlarının da (iÑsel ve dıĢsal tatmin) örgütsel bağlılık 

üzerinde aynı etkiye sahip olduklarını tespit etmiĢlerdir. Yazında benzer sonuca ulaĢan birÑok ÑalıĢma 

bulunmakta ve ÑalıĢmaların neredeyse hepsinde iĢ tatmini ile örgütsel bağlılık arasında aynı yönlü ve 

anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir (Glisson ve Durick, 1988; Porter vd., 1974; Shore ve 

Martin, 1989: 635). Bu ÑalıĢmalara bağlı olarak ÑalıĢanların iĢ tatmini arttığında örgütsel bağlılığının 

da artacağı ve iĢ tatmininin örgütsel bağlılığın bir öncülü olduğu söylenebilir (Testa, 2001: 233). Bu 

aÑıklamalara göre aĢağıdaki hipotez geliĢtirilmiĢtir. 

H3: ĠĢ tatmini örgütsel bağlılığı pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

 

2.7. Duygusal Tükenme, ĠĢ Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢki 

Literatürde duygusal tükenme, örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini değiĢkenlerinin ikili iliĢkileri araĢtırıldığı 

görülürken, duygusal tükenme ve örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkide iĢ tatmininin aracı değiĢken 

olarak araĢtırıldığı bir ÑalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Ancak bu değiĢkenler arasındaki aracı etkinin 

literatürdeki ikili iliĢkilerden yola Ñıkılarak görülebileceği düĢünülmektedir. Ayrıca iĢ tatmininin 

baĢka değiĢkenler arasında aracı değiĢken olarak ÑalıĢılması ve anlamlı sonuÑlara ulaĢılması bu 

düĢünceyi güÑlendirmektedir. Érneğin Mengenci‘nin 2015 yılında yaptığı ÑalıĢmada iĢ tatmini 

değiĢkeni aracı değiĢken olarak ele alınmıĢ ve iĢ tatminin duygusal tükenme ile aracı etkisi olduğu 

ortaya konmuĢtur (Mengenci, 2015: 134). Bu aÑıklamalara bağlı olarak aĢağıdaki hipotez 

oluĢturulmuĢtur. 

H4: Duygusal tükenmenin örgütsel bağlılık üzerinde negatif yönlü etkisinde iĢ tatmini aracı rol 

üstlenmektedir. 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiler ve bu iliĢkilere bağlı geliĢtirilen hipotezler doğrultusunda aĢağıdaki 

araĢtırma modeli oluĢturulmuĢtur: 

ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

 

 

3. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

3.1. ÇalıĢmanın Amacı, Örneklemi ve Ölçekler 

Duygusal tükenmenin ÑalıĢanların örgütsel bağlılıkları ve iĢ tatminleri üzerindeki etkisini belirlemek; 

ayrıca duygusal tükenme ve örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkide iĢ tatminin aracı etkiye sahip olup 

olmayacağını tespit etmek bu araĢtırmanın temel amacıdır. Bu amaÑ doğrultusunda kamuda ÑalıĢan ve 

özel sektörde imalat ve hizmet iĢletmelerinde ÑalıĢan iĢgörenlerden veri toplanmıĢtır. Veri toplamak 

iÑin anket kullanılmıĢtır. Anketler internet ortamında hazırlanmıĢ ve 400 ÑalıĢana internet üzerinden 

ulaĢtırılmıĢtır. Gönderilen anketlerden 217 tanesi ÑalıĢanlar tarafından doldurulmuĢtur. Ancak bazı 

anketler eksik doldurulduğu iÑin değerlendirilme dıĢı bırakılmıĢ ve 212 anket araĢtırmada 

kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılan ÑalıĢanların demografik dağılımına bakıldığında katılımcıların Ñoğunluğunu 

%63,1 ile erkeklerin oluĢturduğu belirlenmiĢtir. YaĢ dağılımına bakıldığında 20 ile 30 yaĢ arasındaki 

katılımcılar %46,7 ile Ñoğunluğu oluĢturmakta onu %37,4 oranıyla 30 ile 40 yaĢ arasındaki ÑalıĢanlar 

takip etmektedir. Eğitim durumları aÑısından ise %37,9 ile lisans mezunları Ñoğunluğu 

oluĢturmaktadır. Medeni durumda ise evli ÑalıĢanlar %55,1‘lik orana sahiptirler. AraĢtırmaya katılan 

ÑalıĢanların iĢ yaĢamında bulunduğu sürelere bakıldığında katılımcıların %41,7‘si 1 ile 5 yıl arasında 

bir süredir ÑalıĢma hayatında olduklarını belirtmiĢlerdir. Son olarak katılımcıların Ñoğunluğunu %45,5 

ile hizmet iĢletmelerinde ÑalıĢanlar oluĢtururken onu %39,7 ile kamu ÑalıĢanları izlemekte; imalat 

(sanayi) iĢletmelerinde ÑalıĢanlar ise 14,8 ile en düĢük oranı oluĢturmaktadır. 

Duygusal 

Tükenme 

ĠĢ Tatmini Érgütsel Bağlılık 
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Demografik dağılımlara iliĢkin aÑıklamalardan sonra araĢtırmada kullanılan ölÑeklere iliĢkin Ģunlar 

belirtilebilir. Duygusal tükenmeyi ölÑmek iÑin Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliĢtirilen 

tükenmiĢlik ölÑeğinden yararlanılmıĢ ve duygusal tükenmeye ait 9 ifade kullanılmıĢtır. ÉlÑek daha 

önce TürkÑe ÑalıĢmalarda geÑerliliği ve güvenilirliliği kabul edilmiĢ bir ölÑek olduğu iÑin seÑilmiĢtir. 

Érneğin Êngüren ve arkadaĢları (2010) yapmıĢ oldukları bir ÑalıĢmada duygusal tükenme ifadelerinin 

cronbach alpha güvenilirlik değerini 0,856 olarak tespit etmiĢlerdir. Êngüren ve arkadaĢlarının ulaĢtığı 

bu sonuÑ ölÑeğin TürkÑe aÑısından güvenilir olduğunu göstermektedir. ĠĢ tatminini ölÑmek iÑin ise 

Brayfield ve Rothe tarafından geliĢtirilen ve 5 ifadeden oluĢan TürkÑe Ģekli kullanılmıĢtır (Keser, 

2005). ÉlÑeğin TürkÑe geÑerliliği ve güvenilirliği daha önce baĢka ÑalıĢmalarda belirlendiği iÑin bu 

ölÑek tercih edilmiĢtir. Érneğin Keser (2005) yapmıĢ olduğu araĢtırmada ölÑeğin cronbach alpha 

güvenilirlik değerini 0,755 olarak belirlemiĢtir. Keser‘in ulaĢtığı bu bulgu ölÑeğin güvenilir olduğuna 

iĢaret etmektedir. Érgütsel bağlılığı ölÑmek iÑin ise Mowday, Steers ve Porter (1979) tarafından 

geliĢtirilen örgütsel bağlılık ölÑeğinin 9 soruluk kısa Ģekli kullanılmıĢtır. ÉlÑek örgütsel bağlılığı tek 

boyut altında ölÑmektedir. Érgütsel bağlılık ölÑeği diğer ölÑekler gibi daha önce TürkÑe geÑerliliği ve 

güvenilirliği belirlenmiĢ bir ölÑektir. Érneğin Ceylan ve arkadaĢları (2005) öğretim elemanları 

üzerinde yapmıĢ oldukları araĢtırmada örgütsel bağlılık ölÑeğinin cronbach alpha güvenilirlik değerini 

0,900 olarak tespit etmiĢlerdir. Bu bulgu örgütsel bağlılık ölÑeğinin diğer ölÑekler gibi TürkÑe 

aÑısından güvenilir bir yapıda olduğunu ifade etmektedir.   

3.2. Bulgular 

AraĢtırmada öncelikli olarak verilerin normal dağılım gösterip göstermediği SPSS programı 

aracılığıyla belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda verilerin basıklık, Ñarpıklık değerlerine bakılmıĢ 

ve değerlerin -1 ile +1 arasında yer alması nedeniyle verilerin normal dağılıma uygun olduğu kabul 

edilmiĢtir (Leech, Barrett ve Morgan, 2005: 28). Bu sonuca bağlı olarak analizlerde parametrik 

testlerin uygulanabileceğine karar verilmiĢtir. 

Daha sonra cronbach alpha değerlerine bakılarak ölÑeklerin güvenilirlikleri belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

Analizlere göre duygusal tükenme ölÑeğinin cronbach alfa değeri 0,926 olarak, iĢ tatmini ölÑeğinin 

cronbach alfa değeri 0,855 olarak ve örgütsel bağlılık ölÑeğinin cronbach alfa değeri 0,938 olarak 

belirlenmiĢtir. Bu bulgulara bağlı olarak araĢtırmada kullanılan ölÑeklerin güvenilir olduğu 

söylenebilir. 

ÉlÑeklerin güvenilir yapıda olduğu tespit edildikten sonra ölÑeklerin yapı geÑerliliğini belirlemek iÑin 

aÑımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden yararlanılmıĢtır. AÑımlayıcı faktör analizleri 

sonuÑlarına göre ölÑeklerin tek boyut altında toplandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuÑla birlikte 

duygusal tükenme ölÑeğinin KMO değerinin ,914 olduğu ve küresellik testi sonucunun ,000 olduğu 

tespit edilmiĢtir. ÉlÑek maddelerinin ise toplam varyansın %63,23‘ünü aÑıkladığı ve ,608 ile ,873 

arasında değiĢen değerler aldığı belirlenmiĢtir. ĠĢ tatmini ölÑeğinin ise KMO değerinin ,846, küresellik 

testi sonucunun ,000 olduğu ve ölÑek maddelerinin ,718 ile ,865 arasında değiĢen değerler aldığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca maddelerin toplam varyansın %63,38‘ini aÑıkladığı tespit edilmiĢtir. 

Érgütsel bağlılık ölÑeğinin ise KMO değerinin ,920 olduğu ve küresellik testi sonucunun ,000 olduğu 

tespit edilmiĢtir. ÉlÑek maddelerinin ise toplam varyansın %67,10‘unu aÑıkladığı ve ,733 ile ,883 

arasında değiĢen değerler aldığı saptanmıĢtır. 

ÉlÑeklerin yapısı aÑımlayıcı faktör analizi ile tespit edildikten sonra doğrulayıcı faktör analizi ile 

ölÑeklerin yapı geÑerliliği teyit edilmeye ÑalıĢılmıĢtır. Duygusal tükenme ölÑeğinin doğrulayıcı faktör 

analizine bakıldığında madde faktör yüklerinin gerekli ölÑütleri (>,50) sağladığı görülmüĢtür. Ancak 

duygusal tükenme ölÑeğinin uyum değerlerine bakıldığında RMSEA değerinin referans değerinden 

saptığı belirlenmiĢtir. Bu sonuÑla birlikte DT1 ile DT9, DT4 ile DT8 ve DT5 ile DT6 maddeleri 

arasında modifikasyon yapılırsa RMSEA uyum değerinin gerekli ölÑütleri sağlayacağı görüldüğü iÑin 

bu maddeler arasında modifikasyon uygulanmıĢ ve duygusal tükenme ölÑeğinin yapı geÑerliliği kabul 

edilmiĢtir. Duygusal tükenme ölÑeğinin kestirim sonuÑları modifikasyonlu hali ile Ģekil 2‘de 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 2. Duygusal Tükenme ÉlÑeğine ĠliĢkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

ĠĢ tatmini ölÑeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuÑlarına bakıldığında ise madde faktör yüklerinin 

gerekli ölÑütleri (>,50) sağladığı ve uyum değerlerinin referans değerleri aÑısından iyi uyum 

gösterdiği belirlenmiĢtir. Bu sonuÑlara bağlı olarak iĢ tatmini ölÑeğinin de yapı geÑerliliği kabul 

edilmiĢtir. Ayrıca ölÑeğin kestirim sonuÑları ġekil 3‘de verilmiĢtir. 

ġekil 3. ĠĢ Tatmini ÉlÑeğine ĠliĢkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

Son olarak örgütsel bağlılık ölÑeğinin doğrulayıcı faktör analizine bakıldığında ise diğer ölÑeklere 

benzer Ģekilde madde faktör yüklerinin gerekli ölÑütleri (>,50) sağladığı görülmüĢtür. Éte yandan 

ölÑeğin uyum değerlerinde RMSEA değerinin referans değerinden yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu 

sonuca bağlı olarak OB1 ile OB8, OB3 ile OB5 ve OB4 ile OB9 maddeleri arasında modifikasyon 

yapılmıĢ ve RMSEA değerinin iyi uyum değerine ulaĢtığı tespit edilmiĢtir. Böylece örgütsel bağlılık 

ölÑeğinin de yapı geÑerliliği kabul edilmiĢtir. Érgütsel bağlılık ölÑeğinin kestirim sonuÑları ise 

modifikasyonlu hali ile ġekil 4‘de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 4. Érgütsel Bağlılık ÉlÑeğine ĠliĢkin Doğrulayıcı Faktör Analizi  

 

ÉlÑeklerin kestirim sonuÑları verildikten sonra ölÑeklerin doğrulayıcı faktör analizlerine ait uyum 

değerleri Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. ÉlÑeklere ĠliĢkin Uyum Ġndeksi SonuÑları 

DeğiĢkenler  CMIN/DF 

(0< χ2/sd ≤ 5) 

RMR 

(≤,10) 

CFI 

(≥,90) 

IFI 

(≥,90) 

TLI 

(≥,90) 

RMSEA 

(<,05-≤,08) 

Duygusal Tükenme 2,911 ,073 ,964 ,964 ,946 ,080 

ĠĢ Tatmini 2,235 ,045 ,986 ,986 ,972 ,077 

Érgütsel Bağlılık 2,142 ,046 ,981 ,981 ,971 ,074 

Bu bulgulardan sonra araĢtırmada değiĢkenler arasındaki iliĢkinin gücü ve yönü korelasyon analiziyle 

test edilmiĢ ve bulgular Tablo 2‘de sunulmuĢtur. Ayrıca tabloda değiĢkenlere iliĢkin ortalamalar ve 

standart sapmalar da verilmiĢtir. 

Tablo 2. DeğiĢkenlere ĠliĢkin Ortalamalar ve KorelÍsyon Analizi SonuÑları 

Faktörler 
X  

SS 1 2 3 

1-Duygusal Tükenme 2,685 1,138 1   

2-ĠĢ Tatmini 3,710 1,016 -,695** 1  

3-Érgütsel Bağlılık 3,428 1,143 -,568** ,676** 1 

Tablo 2‘ye bakıldığında duygusal tükenme ile iĢ tatmini arasında -,695 düzeyinde ters yönlü ve 

anlamlı bir iliĢki olduğu görülürken aynı Ģekilde duygusal tükenme ile örgütsel bağlılık arasında da -

,568 düzeyinde ters yönlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu tablodan izlenmektedir. Ayrıca iĢ tatmini ve 

örgütsel bağlılık arasında ise aynı yönlü ve ,676 düzeyinde anlamlı bir iliĢki olduğu tablodan 

görülmektedir. Bu bulgular ile değiĢkenler arasındaki iliĢkinin yönünü ve gücünü belirledikten sonra 

hipotezleri test etmek iÑin AMOS programı ile yapısal eĢitlik modeli oluĢturulmuĢ ve değiĢkenler 

arsındaki neden-sonuÑ iliĢkileri ve aracılık iliĢkisi belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. Yapısal eĢitlik 

modellemesi analizi yapılmadan önce değiĢkenler arasında Ñoklu doğrusal bağlantı sorunu bulunup 

bulunmadığı değiĢkenlerin VIF (varyans büyütme Ñapı) ve tolerans değerleri (değiĢkenlerce 

aÑıklanamayan varyans oranı) ile belirlenmiĢtir. DeğiĢkenlerin VIF değerinin 10‘un altında, tolerans 

değerinin ise 0,10‘un üstünde olması nedeniyle değiĢkenler arasında Ñoklu doğrusal bağlantı sorunu 

olmadığı kabul edilmiĢtir. Böylece yapısal eĢitlik modellemesi yapılabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Bu sonuca bağlı olarak yapısal eĢitlik modeli analizi gerÑekleĢtirilmiĢ ve modele ait kestirim sonuÑları 

ġekil 5‘de sunulmuĢtur. 
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  ġekil 5. Yapısal EĢitlik Modelinin Kestirim SonuÑları 

Modelin 

kestirim sonuÑları model üzerinde verildikten sonra araĢtırmada ele alınan modelin uyum iyiliği 

değerlerine bakılmıĢ ve bulgular Tablo 3‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3. Modelin Uyum Değerleri 

Ġndeksler Referans Değeri Ölçüm Modeli 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,866 

RMR ≤ 0,1 ,093 

CFI ≥ 0,90 ,946 

IFI ≥ 0,90 ,946 

TLI ≥ 0,90 ,938 

RMSEA ≤ 0,08 ,064 

Tablo 3‘e bakıldığında modelin uyum iyiliği değerlerinin gerekli ölÑütleri sağladığı anlaĢılmaktadır. 

Dolayısıyla da modelin kabul edilebilir olduğu belirtilebilir. Modelin uyum iyiliği belirlendikten sonra 

ise değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin kestirim sonuÑları ve anlamlılık düzeyleri incelenmiĢ ve bulgular 

Tablo 4‘de verilmiĢtir. 

 

 

 

Tablo 4. Modelin Kestirim SonuÑları ve Anlamlılık Değerleri 

Hipotez Yordanan 

DeğiĢken 

 Yordayan DeğiĢken Standardize 

R. Y. 

P 

H1 Érgütsel Bağlılık <---- Duygusal Tükenme -,104 ,368 

H2 ĠĢ Tatmini <---- Duygusal Tükenme -,777 ,003 

H3 Érgütsel Bağlılık <---- ĠĢ Tatmini  ,677 ,003 

Tablo 4‘de duygusal tükenmenin iĢ tatminini negatif yönde (-,777) ve anlamlı (p=,000) olarak 

etkilediği ancak örgütsel bağlılık üzerindeki negatif yönlü etkisinin (-,104) anlamlı olmadığı (p=,368) 

görülmektedir. Bununla birlikte iĢ tatminin örgütsel bağlılık üzerinde aynı yönlü  (,677) ve anlamlı 

etkiye sahip olduğu tablodan izlenmektedir. Bu sonuÑlara bağlı olarak H2 ve H3 hipotezi kabul edilmiĢ 

H1 hipotezi ise reddedilmiĢtir. Daha sonra değiĢkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkileri gösteren 

matris incelenmiĢ ve bulgular Tablo 5‘de sunulmuĢtur. 
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Tablo 5. DeğiĢkenlerin Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkileri 

DeğiĢkenler Etkiler Duygusal 

Tükenme 

ĠĢ  

Tatmini 

ĠĢ Tatmini Doğrudan -,777 ,000 

Dolaylı  ,000 ,000 

Toplam -,777 ,000 

Örgütsel 

Bağlılık 

Doğrudan -,104 ,677 

Dolaylı -,526 ,000 

Toplam -,630 ,677 

Tablo 5‘e bakıldığında duygusal tükenmenin örgütsel bağlılık üzerindeki doğrudan etkisinin -,104 

düzeyinde olduğu, dolaylı etkisinin ise -,526 düzeyinde olduğu görülmektedir. Tablo 4‘e bakıldığında 

ise duygusal tükenmenin örgütsel bağılık üzerindeki doğrudan etkisinin anlamlı olmadığı 

anlaĢılmaktadır. Bu sonuca bağlı olarak aracılık iliĢkisini belirlemek iÑin iĢ tatmini modelden 

ÑıkarılmıĢ ve duygusal tükenmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi aracısız olarak incelenmiĢtir. ĠĢ 

tatminin Ñıkarıldığı model standardize edilmiĢ kestirim sonucu ile ġekil 6‘da gösterilmiĢtir. 

ġekil 6. Duygusal Tükenme ile Érgütsel Bağlılık ĠliĢkisi Modeli 

Aracısız 

model Ģekil üzerinde değerlendirildikten sonra uyum iyiliği değerleri aÑısından da incelenmiĢ ve 

modelin gerekli ölÑütleri sağladığı saptanmıĢtır. Aracısız modelin uyum iyiliği değerleri ise Tablo 

6‘da sunulmuĢtur.  

Tablo 6. Aracısız Modelin Uyum Değerleri 

Ġndeksler Referans Değeri Ölçüm Modeli 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  2,002 

RMR ≤ 0,1 ,091 

CFI ≥ 0,90 ,955 

IFI ≥ 0,90 ,955 

TLI ≥ 0,90 ,946 

RMSEA ≤ 0,08 ,069 

Aracısız modelin uyum değerleri incelendikten sonra standardize regresyon yükleri ve anlamlılık 

değerlerine bakılmıĢ ve bulgular Tablo 7‘de verilmiĢtir. 

Tablo 7. Aracısız Modelin Kestirim SonuÑları ve Anlamlılık Değerleri 

Yordanan 

DeğiĢken 

 Yordayan DeğiĢken Standardize 

R. Y. 

P 

Érgütsel Bağlılık <---- Duygusal Tükenme  -,629 ,000 

Tablo 7 incelendiğinde duygusal tükenmenin örgütsel bağlılığı negatif yönde (-,629) ve anlamlı olarak 

(p=,000) etkilediği görülmektedir. ĠĢ tatminin aracı değiĢken olduğu modelde ise duygusal 

tükenmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi anlamsız olarak belirlenmiĢti. Bu bulgulara ve Tablo 

5‘deki sonuÑlara bağlı olarak duygusal tükenmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde iĢ tatmininin 
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tam aracılık rolü üstlendiği baĢka bir ifade ile duygusal tükenmenin örgütsel bağlılık üzerindeki 

etkisinin iĢ tatmini üzerinden olduğu söylenebilir. Bu sonuca göre H4 hipotezinin kabul edilmiĢtir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Kamu ve özel sektör ÑalıĢanları üzerinde gerÑekleĢtirilen ve duygusal tükenmenin örgütsel bağlılığa 

etkisinde iĢ tatminin aracı etkisini belirlemeye ÑalıĢan bu araĢtırma sonucunda duygusal tükenmenin iĢ 

tatmini üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; iĢ tatminin ise örgütsel bağlılık 

üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuÑla birlikte hem duygusal 

tükenme hem iĢ tatmini hem de örgütsel bağlılığın olduğu bir modelde duygusal tükenmenin örgütsel 

bağlılık üzerindeki etkisi anlamsız bulunmuĢtur. ĠĢ tatminin Ñıkarıldığı ve duygusal tükenme ve 

örgütsel bağlılığın ikili doğrudan iliĢkisine bakıldığında ise duygusal tükenme ile örgütsel bağlılık 

arasında negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu bulgular ıĢığında ise 

duygusal tükenmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin iĢ tatmini değiĢkenin olduğu modelde tam 

aracılık ile olduğu söylenebilir. BaĢka bir ifade ile duygusal tükenmenin örgütsel bağlılık üzerindeki 

etkisi iĢ tatmini üzerinden olmaktadır. Bu bulgulara göre ÑalıĢanlarının örgütsel bağlılıklarını 

arttırmak isteyen örgütlerin ÑalıĢanlarının duygusal tükenme duygularını azaltacak ve iĢ tatminlerini 

arttıracak faaliyetlerde daha fazla bulunması gerektiği ifade edilebilir. Æünkü örgütsel bağlılıkları 

yüksek ÑalıĢanların örgüt iÑin daha fazla özveride bulunacağı ve tüm potansiyellerini iĢlerine 

aktaracağı aÑıktır. Bu nedenle ÑalıĢanlarının örgütsel bağlılıklarını arttıracak davranıĢları örgütlerin 

daha fazla sergilemesi yararlarına olacaktır. Bu aÑıklamalar dıĢında bu ÑalıĢma yazında bir ilk olarak 

değerlendirilebilir. Æünkü duygusal tükenme, iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık değiĢkenleri yazında Ñok 

ÑalıĢılan kavramlar olmasına rağmen duygusal tükenme ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢki de iĢ 

tatminin aracı değiĢken olarak değerlendirildiği bir ÑalıĢmaya yazında rastlanmamıĢtır. Bu nedenle 

ulaĢtığımız bu bulgular yazın iÑin önemli olarak görülebilir. 

Bu aÑıklamaların dıĢında araĢtırmanın bazı kısıtları olduğu söylenebilir. Éncelikli olarak araĢtırma 

ÑalıĢanların anketin yapıldığı dönemdeki düĢünceleri ile sınırlıdır. Ayrıca örgütsel bağılığı etkileyecek 

daha birÑok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle ÑalıĢmanın yalnızca üÑ değiĢken arasındaki iliĢkiye 

odaklanması bir kısıt olarak değerlendirilebilir. Bu kısıtlara bağlı olarak araĢtırmacılara bu modele 

örgütsel güven, örgütte hÍkim olan liderlik tarzı veya yönetim biÑimi, ÑalıĢanların kiĢilik özellikleri 

gibi değiĢkenleri ekleyerek ve farklı örneklemler üzerinde bu iliĢkileri değerlendirmeleri önerilebilir.   
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ÖZET 

ÆalıĢanların yalnızlığı yeni bir kavram olmamakla birlikte araĢtırmacılar tarafından bugüne 

kadar Ñok az ilgi görmüĢtür. ÆalıĢanların yalnızlığının yaĢam kaliteleri ve örgütsel 

faaliyetleri üzerindeki etkileri Ñok az inceleme alanı bulmuĢtur. Bu ÑalıĢmada, ÑalıĢanların 

algıladıkları yalnızlık ile örgütsel bağlılıkları arasındaki iliĢkide iĢ stresinin düzenleyici 

rolünün belirlenmesi amaÑlanmaktadır. ÆalıĢmanın evrenini Erciyes Êniversitesi Rektörlük 

Biriminde görev yapan idari personel (621) oluĢturmaktadır. ÆalıĢma 255 idari personelin 

katılımı ile gerÑekleĢmiĢtir. ÆalıĢmada nicel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢ, veri toplama 

aracı olarak anket kullanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık Algısı, Érgütsel Bağlılık, ĠĢ Stresi. 

Keywords: Loneliness, Organizational Commitment, Job Stress 

GĠRĠġ 

Günümüz koĢullarında rekabet edebilmek ve rekabette önde olabilmek her ne kadar örgüt iÑi 

etkin iletiĢimi ve etkileĢimi gerektirse de son yıllarda örgüt ÑalıĢanları giderek kendini sosyal 

bakımdan soyutlamaktadır. ÆalıĢanların gerek sosyal yaĢantılarında gerekse iĢ ortamında 

kendilerini Ñevrelerinden soyutlamalarının nedenleri olarak bir takım psikolojik veya 

örgütsel problemler gösterilmektedir. Bu sebeple örgüt iÑinde istenmeyen bir olgu olarak 

karĢımıza Ñıkan bu durumu yönetebilmek iÑin, ÑalıĢan bireylerin kendilerini yalnız 

hissetmelerinin altında yatan örgütsel faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Yalnızlık 

algısı, kiĢinin kendisini Ñevresinden izole etmesi, kiĢilerarası iliĢkilerini sınırlandırarak 

sosyal etkileĢiminin zayıflaması sonucu yaĢadığı durum (Yılmaz ve Altınok, 2009:455) 

olarak tanımlanmaktadır. Yalnızlığın etkilerinin bireyin sadece özel yaĢamını değil, aynı 

zamanda iĢ yaĢamını da etkileyeceği kaÑınılmaz bir gerÑeklik olarak düĢünülmektedir. ĠĢ 

yerinde huzurun sağlanması ve güvenli bir iĢ ortamının oluĢturulması, birey aÑısından kritik 

bir faktör biÑiminde değerlendirilmektedir. Bu noktada yaĢanan olumsuzluklar sonucu ortaya 

Ñıkan bir duygu olan yalnızlığın önlenmesi oldukÑa önemlidir ve önlenemediği takdirde 

ÑalıĢanlar üzerinde birÑok olumsuz etkiye yol aÑabilmektedir. Yalnızlığın önlenememesi 

bireyin verimini etkilemekte, iĢ yerindeki huzuru azaltmakta ve kendisini güvende 

hissetmesine engel olabilmektedir (Kaplan, 2011, s.34). Yalnızlık algısının örgütteki 

sonuÑları arasında ÑalıĢanın örgütüne karĢı olan bağlılığının azalması da yer almaktadır 

(Ertosun ve Erdil, 2012: 470). Érgüt iÑerisinde kendini yalnız hisseden ÑalıĢanın, örgüt hedef 

ve değerlerini benimseme, örgütün bir parÑası olmak iÑin Ñaba gösterme ve iĢgörenin 

kendisini güÑlü bir aile üyesi gibi hissetmesi olarak ifade edilen örgütsel bağlılığı da (HoĢ ve 

Oksay, 2015: 4) olumsuz etkilenmektedir.  

ĠĢ yaĢamında yalnızlığın ÑalıĢanlara olan bir baĢka olumsuz etkisi de iĢyerlerinde strese yol 

aÑmasıdır. ÆalıĢanların örgütsel ortamda maruz kaldıkları etkileĢim neticesinde gösterdikleri 

tepki (Æetinel ve Ézen Kutanis, 2016:171) olarak tanımlanan iĢ stresi yalnızlıkla da 

iliĢkilendirilmektedir. ĠĢ yerinde yalnızlık yaĢayan bireylerin iĢ stres düzeylerinin yüksek 

olduğu ön görülmektedir. Böyle bir durumda stres altında olan ÑalıĢanın, verimliliği önemli 

ölÑüde azalmaktadır. Bu nedenle ÑalıĢan agresif, iÑe kapanık, benlik olgusu düĢük, kendine 

güvensiz bir profil sergilemeye baĢlamaktadır. Bu yapı, ÑalıĢanın hem iĢ arkadaĢlarıyla olan 
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iliĢkilerinin kötüleĢmesine neden olmakta, hem de bunun sonucu olarak yalnızlığının daha da 

derinleĢmesine yol aÑabilmektedir (Keser ve Karaduman, 2014: 181).  

Literatürde stres ve örgütsel bağlılık konusunda birbirleriyle rekabet eden iki görüĢ 

bulunmaktadır: Birinci görüĢe göre, örgütsel bağlılık düzeyleri yüksek olan ÑalıĢanlar, 

örgütsel bağlılık düzeyleri düĢük olan ÑalıĢanlara göre stresin etkisini daha fazla 

hissetmektedirler. Ġkinci görüĢe göre ise, bağlılık, bireyleri, stresin olumsuz etkilerinden 

korumaktadır (Leong, Furnham ve Cooper,1996: 1360; Uzun ve Yiğit, 2011: 184). Yukarıda 

anlatılanlardan hareketle iĢ stresi, yalnızlık algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki iliĢki 

araĢtırma konusu olarak belirlenmiĢtir. ÆalıĢmanın amacı yalnızlık algısı ve örgütsel bağlılık 

iliĢkisinde iĢ stresinin düzenleyici rolü olup olmadığının tespit edilmesidir. BaĢka bir 

ifadeyle ÑalıĢanın algıladığı örgütsel yalnızlığın artması sonucu örgüte olan bağlılığının 

azalacağı, aynı zamanda iĢinden duyduğu stresin bu iliĢkiyi etkileyeceği düĢünülmektedir. 

AĢağıda kısaca kavramsal ÑerÑeve iÑerisinde örgütsel yalnızlık, bağlılık ve iĢ stresi 

kavramları ve aralarındaki iliĢkiler aÑıklanacaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Örgütsel Yalnızlık 

Sosyal bir varlık olan insan, yaĢamında diğer kiĢilerle iliĢki kurmak ve onlarla etkileĢim 

iÑinde olmak istemektedir. Æağımızda yaĢanan hızlı nüfus artıĢının aksine insanların sosyal 

ortamda ve aynı zamanda iĢ yerinde giderek yalnızlaĢmakta olduğu söylenebilir. Yalnızlık, 

kiĢinin kendisini Ñevresinden izole etmesi, kiĢilerarası iliĢkilerini sınırlandırarak sosyal 

etkileĢiminin zayıflaması sonucu yaĢadığı durum olarak ifade edilmektedir (Yılmaz ve 

Altınok, 2009:455). 

 Bir gruptan dıĢlanma, kiĢinin baĢkaları tarafından sevilmediği hissine kapılması, kiĢinin bir 

iliĢki kurup devam ettirecek yeterlilikte olmaması gibi duygular ve düĢüncelerin temel 

olduğu yalnızlık (Peplau ve Perlman, 1984: 15) kavramı, yazında derin yalnızlık, sosyal 

durum yalnızlığı, duygusal yalnızlık, gizli yalnızlık ve triad yalnızlık olmak üzere beĢ 

boyutla ifade edilmektedir (YalÑın, 2015:41). Derin yalnızlık; insanların Ñevresiyle olan 

etkileĢim ve iletiĢiminin tamamen kesildiği, depresyon ile birlikte seyreden bir durum olarak 

tanımlanmaktadır. Sosyal durum yalnızlığı ise bireyin kendini, ait olduğu Ñevre iÑinde yalnız 

hissetmeye baĢlamasıyla oluĢan durumu ifade etmektedir. Duygusal yalnızlık, kiĢinin iÑsel 

beklentilerini karĢılayamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Gizli yalnızlık ise kiĢinin 

yaĢadığı yoğun üzüntülerden sonra ortaya Ñıkan fakat dıĢarıdan bakıldığında belli olmayan 

yalnızlık türünü anlatmaktadır. Son yalnızlık türü olan triad yalnızlık ise, depresyon ve 

korkunun aynı anda kendini gösterdiği yalnızlık türü olarak literatürde yer almaktadır 

(YalÑın, 2015: 41-45). 

Weiss (1973) yalnızlığın duygusal yalnızlık ve sosyal yalnızlık olarak gerÑekleĢtiğini ifade 

etmektedir. Duygusal yalnızlık, bireyin baĢka kiĢilerle yakın bir bağının olmayıĢının 

neticesinde hissettiği kaygı ve boĢluk duygusu olarak ifade edilirken; sosyal yalnızlık ise 

sosyal iliĢkileri iÑine alan sosyal ağın var olmaması sebebiyle görülen depresyon ve sıkıntı 

durumu olarak ifade edilmektedir (Aykan, 2014:415). 

Yazında algılanan yalnızlığın nedenleri ―kötümserlik, reddedilmekten korkma, Ñaba 

göstermeme, Ģansızlık, bilgisizlik, utangaÑlık, fiziksel Ñekiciliği olmama, diğer gruplar/ 

iliĢkiler, diğerlerinin korkuları, kiĢisel olmayan durumlar, fırsat yoksunluğu, diğerlerinin 

isteksizliği, antipatik kiĢilik yapısı olmak üzere 13 madde halinde sıralanmaktadır (Weeks 

vd., 1980: 1239). 

Örgütsel Bağlılık 

Whyte (1965),  tarafından ilk defa ele alınan örgütsel bağlılık Porter, Mowday ve Steers 

(1974) ve Allen ve Meyer (1990) gibi araĢtırmacılar tarafından da incelenmiĢtir (Kanoğlu, 

2015: 6). Érgütsel bağlılık; ÑalıĢanların örgütleriyle olan iliĢkilerini belirleyen (Guatam vd., 

2005:5), ÑalıĢanların amaÑlarıyla örgütün amaÑlarını bütünleĢtirdiği (O‘ Reilly ve Chatman, 

1986), örgüt iÑin fazladan gönüllü davranıĢlar göstererek (Porter vd., 1974: 3) örgütün 

kararlarına katılmayı ve iÑselleĢtirmeyi iÑeren psikolojik bir durum (Stumph ve Hatman, 
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1984: 309) olarak tanımlanabilir. Kısaca örgütsel bağlılık, ÑalıĢanın kendisini örgütüyle 

bütünleĢtirmesi ve onu iÑselleĢtirmesi olarak ifade edilebilir.  Érgütsel bağlılık üÑ unsuru 

iÑermektedir (Bayram, 2005:130): Érgütün amaÑlarına ve değerlerine karĢı inanÑ gösterme, 

örgüte yarar sağlayacak Ģekilde istekli davranıĢlar sergileme ve örgütte kalmaya istekli olma.  

Érgütsel bağlılık ÑeĢitli araĢtırmacılar tarafından tanımlanırken, farklı noktalar üzerinde 

yoğunlaĢılsa da yazında hÍkim olan düĢünce örgütsel bağlılığın tutumsal ya da davranıĢsal 

bir temele dayandığı düĢüncesidir. Yani, ÑalıĢanlar örgütlerine tutumsal veya davranıĢsal bir 

sebep geliĢtirerek bağlanırlar (Æöl, 2004: 42). Tutumsal bağlılık, kiĢinin örgütünü 

değerlendirmesiyle kendini örgütle bütünleĢtirmesi olarak ifade edilebilir (Porter, 1974: Æöl, 

2004: 42). DavranıĢsal bağlılık ise kiĢilerin geÑmiĢ tecrübeleri ve davranıĢları neticesinde 

örgütte kalma süreciyle ilgilidir (Bayram, 2005:133). Meyer ve Allen (1991) ise davranıĢsal 

bağlılığı, bireylerin bir örgütte kaldıkları zaman dilimi boyunca yaĢadıkları sorunlar ve bu 

sorunlarla baĢ edebilmeleri olarak ifade etmiĢlerdir. Érgütsel bağlılık ile ilgili yazında farklı 

boyutlandırmalar bulunmakla birlikte, genel kabul gören boyutlandırma Allen ve Meyer 

(1990) tarafından ortaya atılmıĢtır. Buna göre örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam 

bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üÑ boyuttan meydana gelmektedir. 

 ĠĢ Stresi 

ĠĢ stresi ÑalıĢma ortamında kendini olumlu ve olumsuz hissettiren bir olgudur. Stres kavramı 

yazında ilk Selye (1964),  (Æetinel ve Kutanis, 2016, s.170) tarafından ÑalıĢanın kötü ÑalıĢma 

koĢullarına (fiziksel ve psikolojik) verdiği tepki olarak tanımlanmıĢtır. Stres olgusu üzerine 

yapılan tanımlarda genel kabul gören bir tanımın yapılmadığı ve ortada bu konuda bir 

karmaĢanın olduğu dikkat Ñekmektedir. Farklı araĢtırmacılar tarafından farklı noktalara 

vurgular yapılarak tanımlanmaya ÑalıĢılan stres kavramı genel olarak sorun teĢkil eden 

durumlar karĢısında kiĢinin vermiĢ olduğu fiziksel veya psikolojik tepkiler olarak 

tanımlanmaktadır (Colligan ve Higgins 2006:91; Mawritz vd., 2014:35).  

Stresin insan yaĢamında en etkili olduğu alan örgütlerdir (Æetinel ve Kutanis, 2016). 

Érgütsel stres ya da iĢ stresi, ÑalıĢanların örgütsel ortamda maruz kaldıkları etkileĢim 

neticesinde verilen tepki olarak tanımlanabilir (Æetinel ve Kutanis, 2016). Burada üzerinde 

tartıĢılan durum iĢ stresinin olumlu ya da olumsuz olduğunu belirleyen temel kriterin 

ÑalıĢanın algısı olmasıdır. Érneğin, ÑalıĢanın iĢ yükünün arttığı durumda kiĢi bu durumu ya 

yeteneklerini göstermek iÑin bir fırsat olarak ya da baĢarısız olduğunda iĢini kaybetmesine 

neden olacak bir tehdit olarak algılayabilecektir (Aydın, 2004: 27).  

Érgüt ortamında sürekli maruz kalınan stresin sonuÑlarına bakıldığında iĢ stresinin ÑalıĢanlar 

üzerindeki etkilerinin olumlu ve olumsuz stres olmak üzere iki boyutta ele alındığı 

görülmektedir. Olumsuz iĢ stresinin örgütlerde iĢ gören devamsızlığı, düĢük iĢ tatmini 

(O‘Neil ve Davis, 2011:386), düĢük örgütsel bağlılık (Ho vd., 2009:1) gibi örgüt iÑinde 

istenmeyen bir takım davranıĢların oluĢumuna neden olduğu görülmektedir. Olumlu iĢ 

stresinin ise doğrudan ve dolaylı bir Ģekilde ÑalıĢanların performansını yükselttiği (Pearsall 

vd, 2009:18), örgütsel bağlılığı (Dixon vd., 2005:179) ve iĢ tatminini (Cavanaugh vd., 2000) 

artırdığı görülmektedir. 

Algılanan Yalnızlık Örgütsel Bağlılık ve ĠĢ Stresi Arasındaki ĠliĢkiler: 

Kavramlarla ilgili literatür incelemesi sonunda algılanan yalnızlık, örgütsel bağlılık ve iĢ 

stresi kavramlarının farklı örneklemler üzerinde farklı Ģekillerde incelediği görülmektedir. 

Yılmaz (2008) ve Zhang (2009) yapmıĢ oldukları ÑalıĢmada yalnızlık ile iĢ stresini 

iliĢkilendirmiĢ ve iĢ stresinin yalnızlığın yordayıcısı olduğunu ifade etmiĢlerdir. Burke ve 

Segrin (2014:101) yalnızlığın strese dolaylı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Vakola ve Nikolaou (2005:160) mesleki stres ile değiĢim tutumları arasındaki iliĢkiyi 

araĢtırdıkları ÑalıĢmalarında, sonuÑların örgütsel bağlılığın düzenleyici rolünü 

desteklemediğini ortaya koyarken; Chan ve Qui‘ nin (2011) yalnızlık, iĢ tatmini ve örgütsel 

bağlılık ile ilgili yaptığı ÑalıĢmasında, örgütsel bağlılık ve yalnızlık arasında herhangi bir 

iliĢkinin olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Ertosun ve Erdil (2012: 469), yalnızlığın 

boyutlarından duygusal yoksunluğun örgütsel bağlılık üzerinde etkisinin olmadığını ifade 
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etmiĢtir. Éte yandan Ayazlar ve Güzel (2014: 319) yalnızlığın örgütsel bağlılığı olumsuz 
yönde etkilediği sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Ko ve Yom (2003:265)  iĢ stresi değiĢkeninin iĢ doyumu ve örgütsel bağlılık üzerinde 

olumsuz etkiye sahip olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Diğer yandan Elangovan (2001:159) 

stresin örgütsel bağlılık üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını ifade ederken Zhao (2009) 

iĢ stresi ile örgütsel bağlılığın negatif iliĢkili olduğunu savunmuĢtur. Hong vd. (2010:1) ise 

iĢe bağlılık ile örgütsel stres arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı savını öne sürmüĢtür. 

Nikolaou ve Tsaousis (2002: 327) örgütsel bağlılığı ―iĢyeri stresi‖ modeline göre stresin bir 

sonucu olarak tanımlamıĢtır. Bersamin (2006) ise yaptığı ÑalıĢmada iĢ stresinin aĢırı iĢ yükü, 

rol ÑatıĢması ve rol karmaĢası boyutlarının örgütsel bağlılık ile pozitif fakat zayıf bir iliĢki 

iÑinde olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

ARAġTIRMA MODELĠ VE HĠPOTEZLER 

 

 

 

 

H1: Algılanan yalnızlık ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki 

vardır. 

H2: Algılanan yalnızlık ile örgütsel bağlılık iliĢkisinde iĢ stresi düzenleyici bir role sahiptir. 

ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ VE YÖNTEMĠ 

ÆalıĢanların algıladıkları yalnızlık ile örgütsel bağlılıkları arasındaki iliĢkide iĢ stresinin 

düzenleyici rolünün belirlenmesini amaÑlayan ÑalıĢmanın evrenini Erciyes Êniversitesi 

Rektörlüğüne bağlı birimlerde görev yapan idari personel (621)
18

 oluĢturmaktadır. 621 idari 

personelin tamamına ulaĢmak hedeflenmiĢ, 255‘inden dönüĢ sağlanmıĢtır. Hipotezleri test 

etmek iÑin iki bölümden oluĢan anket formu kullanılmıĢtır. Ġlk bölümde ÑalıĢanlar ve 

iĢletmeleri ile ilgili demografik verilere iliĢkin ifadeler, ikinci bölümde ise 3 farklı ölÑeğe ait 

ifadeler yer almaktadır. Bu ölÑekler: 

Algılanan Yalnızlık ÉlÑeği: Wright, Burt ve Strongman (2006)  tarafından geliĢtirilen ve 

TürkÑe uyarlaması Doğan vd. (2009) tarafından yapılmıĢ olan, 20 ifadeden oluĢan  

―Loneliness scale for work life‖ ölÑeği kullanılmıĢtır. 

Érgütsel Bağlılık ÉlÑeği: Meyer ve Allen (1997) tarafından geliĢtirilen ve 18 ifadeden 

oluĢan ölÑekten yararlanılmıĢtır. 

ĠĢ Stresi ÉlÑeği: Cohen ve Williamson (1988) tarafından geliĢtirilen ve TürkÑe uyarlaması 

BaltaĢ ve BaltaĢ  (1998) tarafından yapılmıĢ olan, 15 ifadeden oluĢan ölÑekten 

faydalanılmıĢtır. 
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ÖZET 

Lisansüstü eğitim düzeyinde eğitim alacak öğrencilerin lisan öğrencilerinden farklı olarak bazı kriterlere sahip 

olması gerekmektedir. Bu kriterler, üniversitenin beklentileri doğrultusunda olabilmektedir. Êniversiteler 

gelecekteki akademik kadro oluĢumunun altyapısını hazırlamaya yönelik akademisyen olmaya adaylar iÑin 

kriterlerini oluĢturması gerÑekÑi ve gerekli bir adımdır. Akademik ÑalıĢma yapmaya elveriĢli bir öğrenci iÑin 

gerekli olan kriterler aranacağından alınacak öğrenci iÑin belirlenecek özellikler Ñok önemlidir. 

Bu ÑalıĢmada, UĢak Êniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Lisansüstü eğitimi öğrenci seÑimi iÑin gerekli 

kriterlerin önem değerleri ölÑümü belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. Enstitüde dersleri yürüten 7 akademisyenden 

kendilerine verilen 7 kriter (ALES, Yabancı Dil Puanı, Mezuniyet Notu, Mezun Olduğu Süre, ĠĢ Deneyimi, 

Mezun Olduğu Êniversite, Mülakat) iÑin ikili karĢılaĢtırma yapmaları ve belirlenen derecelerde önemlerini 

yazmaları istenmiĢtir. Uygulanan anketlerin tutarlılık oranları dikkate alındığında (CR<0,1) 4 akademisyenin 

anketi geÑerli sayılmıĢ ve bu anketlerden elde edilen analizlerle değerlendirme yapılmıĢtır. En Ñok önem verilen 

kriter Yabancı Dil Puanı (%21,43) olurken, en az tercih edilen kriter ise Mezun Olunan Süre (%5,36) olmuĢtur.  

Anahtar Kelime: Éğrenci SeÑimi, Æok Kriterli Karar Verme Yöntemi, Analitik HiyerarĢi Prosesi. 

 

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHODOLOGY AND GRADUATE 

STUDENT SELECTION: CASE OF UġAK UNIVERSITY 

 

 
ABSTRACT 

Students who will be studying at the graduate level must have some criteria different from the language students. 

These criteria can be in line with the expectations of the university. It is a realistic and necessary step for 

universities to establish criteria for candidates to become academicians to prepare the infrastructure of the 

formation of future academic staff. The criteria to be determined for a student who is suitable for academic study 

are very important. 

In this study, UĢak University Institute of Social Sciences tried to determine the importance values of the criterias 

for the selection of students for graduate education. Seven academicians working at the institute were asked to 

make binary comparisons for the 7 criteria given (ALES, Foreign Language Score, Graduation Grade, Graduation 

Period, Work Experience, Graduated University, Interview) and to write their significance at the specified grades. 

When the consistency ratios of the applied questionnaires were takenintoconsideration (CR<0,1), the 

questionnaire of 4 academicians was accepted and evaluated with the analyzes obtained from these 

questionnaires. The most important criterion was Foreign Language Score (21.43%) while the least preferred 

criterion was Graduation Time (5.36%). 

Key Words: Student Selectıon, Multi-Criteria Decision Making, Analytıc Hıerarchy Process. 

 

GĠRĠġ 

 

Personel seÑiminde iĢletmeler hangi kiĢiyi seÑip seÑmeyeceklerine karar vermektedirler. SeÑim, 

yapılacak iĢin tanımlanmasıyla ÑalıĢacak olan kiĢilerin iĢe baĢvurmalarıyla baĢlamaktadır. ĠĢe 

baĢvuranlar arasından performansı en iyi olabilecek kiĢinin seÑilmesi tespit edilerek kiĢiler iĢe 

yerleĢtirilmektedir (ÉntaĢ, 2012:10). SeÑim yapılırken karar verme problemlerinden biri de personel 

seÑimidir. Dolayısıyla öznel olan kararlar ve kiĢilerin yargıları problemlerin Ñözümlerinde doğruluğun 

sağlanması ve sınanması hakkında riskler taĢımaktadır. Bu durum da karar veren kiĢileri sorunun 

Ñözümünde sistematik Ñözümlere yönlendirmektedir (Koyuncu ve Ézcan, 2014:196). Kararlar, 

alternatifler arasından seÑilen eylemi ya da eylemleri belirtirler. Karar verme sürecinde ise; kiĢiyi 

yöneticinin ya da iĢletmenin alternatifler arasından en uygun olanı seÑmektir (Eroğlu, vd., 2014:3). 

ÆalıĢmanın amacı; Æok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden (ÆKKVY) biri olan Analitik HiyerarĢi 

Prosesi (AHP) yöntemi ile UĢak Êniversitesi lisansüstü öğrenci seÑimini yapmaktır. UĢak Êniversitesi 
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öğretim üyeleri tarafından değerlendirilen kriterlerden Ñok önemliden az önemliye tercih edilecek 

Ģekilde belirlenmesiyle sonuca ulaĢılmıĢtır. 

ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSESĠ (AHP) 

 

Thomas Saaty tarafından 1970‘li yıllarda geliĢtirilen AHP, karmaĢık problemlerin Ñözümün de Ñok 

kriterlerle karar verme yöntemi olarak bilinir (Kuruüzüm ve Atsan, 2001). Temel düzeyde karar 

verme problemini, seÑebileceğimiz seÑeneklerden oluĢan kümeden amaca uygun olan en az bir tane ya 

da kısıtlara göre en uygun seÑeneğin seÑilmesidir (Dağdeviren ve Eren, 2001). 

AHP belirli olan durumda ya da belirsizlik durumunda alternatiflerden seÑerken, karar vericilerin Ñok 

sayıda bulunduğu, Ñok kriterleri karar verme yöntemlerindendir. AHP, kriterler iÑin önem derecelerini 

belirlemek iÑin uzman (karar verici) görüĢlerinin yer aldığı tekniktir. Uzmanlar oluĢturulan kriterleri 

ve bu kriterlerin alt kriterleriyle Saaty‘nin geliĢtirdiği 1-9 ölÑeği ile hazırlanan formlar doldurularak 

karĢılaĢtırırlar. Belirlenen kriterler değerlendirmeye alınarak alternatiflerin öncelikleri belirlenir. AHP 

kriter ve alt kriterlerinin önem derecesine göre Ñok boyutlu olan problemin tek boyuta indirmektedir. 

OluĢabilecek birÑok sorun eldeki en iyi kararları sıralama iÑin vektörleri belirlemektir. Karar verirken 

iĢletmeler uzmanlardan (pazarlama alanında ÑalıĢan uzmanlar, mühendisler, yöneticiler, finans 

uzmanları gibi) yararlanılır. 

AHP yöntemi iÑin kullanılan ölÑekler; AHP yönteminde uzmanlar tarafından kriterler ve alternatifler 

ikili karĢılaĢtırılır ve genel olarak Saaty‘nin geliĢtirdiği 1-9 ölÑeği kullanılır. AĢağıdaki tabloda önem 

dereceleri verilmiĢtir. 
 

Tablo 1. KarĢılaĢtırma Yaparken Kullanılan Önem Dereceleri 

Énem Derecesi Tanım AÑıklama 

1 EĢit Derece Énemli Ġki faktörde eĢit 

derecede önemlidir. 

3 Orta Derece Énemli Yargı ve tecrübelere 

göre bir faktörün diğer 

faktöre daha önemli 

olmasıdır. 

5 Kuvvetli Derece Énemli Bir faktör, diğer bir 

faktörden kuvvetle 

önemlidir. 

7 Æok Kuvvetli Derece Énemli Bir faktör diğer bir 

faktöre göre yüksek 

derecede kuvvetle daha 

da önemlidir. 

9 Mutlak Derece Énemli Faktörlerden biri, diğer 

bir faktöre göre Ñok 

yüksek derece 

önemlidir. 

2,4,6,8 Arada kalan değerleri temsil eder. Faktörlerin ikisi arasında 

yukarıda verilen 

derecelerin arasında 

kalan değerlerdir. 

KarĢılıklı Değerler i ve j değerleri karĢılaĢtırılırken değere atanmıĢ (x) değeri ise; j ve i 

değerleri karĢılaĢtırılırken atanacak olan değer (1/x) olacaktır. 

Kaynak: Saaty, 1980:83. 

Tablo 1‘de AHP ile karĢılaĢtırma yapılırken Énem Dereceleri verilmiĢtir. ÉlÑekte en düĢük değer 

1/9‘u, değer eĢitse 1‘i ve en yüksek değer olarak 9 değerini alır (Dağdeviren vd., 2004:133). AHP‘ nin 

problem Ñözümü iÑin izlenen yollar ise (Ġnce vd., 2016); 

Problem belirlenerek, problemin Ñözüme ulaĢtırılması iÑin hedefler belirlenir. 

HiyerarĢi kurulur. HiyerarĢi kurulmasıyla kriterlerin ve alternatiflerin belirlenmesi gerekir. 

Kriterleri kıyaslayarak ikili matrisler belirlenir.  

Ġkili matrislerin yardımıyla ağırlık vektörleri bulunur. 

Son aĢamada tutarlılık analizi yapılır. Bu bağlamda karĢılaĢtırılan testlerin sonucu tutarsız olduğu 

tespit edilirse tekrardan kontrol edilerek yapılan adımlar tekrar edilir. 
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AHP YÖNTEMĠNĠN ALTYAPISI 

 

Belirlenen kriterlerin ağırlıkları (w) ikili karĢılaĢtırmalar sonucunda ulaĢılır. Uzmanlar sayısal 

karĢılaĢtırma yapma zorunlulukları yoktur. Göreceli olarak sözlü karĢılaĢtırma yapabilirler. 

Literatürde yer alan ikili karĢılaĢtırmalar Saaty‘nin 1-9 ölÑeği ile karĢılaĢtırılmaktadır. KarĢılaĢtırılan 

tüm değerler pozitiftir. KarĢılaĢtırılan matriste köĢegen elemanları 1 değerini alması belirlenen 

kriterlerin kendi ile karĢılaĢtırılmasından kaynaklanmasıdır.  

Kriterler α1, α2, …, αn ve ağırlıkları w1, w2, …, wn Ģeklinde ikili karĢılaĢtırmanın matrisi aĢağıda verilen 

Ģekildeki gibidir; 

A = 

[
 
 
 
 
𝑎   𝑎   𝑎  

     
𝑎  
 

𝑎  

 
 
 

𝑎  
 

𝑎 𝑗

 
 
 

𝑎  
 

𝑎  ]
 
 
 
 

                                        (1) 

Bununla birlikte αij= 
 

   
 (karĢılık olması özelliğine göre) ve αij= 

   

   
 olmaktadır. GerÑek olan 

problemlerin genelinde 
  

  
 sonucu bilinmemektedir. Bu bağlamda AHP‘de Ñözüme ulaĢtırılması 

gereken αij  
  

  
 olacak Ģekilde αij değerinin bulunmasıdır. 

Ağırlık matrisinin formülü aĢağıdaki gibidir;  

                       𝑗     
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W ile w değerlerinin Ñarpılarak aĢağıda verilen matrise ulaĢılır, 
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W.w=

  
 
  
 
  [

 
 
 
 
   ⁄      ⁄ 𝑗     ⁄  

     
   ⁄  

 
   ⁄  

 
 
 

   ⁄ 𝑗
 

   ⁄ 𝑗

 
 
 

   ⁄  
 

   ⁄  ]
 
 
 
 

[
 
 
 
  
 
  
 

  ]
 
 
 

=n.
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  ]
 
 
 

          (3) 

Yukarıda verilen denklemin Ñözümü özdeğeri bulma problemidir. Nispi ağırlıkları Aw= λmaxw 

denklemini sağlayan λmax esas alınarak elde edilen w özvektörü hesaplanır. Burada λmax A matrisinin 

en büyük özdeğeri olur ve w özvektörü λmax bağlı olarak (A- λmaxI) w= 0 denklemi ile ele alınır. 

Bununla birlikte nesnel algıların tutarlılıkları ve göreceli ağırlıklarının doğruluğunu kanıtlamak iÑin 

Tutarlık Indeksi (CI) ve Tutarlılık Oranı (CR) olarak iki katsayı kullanılır. Tutarlılık Indeksi (CI) iÑin 

aĢağıda verilen formül kullanılır. 

CI = 
(       )

(   )
                 (4) 

Bununla birlikte λmax en büyük özdeğeridir ve n toplam kriter sayıdır. SonuÑların güvenilir olması iÑin 

CR değeri 0,1‘i aĢmaması gerekir. 

Tutarlılık Oranı aĢağıda verilen formülle hesaplanır.   

CR = 
  

  
                           (5) 

RI Rastgele Değer Ġndeksini gösterir. Rassal üretilen karĢılıklı kıyaslama ile matrisinin büyük 

örnekleminden oluĢturulmuĢtur. Kullanılan ölÑek 1/9,1/8,…,8, 9 olan ölÑektir. Farklı olan eleman (n) 

sayılarına göre RI değerleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.   



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

1185 

Tablo 2. Rassal Ġndeks Serisi 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

ARAġTIRMA 

 

AraĢtırmanın amacı, önemi, evren ve örneklemi, yöntemi ve bulguları konu sıralamasıyla 

aÑıklanacaktır. 

 

AraĢtırmanın Amacı 
Bu ÑalıĢmada UĢak Êniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne önümüzdeki dönemlerle alınacak 

Lisansüstü Éğrenci seÑimi kriterlerinin Analitik HiyerarĢi Prosesi (AHP) kullanarak 7 kriter (ALES, 

Yabancı Dil Puanı, Mezuniyet Notu, Mezun Olduğu Süre, ĠĢ Deneyimi, Mezun Olduğu Êniversite, 

Mülakat) önem sıralamasının değerlendirilmesi amaÑlanmaktadır.  

 

AraĢtırmanın Önemi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne önümüzdeki dönemlerle alınacak Lisansüstü Éğrenci seÑimi iÑin 

belirlenen kriterlerin önem sıraları oluĢturularak Enstitüye alınacak öğrencilerin alınmasında özgün bir 

değerlendirme yapılacağı bakımından önemlidir. 

 

AraĢtırmanın Yöntemi ve Hipotezi 
Lisansüstü eğitimde alınacak öğrencilerin belirlenmesinin amaÑlandığı bu ÑalıĢmada AHP (Analitik 

HiyerarĢi Yöntemi) kullanılmıĢtır. Ankette kullanılan kriterler yapılan literatür araĢtırmaları sonucu 

Soba vd‘nin 2016 yılında yaptıkları ―AHP TEMELLĠ VIKOR YÉNTEMĠ ĠLE DOKTORA 

ÉĞRENCĠ SEÆĠMĠ‖ ÑalıĢmasından yararlanarak ve UĢak Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi‘nde görevli öğretim üyelerinin görüĢleri alınarak belirlenmiĢtir.  

 

AraĢtırma Bulguları 
UĢak Êniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevli 7 akademisyen tarafından uygulanan bu 

ÑalıĢmada, belirlenen 7 kriterin (ALES, Yabancı Dil Puanı, Mezuniyet Notu, Mezun Olduğu Süre, ĠĢ 

Deneyimi, Mezun Olduğu Êniversite, Mülakat) ikili karĢılaĢtırmalarının yapılması istenmiĢtir. Bu 

karĢılaĢtırma yapılırken ikili arasındaki önem derecesi iÑin 1‘den 9‘a kadar rakamlar belirlenmiĢtir. 

Tablo 1‘deki değerlendirme ölÑeği kullanılarak kriterlerin önem sıralamalarının belirlenmesi 

amaÑlanmıĢtır. Yapılan anketlerin Tutarlılık Oranları tespit edilmiĢ (CR<0.1) ve tutarsız olan anketler 

değerlendirmeye alınmamıĢtır. 

Tablo 3. AHP Değerlendirme Ölçeği 

Sayısal Değer Tanım 

1 Éğeler eĢit önemde veya aralarında kayıtsız kalınır 

3 1.  Éğe 2.‘ye göre biraz daha önemli veya biraz daha tercih edilir 

5 1.  Éğe 2.‘ye göre fazla önemli veya fazla tercih edilir 

7 1.  Éğe 2.‘ye göre çok fazla önemli veya Ñok fazla tercih edilir 

9 1.  Éğe 2.‘ye göre aĢırı derecede önemli veya aĢırı derecede tercih 

edilir 2,4,6,8 Ara değerler 

Kaynak: Saaty ve Alexander, 1989. 

UĢak Êniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevli 7 akademisyenin uyguladıkları anketler 

sonucu Tablo 2‘deki gibi 7x7‘lik bir değerlendirme matrisi oluĢturulmuĢtur. 
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Tablo 4. Birinci Akademisyenin Değerlendirme Matrisi 

Per. Krt. 

A
L

E
S

 

Y
a

b
a

n
cı

 D
il

 

P
u

a
n

ı 

M
ez

u
n

iy
et

 

N
o

tu
 

M
ez

. 
O

l.
 

S
ü

re
 

ĠĢ
 D

en
ey

im
i 

M
ez

. 
O

l.
 

Ü
n

iv
. 

M
ü

la
k

a
t 

ALES 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 

Yabancı Dil Puanı 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Mezuniyet Notu 0,33 0,20 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 

Mez. Ol. Süre 0,33 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ĠĢ Deneyimi 0,33 0,20 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 

Mez. Ol. Üniv. 0,33 0,20 0,33 1,00 0,33 1,00 1,00 

Mülakat 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

TOPLAM 1,33 3,00 11,67 13,00 14,33 17,00 11,00 

 

Éğretim üyelerinin ikili karĢılaĢtırmalar hakkındaki tercihleriyle Tablo 2‘deki rakamlar 

oluĢturulmuĢtur. Tablo 1‘deki önem skalasına göre tercih yapan Akademisyenin belirlediği rakamlar, 

ikili karĢılaĢtırmada önem verdiği kriteri satır diğerini sütun olarak kesiĢtiği yerlere yazılır. Érneğin, 

Akademisyenin ALES ile Mezuniyet Notu arasında yaptığı ikili karĢılaĢtırma neticesinde ALES‘i 

Mezuniyet Notu‘na göre biraz daha önemli veya biraz daha tercih edilir olarak belirleyerek önem 

derecesini ―3‖ vermiĢtir. O zaman ALES‘in satır, Mezuniyet Notu‘nun sütun olarak kesiĢtiği 1. Satır 

3. Sütuna ―3‖ değeri verilmiĢtir. Değer matrisinin simetri köĢegenin değerleri ―1‖ verilmiĢtir. Æünkü 

her kriter kendisiyle eĢit öneme sahiptir. Bu simetri köĢegenin simetrisi olan 3.satır 1. KöĢesinin 

değeri de ―1/3‖ olacaktır. 

 

Tablo 5. Birinci Akademisyenin NormalleĢtirilen Matrisi ve Öncelik Vektörü 

Per. Krt. 

A
L

E
S

 

Y
a

b
a

n
 D

il
 

P
u

a
n

ı 

M
ez

u
n

iy
et

 

N
o

tu
 

M
ez

.O
l.

S
ü

re
 

ĠĢ
 D

en
ey

im
i 

M
ez

.O
l.

Ü
n

iv
 

M
ü
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k

a
t 

Ö
n

ce
li

k
 

V
ek

tö
rü

 

ALES 0,23 0,33 0,26 0,23 0,21 0,18 0,09 0,21839 

Yabancı Dil Puanı 0,23 0,33 0,43 0,38 0,35 0,29 0,45 0,35354 

Mezuniyet Notu 0,08 0,07 0,09 0,08 0,21 0,18 0,09 0,11184 

Mez. Ol. Süre 0,08 0,07 0,09 0,08 0,07 0,06 0,09 0,07510 

ĠĢ Deneyimi 0,08 0,07 0,03 0,08 0,07 0,18 0,09 0,08375 

Mez. Ol. Üniv. 0,08 0,07 0,03 0,08 0,02 0,06 0,09 0,06030 

Mülakat 0,23 0,07 0,09 0,08 0,07 0,06 0,09 0,09708 

Tablo 3'te normalleĢtirilen matrislerin iĢlemleri her sayı, kendi sütun toplamıyla bölünerek elde 

edilmiĢtir. Érneğin, 1. satır 3. sütun değeri ―3‖ olan sayının bulunduğu sütun toplamı 11,67 

olduğundan normalleĢtirilen ifadesi 3/11,67= 0,26 olmaktadır. Elde edilen normalleĢtirilmiĢ matrisin 

her satırının ortalaması alınarak 7x1 bir matris olan öncelik vektörü   oluĢturulur. Tablo 3'te elde 

edilen öncelik vektörüne göre önem sırasına göre %35,35 Yabancı Dil Puanı, %21,84 ALES, %11,18 

Mezuniyet Notu, %9,71 Mülakat, %8,38 ĠĢ Deneyimi, %7,51 Mezun Olunan Süre, %6,03 Mezun 

Olunan Êniversite ÑıkmıĢtır. Böylece 1. Akademisyenin tercihleri sonucunda AHP yöntemi 

uygulanmıĢ ve önem sırasına göre en yüksek Yabancı Dil Puanı, en düĢük ise Mezun Olunan 
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Êniversite kriterleri elde edilmiĢtir. Ancak bu analizin ÑalıĢmada kullanılabilmesi iÑin tutarlılığına 

bakılmalıdır.  

Tablo 6. E Vektörünün Bulunması 

MATRĠS*ÉNCELĠK VEKTÉRÊ= 

1,661983 

E= 

7,610326 

2,712294 7,671785 

0,859664 7,686263 

0,571577 7,610482 

0,617606 7,374636 

0,441182 7,316931 

0,717167 7,387236 

Éncelikle Tablo 4‘deki gibi değerlendirme matrisiyle öncelik vektörünün Ñarpılması sonucu 7x1 bir 

matris oluĢur. Sonrasında elde edilen bu vektörün her satırını öncelik vektörün satırlarına bölerek E 

vektörü elde edilir. Bu vektörün ortalaması da deltayı ( 𝑚𝑎 𝑠) verecektir. Bu durumda  𝑚𝑎 𝑠 

=7,522523olur. Tutarlılık Indeksi (CI) de aĢağıdaki formülde görüldüğü üzere; 

CI = 
(       )

(   )
 dir.   

(n=kriter sayısı)  

λ  ve n değeri 7 olduğu iÑin yerine koyduğumuzda Tutarlılık Indeksi; 

CI =  (7,522523-7)/(7-1) = 0,087087 olur. 

 

Tablo 7. Rassal Ġndeks Serisi 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

Kaynak: Saaty, 1980  

Tutarlılık Oranı (CR); Tutarlılık Indeksinin (CI) Rassal Ġndeksine (RI) bölünmesiyle elde edilir. Bu 

ÑalıĢmada, kriter sayısı 7 olduğu iÑin Rassal Ġndeksi Tablo 5‘deki tabloya göre 1,32 olarak alınır. 

Böylece Tutarlılık Oranı = 0,087087/1,32= 0,065975 yani %6,6 ÑıkmıĢtır. Bu oran %10‘ dan düĢük 

olduğundan bu anket tutarlıdır ve bu ÑalıĢma iÑin değerlendirilir. Diğer anketler iÑinde aynı yol 

izlenerek tutarlı olanlarla ÑalıĢma analiz edilmiĢtir. 

5.SONUÇ 
 

Lisansüstü eğitimin kalitesini öğrenim kadrosu ve eğitimin niteliği kadar eğitimi alan öğrencilerin 

verimliliği de belirler. Éğrencilerin verilen eğitim karĢısındaki geliĢimi ve üretimi iÑin yeterli bir bilgi 

birikimi ve yeteneği gereklidir. Bu durumdan dolayı bir eğitim kurumunun kalitesinin ve 

verimliliğinin artması iÑin öğrenci seÑimi oldukÑa önem arz etmektedir.  

Bu ÑalıĢmada, UĢak Êniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Lisansüstü eğitimi öğrenci seÑimi iÑin 

gerekli kriterlerin önem değerleri ölÑümünün belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. Enstitüde görev yapan 7 

akademisyenden verilen 7 kriter (ALES, Yabancı Dil Puanı, Mezuniyet Notu, Mezun Olduğu Süre, ĠĢ 

Deneyimi, Mezun Olduğu Êniversite, Mülakat) iÑin ikili karĢılaĢtırma yapmaları ve belirlenen 

derecelerde önemlerini yazmaları istenmiĢtir. Uygulanan anketlerin tutarlılık oranları dikkate 

alındığında (CR<0,1) 4 akademisyenin anketi geÑerli sayılmıĢ ve bu anketlerden elde edilen 

analizlerle değerlendirme yapılmıĢtır. Tutarlı anketlerde belirlenen önem sıralamaları iÑin ilk sıradan 7 

puan, azalan sıralamayla son sıradakine 1 puan verilmiĢtir. Verilen bu puanlar iÑin her kriterin 

puanları toplanmıĢ ve toplam puana bölünerek yüzdelik dilimleri hesaplanmıĢtır. Buna göre 7 kriter 
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iÑin önem sıralaması; Yabancı Dil Puanı, ĠĢ Deneyimi, Mülakat, ALES, Mezun Olunan Êniversite, 

Mezuniyet Notu, Mezun Olunan Süre ÑıkmıĢtır. En Ñok önem verilen kriter Yabancı Dil Puanı 

(%21,43) olurken, en az tercih edilen kriter ise Mezun Olunan Süre (%5,36) olmuĢtur. Bu ÑalıĢmanın, 

eğitim kurumlarına öğrenci seÑiminde katkı bulunacağı düĢünülmektedir. Bu ÑalıĢma baz alınarak, 

teknik özelliklere sahip olunması gereken Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakülteleri'nde 

öğrence seÑiminde belirlenecek kriterler hakkında bir ÑalıĢma yapılabilir. 
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EĞĠTSEL VERĠ MADENCĠLĠĞĠ VE UYGULAMALARI LĠTERATÜR TARAMASI 
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Özet 

Büyük miktardaki veri iÑerisinden faydalı bilgiye eriĢim ancak veri madenciliği teknikleri ile 

mümkün olmaktadır. Veri madenciliği; iĢ dünyasından pazarlamaya, eğitimden sağlığa kadar 

pek Ñok disiplin iÑerisinde kullanılmaktadır. Toplumlar devamlılıklarını sağlamak iÑin 

eğitime yatırım yapmaktadırlar. Eğitsel veri madenciliği ise eğitim ortamından edinilen 

özgün veriler iÑerisinden faydalı bilgiye ulaĢmakla ilgilenen bir disiplindir. Bu ÑalıĢma 

kapsamında eğitsel veri madenciliği alanında gerÑekleĢtirilen ÑalıĢma örnekleri incelenmiĢtir. 

Ġncelenen ÑalıĢmalar iÑerisinde eğitimde yaĢanan sorunlar, öğrencilerin baĢarısızlık 

nedenlerinin tespit edilerek baĢarı seviyesinin arttırılmasına yönelik önlemler alınması, 

eğitimde kullanılan yeni uygulamaların sonuÑlarının tespit edilmesi gibi baĢlıklarının öne 

Ñıktığı görülmektedir. Edinilen bu bilgilerin gelecek ÑalıĢmalar iÑin örnek teĢkil edeceği ve 

elde edilen sonuÑların karĢılaĢtırmalı olarak kullanılarak bu alanda önemli katkılar 

sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Eğitsel Veri Madenciliği, Eğitsel Veri Madenciliği 

Uygulamaları 

 

LITERATURE REVIEW OF EDUCATIONAL DATA MINING AND 

APPLICATIONS 

Abstract 

Access to useful information from large amounts of data is only possible with data mining 

techniques. Data mining; from the business world to marketing, from education to health, are 

used in many disciplines. Societies invest education to ensure their continuity. Educational 

data mining is a discipline interested in reaching useful information from the original data 

acquired from the educational environment. In this study, the study examples performed in 

the field of educational data mining are examined. Within the studies examined, it is seen 

that there are titles standing out such as problems in education, taking measures to determine 

the causes of failure of students and increasing the level of success, and determining the 

results of new applications used in education. It is thought that this information obtained will 

serve as an example for future studies and will provide important contributions to this field 

when obtained results are used comparatively. 

Keywords: Data Mining, Educational Data Mining, Educational Data Mining Applications 

 

1.GĠRĠġ 

Dijital ortamda saklanmaya baĢlanan veriler ile birlikte yerküre üzerindeki bilgi miktarı da 

her an artmaktadır. Yüksek kapasiteli iĢlem yapma gücünün artması ile veri saklama hem 

kolay hem de ucuz hale gelmiĢtir. Saklama kolaylığı büyük miktarda yığınsal veri 

oluĢumuna imkÍn sunmuĢtur. Firmalar iÑerisinde bu amaÑ doğrultusunda kurulan bilgi 

sistemleri satıĢlar, faturalar, ödemeler gibi farklı iĢlemleri takip edip Ñıktı oluĢtururken; karar 

almaya yönelik ihtiyaÑlar ise girdileri oluĢturmaktadır. Fakat olağanüstü seviyede artıĢ 

gösteren bilgi hem kurum iÑerisinde hem de kurum dıĢında oluĢan bilginin yanı sıra önceden 

tahmin edilemeyen sorunlara yanıt bulan ve ileriye dönük tahminler yapabilen sistemlere 

ihtiyaÑ duymaktadır. Biriken bu bilgi iÑerisinden faydalı bilginin ortaya Ñıkarılması ise veri 
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madenciliği sürecidir. Ham veri kendi baĢına değersizken bilgisayar sistemi iÑerisinde belirli 

bir amaca yönelik olarak iĢlendiğinde bilgiye dönüĢmektedir  (Kurt ve Erdem, 2012: 111). 

YaĢanan tüm bu geliĢmeler her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de bilgisayar 

teknolojilerinin kullanılmasını kaÑınılmaz yapmıĢtır. Toplumlar geleceklerini sağlamak ve 

dolayısıyla da sürekli var olmak iÑin eğitime yatırım yaparlar. Bu yatırım karĢılığında toplum 

en kısa sürede arzu edilen nitelikli insan gücünü sağlamalıdır. Bu Ģekilde toplumlar 

ihtiyaÑları olan siyasi, ideolojik ve ekonomik değerdeki insan gücünü toplumsal bir kurum 

olan okullar sayesinde temin ederler. Okullar ise belli öğeler ve bu öğelerin birbirleriyle olan 

etkileĢimi sonucunda iĢlev kazanmanın yanında istenilen öğrenmeleri, davranıĢ bilimi 

verilerinden faydalanarak ve verimliliği de sağlayarak öğrencilerin kazanımlarını arttırmayı 

hedefleyen kurumlardır (Bilen vd., 2014: 78). 

Eğitim sistemi üzerinde özellikle üniversiteler stratejik bir önem taĢımaktadır. Ancak 

üniversitelerin sayısındaki ve kontenjanlarındaki artıĢ, aynı zamanda bir hizmet iĢletmesi 

olan bu kurumlar arasında rekabeti de arttırmaktadır. Éğrencilerin beklentilerinin analiz 

edilerek bu beklentiyi karĢılayacak seviyede bir eğitim hizmetinin verilmesi oldukÑa 

önemlidir (GerĢil ve Güven, 2018: 113).  

Bu ÑalıĢma kapsamında eğitim alanında veri madenciliği yöntemi kullanılarak yurt iÑi ve 

yurt dıĢında gerÑekleĢtirilen ÑalıĢma örnekleri ve bu alandaki katkıları incelenmiĢtir. 

2.EĞĠTSEL VERĠ MADENCĠLĠĞĠ 

Temel anlamda veri madenciliği büyük miktardaki veri iÑerisinden faydalı bilginin 

keĢfedilmesi ve böylece gelecekle ilgili Ñıkarımların yapılabilmesini sağlayan bağlantı ve 

kuralların Ñıkarılmasına olanak sağlayan teknikler bütünüdür. Veri madenciliği mühendislik, 

tıp, bankacılık, borsa, ticaret, eğitim gibi Ñok ve ÑeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Ézellikle 

eğitim alanında kullanılıyor olması; eğitim verenlere ve eğitimi planlayanlara farklı aÑılardan 

bilgi sunan stratejiler belirleme aĢamasında ihtiyaca yönelik Ñözüm sunmaktadır. Eğitsel ver 

madenciliği, eğitim ortamında elde edilen veriler iÑerisinden daha önceden bilinmeyen veya 

tanımlanmamıĢ yapının keĢfedilmesi iÑin ihtiyaÑ duyulan yöntemlerin geliĢtirilmesi ve bu 

yöntemler ile öğrenciyi daha iyi tanımak iÑin kullanılan bir disiplin olarak tanımlanabilir 

(Bilen vd., 2014: 80).  

Eğitsel veri madenciliği teknikleri kullanılarak elde edilen Ñıktılar, eğitim sistemindeki tüm 

paydaĢlara faydalanabilecekleri nitelikte bilgi sunma özelliğine sahiptir (Calders ve 

Pechenizky, 2011: 4).  

3.EĞĠTSEL VERĠ MADENCĠLĠĞĠ ALANINDAKĠ UYGULAMALAR 

Tarman (1947), Fankel (1958), Astin (1964) ve Nichols (1965) ÑalıĢmalarında ise 

öğrencilerin sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyi yüksek ailelerden gelmeleri durumunda baĢarı 

seviyelerinin de yükseldiğini görmüĢlerdir. Rolon ve Richards (1965) üniversite 

öğrencilerinin akademik baĢarı ve ders dıĢı faaliyetleri arasındaki iliĢkiyi inceledikleri 

ÑalıĢmalarında akademik ve akademik olmayan alanlardaki baĢarının birbirinden büyük 

oranda farklı kabiliyet alanları oldukları sonucuna ulaĢmıĢlardır.  (Ézgüven, 1974). 

Æoruh (1989) ÑalıĢmasında, üniversite öğrencilerinin akademik hayata uyum sağlamaları 

aĢamasında genellikle kiĢisel, sosyal, mesleki, eğitsel karıĢıklıklar, ailevi konular ve alınacak 

kararlar ile ilgili psikolojik danıĢmaya ihtiyaÑ duyduklarını ortaya ÑıkarmıĢtır.  

Ġmamoğlu (1993) ÑalıĢmasında genÑlerin akademik hayatta yaĢadıkları problemleri, 

üniversiteye gelme sebepleri, baĢarı düzeyleri, eğitim öğretim sistemi ile üniversite 

iÑerisindeki iletiĢim problemlerini irdelemiĢtir.  

Ézbay (1997) gerÑekleĢtirdiği ÑalıĢmada, öğrencilerin akademik baĢarıları ile aile sorunları, 

nevrotik eğilimler ve akademik-mesleki problemleri arasında bağlantı olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır. 
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Akkoyunlu (1998) ÑalıĢmasında, yaĢadığımız bilgi Ñağında insanı kategorize etmenin eğitim 

sistemini de bu doğrultuda yönlendirme aÑısından önemli olduğunu vurgulamıĢtır.  

Takcı ve Soğukpınar (2002) ÑalıĢmalarında, kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcıların 

eriĢim örüntülerini tanımlamaya ÑalıĢmıĢlardır.  

Karabatak ve Ġnce (2004) ÑalıĢmalarında Fırat Êniversitesi öğrencilerinin notlarını 

kullanarak baĢarı analizi yapmıĢlardır.  

Dolgun vd. (2007) ÑalıĢmalarında ÉSS sınavına giren öğrencilerin profil ve tercihlerinin veri 

madenciliği teknikleri ile belirlenmesini sağlamıĢlardır. 

Canbek ve Sağıroğlu (2007) internet güvenliğini sağlamaya yönelik gerÑekleĢtirdikleri 

ÑalıĢmalarında genÑlerin teknik ve fiziksel zarar görmemeleri iÑin Ñözüm önerileri 

geliĢtirmiĢlerdir.   

Bresfelean et. al. (2008) ÑalıĢmalarında sınıflama ve kümeleme tekniklerini kullanarak 

öğrenci profillerini tanımlamıĢ bu doğrultuda akademik baĢarısızlık nedenlerini tespit 

edilerek iyileĢtirme önerileri geliĢtirmiĢlerdir.  

Zhang et. al. (2010) ÑalıĢmalarında, öğrencilere yardım ve yönlendirme iĢlemlerinde veri 

madenciliği tekniklerinin nasıl kullanılabileceği, öğrenciye uygun dersin nasıl seÑilebileceği 

ayrıca elde edilen Ñıktıların öğrenciye nasıl uygulanacağını incelemiĢlerdir. 

Bilen vd. (2011) ÑalıĢmalarında, LYS sınavına giren farklı türde 42 liseyi baĢarı 

performanslarına göre kümeleyerek, kümeleme iĢleminde hangi test türünün etkili olduğunu 

belirlemiĢlerdir.  

Mamcenko et. al. (2011) ÑalıĢmalarında, birliktelik ve kümeleme analizi yöntemlerini 

kullanarak e-sınav verilerini analiz etmiĢ; elde ettikleri sonuÑlardan yola Ñıkarak e-sınav 

sistemini geliĢtirmeyi hedeflemiĢlerdir. 

Mardikyan ve Badur (2011) ÑalıĢmalarında ise veri madenciliği tekniklerinden regresyon 

analizi ve karar ağacını kullanarak öğretim üyelerinin performanslarını değerlendirmiĢlerdir.  

Kurt ve Erdem (2012) gerÑekleĢtirdikleri ÑalıĢmada, baĢarılı ve baĢarısız öğrenci profillerini 

belirleyerek baĢarısızlıkları engellemeye yönelik Ñözümler sunmuĢlardır.  

ġengür ve Tekin (2013) ÑalıĢmalarında yapay sinir ağları ve karar ağaÑları tekniklerini 

kullanarak öğrenci mezuniyet notlarını tahmin etmiĢ ve elde edilen tahmin sonuÑlarını 

karĢılaĢtırarak yapay sinir ağı metodunun karar ağacına göre daha iyi sonuÑlar verdiğini 

görmüĢlerdir. 

AkÑapınar (2014) ÑalıĢmasında, ÑevrimiÑi eğitim ortamından edinilen etkileĢim verilerini 

kullanarak öğrencilerin akademik performanslarını modellemiĢtir.  

Pehlivanoğlu ve Duru (2015) ÑalıĢmalarında, ortaokul öğrencilerine uyguladıkları anket 

sonuÑlarını kullanarak öğrencilerin demografik özellikleri ile sosyal ağlardaki faaliyetleri 

arasındaki iliĢkinin tespitini amaÑlamıĢlardır.  

Tekin ve Polat (2016) ÑalıĢmalarında, bir anket uygulaması yaparak öğrencilerin internet 

kullanımında ne kadar bilinÑli olduklarını ölÑmüĢ ve sonuÑları yorumlamıĢlardır.  

Karabatak ve Turhan (2016) ÑalıĢmalarında eğitim sürecinde kullanılan web tabanlı 

sistemlerin öğrenmeye yönelik tutumlara olan etkisini belirlemeye ÑalıĢmıĢlardır. ÆalıĢma 

sonunda web tabanlı uygulamaların öğrenmeye yönelik olumlu tutumlar geliĢtirmeye 

yardımcı olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

SONUÇ 

GeliĢen teknoloji ile birlikte veri saklama kapasitesi de artmıĢ ancak büyük miktardaki veri 

iÑerisinden faydalı bilgiye eriĢim zorlaĢmıĢtır. Büyük miktardaki veri iÑerisinden saklı 

kalmıĢ ve faydalı bilginin Ñıkarılması veri madenciliği teknikleri ile mümkün olmaktadır. 
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Veri madenciliği teknikleri büyük miktarda veri iÑeren her alanda kullanıldığı gibi eğitim 

alanında da sıklıkla kullanılan bir tekniktir.  

Toplumların kalkınması, ilerleme kaydetmesi ve refah düzeyini arttırmasının en temel 

bileĢeni eğitim alanında yapılan yatırımlardır. Toplumsal ilerleme eğitimde kalite ve 

baĢarının artmasıyla mümkün olabilmektedir.  

Büyük miktardaki eğitim verisi iÑerisinden özgün bilgilerin elde edilmesi eğitsel veri 

madenciliği teknikleri ile mümkün olmaktadır. Eğitsel veri madenciliği ile farklı eğitsel 

ortamlardan gelen bilgilerin keĢfedilerek öğrencileri ve öğrenme düzeylerini daha iyi 

anlamak mümkün olabilmektedir.  

Bu ÑalıĢma kapsamında da eğitsel veri madenciliği alanında yapılan ÑalıĢma örnekleri ve bu 

ÑalıĢmaların sonuÑları incelenmiĢtir. GerÑekleĢtirilen inceleme sonucunda eğitsel veri 

madenciliği teknikleri ile eğitim bilgilerini anlamanın yanında öğrencilerin baĢarı 

düzeylerinin tahmin edilmesi, öğrencilerin baĢarı düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 

eğitimde kullanılan yeni teknolojilerin baĢarı seviyesine etkisi, öğretim üyesi baĢarısının 

belirlenmesi gibi pek Ñok farklı uygulama yapılabildiği görülmüĢtür. Bu uygulamalar 

yardımıyla eğitim kalitesinin arttırılması sonucunda baĢarılı ve dolayısıyla mutlu bireylerin 

bulundukları sosyo-ekonomik Ñevreye de olumlu katkıları olacağı düĢünülmektedir. Eğitime 

yapılacak her katkının bireyin refahını arttırdığı gibi uzun vadede toplumun da refahını 

arttıracağı reddedilemez bir gerÑektir.   
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ÖZET 
 Futbol, zaman iÑerisinde eğlence sektörünün bir parÑası olmanın ötesine geÑerek paydaĢları iÑin bir 

finansal pazar haline dönüĢmüĢtür. Türkiye 1. Futbol Ligi 1959 kurulmuĢ; 2005 yılında Süper Lig adını almıĢtır. 
Bu ÑalıĢmada Süper Lig 2016-2017 final sıralaması, puan dıĢı veriler baz alınsaydı sezon performansını görme 
aÑısından, Entropi temelli Gri ĠliĢkisel Analiz ve ARAS yöntemleri ile yeniden sıralanmıĢtır. Uzman görüĢleri de 

alınarak 10 kriter (puan, galibiyet sayısı, beraberlik sayısı, mağlubiyet sayısı, atılan gol sayısı, yenilen gol sayısı, 

kırmızı kart sayısı, sarı kart sayısı, havuz gelirleri ve ortalama izleyici sayısı) belirlenmiĢtir. 2016-2017 

sezonunda ilk dört sırada BeĢiktaĢ, Medipol BaĢakĢehir, FenerbahÑe ve Galatasaray Futbol Takımları yer 

almaktadır. Gri ĠliĢkisel Analiz ve ARAS yöntemlerine göre BeĢiktaĢ ve FenerbahÑe Futbol Takımları‘nın 

sıralamadaki yerleri değiĢmezken Galatasaray Futbol Takımı ikinci sırada yer almaktadır. Medipol BaĢakĢehir 

Futbol Takımı ise Gri ĠliĢkisel Analiz yöntemine göre dördüncü sırada, Aras yöntemine göre sekizinci sırada yer 

almaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Entropi, Gri İlişkisel Analiz, ARAS, Futbol. 

RE-RANKING OF SUPER LEAGUE 2016-2017 SEASON BY ENTROPY BASED 

GRAY RELATIONSHIP ANALYSIS AND ARAS METHODS 

 

 

ABSTRACT 
Football, beyond being a part of entertainment sector, has become an enormous financial market for its 

stakeholders over time. Turkish 1. Football League was founded in 1959; in 2005 it was named Super League. In 

this study, 2016-2017 season of the Super League‘s final ranking, based on off-points data, seeing the season 

performance, is re-ranking with Entropy based Gray Relational Analysis and ARAS methods. Ten criteria (point, 
number of wins, number of drawns, number of losts, number of goals for, number of goals against, number of red 

cards, number of yellow cards, broadcasting revenue and number of average audience) were determined by taking 

expert opinions. BeĢiktaĢ, Medipol BaĢakĢehir, FenerbahÑe and Galatasaray Football Teams are in the first four 

ranks in the 2016-2017 season. According to Gray Relational Analysis and ARAS methods, the ranks of BeĢiktaĢ 
and FenerbahÑe Football Teams do not change while the Galatasaray Football Team is in second rank. Medipol 

BaĢakĢehir Football Team is ranked fourth according to Gray Relational Analysis method and eighth according to 
Aras method. 

 
Keywords: Entropy, Grey Relational Analysis, ARAS, Football. 

 
GĠRĠġ 

Futbol, 1857 yılında dünyanın ilk futbol kulübü olan Sheffield‘in ortaya Ñıkması ve 1862 

yılında Uppingham Koleji öğretmenlerinden John Charles Thring‘in yazdığı oyunun ilk 

kuralları ile organize olmaya baĢlamıĢtır. 1863 yılında Ġngiliz Futbol Birliği‘nin (Football 

Association, FA) kurulmasıyla resmiyet kazanan bir spor dalı hüviyetine bürünerek, 

Ġngiltere‘den baĢta kolonileri olmak üzere tüm dünyaya hızla yayılmıĢ ve toplumların sosyal 

hayatlarında önemli bir aktivite haline gelmiĢtir 

(http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/yonetim/121-mete-ikiz/363-

bir-enduestri-olarak-futbol.html, 20.02.2018). 

Kökleri Ġngiltere‘ye dayanan ve günümüzde dünya Ñapında yarattığı 30 milyar Euro 

büyüklüğü ile futbol sporu önemli bir endüstri haline gelmiĢtir. 2016 verilerine göre dünya 

ölÑülerindeki büyük kulüplerinin yıllık ciroları 200 Milyon Euro düzeyinde olan bu sektörün 

Türkiye'de futbol pastasının büyüklüğünün yaklaĢık 1 Milyar Euro seviyesinde olduğu ve 

bu rakamla da Avrupa futbol pastasının yaklaĢık %6'sını oluĢturduğu görülmektedir 

(http://www.fortuneturkey.com/turkiyede-futbol-ekonomisi-1-milyar-euroya-yakin-

28264#popup, 20.02.2018).  
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1 Ocak 1923‘te kurulan, Türkiye'de futbol faaliyetlerini 

yürütmek, futbolun geliĢmesini ve yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü 

düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur. Türkiye 1. Futbol 

Ligi 1959 kurulmuĢ; 2005 yılında Süper Lig adını almıĢtır. Bu ÑalıĢmada Süper Lig 2016-

2017 sezon sonuÑları Entropi temelli Gri ĠliĢkisel Analiz ve ARAS yöntemleri ile 

sıralanmıĢtır (http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/turkiye-futbol-federasyonu, 20.02.2018). 

 

2. YÖNTEM 
Süper Lig 2016-2017 sezonunda yer alan 18 takıma iliĢkin veriler incelenmiĢtir. Uzman 

görüĢleri de alınarak puan (A1), galibiyet sayısı (A2), beraberlik sayısı (A3), mağlubiyet 

sayısı (A4), atılan gol sayısı (A5), yenilen gol sayısı (A6), kırmızı kart (A7), sarı kart (A8), 

havuz gelirleri (A9) ve ortalama izleyici sayısı (A10) olmak üzere 10 kriter belirlenmiĢtir.  

Éncelikle Entropi yöntemi ile kriterlerin ağırlık değerleri hesaplamıĢtır. Entropi yöntemi 

araĢtırmacılar tarafından en Ñok kullanılan objektif ağırlıklandırma yöntemidir. Bu yöntem 

Shannon‘un (1948) belirsizliğin ölÑüsü olarak tanımlanan Entropi kavramı üzerine inĢa 

edilmiĢtir (Alp ve diğerleri, 2015:69). Entropi yöntemindeki adımlar sırasıyla 

uygulandığında Tablo 1.‘de görülen sonuÑlar elde edilmiĢtir. 
Tablo 1. Entropi Yöntemi ile Hesaplanan Ağırlık Değerleri 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

0.049768 0.066039 0.047246 0.104026 0.036594 0.036448 0.086925 0.013845 0.110799 0.448310 

 
  Daha sonra Gri ĠliĢkisel Analiz ve ARAS yöntemleri ile Süper Lig 2016-2017 

sezonunda yer alan 18 takım sıralaması yeniden yapılmıĢtır. Gri ĠliĢkisel Analiz; Æok Kriterli 
Karar Verme problemlerindeki belirsizlikleri analiz etmek amacıyla kullanılan ve 

belirsizliğin söz konusu olduğu durumlarda matematiksel analiz yöntemlerine oranla daha 

kolay Ñözüm sunan bir yöntemdir (Feng ve Wang, 2000:135). Zavadskas ve Turksis (2010) 

tarafından geliĢtirilen ARAS Yöntemi ise (Additive Ratio Assessment), basit göreli 

karĢılaĢtırmalar kullanarak karmaĢık dünyanın olgusunun anlaĢılabileceği argümanına 

dayanmaktadır (Turksis ve Zavadskas, 2010:426). Tablo 2.‘de Gri ĠliĢkisel Analiz ve ARAS 

yöntemleri ile elde edilen sıralamalar gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 2. Gri ĠliĢkisel Analiz ve ARAS Yöntemlerine Göre Takımların Sıralanması 

Lig 
Sıra 

Takımlar GİA 
Sıralaması 

GİA 
 Puanı 

ARAS 
Sıralaması 

ARAS  
Puanı 

1 Beşiktaş 1 0.9689 1 0.983678 

2 Medipol Başakşehir 4 0.5624 8 0.382962 

3 Fenerbahçe 3 0.6556 3 0.695451 

4 Galatasaray 2 0.7181 2 0.752489 

5 Antalyaspor 8 0.4777 7 0.415674 

6 Trabzonspor 7 0.4825 6 0.429133 

7 Akhisar Belediyespor 9 0.4648 11 0.248459 

8 Gençlerbirliği 11 0.4368 14 0.232777 

9 Atiker Konyaspor 5 0.4947 5 0.474327 

10 Kasımpaşa 10 0.4385 17 0.207144 

11 Karabükspor 14 0.4140 13 0.236072 

12 Aytemiz Alanyaspor 12 0.4297 10 0.251577 

13 Osmanlıspor FK 13 0.4176 12 0.240504 
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14 Bursaspor 6 0.4830 4 0.511836 

15 Kayserispor 15 0.4071 9 0.252917 

16 Rizespor 16 0.3863 18 0.203385 

17 Gaziantepspor 18 0.3817 16 0.208169 

18 Adanaspor 17 0.3847 15 0.208179 

 
3. BULGULAR 

Süper Lig 18 takımın mücadele ettiği Türkiye‘deki en üst seviye futbol ligidir. 2016-2017 

sezonunda ilk dört sırada BeĢiktaĢ, Medipol BaĢakĢehir, FenerbahÑe ve Galatasaray spor 

kulüpleri yer almaktadır. Entropi yöntemi ile hesaplanan kriterler ağırlıklarına bakıldığı 

zaman en önemli kriterlerin ortalama izleyici sayısı (0,448), havuz gelirleri (0,111), 

mağlubiyet sayısı (0,104) ve kırmızı kart sayısı (0,086) olduğu görülmektedir. Ağırlığı en 

düĢük olan kriter ise sarı kart sayısı (0,014)‘dır. Süper Lig iÑin en önemli kriter olan puan 

durumu ise Entropi yöntemine göre altıncı sırada bulunmaktadır. 

Gri ĠliĢkisel Analiz ve ARAS yöntemlerine göre BeĢiktaĢ ve FenerbahÑe Futbol 

Takımları‘nın sıralamadaki yerleri değiĢmezken Galatasaray Futbol Takımı 2.sırada yer 

almaktadır. Lig sıralamasında 9. sırada olan Atiker Konyaspor Futbol Takımı ise her iki 

yönteme göre 5. sırada yer almaktadır.  

 

4. SONUÇ:  

Lig sıralaması ile Gri ĠliĢkisel Analiz ve Aras yöntemlerine göre elde edilen sıralamalar 

karĢılaĢtırıldığında Ñok büyük benzerlikler olmadığı görülmektedir. Bunun sebebi Entropi 

yöntemi ile elde edilen kriterlerin ağırlıkları gerÑekte olan önem derecelerini 

yansıtmadığından kaynaklandığı söylenebilir. Éyle ki futbol sporu iÑin en önemli kriter 

kazanılan puanın olmasıdır. Éte yandan farklı ağırlık belirleme yöntemleri ve Ñok kriterli 

karar verme yöntemleri kullanıldığında elde edilecek sıralmaların farklı olacağı da aĢikardır. 
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Özet 

Bu ÑalıĢmada veri madenciliği, veri madenciliği süreci ve Türkiye‘de Ñekirdeksiz kuru üzüm 

fiyatları hakkında bilgi verilmiĢtir. Manisa Ticaret Borsası‘ndan alınan veriler; veri 

düzenleme iĢlemleri gerÑekleĢtirilerek analize uygun hale getirilmiĢtir. Daha sonra 

Ñekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının 2016 yılında gerÑekleĢen değerleri üzerinden 2017 yılına 

ait fiyatlarının bir bölümü gerÑek veriler arasındaki iliĢkiyi en iyi temsil eden eğilim 

fonksiyonu yardımıyla tahmin edilmiĢtir. Literatürde veri madenciliği modelleriyle yapılan 

tahminlemede; tahmin modellerinin performanslarının karĢılaĢtırılmasında doğruluk, hız, 

sağlamlık, ölÑeklenebilirlik ve yorumlanabilirlik kriterlerinin önemli ve geÑerli olduğu 

görülmüĢtür. Bu ÑalıĢmada da veri madenciliği teknikleriyle elde edilen tahmin sonuÑları 

burada belirtilen performans kriterleri bakımından değerlendirilerek en iyi tahmin modelinin 

hangisi olduğuna karar verilecektir.    

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Zaman Serileri, Regresyon, Yapay Sinir Ağları 

 

ESTIMATING DRY GRAPE PRICE BY DATA MINING TECHNIQUES AND 

COMPARISON OF FORECAST PERFORMANCES 

Abstract 

In this study, it has been given about data mining, process of data mining and, prices of 

seedless raisins which processed in Turkey. Data taken from the Manisa Mercantile 

Exchange were first modified to adapt to analysis by data editing operations. Then a portion 

of the prices for 2017, based on the values of seedless raisin prices in 2016, was estimated 

with the help of the trend function which best represents the relationship between the actual 

figures. In the estimation made by data mining models in the literature; accuracy, speed, 

robustness, scalability and interpretability criteria have been found to be important and valid 

in comparing performance of prediction models. In this study, the estimation results obtained 

by data mining techniques will be evaluated with respect to the performance criteria 

specified here and it will be decided which is the best prediction model. 

Keywords: Data Mining, Time Series, Regression, Artificial Neural Networks 

1. VERĠ MADENCĠLĠĞĠ 

Dijital ortamda saklanmaya baĢlayan veriler, dünya üzerindeki veri miktarını 20 ayda bir iki 

katına Ñıkarmaktadır. Veri saklamanın daha hızlı ve daha kolay hale gelmesi iĢlem 

gücündeki kapasite yükselmesinin bir sonucudur. Büyük miktardaki verilerin saklandığı veri 

tabanı yapısı, veriyi saklamanın yanında Ñok önemli olabilecek gizli ve değerli bilgileri de 

iÑermektedir. Veri tabanı iÑerisinde tanımlanmamıĢ ve potansiyel olarak faydalı olabilecek 

veriler bulunabilir ancak büyük boyutlu veri iÑerisinde analiz gerÑekleĢtirmek yalın insan 

kapasitesinin Ñok daha ötesine geÑmektedir. Ġnsan kapasitesini aĢan bu sorunla baĢa Ñıkmak 

iÑin bilgisayar gücünden faydalanılmaktadır (Telcioğlu, 2007:1). 

Büyük ve karmaĢık veri setlerini anlamak ve faydalı bilgiye ulaĢmak iĢletme, bilim ve 

mühendisliğin tüm alanları iÑin ortak bir ihtiyaÑtır (Kantardzic, 2003: 1-2). Bu ihtiyaÑlar 
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dolayısıyla iĢletmelerin veri madenciliği ve bununla ilgili konularda yatırımlarını arttırmaları 

bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu zorunluluk kapsamında akademik alanda da veri 

madenciliği ile ilgili eğitim ve araĢtırma etkinliklerinin yaygınlaĢması bir ihtiyaÑ olmuĢtur 

(Irmak vd., 2012: 2). 

Bu ÑalıĢmanın amacı, Türkiye‘de büyük oranda ticari amaÑlı olarak üretilen Ñekirdeksiz kuru 

üzümün geÑen yılki satıĢ fiyatları üzerinden bu yıl oluĢabilecek fiyat tahminlerini farklı veri 

madenciliği metotları ile tahmin ederek, oluĢan fiyatlar ile tahmin fiyatlarını karĢılaĢtırıp 

hangi tekniğin gerÑeğe daha yakın sonuÑlar verdiğini incelemektir. 

GerÑekleĢtirilen ÑalıĢma iÑin aradaki iliĢkiyi en iyi tanımlayan eğilim fonksiyonu ile 

tahminler yapılmıĢ ve ÑalıĢmanın devamında Weka programında veri madenciliği 

tahminleme tekniklerinden doğrusal regresyon ve yapay sinir ağı algoritmaları ile 

Ñekirdeksiz kuru üzüm fiyatları yeniden tahmin edilecektir. Elde edilen tahmin sonuÑları ve 

algoritma performansları karĢılaĢtırılarak en iyi tahminleme modeli belirlenmeye 

ÑalıĢılacaktır.  

 

1.1 Veri Madenciliği Süreci 

Veri madenciliği sürecinde yaygın olarak kullanılan model CRISP-DM (Cross Industry 

Standard Process for Data Mining) Ñapraz endüstri veri madenciliği süreci modelidir. 

CRISP-DM sürecinde bulunan adımlar (AytaÑ ve Bilge, 2013: 28);  

ĠĢ Sorusunu Anlama 

Veriyi Anlama 

Veriyi Hazırlama 

Model Kurma 

Değerlendirme 

Uygulama 

Ġzlemedir. 

1.2 Veri Madenciliği Modelleri 

Veri madenciliği uygulamalarında kullanılan modeller tahmin edici ve tanımlayıcı olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Tahmin edici modellerde; sonuÑları önceden bilinen bir veri seti 

kullanılarak model geliĢtirilmekte, geliĢtirilen model sonuÑları bilinmeyen veri üzerinde 

sonuÑları tahmin etmek iÑin kullanılmaktadır. Tanımlayıcı modellerde ise; karar vermek ve 

karar verme iĢlemine yardımcı olabilmek iÑin veri iÑerisinde gizli kalmıĢ örüntülerin 

tanımlanması sağlanmaktadır. 

Veri madenciliğinde kullanılan modeller temelde; sınıflandırma (classification), kümeleme 

(clustering) ve birliktelik kuralları (association rules) olarak üÑ farklı gruba ayrılırlar. Ayrıca 

tahmin (estimation), öngörme (prediction), zaman serisi analizleri (time series analysis) ve 

dizi keĢfi modelleri de bulunmaktadır ( ġekeroğlu, 2010: 36). 
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ġekil 1. Veri Madenciliği Modelleri 

 

 

 

1.3. Tahmin Edici Veri Madenciliği 

Tahmin edici veri madenciliği, bir model oluĢturmak amacıyla veri setini analiz ederek yeni 

veri kümelerinin davranıĢlarını öngörmeye ÑalıĢmaktadır. Tahmin ise; önemli veri sınıflarını 

aÑıklamaya yarayan modellerin Ñıkarılması veya gelecekteki veri eğilimlerini tahmin etmeye 

yönelik olarak kullanılan bir veri analiz biÑimidir. Bu tür analizler geniĢ kapsamlı verilerin 

daha iyi anlaĢılmasına yardımcı olmaktadır (Seigal and Mehrotra, 2012: 57). Tahmin etmeye 

iliĢkin iki önemli adım bulunmaktadır; ilki veriyi tahmin etmek iÑin hazırlama ikincisi ise 

farklı tahmin edici modellerin karĢılaĢtırılmasıdır. Modelleri karĢılaĢtırma ölÑütleri; 

doğruluk, hız, sağlamlık, ölÑeklenebilirlik, yorumlanabilirliktir. Mean Error (ME) – 

Ortalama Hata, Mean Absolute Error (MAE) – Ortalama Mutlak Hata, Mean Square Error 

(MSE) – Ortalama Karesel Hata, Root Mean Square Error (RMSE) – Kök Ortalama Kare 

Hatası, Mean Absolute Percentage Error (MAPE) – Ortalama Mutlak Hata Yüzdesi değerleri 

performans karĢılaĢtırması iÑin kullanılmaktadır (Seigal and Mehrotra, 2012: 57). Bu 

ÑalıĢmada modellerin karĢılaĢtırılmasında, RMSE, MAE ve MAPE değerleri kullanılacaktır. 

RMSE, hata kareleri ortalamasının kareköküdür. Bağımlı serinin, kullanılan model 

tarafından tahmin edilenden farkını ifade etmek iÑin kullanılmaktadır. KüÑük değerlere sahip 

olması model tahmininin daha iyi olduğunu göstermektedir. MAPE, farklı serilerin 

karĢılaĢtırılmasında da kullanılan bir değerdir ve ortalama mutlak yüzde hatayı temsil 

etmektedir. MAE, mutlak ortalama hatayı temsil etmektedir (Irmak vd. 2012: 107). 

Tahmin edici veri madenciliği araÑları, yararlı bilginin yanı sıra yararlı bilginin geÑmiĢ 

değerler ile olan iliĢkisini de anlamayı sağlamaktadır. Bu araÑlar, veri tabanında bulunan 

gizli bilgilerin benzer özelliklerini bularak gelecekte neler olacağına iliĢkin tahmini bir 

model geliĢtirmek ve geÑmiĢten öğrenilen verilerle faydalı bilgiler Ñıkarmak iÑin 

kullanılmaktadır. Farklı tahmin modelleri analiz edilerek verileri en iyi tahmin eden model 

tercih edilmektedir (Seigal and Mehrotra, 2012: 57). 

2. TÜRKĠYE VE DÜNYADA ÇEKĠRDEKSĠZ KURU ÜZÜM ÜRETĠMĠ 

Bir tarım ülkesi olan ülkemiz dünyadaki en büyük Ñekirdeksiz kuru üzüm üretici ve 

ithalatÑısı konumundadır. Dünyada %40-45 oranında kuru üzüm ihracatı gerÑekleĢtiren 

ülkemizin aynı zamanda kuru üzüm fiyatlarının oluĢmasında önemli etkisi de bulunmaktadır. 

Êlkemizde kuru üzüm ihracatının büyük bir bölümü AB üyesi ülkeler ile yapılmaktadır. 

Êlkemizde genel olarak kurutularak değerlendirilen Ñekirdeksiz üzüm hasadı Ağustos-Eylül 

ayları arasında yapılmaktadır. Êretimi ağırlıklı olarak Ege Bölgesinde yoğunlaĢmakta olup, 

özellikle Manisa, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Menemen, KemalpaĢa, Æal ve Æivril‘ de 

üretilmektedir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016: 3).  Tablo 1‘ de Ege Bölgesi 2016/2017 

yılı rekolte tahminleri verilmektedir. 
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Tablo 1. 2016/2017 Yılı Ege Bölgesi Æekirdeksiz Kuru Êzüm Rekolte Tahmin Tablosu 

 Bağ Alanı (Dekar) Verim(kg/da) Êretim (ton) 

Menemen 30.450 359 10.932 

Manisa 93.500 352 32.912 

Saruhanlı 90.700 425 38.548 

Turgutlu 77.500 395 30.613 

Ahmetli 50.000 411 20.531 

Gölmarmara 23.200 462 10.718 

Salihli 113.500 460 49.534 

AlaĢehir 185.500 478 57.635 

Sarıgöl 87.663 497 23.963 

Buldan 31.700 641 4.064 

Æal 166.500 175 14.244 

Bekilli 9.940 175 1.218 

Akhisar 18.600 220 4.092 

Torbalı 7.900 300 2.370 

Honaz+Æivril 39.187 400 3.135 

KemalpaĢa 28.750 300 8.625 

Toplam 1.004.440  313.134 

  Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016:4 

Türkiye‘ de üretilen ve özellikle Ñekirdeksiz üzüm den elde edilen kuru üzümler dünya 

Ñapında ünlüdür. Bu sebeple Ege Bölgesinde yer alan üzüm bağlarında, değerli bir ihraÑ 

ürünü olan ve dıĢ piyasalarda rağbet gören Ñekirdeksiz kuru üzüm üretimine yönelik 

ÑalıĢmalar yapılmaktadır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016: 3). 

3. ÇEKĠRDEKSĠZ KURU ÜZÜM FĠYATLARININ TAHMĠN EDĠLMESĠ 

ÆalıĢma kapsamında kullanılan veriler Manisa Ticaret Borsası‘nın 2016 yılı Ñekirdeksiz kuru 

üzüm taban ve tavan fiyatlarıdır (2017 yılına ait verilerin tamamına henüz eriĢilemediği iÑin 

2016 verileri kullanılmıĢtır). Edinilen verilerde yılın her günü iÑin fiyat bilgisi 

bulunmamaktadır. Fiyat bilgisi bulunmayan günler veri seti iÑerisinde ―ismen‖ veya 

―muamele yoktur‖ ifadeleriyle belirtilmektedir.  

Tablo 2. Manisa Ticaret Borsası‘ndan Alınan Verilerin Bir Bölümü 

GÜNLÜK  Ç. KURU  ÜZÜM FĠYATLARI 

TARĠH 
Ç. KURU ÜZÜM 

EN AZ EN ÇOK 

4 Ocak 2016 Pazartesi 

4,40 

(ĠSMEN)  

5,10 ( 

ĠSMEN)  

5 Ocak 2016 Salı 4,40 5,10 

6 Ocak 2016 ÆarĢamba 

4,40 

(ĠSMEN)  

5,10 ( 

ĠSMEN)  

7 Ocak 2016 PerĢembe 4,50 5,20 

8 Ocak 2016 Cuma 4,50 5,20 

11 Ocak 2016 Pazartesi 4,60 5,20 

12 Ocak 2016 Salı 

4,60 

(ĠSMEN)  5,20 (ĠSMEN)  

13 Ocak 2016 ÆarĢamba 4,70 5,20 

14 Ocak 2016 PerĢembe 

4,70 ( 

ĠSMEN)  5,20 (ĠSMEN)  

 

Veri setindeki dikkate alınmaması gereken kullanılamaz durumdaki bilgiler veri setinden 

Ñıkarıldığında 159 günlük fiyat bilgisi kalmıĢtır. 2017 yılında da benzer Ģekilde fiyat bilgisi 
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olmayan günler olabileceği iÑin eksik verilerinin istatistiksel yöntemlerle tamamlanması 

yoluna gidilmemiĢtir.  

3.1. Eğilim Fonksiyonu Ġle Verilerin Tahmin Edilmesi 

Analize uygun hale getirilen veriler Microsoft Excel programında ―Eğilim‖ fonksiyonu 

kullanılarak tahminlenmiĢtir. Eğilim fonksiyonu en küÑük kareler yöntemini kullanarak 

belirlenen değerler iÑin tahmin değerlerini hesaplamaktadır (https://support.office.com/tr-

tr/article/e%C4%9E% C4%B0l%C4%B0m-i%C5%9Flevi-e2f135f0-8827-4096-9873-

9a7cf7b51ef1). Eğilim fonksiyonu kullanılarak Ñekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının 15 günlük 

en az ve en Ñok değerleri Tablo 3‘teki gibi tahmin edilmiĢtir. 

Tablo 3. Eğilim Fonksiyonu Tahmin Değerleri 

 EN AZ EN ÆOK 

1 2,551982 3,478282 

2 2,543741 3,471238 

3 2,535499 3,464193 

4 2,527257 3,457149 

5 2,519015 3,450105 

6 2,510774 3,443061 

7 2,502532 3,436016 

8 2,49429 3,428972 

9 2,486048 3,421928 

10 2,477807 3,414884 

11 2,469565 3,407839 

12 2,461323 3,400795 

13 2,453082 3,393751 

14 2,44484 3,386706 

15 2,436598 3,379662 

 

SONUÇ 

Teknoloji Ñağı olan günümüzde finansal bilgiler, karmaĢık ve dinamik problemlerin 

Ñözümünde kullanılan veri madenciliği teknikleri iÑin büyük veri kümeleri üretmektedir. 

Finansal veriler üzerinde en Ñok kullanılan veri madenciliği tekniği ise veriler üzerinde 

tahmin odellerinin kullanılmasıdır.  

Bu ÑalıĢma kapsamında Ñekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının tahmin edilmesi iÑin ilk adımda 

Microsoft Excel programının eğilim iĢlevi kullanılmıĢtır. Bu doğrultuda 2017 yılına ait 15 

günlük fiyatlar tahmin edilmiĢtir.  

ÆalıĢmanın devamında HamzeÑebi ve Kutay (2004), Kaynar ve TaĢtan (2009), Asilkan ve 

Irmak (2009) ve Saigal ve Mehrotra (2012) tarafından gerÑekleĢtirilmiĢ ÑalıĢmalarda yapılan 

uygulamalara benzer olarak regresyon ve yapay sinir ağı teknikleri ile tahminler 

gerÑekleĢtirilecektir. Yapılacak olan uygulamaların tahmin sonuÑları karĢılıklı olarak 

verilecek ve modellerin karĢılaĢtırılması iÑin; Mean Absolute Error (MAE) – Ortalama 

Mutlak Hata, Root Mean Square Error (RMSE) – Kök Ortalama Kare Hatası, Mean Absolute 

Percentage Error (MAPE) – Ortalama Mutlak Hata Yüzdesi değerleri kullanılarak en iyi 

tahmini yapan teknik belirlenecektir.  
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Özet 

Performans yönetimi hem iĢverenler hem de ÑalıĢanlar aÑısından olumlu Ñıktılar sağlayan bir yönetim uygulaması 

olarak değerlendirilmektedir. Performans yönetim süreci ile ilgili ÑalıĢanların düĢünceleri, tutum ve algıları 

oldukÑa önemlidir. Bu ÑalıĢmanın amacı, kamu ÑalıĢanlarının performans yönetimine iliĢkin bakıĢ aÑılarını 

incelemektir. Bu araĢtırma nitel araĢtırma tasarımı ile yapılmıĢ ve veri toplamada ise bireysel mülakat yöntemi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini, TRT Kurum Tabipliğinde hizmet veren ve araĢtırmaya katılmayı kabul 

eden 12 sağlık ÑalıĢanı oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonuÑlarına göre ÑalıĢanların performans yönetimine olumlu 

bakmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Performans yönetimi, kamu ÑalıĢanları, sağlık sektörü 

 

 

A CRITICAL STUDY ON PUBLIC PERFORMANCE MANAGEMENT: HEALTH 

SECTOR SAMPLE 

 

Abstract 

Performance management is considered a management practice that provides positive outputs for both employers 

and employees. Employees' thoughts, attitudes and perceptions about the performance management process are 

very important. The purpose of this study is to examine public employees' perceptions of performance 

management. This research was conducted with qualitative research design and individual interview method was 

used in the data collective. The sample of the study constitutes 12 health workers who serve in the TRT and agree 

to participate in the research. According to the results of the research, it has been reached that the employees do 

not look positively towards performance management. 

Key Words: Performance management, public employees, health sector 

 

1. GĠRĠġ 

ĠÑinde bulunduğumuz yüzyıl, ekonomik, toplumsal, kültürel ve özellikle teknolojik değiĢimlerin hızla 

gerÑekleĢtiği bir dönemdir. Bu değiĢim hem özel hem de kamu yönetimlerini yakından 

ilgilendirmektedir. Êlkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma politikaları, özel teĢebbüsleri 

desteklemenin yanı sıra kamu kurum ve kuruluĢlarında verimliliği arttırma yönünde adımlar atılması 

gerekliliğini ortaya ÑıkarmıĢtır. Bu adımların en önemlilerinden biri kamu performans yönetim 

uygulamalarıdır. Performans yönetimi,   ÑalıĢanları, yöneticileri, kurumu ve toplumu ilgilendiren Ñok 

boyutlu bir yönetim uygulaması olarak düĢünülmelidir. Performans yönetimi, kurum ve kuruluĢlarda 

iĢ görenlerden etkin ve verimli sonuÑlar almayı hedeflemekte, belirlenen hedeflere ulaĢabilmek iÑinse 

tüm yönetim uygulamalarında olduğu gibi planlama, uygulama, değerlendirme ve geliĢtirme 

aĢamalarını izlemektedir. Bu süreÑ sonunda elde edilen Ñıktılar gelecek planlamalar iÑin kaynak 

oluĢturmaktadır. Performans yönetimi, kurumların kendilerini tanımaları aÑısından da önemli bir 

geribildirim edinme yöntemidir diyebiliriz. 

Kamu kurumlarının verimliliği toplumsal fayda aÑısından oldukÑa önemli olmakla birlikte devletin 

kar amacından ziyade sosyal sorumluluk rolü performans yönetiminde bireysel performans ve ücret 

esaslı performans yönetimi uygulamalarına eleĢtirel bakmayı gerektirmektedir. Ézellikle sağlık 

hizmetleri gibi devletin sunmak durumunda olduğu kar amacı güdülmemesi gereken kurumlarda, 

performans yönetimi uygulamalarında doğru değerlendirme ölÑütlerinin kullanılması oldukÑa 
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önemlidir. Êlkemizde 2003 yılında hayata geÑen ‗Sağlıkta DönüĢüm‘ uygulamaları ile performans 

yönetimi yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bununla birlikte, sağlık hizmetinin verimliliği neye 

göre değerlendirilecek, hangi ölÑüt aracı kullanılacak, kim değerlendirecek ve objektif bir 

değerlendirme olabilecek mi soruları tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 

Performans yönetimi uygulamaları ile ilgili yazına baktığımızda genel olarak, performans yönetimi 

süreci, nasıl uygulanması gerektiği, ÑalıĢanlar, yöneticiler ve kurumlar aÑısından sağladığı faydaların 

sıklıkla ele alındığı görülmektedir. Ancak performans yönetim sürecinin temel aktörleri olan 

ÑalıĢanların performans sistemine yönelik bilgileri, düĢünceleri ve algıları gibi konuların nispeten daha 

az ÑalıĢıldığı görülmektedir. ÆalıĢanların benimsemediği bir yönetim uygulamasının etkili ve verimli 

sonuÑlar yaratması pek mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda ÑalıĢmanın amacı, kamu sektöründe 

sağlık hizmetlerinde ÑalıĢanların performans yönetimine yönelik bakıĢ aÑılarını incelemektir. Bu amaÑ 

doğrultusunda performans yönetimini, ÑalıĢanların yararlı bulup bulmadıkları, hangi noktalarının 

yararlı hangilerinin yararsız olduğu, performans değerlendirmenin nasıl olması gerektiği konuları 

kamu sağlık ÑalıĢanları gözünden ele alınmıĢtır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Performans Yönetimi 

Performans, genel olarak, amaÑlanan hedefe yönelik yapılan tüm iĢlerin o hedefin neresinde olduğunu, 

o hedefe ulaĢılıp ulaĢılamadığının anlatılması ve etkili-verimli olmaya odaklanmıĢ bir yönetim 

anlayıĢı olarak tanımlanmaktadır (Bilgin, 2004;13). Performans kavramını en yalın haliyle etkili ve 

verimli bir Ģekilde, belirlenen amaÑlara ulaĢmak olarak ifade edebiliriz. 

Performans yönetimi, bir örgütsel yönetim anlayıĢı olarak ele alındığında üÑ temel fonksiyonu yerine 

getirmesi beklenmektedir. Bunlar: kuruluĢun ortak amaÑlarının belirlenmesi, insan kaynakları 

arasındaki bilgi akıĢının yukardan aĢağı ve aĢağıdan yukarı etkin bir Ģekilde oluĢturulması ve 

ÑalıĢanların performansının sürekli geliĢtirmesi iÑin önlemlerin alınmasıdır (Bilgin, 2004: 14). 

Dolayısıyla performans yönetimi personel performansı boyutuna indirgenemeyecek Ñok boyutlu bir 

yapı olarak ele alınması gereken bir yönetim uygulaması olarak değerlendirilmelidir (Hartle ve Group, 

1994:103). Performans yönetimi, ÑalıĢanların, bireysel baĢarı ve iÑ müĢteri memnuniyetinin artmasını, 

kurumların ise verimliliklerine ve rekabet üstünlüklerine katkı sağlamaktadır. (Glendinning, 

2002:162). Bu noktada performans yönetiminin etkililiğini sağlayacak giriĢimler önem 

kazanmaktadır. ÆalıĢanları performans göstermeye teĢvik edebilmek iÑin ödüllendirme sistemleri 

kullanılmaktadır. Édüllendirmeler ise performans ölÑüm sonuÑlarına göre yapılacağı iÑin öncelikle 

neyin, nasıl ve ne Ģekilde ölÑüleceğinin belirlenmesi gerekmektedir (Bilgin, 2004: 16). 

Performans yönetim sisteminin kurumlardaki muhtemel kullanım alanları; stratejik planlama, ücret-

maaĢ yönetimi, kariyer geliĢtirme sistemi, eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve iĢten ayırma kararları 

Ģeklinde belirtilmektedir (Uyargil, 2008:6). Performans yönetim sistemi yöneticilere, ÑalıĢanlara ve 

kurumlara bazı faydalar sağlamaktadır (Uyargil, 2008:6). Bu faydalar Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: 

Yöneticiler iÑin; planlama ve kontrol iĢlevlerinde daha etkili olmayı, iletiĢim ve iliĢkilerin olumlu 

Ģekilde yürütülmesini ve astları daha iyi tanıma olanağı buldukları iÑin yetki devrinin kolaylaĢması, 

 ÆalıĢanlar iÑin; güÑlü ve zayıf yönlerini tanımalarını, sorumluluklarını daha iyi anlamaları ve olumlu 

performans geri bildirimleri ile iĢ tatminleri ve kendilerine güven duygularının geliĢmesi, 

 Kurumsal olarak ise, verimliliğin artması ve hizmet ya da ürünün kalitesinin geliĢmesi gibi faydalar 

sağlamaktadır. Bu doğrultuda: 

Birinci AraĢtırma Sorusu: “Performans yönetimi çalışanların iş tatmin düzeyini etkiler mi?” 

Ġkinci AraĢtırma Sorusu: “Performans yönetimi çalışan verimliliğini etkiler mi?” 

 Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. 

2.2. Kamu Sektöründe Performans Yönetimi 

1970‘lerin sonlarından itibaren kamu yönetimi yaklaĢımlarına olan eleĢtirilerin artmasıyla baĢta batı 

ülkeleri olmak üzere pek Ñok geliĢmiĢ ülke kamu yönetimlerinde temel değiĢimler yapmaya 

baĢlamıĢlardır (AkÑakaya, 2012:172). Kamu yönetimi yaklaĢımında meydana yeni uygulamalardan 

biri ise performans yönetimi kavramıdır (AkÑakaya, 2012:172). Performans yönetiminin kamu 

sektörüne uyarlanması olarak tanımlanan kamu performans yönetiminde amaÑ, kamu yararını göz 

önünde bulundurarak kamu kurum ve kuruluĢlarının hedeflerine ulaĢmasını sağlamaktır (Bilgin, 2004: 
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24-25). Dünya genelinde yaygınlaĢan küresel ekonomik politikalar kamu ve özel kurumlar arasındaki 

personel yönetimi politikaları farklılıklarını azaltıcı etki göstermektedir (Bilgin, 2004:18). Kamu 

kurumlarının ulusal ekonomiye sağladıkları katkı göz önüne alındığında kamu kurumlarının 

verimliliğinin arttırılması ve bu konuda gerekli yapılanmaların yapılması önemlilik arz etmektedir. 

Ancak yaygın olarak kullanılan „performansa dayalı ücret‟ uygulaması kamu personelinin kamu 

yararı yerine kendi Ñıkarları yönünde davranmasına sebep olabileceği nedeniyle uygun bir yöntem 

olarak görülmemektedir (Güler, 2003:27). Bu noktada kamu kurumlarında nasıl bir performans 

yönetimi uygulanması olmalı sorusuna yanıt bulmak gerekmektedir.  

Sağlık hizmetlerine olan talep dünya genelinde ÑeĢitli nedenlerden dolayı artıĢ göstermektedir. 

Dolayısıyla artan kaynak ihtiyacı maliyetin artmasına neden olmakta ve bu durum da kaynakların 

daha etkili ve verimli kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Sağlık hizmet sunumunda insan kaynağı en 

önemli kaynaklardan biridir. Sağlık hizmet sektöründe ÑalıĢanları önemli kılan unsurların baĢında 

‗uzmanlık‘ bilgisine dayalı karar veriliyor olmasıdır. Bu nedenle ÑalıĢanlar ile ilgili performans 

göstergelerinin belirlenmesi performans yönetiminin en önemli aĢaması olarak karĢımıza Ñıkmaktadır 

(Pakdil, 2007:138). ÆalıĢanlarla ilgili performans göstergelerinden hekim ve hemĢire baĢına düĢen 

hasta sayısı ya da hekim ve hemĢire baĢına düĢen yatak sayısı göstergeleri ÑalıĢanların ortaya koyduğu 

performans ile ilgili olmayıp daha Ñok ÑalıĢanlarla ilgili yönetsel kararları yansıtmaktadır  (AteĢ vd., 

2007:138). ÆalıĢan hataları ile ilgili göstergeler ise; ölüm oranları, yanlıĢ ilaÑ uygulamaları ve 

gereksiz tıbbi müdahale sayısı olarak ifade edilmektedir (Deming 1996‘dan aktaran, Pakdil, 

2007:139). Bahsi geÑen bu göstergelerin sağlık uygulayıcıları tarafından nasıl değerlendirildiği de 

önem taĢımaktadır. Bu doğrultuda: 

ÊÑüncü AraĢtırma Sorusu: “Kamu sağlık çalışanları nasıl bir performans yönetimi yapılmasını 

istemektedirler?” Ģeklinde oluĢturulmuĢtur? 

 

3. YÖNTEM 

3.1. AraĢtırma Tasarımı 

Bu araĢtırmada, kamu ÑalıĢanlarının performans yönetimi uygulamalarına yönelik görüĢleri nitel 

araĢtırma yöntemi ile incelenmiĢtir. 

3.2. Evren, Örneklem, Veri Toplama Süreci 

AraĢtırmanın evrenini, Ankara ilinde sağlık alanında hizmet veren kamu personelleri oluĢturmaktadır. 

Bu araĢtırmada kolayda örneklem yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırmada örneklem seÑiminin temel 

mantığı; amaca, araĢtırma sorusuna, eldeki kaynaklara ve araĢtırmanın safhasına uygun olan 

örneklemin seÑilmesi olduğundan, zengin ve derin bilgiye ulaĢmak ve araĢtırılan konuda geneli temsil 

kabiliyeti artırmak amacıyla TRT Kurum Tabipliğinde görev yapan 17 sağlık ÑalıĢanı örneklemi 

oluĢturmaktadır. Katılımcılara araĢtırmanın amacı ve konusu hakkında bilgi verildikten sonra 

araĢtırmaya katılmayı kabul edip etmedikleri sorulmuĢtur. Kurumda görev yapan toplam 17 sağlık 

ÑalıĢanından 12‘si araĢtırmaya katılmayı kabul etmiĢtir. TRT Kurum Tabipliğinde görev yapan 12 

sağlık ÑalıĢanı ile bireysel mülakat yapılmıĢtır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada kullanılacak mülakat formunda katılımcıların demografik bilgilerini iÑeren 6 soru ve 

kamu kurumlarında performans yönetimi ile ilgili 5 soru yer almaktadır. 

3.4. Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Mülakatların güvenilirliğini artırmak iÑin elde edilen veriler katılımcılarla görüĢmelerde teyit edilerek 

ilerlenmiĢ ve görünüĢ geÑerliliğini sağlamak iÑin de alanda uzman araĢtırmacıların görüĢlerine 

baĢvurulmuĢtur. Mülakat formunun anlaĢılırlığını test etmek iÑin TRT Kurum Tabipliğinde görev 

yapan üÑ teknisyen ile ön mülakat yapılmıĢtır. AnlaĢılmayan sorular düzeltilerek mülakat formları 

yapılandırılmıĢ ve buna ek olarak araĢtırmacıların gözlemlerine yer verilmiĢtir. 

3.5. Veri Analiz Tekniği 

Mülakatlar sonucunda elde edilen verilerin analizinde, yüzde, sıklık ve ortalama tanımlayıcı 

istatistikleri kullanılmıĢtır. 

4. BULGULAR 
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Mülakatlar 15.02.2017 tarihinde Ankara TRT/Oran Kurum Tabipliğinde ÑalıĢan 12 sağlık personeli ile 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya dÍhil olan katılımcılara ait demografik veriler Tablo 1‘de yer 

almaktadır. 

Tablo 1: Demografik Verilere ĠliĢkin Bulgular 

(N=12) 

YaĢ (ortalama) 48 Meslek 

Cinsiyet BaĢhekim 1 

Kadın 7 Uzman Doktor 2 

Erkek 5 DiĢ Hekimi 2 

Medeni Durum HemĢire 3 

Evli 9 Uzman Biyolog 1 

BekÍr 3 Kimya Mühendisi 1 

Eğitim  Radyoloji Teknikeri 1 

Én Lisans 1 Radyoloji Teknisyeni 1 

Lisans 4 ÇalıĢma Yılı  

Yüksek Lisans 4 Toplam ÆalıĢma Yılı (ortalama) 25 

Doktora 3 Kamuda ÆalıĢma Yılı (ortalama) 23 

 

Mülakatlarda, kurumlarında performans yönetimi uygulaması yapılıp yapılmadığı, performans 

yönetimi uygulaması isteyip istemedikleri, nasıl bir performans yönetimi uygulaması istedikleri, 

performans yönetim uygulamalarının iĢ tatmin ve verimlilik durumlarını etkileyip etkilemeyeceği 

konuları irdelenmiĢtir.  

Mülakatlar sonucunda kurumda performans yönetim uygulamalarının yapılmadığı, katılımcıların 

%52‘sinin performans yönetim sistemi uygulanmasının yapılmasını istediği, %48‘inin istemediği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Performans yönetimi uygulamasını istemeyenler; doğru ve adil bir 

değerlendirme yapılacağına inanmadıklarını, özellikle sağlık hizmetlerinde bireysel performans 

değerlendirme uygulamalarının gereksiz yapılan iĢlem ve tetkik sayısını arttıracağını ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcıların hepsi hakkaniyetli bir performans değerlendirmesi yapılırsa bunun faydalı olacağını 

belirtmiĢlerdir. Katılımcıların %58‘i doğru ve adil yapılan performans yönetim uygulamalarının iĢ 

tatmin düzeylerini olumlu yönde etkileyeceğini belirtmiĢlerdir. Performans yönetim uygulamaları 

sonucunda ÑalıĢan beklentilerinde ücretlendirme birinci sırada, bilimsel araĢtırma desteği ikinci sırada, 

terfiinin ise üÑüncü sırada yer aldığı tespit edilmiĢtir. Katılımcıların %75‘i amiri tarafından düĢük ya 

da yüksek performanslı olarak değerlendirmenin ÑalıĢma düzeylerini/ verimliliklerini 

etkilemeyeceğini belirtmiĢlerdir. Katılımcıların %58‘i kendi performansını Ñok yüksek, %25‘i yüksek 

ve %17‘si ise orta olarak değerlendirmiĢtir. 

 

5. SONUÇ  

Kamu sektöründe sağlık hizmetlerinde ÑalıĢanların performans yönetimine yönelik bakıĢ aÑılarını 

incelemeyi amaÑlayan bu araĢtırmanın sonucunda, katılımcıların performans yönetimine olumlu 

bakmadıkları tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada Ñıkan bu sonuÑ, AteĢ ve Kırılmaz (2015) tarafından, kamu 

kurumunda ÑalıĢan sağlık personeli üzerinde yaptıkları kapsamlı araĢtırmalarının bulguları ile 

benzerlik göstermektedir.  

Birinci araştırma sorusunda, performans yönetiminin ÑalıĢanların iĢ tatminlerini etkileyip 

etkilemediğini irdelenmiĢtir. Katılımcıların yarıdan fazlası, performans değerlendirmesinin doğru ve 

adil bir Ģekilde yapılması ve sonuÑlarının olumlu geribildirimler bildirimler Ģeklinde ÑalıĢanlarla 

paylaĢılmasının iĢ tatmin düzeyini olumlu yönde etkileyeceği yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir. Ézellikle 

ÑalıĢan ve gayret gösteren kiĢiler ile yeterli Ñabayı göstermeyen kiĢiler arasındaki farkların ortaya 

konmasının gerektiği katılımcılar tarafından önemsenen bir diğer durum olarak karĢımıza ÑıkmıĢtır.  

İkinci araştırma sorusunda, performans yönetiminin ÑalıĢan verimliliğine etkisi irdelenmiĢtir. 

Katılımcı görüĢlerinin büyük Ñoğunluğu performans yönetimin verimliliklerini arttırmayacağı 

yönündedir. Performans yönetiminde, eğer performansa dayalı ödeme uygulaması yapılırsa özellikle 
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hekimlerin performanslarını yüksek göstermek adına gerekli olmayan pek Ñok tetkiki artıracağını, bu 

durumun da hem hasta sağlığı, hem de kurum ve ülke ekonomisi adına olumsuz sonuÑlar ortaya 

Ñıkaracağı düĢünülmektedir.  

ÊÑüncü araĢtırma sorusunda, kamu sağlık ÑalıĢanlarının nasıl bir performans yönetimi istedikleri 

irdelenmiĢtir. Katılımcıların %70‘i performans yönetiminin doğru ve adil bir Ģekilde yapılacağına 

inanmadıkları iÑin performans yönetiminin kurumlarında uygulanmasını istemediklerini 

belirtmiĢlerdir. Katılımcılar performans yönetiminin, özellikle bireysel değerlendirme aĢaması doğru 

ve adil bir Ģekilde yapılırsa faydalı olabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Êlkemizde Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimin temelinde performansa dayalı ücret sistemi 

olduğu iÑin sağlık ÑalıĢanları performans yönetimi uygulamalarını faydalı bulmamaktadırlar. 

Performans yönetiminin, ücret boyutuna indirgenmesi temel eleĢtiri alan bir konu olması nedeniyle 

performans yönetiminde ücret esaslı uygulamaların değiĢtirilmesinin faydalı olacağını düĢünmekteyiz. 
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ÖZET 
Amaç: Bu ÑalıĢmada, sağlık hizmetleri alanında kaynak bağımlılığı yaklaĢımını ele alan bilimsel 

yayınların incelenmesi amaÑlanmıĢtır. Yöntem: WoS veri tabanı kullanılarak 1950-2017 aralığında 

taranan bilimsel yayınlar elde edilmiĢtir ve RStüdio ortamına aktarılmıĢtır. Bibliometrix paketi 

kullanılarak gerekli analizler yapılmıĢtır. Bulgular: Elde edilen makale sayısı 102 olup toplam 

makale sayısı yıllara göre artıĢ göstermiĢtir. Medical Care Research and Review ve Social Scıence & 

Medicine dergileri ikinci ve dördüncü sırada gelmektedir. Makale sayısı günümüze doğru artıĢ eğilimi 

göstermiĢtir ancak ortalama atıf sayısı ve bilimsel verimlilikte düĢme eğilimi devam etmektedir. 

Êlkeler arası iĢbirliği ağında ABD merkezi konumda iken ortak atıf ağında ise Pfeffer‘ın merkeziliği 

devam etmektedir. En önemli anahtar kelimeler management, performance, strategy, knowledge ve 

determinants olup kavramsal yapının geliĢimi ayrıca sunulmuĢtur. Sonuç: Kaynak bağımlılığı 

yaklaĢımı ile ilgili bilimsel yayın verimliliği düĢüĢ trendi göstermektedir ve sağlık alanında yaklaĢımı 

ele alan ÑalıĢmalar oldukÑa azdır. Sağlık alanında yaklaĢımı özellikle hastane özelinde ele alan 

bilimsel ÑalıĢmalara ihtiyaÑ bulunmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Hastaneler, Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı 

 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS ON THE 

RESOURCE DEPENDENCY APPROACH IN THE FIELD OF HEALTH 
 

ABSTRACT 
Purpose: This study aims to examine the scientific publications on the resource dependency approach 

in the field of health. Methods: Publications were obtained from 1950-2017 using WoS database and 

transferred to RStüdio. Necessary analyzes were carried out using Bibliometrix. Findings: The 

number of articles was 102 and increased according to the years. Medical Care Research and Review 

and Social Science & Medicine were ranked second and fourth. Articles has tended to increase, but 

the average number of citations and scientific productivity are still continuing to fall. Pfeffer's 

centrality continues in the common reference network while the USA is centralized in the cooperation 

network. The most important key words are management, performance, strategy, knowledge and 

determinants. The development of conceptual structure is also presented. Conclusion: Publications 

productivity on the approach is showing a trend of decline, and studies addressing the approach in 

health are insufficient. There is a need for scientific studies that deal specifically with hospitals in the 

field of health. 

 
Key Words: Health Services, Hospitals, Resource Dependency Theory 

 

 

GĠRĠġ 

Yönetim alanında ÑalıĢan araĢtırmacılar, Ñevrenin örgütlerin stratejisi, yapısı, iĢleyiĢi ve genel olarak 

icra ettiği süreÑleri etkilediğini sürekli olarak ifade etmektedir. Modern sonrası dönemde ortaya atılan 

yaklaĢımlardan biri olan kaynak bağımlılığı yaklaĢımı, örgüt ve Ñevre arasındaki iliĢkiye 

odaklanmaktadır. YaklaĢıma göre, örgüt iÑerisinde verilen kararlar büyük ölÑüde dinamizm, 

karmaĢıklık, Ñevresel belirsizlik, bilgi eksikliği/yetersizliği vb. faktörlerden etkilenmektedir. 

YaklaĢım, örgütün Ñevresel belirsizlik ve dinamizme göre hareket kabiliyeti geliĢtirmesi gerekliliği 

üzerinde durmaktadır ve örgütün faaliyetlerini yürütmesi ve dinamik denge halini koruyabilmesi iÑin 

mal/hizmet üretiminde kritik önem arz eden girdilerin teminini garanti altına almak iÑin birtakım 

formüller önermektedir. YaklaĢıma göre, kaynaklar kıttır ve Ñevre sürekli olarak değiĢmektedir. 

DeğiĢim ve belirsizliğin örgütler iÑin olumsuz bir durum oluĢturmaması iÑin örgütlerin birtakım 

stratejiler geliĢtirmesi gerektiğine dikkat Ñekmektedir.  

Kaynak bağımlılığı yaklaĢımı, sağlık hizmetlerini yakından ilgilendirmektedir. Sağlık sisteminin en 

temel bileĢenlerinden olan hastanelerde sağlık hizmetinin üretilmesi iÑin Ñok farklı nitelikte ve 

nicelikte kaynak kullanılmaktadır. Kullanılan bu kaynaklar piyasa ortamı iÑerisinde bu hizmetleri 
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sunan tedarikÑilerden temin edilmektedir. Dolayısıyla hastanelerin Ñevrelerine büyük ölÑüde bağımlı 

oldukları söylenebilir. Kaynak bağımlılığı yaklaĢımının sağlık hizmetleri iÑin belki de bir baĢka 

önemli yönü de özellikle kamu hastaneleri iÑin kamusal hizmetlerinin sürekliliğini sağlama 

özelliğinden ileri gelmektedir. Kamusal hizmetlerin sunumunda süreklilik esastır ve bu hizmetlerin 

kesintisiz olarak sunulması gerekmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda kaynak 

bağımlılığının hastaneler iÑin ne derece önem ifade ettiği anlaĢılabilir. Kaynak bağımlılığı yaklaĢımı 

ile ilgili literatürde Ñok sayıda ÑalıĢma bulunmaktadır. Buna rağmen sağlık hizmetleri özelinde 

yaklaĢımı ele alan sınırlı sayıda ÑalıĢma bulunmaktadır. Bu ÑalıĢma ile kaynak bağımlılığı 

yaklaĢımının sağlık hizmetleri alanında ele alındığı bilimsel yayınların incelenmesi amaÑlanmıĢtır.  

1. KAYNAK BAĞIMLILIĞI YAKLAġIMI 

Kaynak Bağımlılığı YaklaĢımı (KBY), Amerikan iĢ kuramcısı Jeffrey Pfeffer ve Amerikan örgüt 

teorisyeni Gerald R. Salancik tarafından 1978 yılında Stanford Êniversitesi'nde geliĢtirilmiĢtir. KBY 

ilk olarak 1978 yılında yayınladıkları ―The External Control of Organizations, A Resource 

Dependence Perspective‖ adlı ÑalıĢmalarında kullanılmıĢtır. Bu ÑalıĢmada KBY, örgütün nasıl 

tasarlanması ve yönetilmesi gerektiğine iliĢkin bir yol haritası sunmuĢtur (Pfeffer ve Salancik, 1978). 

Ġlk yayından 25 yıl sonra kitabın ikinci baskısı yayınlanmıĢtır. Kitabın bu baskısında, yaklaĢım daha 

detaylı bir Ģekilde ele alınmıĢtır ve diğer yaklaĢımlar ile ilgisine odaklanılmıĢtır (Pfeffer ve Salancik, 

2003). YaklaĢım, özünde farklı ÑalıĢmaların sonucu olarak ortaya atılan bir yaklaĢımdır. Bir diğer 

anlatımla, farklı ÑalıĢmalar üzerine inĢa edilen bir yaklaĢım olarak da değerlendirilebilir. Emerson‘ın 

(1962) ÑalıĢmasına ek olarak, Blau (1964) ve Jacobs‘ın (1974) ÑalıĢmaları yaklaĢımın ortaya 

Ñıkmasına önemli katkılar sağlamıĢtır. Aldrich ve Pfeffer‘in (1976) ÑalıĢmaları bu durumu 

aÑıklamakta önemlidir. Zira burada örgütsel davranıĢ, kaynak bağımlılığı yaklaĢımının bir parÑası 

olarak değerlendirilmektedir. Esasında Pfeffer ve Salancik‘i (1978) bu yaklaĢımı ortaya atmalarında 

farklı kılan 3 temel fikirden söz edilmektedir. Bunlar; kaynak bağımlılığı, dışsal sosyal kısıtlar ve 

örgütsel adaptasyon ‘dur. Bu fikirlerle hareket eden Pfeffer ve Salancik (1978), kaynak bağımlılığı 

yaklaĢımının geliĢtirilmesinde öncü konumda olmuĢlardır ve böylece yönetimde ekonomik teorilere 

alternatif bir teori geliĢtirilmiĢtir. 

KBY, modern sonrası dönemde ortaya atılan örgütlerde Ñevreye uyum yaklaĢımlarından biridir. Diğer 

yaklaĢımlar; durumsallık, iĢlem maliyeti, bilgi iĢleme, örgütsel strateji, örgütsel konfigürasyon, 

vekalet ve kurumsallaĢma yaklaĢımlarıdır. Bahsedilen tüm yaklaĢımlar özünde örgütleri birer aÑık 

sistem olarak kabul etmektedir (KoÑel, 2015: 413-421). KBY, söz konusu yaklaĢımlardan bağımsız 

değildir. Érnek olarak, KBY‘de örgütün kaynak ihtiyacı ve bu kaynakların teminini garanti altına 

alma söz konusu iken iĢlem maliyeti yaklaĢımı, kaynakların esas üreticiden temin edilmesini veya 

örgüt iÑin iĢlem maliyetlerini minimum kılacak Ģekilde ekonomik aÑıdan rasyonel tercihlerin 

yapılması gerektiğine iĢaret etmektedir. Durumsallık yaklaĢımı, Ñevrenin gerektirdiği Ģekilde örgütün 

hareket kabiliyeti geliĢtirmesi gerekliliğini vurgularken KBY ise dinamik Ñevre iÑerisinde kaynak 

temininin sürdürülebilir stratejilere dayandırılması gerektiğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla söz 

konusu yaklaĢımların birbirini tamamlayıcı nitelikte oldukları söylenebilir 

KBY, örgütlerin Ñevreye karĢı davranıĢlarını aÑıklamaya ÑalıĢan bir yaklaĢım olup (Hillman vd., 

2009) 20. yüzyılın ortalarında ortaya Ñıkan durumsallık yaklaĢımı ile önemli ölÑüde benzerlik 

göstermektedir. Bu durum örgütlerin sadece iÑyapısıyla ilgilenmekten ziyade örgütlerin etkin olarak 

faaliyet gösterdiği Ñevrenin önemine dikkat Ñekmektedir (Êsdiken, 2007). Érgütlerin iÑerisinde 

faaliyet gösterdiği Ñevre karmaĢık ve dinamiktir. Faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak isteyen örgütün 

Ñevrede meydana gelen değiĢim ve geliĢimleri yakından takip etmesi ve kendi yapı ve süreÑlerinde 

değiĢim yapma yoluna gitmeleri gerekmektedir. Yapı ve süreÑlerinde bir takım değiĢiklikler yaparak 

örgüt Ñevre ile uyumu sağlama imkÍnı elde edebilmektedir ki Ñevreye uyum yaklaĢımlarının tümünde 

bu durumu görmek mümkündür (KoÑel, 2015: 414-415).  

Érgütler faaliyetlerini sürdürmek iÑin kaynaklara ihtiyaÑ duymaktadır. Bu kaynaklar, özellikli 

olmayan, piyasa iÑerisinde kolaylıkla temin edilebilen kaynaklar olabileceği gibi örgüt iÑin orta veya 

yüksek derecede özellikli olabilen ve istenildiği zaman piyasa iÑerisinde temin edilemeyen kaynaklar 

olabilmektedir (Ézgen, 2002: 54-55). Bu kaynaklar ―kritik‖ nitelikte kaynaklar olarak 

değerlendirilebilir. KBY, risk ve belirsizlik durumlarının söz konusu olması halinde, örgütlerin kritik 

nitelikte olan kaynakların teminini garanti altına almaları gerektiğini önermektedir. Bunu sağlamanın 

ÑeĢitli yolları bulunmaktadır. Bunlar; stratejik birlikler, ortak yönetim kurulu üyelikleri, birleĢmeler 

vb. olabilmektedir. Bu stratejilerden biri veya birkaÑını benimseyen ve kullanan örgütler faaliyetlerini 

sürdürülebilir kılma imkÍnı elde etmektedir (Casciaro ve Piskorski, 2005: 169; Pfeffer ve Salancik, 

1978: 24).  
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YaklaĢıma göre, Ñevre sürekli olarak değiĢmekte olup statik değil dinamiktir (Pfeffer ve Salancik, 

1978). Bir diğer anlatımla, var olan örgütler zamanla Ñevreden yok olabileceği gibi yeni örgütler de 

Ñevreye girebilmekte, kaynakların varlığı-yokluğu sürekli olarak değiĢime uğramaktadır. ĠĢte bu gibi 

nedenlerle örgütler Ñevreyi sürekli olarak aktif halde takip etmeli, yaĢamını uzun sürdürmek iÑin 

Ñevreyle olan iliĢkilerini arttırmalıdırlar (Pfeffer ve Salancik, 2003: 3). Érgütlerin diğer örgütlerle olan 

iliĢkileri onların gelecek planlarını ve mevcut gücünü etkileyebilmektedir (Polat, 1992). Érgütün dıĢ 

Ñevresi ile stratejisi, yapısı ve performansı arasındaki iliĢkiyi araĢtırmak amacıyla araĢtırmacılar 

belirsizlik ve kaynak kavramlarını ayrıntılı olarak incelemektedir. Bu kavramlar, baĢarılı olmak 

isteyen bir örgütün dıĢ Ñevresi ile uyum iÑerisinde hareket etmesi gerektiği düĢüncesine 

dayanmaktadır (Yeager vd. 2014: 51) ki Barnard‘ın (1938) ―The Functions of the Executive‖ adlı 

kitabı bu durumu aÑıkÑa ortaya koymaktadır. Barnard, örgütün baĢarılı olmasını, örgütün dıĢ Ñevresi 

ile iÑsel karar ve süreÑler arasındaki harmoni aracılığıyla aÑıklamaktadır (KoÑel, 2007:186). Bu 

yaklaĢıma göre, Ñevre örgütün bütün planlarını etkilemekte ve örgüt bir alt seviyede kalmaktadır 

(Baransel, 1993). Érgütün bu denli Ñevreye bağımlı olması zorunlu olarak karĢı etkileĢimi doğurmuĢ 

ve örgütlerin temel politikalarından birinin Ñevreden etkilenmek ve Ñevreyi etkilemek olmasına neden 

olmuĢtur (Burns ve Stalker, 1961). 

2. SAĞLIK HĠZMETLERĠ-KAYNAK BAĞIMLILIĞI YAKLAġIMI 

Sağlık hizmetleri, hayati niteliktedir ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak sunulması gerekmektedir. 

Sağlık hizmetine olan talep rastlantısal olup (Tengilimoğlu vd., 2012: 74) sağlık kurum/kuruluĢlarında 

hizmetin sunumuna iliĢkin yeterli kaynakların sürekli olarak bulundurulması gerekmektedir. 

Hastaneler sağlık hizmetinin sunumuna iliĢkin sağlık sisteminin en önemli bileĢeni niteliğindedir. 

Hastaneler, multidisipliner takımların bir arada ÑalıĢtığı, sağlık hizmeti sunum sürecinde Ñok farklı 

kaynak karmasını kullanan sistemlerdir. Bu yönüyle hastane sistemleri karmaĢık ve bulanık alanlardır. 

Michel Foucault‘un da belirttiği üzere hastane alanı muğlak bir alandır. Hastanelerin bu özelliği, 

gerÑekleĢtirilen iĢlerin oldukÑa karmaĢık olduğunu ifade etmektedir. GerÑekten de hastane iÑerisinde 

sağlık hizmeti sunma amacına yönelik gerÑekleĢtirilen faaliyetler sistemik olarak değerlendirildiğinde 

bu görevlerin oldukÑa karmaĢık oldukları söylenebilir. Tanı, laboratuvar, görüntüleme, ameliyathane, 

sterilizasyon vb. hastane iÑerisindeki tüm birimler ve bu birimler iÑerisinde profesyoneller tarafından 

icra edilen görevler sistemin karmaĢıklığı hakkında önemli ölÑüde fikirler sunmaktadır.  

Hastane ile ilgili farklı tanımlamalara rastlamak mümkündür. Hastaneler bir tanımlamada ―hasta ve 

yaralıların, hastalıktan Ģüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayakta 

veya yatarak müĢahede, muayene, teĢhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan 

kurumlar‖ olarak ifade edilirken (YTKĠY, Madde 4), bir baĢka tanımlamada ―ekonomik, verimli ve 

etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, eğitim, araĢtırma ve toplum sağlığı 

hizmetlerinin yürütüldüğü, Ñevreden etkilenen ve Ñevreyi etkileyen, karmaĢık, pahalı ve kendine özgü 

özellikleri olan ve profesyonel yönetim gerektiren sosyal kurumlar‖ olarak ifade edilmiĢtir (AğırbaĢ, 

2016). Hastanelerde ileri düzey teknoloji kullanılmasının yanı sıra insan emeği de büyük ölÑüde 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla hastaneleri sosyo-teknik sistemler olarak da ele alan yaklaĢımlar 

bulunmaktadır.  

Hastaneler, acil ve ertelenemez nitelikte sağlık hizmeti üretmektedir (Tengilimoğlu vd., 2009: 491). 

Hastane sistemi iÑerisinde Ñok farklı nitelikte, sayıda ve oldukÑa pahalı girdiler kullanılmaktadır 

(AğırbaĢ, 2016: 18). Bu girdiler; insan gücü, ilaÑ, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz vb. ‘dir. Bu girdilerin bir 

araya gelmesiyle dönüĢüm süreci baĢlamaktadır. Poliklinik, klinik, laboratuvar, ameliyathane vb. 

hizmetler Ñıktının elde edilmesinde önemli süreÑlerdir. Sağlık hizmeti sunan kuruluĢların baĢında 

gelen hastaneler, bir taraftan artan rekabet durumu ve maliyetlere karĢı direnÑ göstermeye ÑalıĢırken, 

diğer taraftan da kaliteden ödün vermeden hastanın ihtiyaÑlarını karĢılamaya yönelik ihtiyaÑ duyduğu 

kaynakları satın alarak ya da baĢka bir sağlık iĢletmesinden hizmet talep ederek karĢılamaya ÑalıĢırlar 

(Akyürek, 2013: 4). Dolayısıyla da hastaneler iÑin tedarik süreci ve bu sürecin etkin bir Ģekilde 

yönetilmesinin önemi ortaya Ñıkmaktadır. 

METODOLOJĠ 

 Amaç ve Önem 

Bu ÑalıĢmanın temel amacı, sağlık alanında kaynak bağımlılığı yaklaĢımını ele alan bilimsel yayınları 

incelemektir. Bu ÑalıĢmanın kaynak bağımlılığı yaklaĢımı ile ilgili bilimsel yayınların iÑerisinden 

sağlık alanına özgü yapılan ÑalıĢmaların ağırlığını ortaya koyması bağlamında oldukÑa önemli olduğu 

düĢünülmektedir. 
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Teknik ve Yöntem 

3.2.1. Veri Madenciliği 

Veri tabanları ve internet teknolojileri ile birlikte veri madenciliği yöntemleri Ñok ÑeĢitli alanlarda 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Veri madenciliği yöntemleri, bankacılık, finans, spor alanlarının yanı sıra 

sağlık alanında da kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Balaban ve Kartal, 2016). Æok ÑeĢitli alanlarda ortaya 

Ñıkan ve gittikÑe artıĢ eğilimi gösteren veri, söz konusu verinin analiz edilmesi ve yararlı bilgiler elde 

edilmesi ihtiyacını ortaya ÑıkarmıĢtır. Veri madenciliği, veri iÑerisinde ilk bakıĢta görülüp anlaĢılması 

mümkün olmayan, yararlı bilgiler elde edilmesi iÑin ÑeĢitli yöntemlerin kullanılmasını 

gerektirmektedir ve kısaca veriden bilgi keĢfi olarak tanımlanabilir. Bir diğer anlatımla, araĢtırmacının 

veri iÑerisinde bilgi madenini araması Ģeklinde de belirtilebilir (Han vd., 2012). Veriden anlamlı bilgi 

elde ederek daha iyi kararlar alınmasına yardım etmek veri madenciliği yöntemlerinin kullanılmasına 

ve yaygınlaĢmasına ilham kaynağı olmaktadır (Prajapati, 2013). 

3.2.2. R Programlama Dili 

R programlama dili, 1960‘larda John Chambers ve arkadaĢları tarafından Bell laboratuvarlarında 

temeli atılan ve sonraki dönemlerde geliĢtirilen S diline dayanmaktadır. Esasen Ihaka and 

Gentleman‘ın Yeni Zelanda‘da yaptıkları ÑalıĢmalar ile geliĢtirilen R dili günümüzde dünyanın farklı 

yerlerindeki uzmanların Ñok büyük katkıları ile geliĢimini sürdürmektedir (Prajapati, 2013). Veri 

madenciliği ÑalıĢmalarında yoğun bir Ģekilde kullanılan R dili esnek yapısı ve araĢtırmacıya sunmuĢ 

olduğu zengin iÑerikler nedeniyle Ñok farklı bilim alanlarında uygulama alanı bulmaktadır. R 

programlama, veri analizinde ve Ñok farklı görsellerin oluĢturulmasında kullanılan bir araÑ olup aÑık-

kaynak kod niteliğinde olması nedeniyle dünyanın farklı yerlerindeki binlerce araĢtırmacı tarafından 

kolaylıkla kullanılabilmektedir. R‘ın bu özelliği, kullanılan yöntemlerin güvenirliğinin sürekli olarak 

kontrol edilmesine ve sürekli iyileĢtirmelerin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Ġstatistiksel 

hesaplamaları daha hızlı yapmak üzere kullanılan R sistemi herkese aÑıktır ve sistemin iÑerisindeki 

paketler her geÑen gün geliĢtirilmektedir ve bunlara yenileri eklenmektedir (R Core Team, 2016). 

3.2.3. Bibliyometri 

GeÑmiĢi 1920‘li yıllara dayandırılan bibliyometri terimini ilk kullanan kiĢi Pritchard (1969) olarak 

kabul görmektedir. Bibliyometri, ÑeĢitli kaynaklardan edinilen veriler ile ÑeĢitli istatistiksel ve 

matematiksel yöntemlerin kullanılarak analiz yapılması esasına dayanmaktadır ve özellikle uğraĢılan 

bilim alanının haritasını elde etmeyi hedeflemektedir (Zupic ve Cater, 2015; Cobo vd., 2011). Garfield 

(1976) tarafından ortaya atılan ―etki faktörü‖ ve Hirsch (2005) tarafından ileri sürülen ―Hirsch 

indeksi‖ gibi kavramlar bibliyometrinin geliĢimine hız kazandırmıĢtır. Bibliyometrik analizler yapmak 

üzere Ñok sayıda araÑ kullanılabilir. Bunlar CiteSpace, BibExcel, Science of Science (Sci2) Tool, 

VOSviewer, SciMAT, CitNetExplorer ve VantagePoint olarak belirtilebilir (Cobo vd., 2012). Buna 

karĢın, bir araĢtırmacı bibliyometrik analiz yapmaya karar verdiğinde bu araÑlardan sadece birini 

kullanarak araĢtırmayı tamamlaması mümkün değildir. Bunun yerine iki veya ikiden fazla uygun 

aracın kullanılması ile araĢtırma yapılabilmektedir. Bahsedilen bu durum da araĢtırma ve analiz 

sürecinde araĢtırmacı aÑısından büyük zorluklar oluĢturmaktadır. Zira yukarıda bahsedilen araÑların 

desteklediği veri tipi vb. hususlar önemli ölÑüde farklılık göstermektedir. Bu nedenle bir yazılımın 

desteklemiĢ olduğu dosya tipini bir baĢka yazılım desteklemeyebilmektedir. Bu da yazılımlar arasında 

entegrasyonu sağlamada büyük zorluklar oluĢturmaktadır. Dolayısıyla söz konusu araĢtırmaların tek 

bir yazılım üzerinden yapılmasının araĢtırmacıya sunacağı kolaylığın önemi gayet aÑıktır. Bu amaÑla 

Aria ve Cuccurullo (2017), belli bir alanda bibliyometrik ve bilimetrik analiz yapmak üzere R dili ile 

yazılan bibliometrix paketini geliĢtirmiĢlerdir. Bu paket, bibliyometri ve bilimetri alanında yapılacak 

kantitatif araĢtırmalar iÑin Ñok sayıda araÑ sunmaktadır. Bibliometrix yönteminde iĢ akıĢı; (1) verilerin 

elde edilmesi ve dönüĢtürülmesi, (2) tanımlayıcı bibliyometrik analizler elde edilmesi, (3) 

dokümanların matriks formatına dönüĢtürülmesi, (4) normalleĢtirme, (5) veri azaltma, (6) ağ matrisi 

oluĢturma ve (7) haritalama olarak sıralanmaktadır  (Ariaa ve Cuccurullob, 2017). 

Veri Kaynağı 

Bibliyometrik ve bilimetrik analizlerde Web of Science (WoS), Scopus ve Pubmed en Ñok kullanılan 

veri tabanlarıdır. Pubmed, sadece sağlık alanına iliĢkin dergileri kapsamına aldığı iÑin sosyal bilimler 

alanında yapılan ÑalıĢmalarda kullanımı oldukÑa sınırlıdır. Scopus, sosyal bilimler alanında Ñok sayıda 

dergiyi kapsamına almaktadır ve sosyal bilimler alanında yoğun olarak kullanılmaktadır. WoS, sosyal 

bilimler alanında kullanılan bir baĢka önemli veri tabanıdır. WoS veri tabanı kullanılarak elde edilen 

veriler Ñok sayıda yazılım tarafından desteklenmektedir ve araĢtırmacıya analiz sürecinde önemli 
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kolaylıklar sağlamaktadır. Bu nedenle, kullanılan analiz yönteminde WoS ‘un kullanımının daha 

uygun olduğu düĢünülmüĢtür. 

Arama Stratejisi 

WoS veri tabanının geliĢmiĢ arama özelliği kullanılarak 1950-2017 aralığında yayımlanan Ġngilizce 

makaleler ―resource dependency theory‖ anahtar kelimesi kullanılarak taratılmıĢtır. Arama sonucunda 

102 yayın elde edilmiĢtir. Buna iliĢkin bilgiler aĢağıda Resim 1‘de gösterilmiĢtir. 

 

Resim 1. Arama Stratejisine ĠliĢkin Bilgiler 

 

 

3.5. Veri Analizi 

WoS veri tabanı kullanılarak elde edilen yayınlar BibTeX formatında bilgisayar ortamına indirilmiĢtir. 

Veriler, bibliometrix paketine özel olarak geliĢtirilen readFiles komutu kullanılarak RStudio ortamına 

aktarılmıĢtır. Sonrasında ise R programlama dili kullanılarak analizler yapılmıĢtır. AraĢtırmada 

bibliyometrik eĢleĢme, ortak atıf, ortak kelime ve iĢbirliği analizleri gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

3.6. Kısıtlılıklar 

AraĢtırmada sadece WoS veri tabanı kullanılmıĢtır. Bu durum ÑalıĢmanın temel sınırlılığı olarak 

değerlendirilebilir. 

4. BULGULAR 

Arama sonucu elde edilen yayınlara iliĢkin tanımlayıcı bulgular Tablo 1‘de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 1. Yayınlara ĠliĢkin Tanımlayıcı Bulgular 

 Makaleler  102 

 Kaynaklar (Dergiler)  97 

 Artı Anahtar Kelimeler (ID)  368 

 Yazarın Anahtar Kelimeleri (DE)  346 

  Periyot  1969 - 2017 

  Makale BaĢına Ortalama Atıf Sayısı  15.87 

  Yazarlar  256 

  Yazar Görünümleri  259 

  Tek Yazarlı Makalelerin Yazar Sayısı 39 

  Æok Yazarlı Makalelerin Yazar Sayısı 217 

  Yazar BaĢına DüĢen Makale  0.398 

  Makale BaĢına DüĢen Yazar  2.51 

  Makale BaĢına Ortak Yazar Sayısı  2.54 

  ĠĢbirliği Ġndeksi 3.5 

 

Elde edilen yayınların en Ñok hangi dergilerde yer aldığı aĢağıda Tablo 2‘ de sunulmuĢtur. 
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Tablo 2. En Önemli Kaynaklar (Dergiler) 

Society & Natural Resources                                                        3 

Medical Care Research And Review                                                     2 

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly                                             2 

Social Science \\& Medicine                                                          2 

Aapg Bulletin                                                                        1 

Academy of Management Journal                                                        1 

Acm Transactions On Asian and Low-Resource Language 

Information Processing         

1 

Administration In Social Work                                                        1 

African And Asian Studies                                                            1 

Ambio                                                                                1 

 

Tablo 1‘de belirtilen dergiler, söz konusu yayınlar ile ilgili önde gelen dergilerdir. Bunlar iÑerisinde 

ilk sırayı Society & Natural Resources dergisi alırken ikinci sırada ise Medical Care Research and 

Review dergisi gelmektedir. Buna ek olarak, Social Science & Medicine dergisinin de ilk sıralarda yer 

alması oldukÑa önemlidir. Analiz sonucunda toplam makale sayısının yıllara göre dağılımı Grafik 1‘ 

de sunulmuĢtur. 

Grafik 1. Makale Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 

 
Toplam makale sayısı yıllara göre önemli değiĢimler göstermiĢtir. 1990‘ lı yılların ortalarına kadar 

sabit bir Ģekilde seyreden makale sayısı bu yıllardan itibaren genel olarak artıĢ eğilimi göstermiĢtir. 

Ézellikle 2000 yılından itibaren önemli ölÑüde artıĢlar yaĢanmıĢ olup bu yıllardan sonra önemli 

değiĢimler yaĢanmıĢtır. Günümüze yakın zaman dilimine doğru gerek toplam makale sayısında 

gerekse de Ñok yazarlı makale sayısında artıĢ eğiliminin varlığından söz edilebilir. Makale baĢına 

ortalama atıf sayısının yıllara göre nasıl olduğu Grafik 2‘ de sunulmuĢtur.  

 

Grafik 2. Makale BaĢına Ortalama Atıf Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 

 
 

Makale baĢına düĢen ortalama atıf sayısı, 1980‘ li yılların ortalarından itibaren artıĢ göstermiĢ olup 

1990‘ lı yılların ortalarına doğru önemli ölÑüde artıĢ yaĢanmıĢtır. Ortalama atıf sayısındaki bu artıĢ 

yaklaĢık olarak 2005 yılına kadar sürmüĢtür. Buna karĢın bu yıllardan itibaren ortalama atıf sayısında 
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düĢüĢler yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Toplam makale sayısında az da olsa tekrar bir artıĢ eğilimi olmasına 

rağmen ortalama atıf sayısının düĢme eğilimi devam etmektedir. Genel olarak bilimsel yayın 

verimliliğinin nasıl olduğu aĢağıda Grafik 3‘ te sunulmuĢtur. 

Grafik 3. Bilimsel Yayın Verimliliği 

 
 

Bilimsel yayınlar ile ilgili teorik ve gözlenen dağılımlarda keskin bir düĢüĢ olduğu kolaylıkla 

anlaĢılabilmektedir. Söz konusu durum detaylı olarak incelendiğinde ilk baĢlarda teorik ve gözlenen 

dağılımlar arasında fark olmamasına karĢın, makale sayısının artması ile birlikte dağılımlar arasındaki 

farkında artıĢ gösterdiği izlenebilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, bilimsel yayın 

verimliliğinin düĢüĢ trendi gösterdiği söylenebilir. Hangi yazarların en Ñok referans gösterildiğini 

gösteren yazar birleĢme ağı aĢağıda Grafik 4‘te gösterilmiĢtir. 

 

Grafik 4. Yazarlar Arası ĠĢbirliği Ağı 

 
 

Grafik 4‘ e göre, ağ iÑerisinde yer alan yazarların hemen hemen tamamı bir bilimsel yayın iÑerisinde 

birlikte referans gösterilmiĢlerdir. Buna örnek olarak, Price, Schaffer, Wang vb. gösterilebilir. 

Baskınlık faktörü, yazarın ilk yazar olduğu makale sayısının Ñok yazarlı makale sayısına oranlanması 

ile elde edilmektedir ve elde edilen sonuÑlara göre baskınlık faktörü sıralaması elde edilmektedir. 

Yazarların makalelere göre sırası ise toplam makale sayısına göre elde edilmektedir (Ariaa ve 

Cuccurullo, 2017). Yazarların baskınlık durumlarına iliĢkin değerler ve sıralamalar aĢağıda Tablo 3‘ te 

sunulmuĢtur. 

Tablo 3. Yazarların Baskınlık Durumlarına ĠliĢkin Değerler ve Sıralamalar 

  Baskınlık 

Faktörü 

Æok 

Yazarlı 

Ġlk 

Yazarlı 

Makalelere 

Göre Sıra 

Baskınlık 

Faktörüne 

Göre Sıra 

Yeager, VA 1 2 2 2 1 

Aassve, A 1 1 1 3 2 

Ahsan, MN 1 1 1 4 3 

Alexander, JA 1 1 1 5 4 

Antunes, LIMAME 1 1 1 6 5 
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Baıley, C 1 1 1 7 6 

Banaszakholl, J 1 1 1 8 7 

Basu, A 1 1 1 9 8 

Belıcka, LL 1 1 1 10 9 

Marshall, NA 0.5 2 1 1 10 

 
Yazarlara iliĢkin ilk yazar olunan makale sayısı ve ilk yazar olunmayan makale sayısı ile buna iliĢkin 

baskınlık faktörü değerleri ve sıralamaları Tablo 3‘ te görülebilmektedir. Tablo 3‘ e göre, yazarlar 

iÑerisinde en baskın olanı Yeager olup bunu sırasıyla Aassve, Ahsan ve Alexander izlemektedir. 

Baskınlık faktörü en düĢük olan yazar ise Marshall‘ dır. Êlkeler arası iĢbirliği ağı aĢağıda Grafik 5 ‘te 

sunulmuĢtur. 

 

 

 

Grafik 5. Ülkelerarası ĠĢbirliği Ağı  

 
 

ĠĢbirliği ağı incelendiğinde, Amerika BirleĢik Devletleri‘nin (ABD) hemen hemen diğer bütün ülkeler 

ile iĢbirliği ağı iÑerisinde olduğu anlaĢılmaktadır. Bunu sırasıyla Avustralya, Ġngiltere ve Almanya 

izlemektedir. Görülebileceği üzere, iĢbirliği ağı iÑerisinde Türkiye‘nin sadece ABD ile iĢbirliğine 

dayalı bilimsel yayın(ları)  bulunmakta olup diğer ülkeler ile iĢbirliği bulunmamaktadır. Bilimsel 

yayınlara iliĢkin ortak atıf ağı aĢağıda Grafik 6‘ de sunulmuĢtur. 

Grafik 6. Ortak Atıf Ağı 

 
 

Ortak atıf ağı incelendiğinde, kaynak bağımlılığı yaklaĢımı ile ilgili özellikle bazı ÑalıĢmaların 

merkezi konumda bulundukları anlaĢılmaktadır. Pfeffer‘ in 1978 ve 2003 yıllarında yayımlamıĢ 

oldukları ÑalıĢmalar en Ñok atıf alan ÑalıĢmalardır. Diğer yandan, Emerson‘ ın 1962 ve Hillman‘ ın 

2009 yılında yayımladıkları ÑalıĢmalar da merkezilikleri yüksek ÑalıĢmalardandır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde, ağ iÑerisinde giren ÑalıĢmalar bilimsel yayınlarda en Ñok kaynak gösterilen 

ÑalıĢmalardır. Anahtar kelime birliktelik ağı aĢağıda Grafik 7‘ de sunulmuĢtur. 
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Grafik 7. Anahtar Kelime Birliktelik Ağı 

 
 

Anahtar kelime birliktelik ağı incelendiğinde, diğer anahtar kelimeler ile en Ñok bir arada bulunan 

anahtar kelimelerin management, performance, strategy, knowledge ve determinants olarak 

sıralanabilir. Söz konusu kelimelerin merkezilik düzeyi oldukÑa yüksektir. Buna ek olarak, networks, 

model, policy, isomorphism ve organizations anahtar kelimeleri de merkezilik düzeyleri gittikÑe artıĢ 

eğiliminde olan kelimelerdir. Alanın kavramsal yapısının geliĢimi aĢağıda Grafik 8‘ de sunulmuĢtur. 

Grafik 8. Kavramsal Yapının GeliĢimi 

 
 

Grafik 8‘de kaynak bağımlılığı yaklaĢımı ile ilgili kavramsal yapının geliĢimini gösteren 5 küme yer 

almaktadır. Ġlk küme iÑerisinde ―adaptation‖, ―networks‖, ―age‖, ―systems‖ ve ―model‖ kavramları 

yer almaktadır. Ġkinci küme iÑerisinde ―sustainability‖, ―communities‖, ―science‖ ve ―industry‖ 

kavramları bulunmaktadır. ÊÑüncü küme iÑerisinde ―determinants‖, ―impact‖, ―perspective‖, 

―market‖ ve ―strategy‖ kelimeleri yer almaktadır. Dördüncü küme iÑerisinde ―policy‖, 

―environments‖, ―organizations‖, ―profiles‖, ―economics‖ ve ―growth‖ bulunmaktadır. Son olarak 

beĢinci küme iÑerisinde ―knowledge‖, ―performance‖, ―governance‖ ve ―identification‖ yer 

almaktadır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢmada kaynak bağımlılığı yaklaĢımını ele alan makaleler veri madenciliği yöntemi ile analiz 

edilmiĢtir. WoS veri tabanı kullanılarak 102 Ġngilizce makale elde edilmiĢtir ve analizlere tabi 

tutulmuĢtur. Analiz neticesinde, yaklaĢımı ele alan az sayıda ÑalıĢmanın bulunduğu anlaĢılmıĢ olup 

toplam makale ve ortalama atıf sayısında önemli ölÑüde düĢüĢler yaĢandığı saptanmıĢtır. Bilimsel 

yayın verimliliği de benzer Ģekilde düĢüĢ eğilimi göstermektedir. Sağlık alanında Medical Care 

Research and Review ve Social Science & Medicine dergileri en önemli dergiler olarak sırasıyla ikinci 

ve dördüncü sırada gelmektedir.  Êlkeler arası iĢbirliği ağı, ABD‘ nin diğer ülkeler ile iĢbirliğinin 

yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuĢtur. Türkiye ise ağ iÑerisinde sadece ABD ile ortak bilimsel 

yayınlara sahiptir ve diğer ülkeler ile iĢbirliği bulunmamaktadır. Ortak atıf ağı, Pfeffer, Emerson ve 

Hillman‘ ın en Ñok referans gösterilen yazar olduğunu aÑıkÑa göstermiĢtir. OluĢturulan anahtar kelime 

birliktelik ağına göre ―management‖, ―performance‖, ―strategy‖, ―knowledge‖ ve ―determinants‖ 

anahtar kelimelerinin merkezilik düzeyleri oldukÑa yüksektir. YaklaĢımın kavramsal yapısına iliĢkin 

geliĢimi gösteren grafikte en önemli kavramların ne/neler olduğu saptanmıĢtır. Baskınlık faktörü 

analizine göre en baskın yazarlar sırasıyla Yeager, Aassve, Ahsan ve Alexander‘ dir. Analiz 

sonucunda, yapılan ÑalıĢmaların genel olarak yönetim alanında ele alındıkları anlaĢılmaktadır. Sağlık 

alanına özgü olarak ele alınan ÑalıĢmalar oldukÑa sınırlıdır. Hastanelerde Ñok farklı nitelikte ve 

nicelikte kaynak kullanımı söz konusu olduğundan yaklaĢım hastaneler iÑin oldukÑa önemlidir. 

YaklaĢımın hastanelerde ÑalıĢılması ile hangi kaynakların hastane iÑin kritik nitelikte olduğu, bunların 

nasıl tedarik edildiği ve tedariğinin nasıl garanti edildiği saptanarak önemli kazanımlar elde edilebilir. 

Dolayısıyla kaynak bağımlılığı yaklaĢımını hastaneler bağlamında ele alan ÑalıĢmalara ihtiyaÑ 

bulunmaktadır. Bu ÑalıĢmada sadece kaynak bağımlılığı yaklaĢımı ele alınmıĢtır. Elbette ki diğer 

yaklaĢımlar (durumsallık, iĢlem maliyeti, bilgi iĢleme, vekÍlet vb.) da sağlık alanı iÑin önem arz 

etmektedir. Söz konusu yaklaĢımların hastane özelinde ne düzeyde ele alındığını ortaya koyan 

ÑalıĢmaların yapılması gerektiği önerilebilir. 
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Sağlık hizmetleri sosyal devletin en önemli gereklerinden olmasına rağmen artan nüfus, bozulan ekonomik 

dengeler ve kaynak kısıtları nedeniyle özellikle son on yıllık dönemde her ülkede istenen düzeyde ve hızda 

sunulamamaya baĢlamıĢtır. Yeni ekonomik koĢullar ve sağlığın ihmal edilememe boyutu nedeniyle tedavi 

ihtiyacındaki insanların iyi bir kalite ve uygun fiyat avantajları sunan ülkelere doğru hareketine yol aÑmıĢtır. Bu 

kapsamda turizm olarak adlandırılan aktivitenin sağlık hizmeti ihtiyacını iyi bir fiyat ve uygun maliyetlerle 

karĢılamak amacıyla gerÑekleĢtirilmesiyle entegre bir sektör ortaya ÑıkmıĢtır. Yapılan bu ÑalıĢmada, Ġzmir ilinde 

yer alan hastaneler kapsamında, sağlık turizmi ile ilgili durum, analiz edilmeye ÑalıĢılmaktır. Nitel veri toplama 

yöntemlerinden olan derinlemesine mülakat yoluyla, hastane yöneticileri ile görüĢmeler yapılarak, sağlık 

turizminin potansiyeline iliĢkin elde edilen veriler analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Pazarlama, Ġzmir 

 

ANALYSIS OF HEALTH TOURISM POTENTIAL: A CASE OF IZMIR 

 

Abstract   

Although health services are one of the most important requirements of the social state, due to increasing 

population, distorted economic balances and resource constraints, especially in the last decade, each country has 

not begun to be offered at the desired level and speed. Due to the new economic conditions and the non-

negligible dimension of health, the people in need of treatment have caused a good quality and favorable price 

advantages to move towards the countries offering. In this context, an activity called tourism has been realized in 

order to meet the health service needs with a good price and reasonable cost. In this study, the situation related to 

health tourism within the scope of the hospitals in Ġzmir province is to be tried to be analyzed. In-depth 

interviews, a qualitative data collection method, with hospital managers are conducted to analyze data on the 

potential of health tourism. 

 

Key words: Health tourism, Marketing, Ġzmir 

 

 

SAĞLIK TURĠZMĠ ve KAPSAMI 

 

Sağlık insan hayatının her zaman en önemli unsuru olmuĢ ve sağlık problemlerinin Ñözümü temel 

ihtiyaÑların baĢında gelmiĢtir. Ġnsanların sağlık ihtiyaÑlarını gidermek amacıyla Ñok eski Ñağlardan 

beri baĢka bölgelere seyahat etiği bilinse de özellikle son yarım yüzyıllık dönemde ulaĢım 

olanaklarının geliĢimine bağlı olarak bu süreÑ Ñok daha kolaylaĢmıĢtır. Sağlık hizmetlerinin Ñok daha 

profesyonelce verilmeye baĢlaması ve katma değerli sunulan aktivitelerin de artmasıyla sağlık 

alanının ekonomiler iÑin yüksek getiriler sunan bir sektöre dönüĢmüĢtür.  

Dünya genelinde ekonomik getirilerinin fark edilmesiyle beraber baĢta hastaneler olmak üzere sağlık 

sektöründe destekleyici alanlarda faaliyet gösteren iĢletme sayısı da hızla artmaya baĢlamıĢtır. 

Ézellikle geliĢmiĢ ülkelerde teknolojiye bağlı olarak Ģekillenen sağlık hizmetlerinin kalitesinin 

artmasıyla sağlık harcamalarının da artması bu sektöre yapılan yatırımların da önünü aÑmıĢtır. Sağlık 

hizmetlerinin değerlenmesinin sonucu olarak bu maliyetleri karĢılayamayan bireylerin benzer kalitede 
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hizmet veren daha ekonomik bölgelere hareket etmeye baĢladığı görülmeye baĢlamıĢtır. Bu insan 

hareketi beraberinde yeni bir turizm ÑeĢidi olarak ―sağlık turizm‖inin ortaya Ñıkmasını sağlamıĢtır. 

Sağlık Turizmi en genel tanımıyla, ikamet edilen yerden baĢka bir yere herhangi bir sebeple sağlık 

hizmeti almak iÑin yapılan planlı seyahat olarak adlandırılırken, bu amaÑla seyahat edene kiĢi de 

‗‗sağlık turisti‘‘ ismiyle adlandırılmaktadır. Bununla beraber, ikamet edilen yerden baĢka bir ülkeye 

tatil amaÑlı giden turistlerin seyahat halindeyken acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda 

kalması ‗‗Turistin Sağlığı‘‘ kapsamında incelenmektedir. Æevre sağlığının konusu olup, bu kapsam, 

turistin konakladığı ve gezdiği Ñevrenin sağlığı ve sağlıklı bir ortam olması, turistin Ñevreye, Ñevrenin 

turiste sağlık aÑısından etkisini de kapsayabilmektedir (Aydın ve ġeker, 2011). 

Sağlık turizmi; hedef pazardaki turistlerin ihtiyaÑ ve beklentileri, tedavi Ģekilleri, kullanılan 

kaynakların farklılığına göre medikal (tıbbi), kaplıca (termal) ve ileri yaĢ ve engelli bakım turizmi 

olmak üzere üÑ ana baĢlığa ayrılmaktadır (Sağlık Turizminin GeliĢtirilmesi Eylem Programı 2014-

2018 Raporu, 2014). Bu üÑ ana baĢlığın yanı sıra spa ve wellness turizmi ile uzun yaĢam köylerinin de 

yavaĢ yavaĢ sağlık turizmi konusu baĢlığı altında incelenmeye baĢladığı görülmektedir. 

Sağlık Turizminde Rekabet Boyutu ve Türkiye’nin Durumu 

Tüm dünya genelinde turizm hareketlerinin önüne geÑilemez Ģekilde arttığı görülmektedir. Turizm 

gelirlerinin ülke ekonomilerine yaptığı katkı bu sektörün her geÑen gün daha fazla geliĢmesine katkı 

sağlamaktadır. Dünyada en Ñok turist alan ülke yılda 74.5 milyon kiĢi ile Fransa‘dır. Bunu ABD, 

Ġspanya, Æin, Ġtalya ve Ġngiltere izlemekte, Türkiye ise yılda 25.5 milyon turist ile yedinci sırada yer 

almaktadır.  

Sağlık turizmi pazarı dünya nüfusunun yaĢlanması, rehabilitasyon imkanlarına artan ilgi, cerrahi 

iĢlemlerinin özelliklerinin artması, sağlık sistemlerinde karĢılaĢılan sorunlar ve ekonomik fiyatlarla 

kaliteli sağlık hizmeti beklentisinin artmasına bağlı olarak geniĢlemektedir. Sağlık turizmine yönelik 

politikalar dünya genelindeki pek Ñok ülkede etkili stratejilerle yönetilmekte ise Türkiye‘nin bu 

alandaki ÑalıĢmaları son on yılda yoğunlaĢmaya baĢlamıĢtır. Dünya genelinde 100 milyar dolarlık 

pazarı ile sağlık turizmi pek Ñok ülkenin bu sektöre olan ilgisini de arttırırken, ABD, Hindistan ve 

Tayland bu alanda öne Ñıkan ülkelerdir (Satürk, Dünyada Sağlık Turizmi Raporu, eriĢim tarihi, 

18.02.2018)  

Sağlık turizmindeki pastanın büyümesine bağlı olarak Türkiye‘de de bu alandaki ÑalıĢmalar hızla 

artmaktadır. Bu kapsamda devlet teĢviklerinin de etkisiyle özel sektörde sağlık turizmi alanındaki 

ÑalıĢmaların özellikle 2007 yılından sonra artmaya baĢladığını söylemek mümkündür. TÊĠK‘in 2016 

istatistiklerine göre Türkiye‘de toplam 1510 adet yataklı sağlık birimi ve toplam 217.771 yatak sayısı 

olup bu sayı her geÑen gün artmaktadır. En fazla hastane ise Ġstanbul ilinde yer almaktadır. Son 

yıllarda yapılan tanıtım Ñabalarıyla 2017 yılında Türkiye‘ye gelen yabancı sağlık turisti sayısı 

500.000‘e ulaĢmıĢtır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yurt dıĢından kamu ve özel hastanelerine tedavi 

amaÑlı gelenlerin sayısı 2008 yılında toplam 74 bin 93 kiĢi iken aradan geÑen 9 yılda bu rakam 500 

bin seviyesine Ñıkarak rekor kırmıĢtır. Bu alandaki yatırımlar artmaya devam edecek olup 2023 yılı 

iÑin Türkiye‘nin hedeflediği sağlık turisti sayısı 2.000.000 olarak belirtilmektedir. 

Türkiye‘ye tedavi amaÑlı gelenlerin önemli Ñoğunluğunun turizm bölgelerine özellikle de Antalya‘ya 

temmuz, ağustos ve eylül aylarında hizmet almaya geldikleri görülmektedir. Ġkili anlaĢma yapılan 

ülkelerden gelen hastalar ise Ñoğunlukla mayıs ayında, medikal turizm kapsamında Türkiye‘ye 

gelmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu‘yla anlaĢmalı ülkeler kapsamı ve turistin sağlığı kapsamında 

baĢvuran hastaların ise en fazla temmuz ayında baĢvurdukları görülmektedir. Tedavi amaÑlı medikal 

turistler en Ñok Libya, Almanya ve Irak‘tan, turistin sağlığı kapsamında hizmet alan hastaların ise en 

Ñok Rusya, Almanya ve Ġngiltere‘den geldikleri tespit edilmiĢtir (Türkiye Medikal Turizmi 

Değerlendirme Raporu, 2013). 

ÇalıĢmanın Amacı 

Sağlık turizmi alanında Türkiye‘deki yatırımlar her geÑen gün artmaya devam etmekte olup Ġzmir ili 

de bu kapsamda potansiyeli ile dikkat Ñekmektedir. Ézellikle Ġzmir‘in sağlık turizminin yanı sıra 

alternatif diğer turizm ÑeĢitlerini de sunabilmesi sağlık turizmi aÑısından önemli fırsatlar 

sunabilmektedir. Bu kapsamda ÑalıĢmanın amacı ile Ġzmir‘de sağlık turizmi alanındaki faaliyetleri 

analiz ederek sektörün potansiyelini arttırabilmek aÑısından karĢı karĢıya olduğu tehdit ve fırsatları 

ortaya koyarak bu alanda yatırım yapabilecek iĢletmeler iÑin bir strateji önerisi sunabilmektir.   

Yöntem ve Örneklem 
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AraĢtırma kapsamında Ġzmir ilinde sağlık turizmi alanında faaliyet göstermekte olan özel ve kamu 

hastanelerinin yöneticileri ile görüĢülecektir. AraĢtırma keĢifsel nitelikte olup araĢtırmanın veri 

toplama yöntemi olarak mülakat yöntemi uygulanacaktır. Katılımcılardan sağlık turizmi faaliyetleri 

esnasında karĢılaĢtıkları durumları ve deneyimlerini yarı yapılandırılmıĢ formlar aracılığıyla sorulacak 

sorularla betimlemeleri istenmiĢ böylelikle katılımcıların da araĢtırmayı yönlendirmelerine olanak 

verilmiĢtir. Érneklem yöntemi olarak amaÑlı örnekleme kullanılacak olup Ġzmir ilinde yer alan 

hastanelerin, ilgili yöneticileriyle görüĢme yapılarak, Ġzmir ilinin sağlık turizmi aÑısından hangi 

noktada olduğu, karĢı karĢıya olduğu problemler ve fırsatlara iliĢkin değerlendirmeleri toplanacaktır. 

GörüĢmelere nitel araĢtırmanın temel prensibi ÑerÑevesinde kalıpların ortaya Ñıktığı doyum noktasına 

kadar devam edilecektir. 

 

Bulgular ve TartıĢma 

AraĢtırma iÑin, hastaneler ile yapılan görüĢmeler devam etmektedir. 
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TÜRKĠYE'DE MEDĠKAL TURĠZMĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER ÜZERĠNE BĠR 

ÇALIġMA 

 

 

Didem Demir 

Öğretim Görevlisi, Toros Üniversitesi, didem.demir@toros.edu.tr 

Özet: 

 

Tıbbi tedavi iÑin seyahat etmek son yıllarda Ñok daha yaygın hale geldi. Tıbbi yolcuları 

kendi memleketlerinin dıĢında sağlık bakımları aramaya yönlendiren birkaÑ motivasyon 

vardır. Bu ÑalıĢmanın amacı, Türkiye'de medikal turistlerin ilgisini Ñeken faktörleri 

belirlemektir. Énerilen faktörleri analiz etmek iÑin Türkiye'de dört farklı göz hastanesinde 

ÑalıĢan 155 kiĢi üzerinde ampirik bir ÑalıĢma yapılmıĢtır. Bu faktörler, hastanelerin hangi 

noktaya odaklanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olmak iÑin önem derecesine göre 

sıralanmıĢtır.  

 

A STUDY OF INFLUENCING FACTORS THAT ATTRACT MEDICAL TOURISM 

IN TURKEY 

Abstract: 

 

Travelling around for medical treatment has become far more common in recent years. There 

are several motivations which drive medical travelers to seek health care treatments outside 

their hometown. The objective of this research study is to determine the influencing factors 

that attract medical tourists in Turkey as their medical tourism destination. In order to 

analyze the proposed factors, an empirical study was conducted on 155 professionals 

working in the four different  eye hospitals in Turkey. The results of survey indicated that 

four P's" of marketing lead medical tourists to choose hospitals in Turkey.These factors were 

ranked according to importance so as to assist in determining which point the hospital should 

focus on. The study contributed the development of the literature in terms of clarifying the 

influencing factors that lead medical tourists to choose hospitals and providing a new, valid 

and reliable scale to measure the influencing factors on medical tourism. 

 

Key Words: Medical Tourism, Scale Development, Influecing Factors, 4P’s of 

Marketing 

 

Dünyada kitle turizmi yaygın olmasına rağmen, ülkeler arasındaki hizmet sektöründeki 

fiyatların farklı olması,  medikal turizmi küresel boyuta taĢımıĢtır. NiĢ turizm olarak 

adlandırdığımız ve özel pazar dilimlerine hitap eden medikal turizm ülke ekonomilerinde 

önemli yer tutmaya baĢlamıĢtır ( Nwafor, 2012) . Türkiye‘de de medikal turizm son yıllarda 

oldukÑa önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Medikal turizmi geliĢtirmek iÑin hem kamu sektörü 

hem de özel sektör Ñaba vermektedir. (Türkiye Sağlık Vakfı , 2010).  Ancak medikal 

turizmin geliĢmesi iÑin medikal turizme etki eden faktörleri bilmek  Ñok önemlidir  Medikal 

turizm Ģu anda yılda 20% büyüme hızıyla 60 milyon dolarlık küresel bir iĢletmedir. (Mac 

Ready, 2007) Medikal turizmin Ñekici hale gelmesinde birÑok faktör rol oynamaktadır. Bu 

faktörlerin iyi analiz edilmesi gerekir   ( Cornell, 2006).  

Bizim araĢtırmalarımız süresince Türkiye‘de medikal turizmi etkileyen faktörleri 

değerlendiren Ñok az araĢtırma bulunmuĢtur. ÉlÑülmeyeni anlamak, anlaĢılmayanı kontrol 

etmek, kontrol edilmeyeni iyileĢtirmek mümkün değildir (Halachmi, 2005). Bu araĢtırmada  

aĢağıda verilen faktörlerin    medikal turizme etkisi araĢtırılmıĢtır. 

Tanıtım ve bilgilendirme (promotion)  

Medikal turizm ile ilgili ürünlerin kalitesi (product)  

Fiyatın algılanmasına etki eden faktörler (Price)  

Medikal turizm bulunduğu yerde sunulan hizmet ÑeĢitleri(Place) 
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Pazarlama karması olan ürün, fiyat, tutundurma ve yer ile ilgili soruları Ġstanbul, Mersin, 

Ankara ve Antalya‘daki medikal turist sayısı fazla olan göz hastanelerinde ÑalıĢanlara 

uygulamıĢtır. Bu ÑalıĢmada kolay örneklem yolu seÑilmiĢtir Ñünkü gelen hastaların sayısının 

bilinmemesi nedeni ile tesadüfi örnekleme yapma imkanı bulunmamaktadır. 

Bu ÑalıĢmanın sınırlaması tek bir kaynaktan tüm verileri toplamaktır. Böylece anket 

sonuÑları yaygın bir yöntem olan varyans veya halo etkisine tabi olabilir. Ayrıca sosyal 

bilimlerde bireylerin kendi önyargılarıyla verdikleri cevaplar olması nedeni ile sadece belirli 

tepkileri ölÑmek mümkün olabilir (Peterson 2004). Anket sorularının geÑerliği ve güvenirliği 

ispatlandığı iÑin mümkün olduğunca doğru sonuÑlar elde edilmiĢtir. 

Medikal turizmde kavramsal ve kuramsal ÑerÑeve belirlenmiĢtir. Daha sonra, teorik zemin 

üzerinde medikal turizme etki eden faktörler analiz edilmek iÑin oluĢturulmuĢtur. Anket, 

pazarlama karması olan ürün, fiyat, tutundurma ve yer iÑeren sorular Ġstanbul, Mersin, 

Ankara  ve Antalya‘daki medikal turist sayısı fazla olan göz hastanelerinde ÑalıĢanlara 

uygulanmıĢtır.  155 kiĢinin anket sorularına verdikleri cevaplar kullanılarak istatistiksel 

analiz yapılmıĢtır. Bu aĢamada faktör analizi kullanılarak, medikal turizm iÑin dört boyut 

elde edilmiĢtir.   

  Kavramsal ve Teorik Çerçeve 

Sağlık turizmi pazar payının büyümesi ile birlikte 1980‘li yılların sonuna doğru bu alanda 

araĢtırmalar ilgi Ñekmeye baĢlamıĢtır ve bu araĢtırmalar termal turizme yöneliktir. 

 (Bacon .1997, Klenosky ve diğ.1998) . Son yıllardaki araĢtırmalarda ise  medikal turizm ile 

ilgili araĢtırmalar önem kazanmaya baĢlamıĢtır (Connell, 2006 Horowitz, and Rosensweig, 

2007, MacReady 2007, Birschel, 2009, Yılmaz , 2011) .Bu araĢtırmaların  ortak özelliği 

McCarthy tarafından literatüre kazandırılan pazarlama karması elemanlarıdır;  Êrün, Fiyat, 

Dağıtım ve Tutundurma.  Bu araĢtırma, Türkiye‘de medikal turizme etki eden faktörleri 

incelediği iÑin litaratür araĢtırmasını pazarlama karması üzerinde odaklamıĢtır (ġekil1 ) 

 

 
ġekil 1: AraĢtırma modeli  

 

Bu araĢtırmada literatürde mevcut olan ölÑek kullanılmıĢtır. Bu ölÑek, Ġran‘da medikal 

turizme etki eden faktörlerin incelenmesi amacıyla Kazemi, (2012)  tarafından geliĢtirilmiĢtir 

ve Türkiye‘de uygulanmıĢtır. Bu kullanılan ölÑeğin Türkiye‘de uygulanması iÑin ölÑeği 

geliĢtiren Kazemi‘den izin alınmıĢtır. Bununla birlikte, ölÑeğin Türkiye‘de uygulanması iÑin 

sistematik bir ölÑek geliĢtirme prosedürü uygulanmıĢtır. Takip eden bölümlerde bu süreÑ 

izah edilmiĢtir.  Bu ÑalıĢmada kullanılan ölÑek  orijinal olarak Ġngilizcedir ve  54 maddeden 

oluĢmaktadır. Ézgün ölÑek iki Ñevirmen tarafından ve birbirinden bağımsız olarak TürkÑeye 
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ÑevrilmiĢtir. Tek Yönde Æeviri (Single-Translation Methods)‖ yöntemi uygulanmıĢtır. Bu 

yöntemin seÑilmesinin nedeni tek yönde Ñeviri yönteminde madde eĢdeğerliğinin hedef dile 

göre incelenmesi ve değerlendirilmesidir. (Hambleton & Bollwark,1991). 

Æevirmenlerden gelen her iki TürkÑe Ñeviride kullanılan kelime, kavram ve ifade 

bakımından değerlendirilmesini yaparak ölÑeğin uyarlanacağı kültüre uygun taslak formun 

hazırlanması iÑin Ñevirmenlerden baĢka bir uzman grubundan yararlanılmıĢtır. Dilsel 

eĢdeğerlik ÑalıĢmasında öncelikle ölÑeğin Ġngilizce formu daha sonra TürkÑe formu 2 hafta 

ara ile hem Ġngilizceye hakim hem de TürkÑe ye hakim olan    12 öğretim elamanlarına 

dağıtılmıĢtır  ve uygulanmıĢtır. Her iki formdan aldıkları puanlar arasındaki tutarlılığı test 

etmek iÑin Pearson momentler Ñarpım korelasyon katsayısına bakılmıĢtır. Buna göre 

Ġngilizce ve TürkÑe form arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliĢki olduğu 

görülmüĢtür [r(39)=0.89 p<.05]. 

Anketler, Ġstanbul, Antalya, Ankara ve Mersin‘deki ilgili kurumlara eğitim dersi veren kiĢi 

tarafından dağıtılmıĢtır.  Anket giriĢ sayfasında anketin iÑeriği ve önemi aÑıklanmıĢtır.  

Anket kÍğıtlarına isim yazılmamasının gerekmediği kapak mektubunda aÑıklanmıĢtır. 

Bu araĢtırmanın sadece araĢtırma amacı ile kullanacağı ve gizli kalacağı da  kapak 

mektubunda  aÑıklanmıĢtır.  Katılımcılar ölÑekte yer alan medikal turizm ile ilgili her 

maddeyi   ―HiÑ Katılmıyorum‖ ile ―Tamamen Katılıyorum‖ olmak üzere 7‘li 

derecelendirmeyi iÑeren Ñoktan seÑmeli cevaplara göre değerlendirilmiĢtir. ÉlÑeğin 

güvenirlik ÑalıĢması kapsamında ölÑek maddelerinin birbirleriyle tutarlılığını test edebilmek 

amacıyla Cronbach‘ın α ilgileĢim katsayısı hesaplanmıĢtır. GeÑerlilik analizi yüz-görünüĢ 

geÑerliği, faktör analizi ve hÍlihazır geÑerlilik testi yöntemi yapılmıĢtır. 

Bu araĢtırmada geÑerlilik analizi iÑin, yüz-görünüĢ geÑerliği, faktör analizi ve hÍlihazır 

geÑerlilik testi yöntemi yapılmıĢtır.  

ÉlÑeğin  baĢka örneklere uygulanabilirliğini ölÑmek iÑin  örnek ikiye bölünerek yeniden 

analizi yapılmıĢtır.  Toplam katılımcı sayımız 155 olduğu iÑin ikiye bölünmesini sağlamak 

iÑin 155 değil de  154  ikiye bölünerek  döndürülmüĢ temel bileĢenleri analiz yapılmıĢtır. 

Faktör analizi prosedürü sonuÑlarını karĢılaĢtırmak iÑin aynı faktör analizi onlara da 

uygulanmıĢtır. VARIMAX dönme aÑısından birbirine faktör yükleri oldukÑa benzerdir.  

Bu ölÑek de iÑ tutarlık katsayısının belirlenmesi iÑin korelasyon katsayısı hesaplanmıĢtır. 

Bunun nedeni; birleĢik ölÑmelerde α katsayısı birleĢik ölÑmeye ait gözlenen puanların gerÑek 

puanlarla korelasyonunu vermektedir. Bu nedenle α bir güvenirlik katsayısı olarak 

kullanılmaktadır (Baykul 2007). Yapılan analiz sonucunda ölÑeğin tamamına iliĢkin 

güvenirlik katsayısı ( Tablo 9)  α= .96“Medikal turizm ile ilgili ürünlerin kalitesi” boyutuna 

iliĢkin güvenirlik katsayısı α=.93, “Tanıtım ve Bilgilendirme” boyutuna iliĢkin güvenirlik 

katsayısı α=.92, “Fiyatın algılanması ” boyutuna iliĢkin güvenirlik katsayısı α=.77 ve son 

olarak “sunulan hizmet ÑeĢitleri” boyutuna iliĢkin güvenirlik katsayısı α= .77 olarak 

bulunmuĢtur. Cronbach Alpha  değerleri  .70 üzerinde Ñıktığı (Cronbach,1951) iÑin ölÑeğin 

tamamı ve alt ölÑekler güvenilir  bulunmuĢtur.  

ÉlÑme ile ölÑülmeye ÑalıĢılan Ģeyin gerÑek hayattaki yansımalarının karĢılaĢtırılmasının 

uyumunu ölÑmek iÑin hÍlihazır geÑerlilik testi uygulanmıĢtır (Tabachnick ve Fidell, 2001). 

Bu amaÑ iÑin katılımcılara Ģu soru sorulmuĢtur ―Yakınlarınız veya  siz  hangi sıklıkta 

medikal turist oldunuz‖. ÉlÑek ile bu soruya verilen cevaplardan alınan puanlar arasındaki 

korelasyon .75 düzeyinde .01 anlamlık düzeyinde   bulunmuĢtur. Böylece bu yapılan ölÑme 

ile ölÑülmeye ÑalıĢılan Ģeyin gerÑek hayattaki yansımalarının karĢılaĢtırılması ile uyumludur 

SONUÇ 
Bu ÑalıĢma medikal turizme etki eden faktörleri anlamak isteyen organizasyonların dikkate 

alması gereken konuları, karar almak iÑin toplanmıĢ veriler üzerinde hangi analiz 

yöntemlerini ne amaÑla kullanabileceğini incelemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmamızda 

faktör analizi, doğrusal regresyon analizi,  istatistiksel tekniklerden yararlanılmıĢ, Ñok önemli 

bilgilere ulaĢılmıĢ ve kurum yöneticileri iÑin yol gösterici sonuÑlara varılmıĢtır.  Ġlk aĢamada 

medikal turizme etki eden faktörleri ölÑmek amacıyla Kazemi, (2007) tarafından hazırlanan 

ölÑek Türkiye iÑin uyarlanmıĢtır. Güvenilirlik testleri sonucunda verilerin analizinin oldukÑa 

iyi seviyede olduğu görülmüĢtür. Faktör analizi bu ölÑeğin dört boyutlu olduğunu 

göstermiĢtir. Bu araĢtırma, pazarlama karması yaklaĢımını destekleyerek 4 P ile uyum 
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göstermiĢtir. Bu ÑalıĢmada kurama katkı sağlayacak bir sonuÑ da tanıtımlar ile ilgili bazı 

maddelerin, fiyat algılanmasına tanımlayan faktör grubuna dahil olmasıdır. Tanıtımların 

fiyatların algılanmasında etkili olduğu sonucuna varılabilir. Medikal turizm fiyatları sadece 

hastane giderleri iÑin değil diğer giderlerin de ziyaretÑinin yer seÑiminde önemli bir etken 

olduğu söylenebilir. Bu durumda araĢtırmacıların diğer faktörleri de ayrıntılı olarak 

araĢtırmaları önerilir.  

Yapılan faktör analizlerinde ―medikal turizm ile birlikte sunulan hizmet ÑeĢitleri‖ ve 

―medikal turizm ile ilgili ürünlerin kalitesi‖ nin faktör ağırlığının daha Ñok olduğuna iĢaret 

etmektedir. GerÑek iĢ hayatında uygulanabilirliğini kanıtlamak iÑin de hÍlihazır geÑerlilik 

testi uygulanmıĢtır. SonuÑ bu ölÑeğin gerÑek hayatta uygulanabilirliği ile uyumlu ÑıkmıĢtır. 

Énemli olan kurumlarda karar verici pozisyonda olan yöneticilerin kararlarını objektif 

kriterlere dayanarak verilmesine yardımcı olmaktır.   

Bugün dünyada birÑok insan tedavi amaÑlı olarak kendi ülkeleri dıĢındaki diğer ülkelere 

seyahat etmektedir. Tedavi iÑin tercih edilen bu ülkeler, medikal turizmi sayesinde önemli 

miktarlarda gelir elde etmekte ve bu ülkelerin medikal turizminden elde ettiği gelir her geÑen 

gün artıĢ göstermektedir.  Sağlık hizmetlerini sunan Ñok farklı sağlık merkezleri 

bulunmaktadır.  Bu araĢtırma sadece sınırlı sayıdaki göz hastanelerini kapsamıĢtır. 

AraĢtırmanın sonuÑlarının genelleĢtirilmesi iÑin farklı sağlık alanlarında uygulanabilir. 

Bu ÑalıĢma kapsamında uygulanan tekniklerin dıĢında da farklı analiz yöntemleri ile veriler 

arasındaki iliĢkiler ve özellikler ortaya konabilir. Ézellikle uluslararası karĢılaĢtırmalar 

yapılması farklı değiĢkenlerin dikkate alınmasında önemli katkılar sağlar. Bundan sonraki 

araĢtırmacılar ölÑeğin güvenirliği ve geÑerliliğini geliĢtirmek iÑin katkıda bulunabilirler.  

Medikal turizm ile ilgili niĢ pazarlama stratejisi özellikle sağlık merkezleri ile oteller 

arasında yapılan medikal turizm ile ilgili pazarlama faaliyetlerinin araĢtırılması önerilir. Bir 

baĢka deyiĢle yatay ve dikey stratejik iĢbirliği veya birleĢmeler ile ilgili araĢtırmaların 

literatüre önemli katkısı olabilir. Ayrıca tıbbi tedavi iÑin gelen turistlerin geldikleri bölgelere 

ve müĢteri imajına yönelik araĢtırmaların yapılması önerilir.  
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ÇALIġANIN ÖRGÜTE BAĞLILIĞINDA LĠDERĠN POZĠSYON VE KĠġĠSEL 

GÜCÜNÜN ETKĠSĠ   

 

Cem Harun Meydan 

DoÑ.Dr., Türk Hava Kurumu Êniversitesi, chmeydan@gmail.com 

ÇağdaĢ Akif Kahraman 

Dr., Milli Savunma Êniversitesi, cakifkahraman@gmail.com 

 

Özet: Érgüt performansına doğrudan etki eden liderin gücü ve astlar tarafından bu gücün algılanmasının örgütsel 

araĢtırmalarda önemli bir yeri vardır. Bu ÑalıĢmada liderin gücü, pozisyon ve kiĢisel güÑ olarak iki boyutta ele 

alınmakta ve ÑalıĢan bağlılığı üzerindeki etkisi araĢtırılmaktadır. AraĢtırma Ankara‘da özel bir Ģirkette ÑalıĢan 

107 kiĢinin katılımı ile gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sorusunun aydınlatılabilmesi iÑin AMOS yazılımı ile yol 

analizi yapılmıĢtır. Analiz sonucunda, liderin pozisyon gücünün ÑalıĢan bağlılığı üzerinde etkili olduğu, liderin 

kiĢisel gücünün bağlılık üzerinde düĢük düzeyde etkili olduğu belirlenmiĢtir. Liderin pozisyonundan kaynaklanan 

gücünün yüksek olarak algılanması ve bunun da bağlılık üzerinde etkili olmasının, hem güÑ mesafesinin yüksek 

olduğu hem de örgütlerde hiyerarĢi eğiliminin de yüksek olduğu Türk Kültüründen kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: GüÑ, Liderlik, Érgütsel Bağlılık. 

 

THE EFFECT OF LEADER’S POSITIONAL AND PERSONAL POWER ON 

EMPLOYEE’S ORGANISATIONAL COMMITMENT 

 

Abstract: Leader‘s power that effect organisational perfomance directly, and perception of the leader‘s power by 

employees have a very important role in organisational researches. In this research, leader‘s power is handled in 

two dimension as positional and personal power. And examined the effect of the leader‘s power on employee‘s 

commitment. Participants are 107 people and from a private company in Ankara. Path analysis is done to answer 

the research question by AMOS. As a result of the analysis is found that the positional power of leader has a 

strong effect and leader‘s personal power has a weak effect on  employee‘s commitment. The cause of the strong 

perception of the leader‘s positional power on employee‘s commitment is because of the Turkish culture where 

power distance and organizational hierarchy is high.  

Key Words: Power, Leadership, Organisational Commitment. 

 

1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

GüÑ ve liderin gücü ile ilgili konular örgütsel araĢtırmalarda temel bir araĢtırma alanı olarak 

önemli bir yer tutmaktadır (Brass ve Burkhardt, 1993). Bu konudaki detayların ortaya 

konmasının gücün lider tarafından kullanımına yönelik taktiklerin geliĢtirilmesi ve lider 

ÑalıĢan arasındaki iliĢkinin anlaĢılması aÑılarından katkı sağlayabileceği 

değerlendirilmektedir (Schwarzwald vd., 2004).  

Érgütsel performans aÑısından değerlendirildiğinde, liderin gücü, astların örgütsel hedeflere 

odaklanmasında ve örgütsel amaÑların yerine getirilmesinde önemli bir yere sahiptir. 

Bu noktada liderin kullandığı gücün ÑalıĢan astlar tarafından nasıl algılandığının önemi 

ortaya Ñıkmaktadır. Æünkü, güÑ astlar onu algıladığında ve buna göre tepki verdiklerinde 

gerÑek olmaktadır (Hollander, 2009: 14). BaĢka bir deyiĢle, gücün astlar tarafından algılanıĢ 

Ģekli onların davranıĢları üzerinde belirleyici olmaktadır.  

Bu ÑerÑevede, güÑ ve gücün adalet algısı, iĢ stresi, iĢ tatmini, güÑlendirme, bağlılık, 

performans ve anlaĢmazlık gibi diğer örgütsel davranıĢ değiĢkenleri arasındaki iliĢkiler 

araĢtırmacılar tarafından incelenmiĢ konulardır (Rahim vd., 2001; Rahim vd.,1994; Bar-

Haim, 2007; Short ve Johnson, 1994; Azzi, 1992; Mossholder, 1998; Erkutlu ve Chafra, 

2006; Abdel Halim, 1979; Rahim, 1989; Yagil, 2002).  
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Bu ÑalıĢmalarda liderin gücünün Ñoğunlukla meĢru, ödül, ceza, karizmatik ve bilgi gücü 

olarak beĢ boyutta ele alındığı görülmektedir. GüÑ ile ilgili bu tür bir boyutlandırmanın yanı 

sıra, liderin gücü temelde pozisyon ve kiĢisel güÑ olarak iki boyutta da incelenmektedir 

(Meydan, 2010). Ancak örgüt iÑinde güÑ araĢtırmalarında gücün iki boyutta ele alındığı 

ÑalıĢmalara az rastlanılmaktadır.  

Bu kapsamda bu ÑalıĢmada liderin gücü iki boyutta ele alınarak ÑalıĢan bağlılığı üzerindeki 

etkisi araĢtırılmaktadır. AraĢtırmanın bir yandan örgütsel davranıĢ yazınına, diğer yandan 

yönetsel uygulamalara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 

Liderin Gücü 

GüÑ, baĢka bir kiĢinin tutum ve davranıĢlarını etkileme kapasitesi, baĢka bir deyiĢle, diğer 

kiĢileri etkileme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Greenberg ve Baron, 1993; Lunenburg, 

2012). Érgüt iÑinde düĢünüldüğünde, liderin gücünün dayandığı ve astlarını etkilerken 

kullandığı kaynaklar bulunmaktadır. Liderin güÑ kaynakları ile ilgili meĢru güÑ, 

ödüllendirme gücü, zorlayıcı güÑ, uzmanlık gücü ve benzeĢim gücünden oluĢan 

boyutlandırma yazında kabul görmektedir (French vd., 1959).  

Bu güÑ kaynaklarından; meĢru güÑ, bir bireyin, diğerinin kendisi iÑin davranıĢ kalıpları 

belirleme hakkı olduğunu düĢünmesi ile; ödüllendirme gücü, bir bireyin, diğerinin kendisinin 

ödüllendirilmesine aracılık edeceği yönünde algısı ile; zorlayıcı güÑ, bir bireyin ceza 

uygulama tehdidi imkÍnı ile; uzmanlık gücü, bireyin diğer bireyin özel bir bilgi ya da 

uzmanlığa sahip olduğunu düĢünmesi halinde; benzeĢim gücü, bireylerden birinin kendi 

davranıĢlarını baĢka bir bireyin davranıĢlarını örnek alarak değerlendirmesi ile ortaya 

Ñıkmaktadır (Meydan ve Polat, 2010: 130). 

Liderinin güÑ kaynakları ile ilgili bir farklı ayrım da pozisyon ve birey kaynaklı güÑ olarak 

yapılabilmektedir (Yukl, 2002). Burada belirtilen pozisyon kaynaklı güÑ meĢru, 

ödüllendirme ve zorlayıcı gücü iÑermekte; birey kaynaklı güÑ ise, uzmanlık ve benzeĢim 

gücünü iÑine almaktadır.  

Liderin pozisyon kaynaklı gücünün olması, bir makam iĢgal eden liderin belirli bir 

otoritesinin olması, astlarına fayda sağlayabilmesi ve hata olması durumunda liderin ceza 

verebilmesi olarak kabul edilmektedir (KoÑel, 2007: 433). Liderin birey kaynaklı gücü, 

liderin astlar tarafından tecrübeli ya da bilgili algılanması ve liderin kiĢiliğinin astlarda 

yarattığı bağlılık, sadakat ve saygı nedeniyle isteklerinin yerine getirilerek mutlu edilmek 

istemesinden kaynaklanmaktadır (Yukl, 2002: 150; KoÑel, 2007: 434). 

 

Bağlılık 

Érgütsel bağlılık üzerinde araĢtırmalar yapılmasının nedeni, ÑalıĢanların istekli ve verimli 

ÑalıĢmasının nedenlerinden biri olarak görülmesidir. Ayrıca örgütsel davranıĢ yazınında, 

örgütsel bağlılık bir örgütsel Ñıktı olarak ele alınmaktadır (Cho vd., 2009:2; Ensher, 2001: 

61). Érgütsel bağlılık, bireylerin örgüte bağlılığını ve örgütte ÑalıĢma arzusunu devam 

ettirme inancını, aynı zamanda bireylerin iÑinde bulundukları örgüt ile ne kadar 

özdeĢleĢtikleri ve ne kadar kuvvetli bağ oluĢturduklarını ifade etmektedir (Porter vd., 1974: 

604; Salancik, 1977: 62; Steers, 1977: 46). 

Bireylerin örgüte bağlı olmaları bulundukları örgütte kendi istekleriyle kalmaya devam etme 

isteği ya da baĢka bir deyiĢle ayrılmama isteği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bağlılık 

iĢ gücü devrini düĢürmektedir. Bireylerin ÑalıĢmaya devam etme ya da ayrılmama istekleri 

örgütlerinin menfaatlerine yöneliktir (Polat ve Meydan, 2011).  
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 Liderin Gücü ve Bağlılık ĠliĢkisi 

Yukarıda sıralanan kuramsal ÑerÑeveden hareketle örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerin 

ortaya konması önem arz etmektedir. Bu bağlamda örgüt iÑinde liderin uyguladığı gücün 

bağlılık üzerindeki etkisini ortaya koymaya ÑalıĢan ÑalıĢmalar yapıldığı görülmektedir 

(Rahim vd., 1994; Rahim ve Afza, 1993). Bahse konu ÑalıĢmalarda, meĢru, ödül, karizmatik 

ve bilgi gücünün bağlılık üzerinde olumlu, cezalandırma gücünün ise olumsuz etki yaptığı 

görülmektedir. 

Bu ÑalıĢmalarda güÑ kaynakları pozisyon ve birey olarak ele alınmamıĢ, gücün beĢ boyutu 

üzerinden değerlendirilmiĢtir. Gücün bağlılık üzerindeki etkisini araĢtıran bir ÑalıĢmada ise 

güÑ tek boyutta ele alınmıĢ ve genel olarak bağlılığı artırdığı gözlemlenmiĢtir (Meydan, 

2010). Bu ÑerÑevede, astların liderlerinin gücünü kiĢiliklerinden mi yoksa yalnızca bir 

pozisyonda bulunmaktan mı aldıklarına yönelik bir ÑalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. 

Bir toplumdaki güÑ dağılımındaki farklılık ve eĢitsizliklerin kabullenilme derecesini gösteren 

güÑ mesafesinin yüksek olduğu Türk Kültüründe (Hofstede, 1980), aynı zamanda 

örgütlerdeki hiyerarĢi eğiliminin de yüksek oluĢu bir arada ele alındığında (Polat ve Meydan, 

2011), liderin sadece bir makamı iĢgal etmesinin onun güÑlü olarak algılanmasına neden 

olabileceği değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bilgi ve karizması yüksek algılanan 

bireylerin, diğer kiĢiler tarafından, bulunduğu pozisyondan bağımsız olarak güÑlü olduğu 

algılanabilmektedir (Kudisch vd., 1995).  

Bu ÑerÑevede liderin birey ve pozisyon kaynaklı güÑlerinden hangisinin bağlılık üzerinde 

daha etkili olduğu araĢtırma sorusu olarak karĢımıza Ñıkmaktadır.  

 

YÖNTEM 

2.1. Örneklem 

AraĢtırma Ankara‘da özel bir Ģirkette ÑalıĢan 107 kiĢinin katılımı ile gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

Katılımcıların yaĢları 26 ile 44 arasında (Ort=31,42, ss=5,53) değiĢmektedir. Katılımcıların 

%38,32‘i (n=41) kadın ve %61,68‘u (n=66) erkektir. Veriler, ölÑüm araÑlarının yüz yüze 

iletiĢimle uygulanması ile toplanmıĢtır. 

 

2.2. Ölçüm Araçları 

2.2.1. Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Érgütsel bağlılığı ölÑümlemek iÑin Jaworski ve Kohli 

(1993) tarafından geliĢtirilen ve ġeĢen (2010) tarafından TürkÑe geÑerlemesi yapılan 6 

soruluk Érgütsel Bağlılık ÉlÑeği kullanılmıĢtır. ÉlÑeğin bu araĢtırmadaki iÑ tutarlılık 

katsayısı 0,89 olarak tespit edilmiĢtir. ÉlÑeğin tek faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) ile doğrulanmıĢtır. DFA sonucunda ölÑek uyumunun yeterli olduğu görülmüĢtür 

(χ²=6,432 p=,266, sd=5, ∆χ²/sd=1,286, RMSEA=,065, CFI=,98, IFI=,95) (Meydan ve ġeĢen, 

2011).   

2.2.2. Güç Ölçeği: Bireylerin liderlerinin kullandığı güÑ kaynaklarına yönelik algıları, 

Raven vd. (1998) tarafından geliĢtirilen ve TürkÑe geÑerlemesi Meydan (2010) tarafından 

yapılan Érgütsel GüÑ Algısı ÉlÑeği (GAÉ) ile ölÑümlenmiĢtir. ÉlÑeğin bu araĢtırmadaki iÑ 

tutarlılık katsayısı 0,87 olarak tespit edilmiĢtir. ÉlÑeğin 2 faktörlü yapısı DFA ile 

doğrulanmıĢtır. DFA sonucunda ölÑek uyumunun yeterli olduğu görülmüĢtür (χ²=365,19, 

p=,270, sd=32, ∆χ²/sd=1,35, RMSEA=,074, CFI=,91, IFI=,90) (Meydan ve ġeĢen, 2011).     

Ġki ölÑeğin de her bir soru maddesine iliĢkin cevapları ―Tümüyle Katılıyorum‖ ifadesinden 

―HiÑ Katılmıyorum‖ ifadesine kadar uzanan 5‘li Likert ölÑeği Ģeklindedir. 
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ANALĠZ VE BULGULAR 

AraĢtırma sorusunun aydınlatılabilmesi iÑin AMOS yazılımı ile yol analizi yapılmıĢtır. 

Analiz sonucunda (ġekil-1) liderin pozisyon gücünün ÑalıĢan bağlılığı üzerinde etkili olduğu 

(β=,57, p<,05), liderin kiĢisel gücünün bağlılık üzerinde düĢük düzeyde etkili olduğu (β=,10, 

p<,05) görülmektedir. Yol analizinin model uyum değerlerinin yeterli olduğu görülmüĢtür 

(χ²=11,93, p=,036, sd=5, ∆χ²/sd=2,38, CFI=,98, IFI=,98) (Meydan ve ġeĢen, 2011).     

 

ġekil 1. Yol Analizi Sonucu 

 

 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu ÑalıĢmada örgüt iÑinde birey davranıĢında etkili olan liderin gücünün bireyin örgütsel 

bağlılığına etkisi araĢtırılmıĢtır. ÆalıĢanların örgüte bağlı olmaları hem iĢ gücü devrini 

düĢüren hem de örgütsel performansı artırması belenen bir örgütsel değiĢken olarak 

karĢımıza Ñıkmaktadır.  

Bu bağlamda, ÑalıĢanların örgüte bağlılığı üzerinde etkili olması beklenen, bireyden 

kaynaklanan ve pozisyondan kaynaklanan gücün bağlılık üzerindeki etkisi bir Ģirkette ÑalıĢan 

bireylerden toplanan veri ile yapılan yol analizi ile ortaya konmaya ÑalıĢılmıĢtır.  

Bu ÑerÑevede liderin birey ve pozisyon kaynaklı güÑlerinden hangisinin bağlılık üzerinde 

daha etkili olduğu araĢtırılmıĢ ve analiz sonucunda pozisyondan kaynaklanan gücün 

ÑalıĢanların bağlılığı üzerinde etkisinin kiĢisel güÑten fazla olduğu ortaya konmuĢtur.  

Liderin pozisyonundan kaynaklanan gücünün yüksek olarak algılanması ve bunun da 

bağlılık üzerinde etkili olmasının, hem güÑ mesafesinin yüksek olduğu hem de örgütlerde 

hiyerarĢi eğiliminin de yüksek olduğu Türk Kültüründen kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir.  
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ÖZET 

Érgütler hiyerarĢi aÑısından değerlendirildiğinde ÑalıĢanların hem ast hem de üst 

olabildikleri durumlar gözlenebilmektedir. Bu perspektiften bakıldığında; örgütlerde ast-üst 

iliĢkisinin devamlı olarak yaĢandığı ve bu iliĢkinin örgütün temelini oluĢturduğu ortaya 

Ñıkmaktadır. Bu ÑalıĢmada George Orwell‘ın Hayvan Æiftliği Roman‘ındaki ast-üst iliĢkileri, 

söz konusu diyalektik bağlamında ele alınmıĢtır. Ġnsanların baskısı altında bir Ñiftlikte 

yaĢayan hayvanların ayaklanarak Ñiftlik yönetimini ele geÑirdiği ve baskın grup olan 

domuzların bu süreÑten sonra hayvanlara insanlardan da zalim davranıĢını anlatan Hayvan 

Æiftliği romanı; özgürlük ve eĢitlik adına verilen mücadelenin akabinde kazanılan zaferin 

hemen ardından ortaya Ñıkan despot liderlerin ikilemini anlatmaktadır. BilinÑten yoksun 

kitlelerin (kölelerin) özbilincini kurduktan sonra efendi rolüne bürünmeleri ile dolayımlanan 

ast-üst iliĢkisi, özgürlük ve hegomoni ÑatıĢması olarak özetlenebilir. Bu ÑalıĢmanın amacı; 

Hayvan Æiftliği romanındaki ast-üst iliĢkilerinin Efendi-Köle Diyalektiği ÑerÑevesinde 

incelenmesidir. ÆalıĢma nitel bir araĢtırma olarak kurgulanmıĢtır. Bu kapsamda söz konusu 

romandaki ast-üst iliĢkilerine dair metinler söylem analizi ile incelenmiĢtir. Söylem analizi 

bağlamdan ayrı düĢünülemeyeceğinden dolayı bu iliĢkileri yansıtan metinlerde, Efendi-Köle 

ikilemine dair dayanaklar araĢtırılmıĢtır. Bu aĢamada Hayvan Æiftliği romanı satır-satır 

analiz (line by line analysis) yaklaĢımı ile okunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Ast-üst iliĢkisi, Efendi-Köle Diyalektiği, Hayvan Æiftliği. 

ABSTRACT 

When organizations are evaluated in terms of hierarchy, it can be observed that employees 

may be both subordinate and superior. From this perspective; it turns out that in the 

organizations, the subordinate relation is always experienced and this relation is the basis of 

the organization. In this work, the subordinate associations of George Orwell's Animal Farm 

Novel are discussed in the context of the dialectical. Animal Farm novel, in which animals 

living on a farm under the pressure of the people take over the management of the farm and 

describe the brutal behavior of the predominant group of pigs, the dilemma of the despotic 

leaders that emerged shortly after the victory that followed the struggle in the name of 

freedom and equality. Without the consciousness The slave-superior relationship mediated 

by the role of masters after the masses (slaves) establish self-sacrifice can be summarized as 

a conflict of freedom and hegemony. The purpose of this study is; Animal Farm is a study of 

the subordinate relations of the novel in the context of the Master-Slave Dialectic. The study 

was designed as a qualitative research. In this context, the texts related to the subordinate 

relations in the roman are examined by discourse analysis. Since the analysis of discourse 

can not be considered separately from the context, the foundations of the master-slave 

dilemma have been explored in texts that reflect these relations. At this stage, the Animal 

Farm novel was read by line-by-line analysis. 

Keywords: Superior-Subordinate Relationship, Master-Slave Dialectic, Animal Farm. 
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1. GĠRĠġ 

Ast-üst iliĢkisinde, üstün astına olan tavırları ve bu tavırların astlara hissettirdiği duygular 

yatay/dikey örgütsel iletiĢimi ve yapılan iĢin verimini etkilemektedir (Yağbasan ve ġiĢ, 

2006: 270). Êstlerinden kötü, yıkıcı davranıĢlar gören astlar üstlerine karĢı kusursuz bir itaat 

sergilerken; hiyerarĢik aÑıdan yükseldiğinde astlarına bir efendi gibi oldukÑa zalim 

davrandıkları örgütlerde sıkÑa tecrübe edilen durumlardandır (Shaw vd., 2011: 576). Bu tür 

iliĢki Efendi-Köle Diyalektiği ile aÑıklanabilmektedir. Bu kurama göre bir insan iÑinde hem 

köle hem de efendi ahlÍkını barındırmaktadır. Köle her ne kadar efendisine karĢı hınÑ duysa 

da onaylanmak iÑin ona ihtiyaÑ duymaktadır. Varlığının temini iÑin kusursuz bir köle 

olmalıdır. Buna karĢın efendi kölesini aĢağılamaya ve yok saymaya devam ettikÑe kendisinin 

efendiliğini kanıtlamaya ÑalıĢmaktadır. Dolayısıyla efendi olabilmek iÑin köleye ihtiyacı 

vardır ancak yalnızca kölenin mevcudiyetini hor görerek efendi olabilmektedir (KüÑükalp, 

2010: 55). 

Bu ÑalıĢmada George Orwell‘ın Hayvan Æiftliği Roman‘ındaki ast-üst iliĢkileri, söz konusu 

diyalektik bağlamında ele alınmıĢtır. Ġnsanların baskısı altında bir Ñiftlikte yaĢayan 

hayvanların ayaklanarak Ñiftlik yönetimini ele geÑirdiği ve baskın grup olan domuzların bu 

süreÑten sonra hayvanlara insanlardan da zalim davranıĢını anlatan Hayvan Æiftliği romanı; 

özgürlük ve eĢitlik adına verilen mücadelenin akabinde kazanılan zaferin hemen ardından 

ortaya Ñıkan despot liderlerin ikilemini anlatmaktadır. BilinÑten yoksun kitlelerin (kölelerin) 

özbilincini kurduktan sonra efendi rolüne bürünmeleri ile dolayımlanan ast-üst iliĢkisi, 

özgürlük ve hegomoni ÑatıĢması olarak özetlenebilir.  

Kitapta, insanların baskıcı ve zalim yönetimi altında bir Ñiftlikte ÑalıĢan hayvanların 

örgütlenerek baĢkaldırması ve özgürlüklerini kazanmaları anlatılır. Her ne kadar eĢitlik ve 

özgürlük adına kazanılmıĢ bir mücadele olsa da bu mücadele, hayvanlar arasında bir grubun 

üstünlük kurup zaman iÑerisinde insanların sürdürdüğü baskıcı ve sömürücü düzeni devam 

ettirmesi ve diğer hayvanlara daha zalimce davranması ile sonuÑlanır. Baskı ve 

hegomonyaya karĢı verilen mücadelenin bilinsizce yürütülmesi ve özbilincin kazanılmasının 

ardından hegomonik unsurlar ile yeni bir bilincin kurulması Efendi-Köle Diyalektiği ile 

aÑıklanabilir.  

―Bütün hayvanlar eĢittir ama bazı hayvanlar öbürlerinde daha eĢittir.‖ (Orwell, 2009: 147) 

Ézgürlük ve adalet adına kurulmuĢ yeni düzenin temel ilkesi zamanla bu olmuĢtur. 

Ézgürlüğün herkese verilmiĢ olması ancak bazı grupların bununla yetinmeyip, ÑeĢitli 

ayrıcalıklara sahip olmak istemeleri, sonunda bütün sistemi temelinden sarsmıĢtır. Orwell bu 

ilkenin insanlara eĢitlik vaat eden sistemler tarafından da kabul edildiğini ifade etmiĢtir. 

ĠĢÑinin emeğini sömürerek, bu Ģekilde kendine bir sermaye oluĢturan kapitalist sistemin 

Ñökertilmesi adına verilecek mücadelede özgür ve eĢit bir düzen gözetmek, en temel ilke 

olmalıdır. Ancak Orwell, insanların bu ilkenin arkasında durmayarak kendilerine yeni despot 

liderler yaratmalarını, üstelik bunu emek ve eĢitlik adına yapmalarını yaman bir ÑeliĢki 

olarak görmüĢ ve bunu kesin bir tavırla eleĢtirmiĢtir. 

2. YÖNTEM 

Bu kısımda ÑalıĢmanın metodolojisine yönelik bilgiler verilmiĢtir. 

2.1. ÇalıĢmanın Amacı 

Bu ÑalıĢmanın amacı; Hayvan Æiftliği romanındaki ast-üst iliĢkilerinin Efendi-Köle 

Diyalektiği ÑerÑevesinde incelenmesidir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu ÑalıĢmada George Orwell‘ın Hayvan Æiftliği Roman‘ındaki ast-üst iliĢkileri, söz konusu 

diyalektik bağlamında ele alınmıĢtır. Bu kapsamda örneklem belirlenmeden Hayvan Æiftliği 

romanı metinleri, analiz yöntemine uygun olacak Ģekilde ele alınmıĢtır. Her ne kadar söz 

konusu romanın tamamı okunmuĢ olsa da Efendi-Köle Diyalektiği bağlamında ast üst 

iliĢkilerini anlatan metinler odak noktası olarak alınmıĢtır.  
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2.3. Analiz Yöntemi 

ÆalıĢma nitel bir araĢtırma olarak kurgulanmıĢtır. Bu kapsamda söz konusu romandaki ast-

üst iliĢkilerine dair metinler söylem analizi ile incelenmiĢtir. Söylem analizi bağlamdan ayrı 

düĢünülemeyeceğinden dolayı bu iliĢkileri yansıtan metinlerde, Efendi-Köle ikilemine dair 

dayanaklar araĢtırılmıĢtır. Bu aĢamada Hayvan Æiftliği romanı satır-satır analiz (line by line 

analysis) yaklaĢımı ile okunmuĢtur. Bu yaklaĢımda, veri analizi iÑin bir kelime ya da kelime 

öbeklerinin yanı sıra bir cümle de birim olarak kullanılabilmektedir. 

2.4. Bulgular ve TartıĢma 

ÆalıĢmanın sonuÑlarına göre Hayvan Æiftliği romanında bürokratik bir yozlaĢma ile 

Ñevrelenen hiyerarĢik bir yönetim biÑimi benimsenmiĢtir. George Orwell‘ in eserleri ve 

fikirleri konusunda yapılan ÑalıĢmaların hemen hemen hepsi lisan ve edebiyat disiplinleri 

ÑerÑevesinde olmuĢtur. Bu konudaki ÑalıĢmaları Ġngiliz ve Türk Dili Edebiyatı alanları 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmalar daha Ñok, Orwell‘ in romanları üzerinden götürülen tercüme 

ya da metin ÑalıĢmalarından oluĢmaktadır. AraĢtırmayı ilgilendirecek olduğu düĢünülen iki 

ÑalıĢma bulunmaktadır. Bunların ilki, Ġbrahim Ok tarafından 1990 yılında yapılan, ―George 

Orwell‘ de Toplum EleĢtirisi‖ adlı doktora tezidir. Bu tez, Dokuz Eylül Êniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı‘nda yapılmıĢ bir ÑalıĢmadır. 

Tezin danıĢmanı ise Prof. Dr. M. ReĢit KüÑükboyacı‘ dır. Diğer ÑalıĢma ise Emine Diker 

tarafından 1999 yılında hazırlanan, ―The Development of George Orwell‘ s Political 

Consciousness‖ adlı yüksek lisans tezidir. Bu ÑalıĢma, Hacettepe Êniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı‘nda yapılmıĢtır. Tez danıĢmanı, 

Dr. Laurence Raw‘ dir. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Orwell‘in 1945 yılında yayınlanan Hayvan Æiftliği isimli romanı, Rus Devrimini ve ardından 

gelen bürokratikleĢmeyi anlatmaktadır. Sanayi Devrimi sonrasında değiĢen üretim Ģekli 

toplumdaki sınıfsal ayrımları da değiĢtirmiĢtir. Makinalı üretim, fabrikalar, seri üretim bandı 

gibi güÑlü olgular ÑalıĢma hayatını ve buradaki ast üst iliĢkilerini de etkilemiĢtir. BaĢlarda 

düĢmanın ya da kendilerini ezenin fabrikalar olduğunu düĢünen kitleler fabrika yakarak 

baĢkaldırmıĢ ancak zamanla asıl düĢmanın sermaye sahipleri olduğunu anlamıĢtır.  

Nietzsche Ġyinin ve Kötünün Étesinde adlı ÑalıĢmasında, yeryüzünde var olmuĢ ve halen 

mevcudiyetini sürdüren birÑok ahlÍka rastladığını ve söz konusu ahlÍkların; birbirine bağlı 

olarak, düzenli bir Ģekilde birlikte ortaya Ñıkan belirli özelliklere göre Efendi AhlÍkı ve Köle 

AhlÍkı olmak üzere iki temel tipe ayrılabileceğine iĢaret eder (Nietzsche, 1997: 169). 

Nietzsche burada efendi ve köleyi herhangi bir iliĢki biÑimindeki hükmeden ve hükmedilen 

konumundakiler ile özdeĢleĢtirmiĢtir (Nietzsche, 1998: 35). Bu noktada Nietzsche‘nin belki 

de söylediği en önemli Ģey bir insanın ruhu iÑinde hem köle hem efendi ahlakını 

barındırdığıdır. Nitekim Orwell‘in Hayvan Æiftliği romanında baĢkaldıran hayvanlardan bir 

kısmının(domuzların haricindeki) iÑindeki kölelik hafızası öylesine ĢiĢkindir ki baĢkaldırıdan 

sonra kendilerine bir efendi benliği kurgulayamazlar. Buna karĢın domuzlardaki nihilist ve 

yok sayan yaklaĢım onların kendilerini bir efendi olarak baĢtan var etmelerine olanak sağlar. 

Nietzsche bu noktayı, yani köle olanın kendini efendi olarak var ettiği noktayı  ÑöküĢ ve 

yozlaĢmanın baĢlangıcı olarak görmektedir. Nitekim Ñiftlikteki yozlaĢma domuzların 

insanların yerine geÑip diğer hayvanlara eziyet etmesiyle baĢlar.  

Nietzsche‘den farklı olarak Hegel, efendi ile köle arasındaki iliĢkiyi, tarih felsefesi 

doğrultusunda diyalektik bir iliĢki olarak ele almıĢ ve kölenin zaferini tarihsel zorunluluğun 

bir sonucu olarak, ancak tarihin sonunda zuhur edebilecek olan özgür bireyin ortaya ÑıkıĢı 

olarak yorumlamıĢ ve olumlamıĢtır (Hyppolite, 1973: 17-18). Hegel‘de efendi-köle 

diyalektiği, insanın, insan olma, kendinin bilincine varma, kendinin bilincini nesnel hale 

getirme (baĢkaları iÑin de kabul edilebilir hale getirme) ve nihayetinde, özgür bir birey olma 

sürecinin bir ifadesidir.  



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1236 

Hegel‘de efendi-köle diyalektiği, insanın, insan olma, kendinin bilincine varma, kendinin 

bilincini nesnel hale getirme (baĢkaları iÑin de kabul edilebilir hale getirme) ve nihayetinde, 

özgür bir birey olma sürecinin bir ifadesidir. Ġnsanı hayvansal benden farklı olarak değiĢime 

ve dönüĢüme aÑık kılan Ģey, isteğin söz konusu karakteridir. Dolayısıyla insan, tümel formu 

mekÍn değil zaman olan bir varlık olarak, bir boĢluk olan isteğini, baĢka isteklerle etkileĢimi 

sonucunda doldurmak suretiyle insanlaĢır (KojÓve, 2000: 81). Hegel insan ya da tarihin 

temelde, iki insan tipinin, iki isteğin karĢı karĢıya gelmesinin; efendi ile köle arasındaki 

diyalektiğin sonucunda oluĢtuğu kanaatindedir.  

Efendi, bilinip tanınma isteğini doyurmak iÑin, diğer istekle olan mücadelesinde ölümü göze 

alan ve kendisini kabul ettiren tarafı oluĢturur. Köle ise, söz konusu mücadelede, hayatını 

tehlikeye atmaktan vazgeÑen, kendi doğal isteğine boyun eğerek hayatını idame ettirmek iÑin 

hasmını, efendi olarak tanıyan kiĢiyi niteler (KojÓve, 2000: 85).  Bu anlamda romandaki 

baĢkaldırıdan sonraki efendi, domuzlarla özdeĢleĢir. Zira Hegel‘e göre kiĢiyi istediği Ģey 

belirler. Efendi olmayı isteyerek köleliğin devam etmesine göz yuman ve hatta ölümü bile 

göze alan domuzların efendi oluĢunu romandaki son sahne aÑıkÑa ortaya koymaktadır. 

Ġnsanlarla aynı masada oturup kadeh kaldıran domuzlar efendi olmayı; baĢka bir ifadeyle 

efendi ahlakında var olan nihilizmi, unutmayı, yok saymayı istemiĢtir.  

Ġncelenen romanda geÑen iki tür hayvan (domuzlar ve diğerleri) kendisini inĢa ederken farklı 

olumlamalar kullanmıĢlardır. Domuzlar kendilerini var ederken; Hegel‘in Efendi-Köle 

Diyalektiğindeki gibi efendiyi kendi bilincinde inkÍr eder ancak efendiye itaat etmeye ya da 

efendi gibi davranmaya devam ederek efendiliği zamansal olarak ileriye taĢır. BaĢka bir 

ifadeyle köle iken efendi olarak kendini var eder. Tecrübe ettiği efendinin bilincini arzu 

ederek ve ona benzeyerek kendi bilincini inĢa eder. Diğer grup hayvanlar ise kendilerini, 

bizatihi iÑinde taĢıdıkları potansiyel ile var ederler. Tecrübe ettikleri efendi bilincini iterek 

özgür bir bilince eriĢirler. Romandaki karakterlere iliĢkin bu ayrım iĢ dünyasında 

somutlaĢtırılacak olursa; romandan hareketle iki tip ÑalıĢan vardır. Birincisi amirinden 

gördüğü aĢağılayıcı, baskıcı ve hegomonik tavrı kendi astlarına göstererek kendini amirinin 

gölge bilinci olarak inĢa eder. Ast olmayı reddederken, tamamen özgür bir bilinÑten yoksun 

bir Ģekilde astlığını üstü gibi davranarak aĢmaya ÑalıĢır. Bu durum, bir yozlaĢmayı 

beraberinde getirir. Ġkinci grup ÑalıĢan ise amirinden gördüğü sömürücü ve zalimce 

muameleye karĢı dururken; baĢka bir ifadeyle köleliği reddederken amirinden gördüğü bu 

tavırları da reddeder ve kendini iÑinde taĢıdığı, diğer tüm dıĢ etkenlerden bağımsız değerler 

ile var eder. Tamamen özgür bilinciyle; astlarıyla arasında eĢitlikÑi ve özgürlüğü onaylayan 

bir iliĢki inĢa eder.  
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ABSTRACT:  

This study aims to examine the effects of authentic leadership on work-family enrichment and also the mediation 

role of work engagement. The results of study demonstrate that there is a significant and positive relationship 

between authentic leadership and work-family enrichment and partial mediation of work engagement for this 

relationship.  

Key Words: Authentic leadership, work-family enrichment, work engagement. 

 

 

OTANTĠK LĠDERLĠK VE Ġġ-AĠLE ZENGĠNLEġMESĠ: ĠġE ADANMANIN 

ARACILIK ROLÜ 
 

 

ÖZET:  

Bu ÑalıĢmada otantik liderliğin, iĢ-aile zenginleĢmesi üzerindeki etkilerinin incelemesi amaÑlamıĢtır. Ayrıca 

ÑalıĢmada iĢe adanmanın aracılık rolünün etkileri de incelenmektedir. AraĢtırma sonuÑlarına göre, otantik liderlik 

ile iĢ-aile zenginleĢmesi arasında anlamı ve pozitif bir iliĢki olduğu, iĢe adanmanın ise bu iliĢkide kısmi aracılık 

rolünün bulunduğunu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Otantik liderlik, iĢ-aile zenginleĢmesi, iĢe adanma. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Nowadays geopolitical, business and economic changes lead to more concentration of leadership 

styles and previous studies conclude that performance of employees depends on leadership styles.  

Especially leadership perception of employees has direct effects on financial performance of the 

organizations (Clapp-Smith et al., 2009). On the other hand modern organizations aim to balance 

employee‘s private life and their work life to ensure well-being of both the organization and 

employee‘s family (Fleetwood et al., 2007). When the literature has examined there are many studies 

tried to explain the relationship between leadership styles and work-family effects. One of the 

leadership style that mostly examined in the literature is authentic leadership. Jiang and Men (2017) 

have tested the effects of authentic leadership on work-family enrichment and they found positive 

effect of authentic leadership on work-family enrichment. Work engagement is also significantly and 

positively related with leadership styles and work-family enrichment (Robinson et al., 2004). Due to 

previous foundations and suggestions of these researches, this study focused to explain the 

relationship between authentic leadership behaviors of managers and work engagement on work-

family enrichment of employees. Work engagement has considered and taken into account in this 

study because work engagement coincides with organizational commitment and citizenship behavior 

(Robinson et al., 2004) which determines employees‘ interaction with work environment and 

exposure more or less to behaviors of leadership characteristics. By this reason work engagement has 

placed into the model as mediator role between authentic leadership and work-family enrichment.  
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2. LITERATURE REVIEW 

 

2.1 Authentic Leadership 
Leadership concept is an important element in an organization and could affects the organization as a 

whole and employees‘ sense on work environment with all aspects (Men & Stacks, 2013). 

Authenticity means in authentic leadership concept is adopting the thought of being true to the 

employees (Braun & Nieberle, 2017). The contemporary meaning of authenticity arises from 

humanistic psychology, by the studies of Rogers (1961) and Maslow (1962). Authenticity reflects 

―true‖ of a person which cannot be hide.  Authentic works are awareness of one's personal thoughts, 

feelings, requirements, strengths and weaknesses, personal beliefs, values and being real in a close 

relationship with someone without the doubt of refuse (Kernis, 2003). Authentic leaders encourage the 

followers for the development of authenticity and the followers who are authentic obtain feeling of 

well-being and sustainable and genuine performance (Avolio & Gardner, 2005). Moreover Luthans 

and Avolio (2003) describes the authentic leadership as an operation that continues with positive 

psychological capacity and improved organizational relationships which causes extremely self-

awareness and affirmative behaviors of followers, promotes positive self-development. The behaviors 

of authentic leaders generally determine by what they believe, instead of other roles which expected to 

be or appreciated, in addition, authentic leadership contains positive ethic framework that leads 

decision making and behaviors, such as kindness, honesty, justice, responsibility and hopefulness 

(Yukl, 2006). 

In 2008 Walumbwa et al. has brought a new definition to the literature and identified the authentic 

leadership more operationally. They suggested that authentic leadership is self-based model of 

authentic leaders and followers which described by four the sub-dimensions of as self-awareness, 

internalized moral perspective, balanced-processing of information and relational transparency. Self-

awareness is leaders‘ intellection of how they explain the meaning of the world, interpret strengths 

and weaknesses. This sub-dimension contains the leaders‘ awareness of the reflected self-image and 

how the followers perceive them. Authentic leaders use self-knowledge and reflex self-image of them 

to increase the effectiveness of their leadership on the followers. Relational transparency indicates 

that display of one‘s authentic behaviors to others, which include behaviors of expose, openly sharing 

information, wording of true ideas or thoughts and true feelings, also trying to reduce of improper 

emotions. Balanced processing identified as the authentic leaders‘ objective revision and analysis of 

all related information decision making process. Internalized moral perspective or ethical perspective 

means inherent self-regulation which consider inner moral standards, beliefs and values against 

organizational or communal pressures, and how consistency of leaders‘ decisions with their beliefs 

and values (Walumbwa et al., 2008). 

 

 

2.2 Work-Family Enrichment 

Previous studies identify the term of work as employees‘ formal employment and identify the family 

as every other thing out of the work (Kossek and Lambert, 2004). Work-family enrichment is 

important because of work-family enrichment is process of accumulating personal gains at work 

which simplify attractive results in the life space. These results consist of positive attitudes, behaviors 

and efficiency of a person in the life. When employees take different responsibilities, their 

personalities could be better and could remove some contrasts in their life area (Greenhaus and 

Powell, 2006). People who feel supported at work, invest more in their resources in the life and 

become more beneficial for their family (Brummelhuis and Bakker, 2012). Carlson et al., (2006) 

identify some of these resources as positive individual feelings such as confidence, trust and self-

efficacy.  

Some researches deduces that better relationship between leaders and their followers causes work-

family enrichment. Perception of work by the followers become more meaningful when there is good 

relationship between leaders and the followers (Tummers and Bronkhorst, 2014). This study formed 

around the suggestion of; individuals‘ work-family enrichment are positively influenced by their 

leaders‘ authentic leadership behaviors. Authentic leadership enhances followers‘ optimism and trust 

in their work (Aryee et al. 2005).   As more specific definition work-family enrichment figures the 

achievement of some resources like knowledge, abilities, capacities, perspectives and behaviors in 

employees‘ work area. In brief; work-family effect could be seen when involvement to work 

encourages employees‘ positive emotional status that beneficial for their family life. In addition work-
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family enrichment also refers to psychological gains of an individual such as self-efficacy, trust, 

confidence and security which lead to become better family member. When followers are able to 

discuss with their leaders for too much flexible, followers tend to be highly involved in their out of 

work activities which lead to positive work-family enrichment (Carlson et al., 2006).    

Hypothesis 1: Authentic leadership has positive and significant effect on work-family enrichment. 

 

2.3 Work Engagement 

Another important factor for employees and organization is work engagement. Work engagement 

identified as workers‘ cognitive, physical and emotional existence during the job performing in an 

organization. More operationally; work engagement is permanent emotional-cognitive status that 

qualified by focusing on absorption, vigor, dedication (Robinson et al., 2004). Vigor is characterized 

by top level of energy and cognitive resilience during the working in an organization. Dedication 

refers to a person‘s being highly concerned in work and experiencing a sense of meaningfulness, 

ebullition, inspiration and challenge. Absorption refers to a person‘s fully concentration and happiness 

by devoted in work by time flies while working and hard to detach that person from the work 

(Schaufeli et al., 2001). According to description in the literature work engagement assume to 

opposite of employee burnout.  

Many factors could affect employees‘ work engagement such as sense of organizational support, 

presenting of financial and nonfinancial sources, the effects of job demands and working conditions. 

On the other hand in previous researches there are some minor effects on employee engagement such 

as ethnicity or age factor for instance younger employees found more engaged than aged employees 

(Robinson et al., 2004). Employees in small companies found to be more engaged than large 

companies‘ employees or high income employees are more engaged than low income employees 

(Men, 2011). Rich et al. (2010) concluded that work engagement positively affects the performance 

after controlling the job involvement, job satisfaction, and essential motivation. But this study focused 

to employees‘ absorption of their work, dedication to work and vigor in their work. Also in this 

research employee engagement considered an important factor for the relationship of authentic 

leadership and work family enrichment because of, as suggestion, the effect of authentic leadership on 

work-life enrichment could be more perceptible in more engaged workers‘ rather than others. 

Managers‘ authentic leadership manners and transparent communication factor in an organization are 

main factors that encourage the employees to be more engaged to their works (Menguc et al., 2013).   

Hypothesis 2: Work engagement has significant and positive relationship on work-family enrichment  

Hypothesis 3: Work engagement mediates the relationship between authentic leadership and work-

family enrichment in a positive way. 

 

3. METHODOLOGY 

 

3.1 Sampling 

For evaluating the tendencies of sample about authentic leadership, work engagement and work-

family enrichment a specific questionnaire has used. Questionnaire has sent to mainly service industry 

employees in Turkey and 163 full questionnaire has collected and taken into account as sample size. 

63.2% of the sample consists of women and 36.8% are men. 93.3% of the samples are private sector 

employees. Mean of the total work experience of the sample is around 10 years and mean of 

individuals‘ current job tenure is around 4 years. Education background of the sample is 78% 

undergraduate graduated and 20% post graduate graduated and 2% has high-school diploma. Marital 

status of the sample is 50% is single, 48% is married and %2 is divorced.  

3.2 Measures 

The measure of authentic leadership made by the 16-items authentic leadership scale of Gardner et al., 

(2005). Original model‘s internal consistency is 0.91 (coefficient alpha α=0.91). Internal consistency 

(reliability) of the authentic leadership scale has found reliable (coefficient alpha α=0.97). 

Confirmatory factor analysis has applied but has not confirmed 4-dimensional model as being in the 

original model. Exploratory factor analysis found unidimensional structure and KMO value observed 

as 0.935. Every item‘s factor loads has found at least 0.65 and more. 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

1241 

Measurement for the work engagement, the scale of Schaufeli et al. (2001) has used. The original 

scale‘s reliability Cronbach Alpha results are vary among sub-dimensions between 0.72 and 0.91. 

This study‘s Cronbach alpha has found as 0.93. Confirmatory factor analysis has applied but has not 

confirmed 3-dimensional model as being in the original model. Explanatory factor analysis has found 

unidimensional structure and KMO value observed as 0.898. Every item‘s factor load has found at 

least 0.51 and more. 

For work-family enrichment measurement, the scale of Carlson et al. (2006) has used. Reliability test 

value of work-family enrichment is Cronbach alpha = 0.957. Confirmatory factor analysis has applied 

in and confirmatory factor analysis has supported the model (CMIN/df= 4.185, RMSEA=0.104, 

GFI=0.9, AGFI=0.812, CFI=0.954). All the factor loadings are above 0.4 value. 

 

 

3.3 Results 

For regression of the hypotheses testing, hierarchical linear regression analysis has used. In the first 

step gender, education level and tenure added to the regression model as control variables and there 

has no significant relationship found between control variables and work-family enrichment. Then in 

the second step authentic leadership and work engagement has added to the regression model. 

According to the results, there found that a significant and positive relationship between authentic 

leadership and work-family enrichment (β= .396, <.000) which supports Hypothesis 1. Secondly, the 

relationship between work engagement and work-family enrichment has found significant and 

positive (β= .98, <.000) which supports Hypothesis 2. In order to measure mediator effect, related 

regression results indicate that authentic leadership and work engagement are significant and have 

positive relationship with work-family enrichment in the same regression. But the beta coefficient of 

authentic leadership decreased from 0.396 to 0.175 when two regression model compared. This 

finding is an evidence of partial mediation effect of work engagement for the relationship between 

authentic leadership and work-family enrichment which is partially support Hypothesis 3.  

 

4. CONCLUSION & DISCUSSION 

 

This study believed that leadership styles and leaders‘ effects in organizations are important dynamics 

and should be examined for contribution to today‘s business. Through improvement of the leaders, 

positive moral environment and sustainable employee development can be achieved. The main 

research interest of this study is on; Is the employee development positively reflect to the employees‘ 

family life? Or not? To find the answer for this research question, the study examined the relationship 

between authentic leadership, work engagement and work-family enrichment. According to the results 

there found a positive and significant relationship between authentic leadership and work-family 

enrichment. This inference indicates that authenticity in work environment, positively affects the 

employees out of the work life. This finding is parallel to some researches in the literature which 

studied by Avolio et al. (2004), Jiang et al. (2017) and Braun et al. (2017). These studies‘ common 

trait is arguing that the authentic leadership behaviors foster employees‘ investment for their family 

life and contribute to their out of the work life relations. From this point, this study is the first study 

which performed in Turkish labor force which clarifies the relationship between authentic leadership 

and work-family enrichments.  

On the other hand this study found significant partial mediation effect of work engagement on the 

relationship of authentic leadership and work-life enrichment. This finding is parallel with the 

research of Jiang et al. (2017) in the literature. With this result we can comment that authentic 

leadership behaviors support work engagement of employees and both authentic leadership and work 

engagement contribute to employees‘ work-life enrichment.  

The findings of this study can flash current organizational structures and inspire to business people for 

future applications. Focusing to enhance the characteristics of authentic leadership in an organization, 

increases the employees‘ work-to-family enrichment and affects their well-being. It might be good 

inference for organizational decision-makers and consider to increase employees‘ performance and 

efficiency. Promoting open communication or promoting moral values in an organization will lead to 

increase of employees‘ overall well-being. In addition authenticity is positively related with work 

engagement. Supporting the work-engagement in authentic environment will lead to increase work-

family enrichment of the employees. 
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5. LIMITATIONS 

The study has several limitations; firstly the questionnaire has distributed to employees of small and 

medium sized companies in Turkey. Large companies have not included to the study, culture of large 

companies might be different than the finding of this study.  Secondly, some of other variables has 

omitted in this research. This study only focused to authentic leadership and work engagement for 

work-life enrichment effects, there may some other important variables could be affect work-life 

enrichment significantly.  On the other hand the sample size of the study covers limited number of 

individuals (n=163). Findings of the large samples might be stronger or weaker than the findings of 

this study.  One more limitation can be validity of two variables‘ sub-dimensions did not supported in 

confirmatory factor analysis. For these two variables, perception of attendant reported as only one 

dimension.  
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Özet 

Bu ÑalıĢmanın amacı, banka ÑalıĢanlarının politik beceri ile örgütsel değiĢime aÑıklık düzeyleri arasındaki iliĢkiyi 

ortaya koymaktır. Bu amaca ulaĢmak iÑin, Ankara ilinde faaliyet gösteren bankaların 236 ÑalıĢanına anket 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmada, politik beceriler ile örgütsel değiĢime aÑıklık arasındaki iliĢkiler korelasyon ve 

(Ñoklu) regresyon analizi ile test edilmiĢtir. Analiz sonuÑlarına göre, örgütsel değiĢime aÑıklık ile politik beceriler 

ve iliĢki ağı kurma arasında pozitif bir iliĢki bulunmaktadır. Bulgular, ayrıca örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklık 

ile politik beceriler ve iliĢki ağı kurma arasında da pozitif bir iliĢki olduğunu göstermektedir. AraĢtırmanın diğer 

bir bulgusu, örgütsel değiĢime duygusal aÑıklık ile politik beceriler ve samimi görünme arasında pozitif bir iliĢki 

olduğudur. AraĢtırmanın bir baĢka bulgusu da, örgütsel değiĢime biliĢsel aÑıklık ile politik beceriler ve bütün alt 

boyutları arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir iliĢki saptanmamıĢ olmasıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Politik Beceriler, Érgütsel DeğiĢim, DeğiĢime AÑıklık, Banka ÆalıĢanları 

 

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL 

SKILLS AND ORGANIZATIONAL CHANGE ON BANK EMPLOYEES 

 
Abstract 

The aim of this study is to reveal the relationship between the levels of bank employees' political skills and 

openness to organizational change. To achieve this aim, a questionnaire was applied to 236 employees of the 

banks operating in Ankara. In the study, relationship between political skills and openness to organizational 

change was tested with correlation and (multiple) regression analysis. According to the results of analysis, there is 

a positive relationship between openness to organizational change, and political skills and networking ability. 

Findings also showed that there is a positive relationship between behavioral openness to organizational change, 

and political skills and networking ability. Another finding of the study is that emotional openness to 

organizational change is positively related with political skills and apparent sincerity. Last finding of the study is 

that there is no statistically significant relationship between cognitive openness to organizational change, and 

political skills and its sub-dimensions. 

 
Key Words: Political Skills, Organizational Change, Openness to Change, Bank Employees 

 

1. GĠRĠġ 

Érgütler, sürekli ve hızlı değiĢken bir Ñevrede farklı derecelerde aÑık birer sistem olarak faaliyet 

göstermektedir. AÑık birer sistem olmanın doğal bir sonucu olarak örgütler, dıĢarıdan girdi almakta ve 

dıĢarıya Ñıktı vermektedir. Bununla birlikte, örgütler küreselleĢme sürecine bağlı olarak dıĢarıdan 

gelen etkilere maruz kalmakta, kendileri de güÑleri ölÑüsünde dıĢarıyı etkilemektedir. Dünya 

ekonomisinde Ñok büyük bir güce ulaĢan Ñok uluslu Ģirketlerin etkisiyle bu Ñift yönlü etkilenme-

etkileme süreci, dünyadaki birÑok örgüt aÑısından Ñoğunlukla etkilenme Ģeklinde tezahür etmektedir. 

Etkilemenin güÑ kullanmanın bir süreci ve etkinin diğerleri üzerinde güÑ kullanmanın bir sonucu 

olduğu (Bayrak, 2000: 31-32) dikkate alındığında, örgütler kendilerinden daha güÑlü Ģirketlerin 

ekonomik ve siyasi etkilerinden dolayı Ñoğunlukla Ñevresel güÑlerin tazyikine maruz kalmaktadır. 

 

Érgütleri değiĢmeye zorlayan örgüt dıĢı güÑler, örgütün iÑinde faaliyetlerini sürdürdüğü sanayi 

dalındaki rekabetÑilik düzeyini belirleyen teknoloji düzeyi, bilgi düzeyi, insan kaynakları ve mali 

kaynaklar gibi faktörlerdir (Kaya-Bensghir ve Leblebici, 2001: 22). Érgütün iÑinde bulunduğu sanayi 

dalındaki teknoloji düzeyi yükseldikÑe, örgüt kendi teknoloji düzeyini yükseltme ihtiyacı 

duymaktadır. Benzer Ģekilde örgüt; rakiplerinin mali kaynakları arttıkÑa, mali kaynaklarını arttırma; 

insan kaynaklarının nitelikleri arttıkÑa, kendi insan kaynaklarının da niteliklerini arttırma; bilgi düzeyi 

arttıkÑa, kendi bilgi düzeyini de arttırma gerekliliği ortaya Ñıkmaktadır.  
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Æevredeki değiĢimin doğru okunması sonucunda, eğer  Ñevredeki değiĢim olumlu yönde ise, bu 

doğrultuda gerÑekleĢen örgütsel değiĢim de, arzulanan ve faydalı bir değiĢim olacaktır. Buna karĢılık, 

Ñevredeki değiĢim olumsuz yönde iken, Ñevredeki değiĢim doğrultusunda bir yaklaĢım benimsemek 

örgütsel rekabet aÑısından oldukÑa sakıncalı olacaktır. Bu noktada Ñevredeki değiĢimin doğru ve 

isabetli okunması,  örgütsel değiĢim konusunda öncelikli konuların baĢında gelmektedir (Sabuncuoğlu 

ve Tüz, 2001: 264). 

 

Æevredeki değiĢimi doğru anlamayı sağlayacak örgütsel faktör ise örgütün insan kaynağı ve onların 

sahip oldukları isabetli değerlendirme yapma, karar verme ve ÑeĢitli becerileridir. Ézellikle nitelikli 

iĢgücü faktörü, örgütte hangi konumu iĢgal ederse etsin, örgüte iliĢkin konularda ister örgüt iÑi olsun, 

ister örgüt dıĢı olsun belirli bilgi, beceri ve yeteneğe sahiptir. DeğiĢimin bir yerden baĢka bir yere 

varma olarak tanımlanması sebebiyle, örgütü harekete geÑirecek ve bir yerden bir baĢka konuma 

ulaĢmasını sağlayacak olan esas unsur, insan ve insanın sahip olduğu nitelikli bilgi ile bu bilgiyi 

örgütsel süreÑlerde liyakat ve ehliyet iÑerisinde kullanabilmeyi sağlayacak olan becerileridir. Érgüt 

iÑindeki ÑalıĢanların sahip olduğu beceri türlerinden birisi de politik becerilerdir. Bu bağlamda, politik 

beceriler, bir örgütün varmak istediği yere ulaĢabilmesi iÑin insanları etkileme yeteneğini ifade 

etmektedir (Ahearn vd., 2004: 311). Érgütsel değiĢimde, ÑalıĢanların değiĢime bakıĢ aÑılarının en 

önemli ve öncelikli faktörlerden biri olduğu dikkate alındığında, örgütsel değiĢimin gerÑekleĢmesi iÑin 

örgüt üyelerinin değiĢime aÑıklık konusunda etkilenmeleri gerekmektedir. Politik beceri; sosyal zeka, 

iliĢki ağı kurma, kiĢiler arası etki ve samimi görünme alt boyutları (Ferris vd., 2007: 292) ile 

ÑalıĢanların örgütsel değiĢime aÑıklık düzeylerini etkileme potansiyeli taĢıyan bir kavram olarak 

görünmektedir.  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

AraĢtırmada ele alınan iki kavramdan birisi politik beceri ve diğeri ise örgütsel değiĢime aÑıklıktır. Bu 

iki kavram, literatürde yer alan tanımlar ve ÑeĢitli araĢtırma bulguları doğrultusunda ele alınmaktadır.   

 

2. 1. Politik Beceri 

Politik beceri, ―bir ÑalıĢanın diğer ÑalıĢanlar hakkındaki bilgisini kullanarak onları kendisinin veya 

örgütün amaÑları doğrultusunda davranmaları yönünde etkileme yeteneğidir‖ (Ahearn vd., 2004: 311). 

Politik beceri, politik niyet ile birlikte politik davranıĢın iki temel unsurundan biridir (Atay, 2010: 76). 

Ferris ve diğerleri (2000: 30) politik becerileri, sosyal zeka ile iyi iliĢkiler kurabilme kabiliyetini 

birleĢtiren kiĢilerarası tavır veya iÑtenlik, samimiyet ve güven veren uzlaĢtırıcı bir tarzda duruma 

uygun davranıĢlar sergilemek olarak tanımlamaktadırlar. Mintzberg‘in ÑalıĢmasında politik beceriler 

ise bir bireyin kiĢisel ve örgütsel amaÑları gerÑekleĢtirecek Ģekilde hareket edebilmek iÑin baĢkalarını 

etkin bir Ģekilde anlayabilmesi olarak ifade edilmektedir (PerrewÒ vd., 2004: 142).  Érgütlerde politik 

davranıĢ, ÑalıĢanın resmi rolünün bir parÑası olmamakla birlikte resmi rolünü de etkileyen veya 

etkilemeye ÑalıĢan, örgüt iÑi avantajların ve dezavantajların dağıtımı sürecindeki faaliyetlerdir 

(Robbins ve Judge, 2013: 431). Mayes ve Allen‘a  (1977: 675) göre ise politik davranıĢ, örgüt 

tarafından belirlenmiĢ hedeflere, örgütün belirlemediği araÑlarla veya örgüt tarafından belirlenmemiĢ 

araÑlarla ulaĢabilmek iÑin bir etki yönetimidir. Politik becerilerin önemli bir öğesi ise politik niyettir. 

Mintzberzg‘e göre politik niyet; insanın iletiĢim, bilgi, deneyim ve zaman gibi kiĢisel kaynaklarını 

arttırma motivasyonu veya istekliliğidir (Atay, 2009: 892-893). Bir ÑalıĢanın sadece politik niyetinin 

olması, bu niyetin politik davranıĢa dönüĢeceği anlamına gelmez. Bu bağlamda politik beceri, politik 

niyetin politik davranıĢa dönüĢmesini sağlayabilecek olan yetenekler seti olarak ortaya Ñıkmaktadır.  

 

Politik becerilere sahip bireyler, değiĢen ihtiyaÑları ve talepleri güven verici bir tarzda gidermek ve 

karĢılamak iÑin davranıĢlarını duruma bağlı olarak ayarlayabilme kabiliyetlerini, sosyal durumları 

keskin bir Ģekilde anlayabilme yeteneğiyle birleĢtirebilmektedirler. Politik becerileri fazla olan 

bireyler, özgüven algısı yaratmakta ve baĢka insanlara rahatlama hissi aĢılamaktadırlar. Genel olarak 

bu bireylerin ortak özelliği, dengeli bir Ģekilde baĢkalarına yönelik olmalarıdır. Bu, onların hem 

kendilerine hem de baĢkalarına olan yükümlülüklerini tespit edip uygun yaklaĢımı sürdürmelerine izin 

ve imkan vermektedir (Liu vd., 2007: 147). Politik becerileri fazla olan bireyler, uygun bir dengeyi ve 

bakıĢ aÑısını sürdürebilir ve aynı zamanda kendileri iÑin olduğu kadar baĢkaları iÑin de sorumluluk 

alabilirler (PerrewÒ vd., 2007: 119). 

 

Politik beceriler, baĢkalarını etkilemede ve baĢkalarıyla ilgilenme konusundaki bir rahatlığa iĢaret 

eder. Ayrıca politik beceri düzeyi yüksek olan bireyler, iĢyerlerinde baĢkalarını etkilemede baĢarılı 

oldukÑa, bu kiĢilerin kontrolü ele alma hissi de kuvvetlenmektedir (PerrewÒ vd., 2004: 142). Politik 

yetenekleri fazla olan bireyler, iĢyerinde farklı sosyal durumlarda sadece ne yapacaklarını değil, aynı 
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zamanda potansiyel olarak kendilerinde var olan manipülatif güdülerini de gizleyerek, samimi bir 

tarzda nasıl davranmaları gerektiğini tam olarak bilmekte ve bunu baĢarılı giriĢimler haline 

getirebilmektedirler (Ferris vd, 2000: 31). Politik beceri düzeyi yüksek bireyler, sosyal hayatta 

oldukÑa öngörülüdürler ve farklı durumlarda farklı kiĢilere farklı Ģekillerde davranmak gerektiğinin 

farkındadırlar. Bu nedenle bu bireyler, iÑten ve güven verici bir tarzda durumsal olarak değiĢen ve 

farklı taleplere göre davranıĢlarını ayarlayabilme kabiliyetine sahiptirler. Politik yeteneklere sahip 

bireyler baĢkalarını hem rahatlatan hem de onların ilgilerini Ñeken bir özgüven iÑinde hareket 

etmektedirler. Fakat bu özgüven her zaman ölÑülü ve olumlu bir karakter özelliği niteliğinde olup, 

hiÑbir zaman kendini beğenmiĢlik olarak algılanacak kadar ileri gitmemektedir (PerrewÒ vd., 2007: 

119). 

 

Politik beceri tek boyutu olan bir kavram değildir. Politik beceri; sosyal zeka, kiĢilerarası etki, iliĢki 

ağı kurma ve samimi görünme olmak üzere dört temel boyuttan oluĢmaktadır (Atay, 2010: 77; Ferris 

vd., 2007: 292; Ézdemir ve Gören, 2015: 523; Ézdemir ve Gören, 2016: 335). Bu boyutlardan ilki 

olan sosyal zeka, bireylerin hem kendilerinin hem de baĢkalarının davranıĢlarını ve ÑeĢitli sosyal 

durumları doğru olarak anlamlandırma becerisi olarak ele alınmaktadır. Ġkinci boyut olan kiĢilerarası 

etki, bireylerin hem Ñevresindeki kiĢileri etkileme hem de değiĢen Ñevresel taleplere karĢı kendi 

davranıĢlarını uyarlama ve düzenleme becerisi olarak ifade edilmektedir. ÊÑüncü boyut, iliĢki ağı 

kurma, daha fazla kaynağa sahip olan ve politik becerileri fazla olan kiĢilerin hedefe ulaĢmak 

amacıyla kullanabilecekleri bağlarla ilgilidir. Politik becerilerin son boyutu samimi görünmedir. Bu 

boyut politik becerilere sahip bireylerin, samimi ve iÑten görünerek baĢkalarında doğruluk ve güven 

hissi oluĢturabilmelerini ifade eder (PerrewÒ vd., 2007: 119-120). Sosyal zeka düzeyi yüksek olan 

ÑalıĢanların diğer insanları gözlemleme ve sosyal ortamlara uyum sağlama becerileri de yüksektir. Bu 

kiĢiler, sosyal ortamları ve kiĢilerarası iliĢkileri derin bir anlayıĢla kavrayabilirler. Bu kiĢilerin 

muhakeme yetenekleri ve kiĢisel farkındalıkları yüksektir. KiĢilerarası etki gücü yüksek olan 

ÑalıĢanlar, diğerler insanları ve onların davranıĢlarını belli bir yöne yöneltme konusunda yetkindirler 

(Braddy ve Campbell, 2014: 4). ĠliĢki ağı kurma becerisine sahip olan kiĢiler, Ñok kolay yeni 

arkadaĢlar edinebilmekte ve bu kiĢiler ile ÑeĢitli amaÑlara dönük örgüt iÑi koalisyonlar 

kurabilmektedirler (Ferris vd., 2001 Aktaran Chaterjee ve Krishnan, 2007: 27). Samimi görünme ise 

diğerler insanları belirli yönde harekete geÑirmede büyük önem taĢımaktadır. Samimiyetinden Ģüphe 

edilen kiĢiler baĢkalarını etkileme gücünü kaybetmektedirler (Ézdemir ve Gören, 2015: 523-524). 

 

Politik beceriler olgusu, sosyal beceri, sosyal zeka, öz-izleme gibi diğer sosyal geÑerlilik ölÑümleriyle 

benzer gibi görünmektedir (Harris vd., 2007: 279). Oysaki örgütlerde baĢarıya ulaĢması hedeflenen 

etkileĢimlere özgü olan politik yetenekler, sosyal yeteneklerin diğer pek Ñok tiplerinden farklıdır 

(Ferris vd, 2000: 31).  Æünkü politik beceriler, özellikle iĢyerindeki etkileĢimlerle ilgilidir. Sosyal 

hayata dair olan bu kavramlar, bir kiĢinin hayatının tüm yönlerindeki sosyal etkileĢimler ve genel 

becerilerle daha yakından iliĢkilidir. Bu anlamda bir bireyin kendi lehine olacak Ģekilde iĢ ortamındaki 

diğer insanları anlamayı kullanabilme yeteneği olarak ifade edilen politik beceriler, iĢyerindeki 

etkileĢimleri incelemek iÑin oldukÑa uygundur (Harris vd., 2007: 279). 

 

2. 2. Örgütsel DeğiĢim ve DeğiĢime Açıklık 

DeğiĢim, ―herhangi bir sistemin, bir süreÑ veya ortamın belirli koĢullar altında bir durumdan baĢka bir 

duruma dönüĢmesi‖ (Kozak ve GüÑlü, 2003 Aktaran Éztop, 2014: 7) olarak tanımlanmıĢtır. 

YeniÑeri‘ye (2002: 18) göre değiĢim, bazen önceden planlanarak, bazen de önceden planlanma 

yapmaksızın bir örgütün, sistemin ya da sürecin mevcut standart usullerle yönetilemeyecek biÑimde 

bir durumdan baĢka bir duruma geÑmesidir. Bununla birlikte örgütlerde meydana gelen değiĢim Ñoğu 
zaman planlanmamıĢ ya da aĢamalı bir Ģekilde gerÑekleĢir. Ézellikle bütün sistemleri etkileyen büyük 

ölÑekli planlanmıĢ örgütsel değiĢim, olağandıĢı görülür ve her gün meydana gelen olağan oluĢumlar 

iÑinde değerlendirilemez. Devrimsel değiĢim -misyon, strateji, liderlik ve kültürde topyekün bir 

değiĢim ile sonuÑlanan büyük bir revizyon- Ñoğu zaman ender görülmektedir. Bu doğrultuda birÑok 

örgütte değiĢim evrimsel nitelikte olduğu söylenebilir (Burke, 2017: 72). 

 

DeğiĢim olumlu ve olumsuz yönde olabilmekle (TaĢ, 2007: 184) birlikte örgüt yazını örgütsel 

değiĢime temelde olumlu bir anlam yüklemiĢtir. Bu olumlu anlam yükleme, ilgili alan yazının 

değiĢimin arzulanan bir durum olduğuna yönelik genel vurgusundan hissedilmekte ve ayrıca bazı 

araĢtırmacıların değiĢim kavramı yerine yenilik, inovasyon, geliĢme ve büyüme kavramını 

kullanmalarından da (Bulduk, 2013: 6; Poole vd., 2000:3) anlaĢılmaktadır.  
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Érgütsel değiĢim, ―bir örgütün, kendi Ñevresiyle bütünleĢmesinde ve Ñevresinde meydana gelen 

değiĢmelere hızla uyum gösterebileceği bir esneklik kazanmasında rol oynayan bütün yönetsel ve 

örgütsel tutumların, her düzeydeki insan yeteneğinden, bilgisinden ve kiĢilik özelliklerinden 

yararlanılarak geliĢtirilmesi süreÑlerinin toplamıdır‖ (Eroğlu, 1998: 127). Érgütsel değiĢim, örgüt 

fonksiyonlarının nasıl olacağı, örgüt üyelerinin ve liderlerin kim olacağı, örgütün nasıl bir Ģekil 

alacağı veya kaynakların nasıl tahsis edileceği konularındaki farklılıkları kapsamaktadır. Érgütsel 

geliĢme aÑısından değiĢim, örgüt üyelerinin davranıĢlarını değiĢtirme yoluyla, örgütsel performansı 

artırma ve bireysel geliĢimi sağlamak iÑin, örgüt ortamında değiĢimi planlamak amacıyla bilimsel 

temelli davranıĢsal teoriler, değerler, stratejiler ve teknikler seti olarak ifade edilmektedir (Weick ve 

Quinn, 1999: 264). Owens‘a (1987: 243) göre ise örgütsel değiĢim ―var olan amaÑları daha etkili bir 

Ģekilde baĢarmak veya yeni amaÑlara eriĢmek iÑin örgüte katkıda bulunan planlı, alıĢılmıĢın dıĢında, 

önceden düĢünülmüĢ özgün Ñabalar bütünüdür.‖  Bunlardan birincisi, örgütün değiĢime ve yeni 

istikamet doğrultusunda hareket etmesini sağlayan sürükleyici güÑlerdir. Ġkincisi ise, örgütün 

değiĢmesini frenleyen veya engelleyen bir anlamda denge ve istikrar sağlayıcı güÑlerdir. Érgütsel 

değiĢim sürecinin anlaĢılmasında Lewin‘in değiĢimin güÑ teorisi önemli ve faydalı bir aÑıklama 

sunmaktadır. Érgütsel değiĢim sürecinde birbirine karĢı iĢleyen iki güÑ türü aktif rol oynamaktadır, 

engelleyici güÑlerdir. Sürükleyici güÑlerin engelleyici güÑlere üstünlük sağlaması, örgütsel değiĢimin 

gerÑekleĢmesi anlamına gelirken; engelleyici güÑlerin sürükleyici güÑlere üstünlük sağlaması ise 

örgütsel değiĢimin baĢarılı olmaması ve örgütün değiĢmemesi anlamına gelmektedir (Chen vd., 2010: 

7-8). 
 

Éztop (2014: 27-54) örgütsel değiĢime iliĢkin modelleri değiĢimin merkezinde konumlandırılan 

değiĢkene göre genel kapsamlı, Ñevre, değiĢim ajanı, örgüt kültürü, birey ve lider merkezli modeller 

olarak altı kategoriye ayırmıĢtır. Érgütsel değiĢim sürecini aÑıklamaya ÑalıĢan baĢka bir teoride Jaffe 

ve diğerleri (1994) değiĢim ortaya ÑıktıkÑa, örgüt üyelerinin olayları nasıl anlamlandırdıklarına iliĢkin 

durumları,  dört aĢamada izah etmeye ÑalıĢmıĢlardır. ÆalıĢanlar değiĢimin gerekliliğini ve bu 

değiĢimin uygulanmasını reddettikÑe, inkar meydana gelmektedir. Bunu direnÑ aĢaması takip 

etmektedir. Bu aĢamada, bireyler tarafından yeni davranıĢların denenmesiyle keĢif aĢaması 

tamamlanır. Son olarak, önerilen değiĢimi örgüt üyeleri benimser ve böylece bağlılık gerÑekleĢir (Akt. 

Armenakis ve Bedeian, 1999: 303). Literatürde buna benzer birÑok örgütsel değiĢim modeli yer 

almaktadır  (Isabella, 1990; Sastry, 1997; Armenakis ve Bedeian, 1999). Hangi örgütsel değiĢim 

modeli esas alınırsa alınsın, örgütsel değiĢim sürecinde, örgüt ÑalıĢanlarının değiĢime karĢı 

sergiledikleri tutum ve davranıĢlar değiĢimin gerÑekleĢmesinde büyük önem taĢır. Érgütsel değiĢimin 

ilk adımlarından biri örgütsel değiĢim ihtiyacının bütün ÑalıĢanlarca hissedilmesi ve bunun acil olduğu 

duygusunun oluĢturulmasıdır (Éztop, 2014: 55).  

 

DeğiĢime karĢı olumlu tutum sergilemek bireyler iÑin oldukÑa zor olabilir. DeğiĢimi yaĢayan 

ÑalıĢanlar, Ñoğunlukla geleceğin ne göstereceğinin belirsiz olduğu düĢüncesine sahiptirler ve karĢı 

karĢıya kaldıkları yeni görevler sebebiyle baĢarısız olma korkusu duyabilmektedirler.  Bazı ÑalıĢanlar 

örgütsel değiĢimden rahatsızlık duymalarına karĢın değiĢimi öğrenme ve geliĢme iÑin bir Ģans olarak 

görebilirken, bazı ÑalıĢanlar da en küÑük değiĢime bile olumsuz tepki verebilmektedirler (Wanberg ve 

Banas, 2000: 132).  

 

ÆalıĢanlar, örgütsel değiĢime karĢı olumlu veya olumsuz tutumlar sergileyebilirler ve bu tutumları da 

değiĢik düzeylerde olumlu veya olumsuz olabilir. ÆalıĢanların örgütsel değiĢime karĢı sergiledikleri 

tutumun olumlu olma düzeyi örgütsel değiĢime aÑıklık kavramıyla karĢılanabilir. Érgütlerde değiĢime 
aÑıklık düzeyi yüksek ÑalıĢanların olması, örgütsel değiĢimin büyük ölÑüde baĢarıya ulaĢmasını 

sağlayabilecekken, tam tersi durumda baĢarısızlık söz konusu olabilecektir. DeğiĢime yönelik baĢarılı 

bir psikolojik adaptasyon ile ÑalıĢanların örgütsel değiĢime aÑıklık düzeylerinin yüksek olması,  

ÑalıĢanların öğrenme ve kendilerini geliĢtirme fırsatları elde etmeleri, ilerleyen dönemlerde yeni 

değiĢimler iÑin Ģevk ve enerji kaynağı olabilmektedir (Ertürk, 2008: 463). Érgütsel değiĢim, 
ÑalıĢanların değiĢime aÑık olmaları ve örgüt üyelerinin Ñoğunlukla yeni bilgi, beceri ve davranıĢ 

kazanmaları ile gerÑekleĢmektedir. Ancak örgüt üyeleri yeni bilgi, beceri ve yetenekler kazanamazsa 

pek Ñok durumda değiĢim gerÑekleĢemez (Cummings ve Worley, 2014: 183). 

Miller ve arkadaĢları (1994: 60) değiĢime aÑıklığı; değiĢimi destekleme, değiĢimin olası sonuÑları 

hakkında olumlu düĢünme olarak tanımlamakta ve bunun planlanan baĢarılı bir değiĢimin 

gerÑekleĢtirilebilmesi iÑin gerekli olduğunu vurgulamaktadırlar. Devos ve diğerleri (2007) de benzer 
bir bakıĢ aÑısıyla, örgütsel değiĢime aÑıklığı literatürün genel olarak (a) değiĢimi destekleme istekliliği 

ve (b) değiĢimin potansiyel sonuÑları hakkında olumlu yönde heyecan duyma olarak 

kavramsallaĢtırdığını ifade etmektedirler. DeğiĢime yönelik tutumlar genellikle, bir kiĢinin değiĢim 
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hakkındaki bilgisi, değiĢime duygusal tepkisi ve değiĢime karĢı davranıĢsal eğiliminden oluĢmaktadır 

(Dunham vd., 1989: 4). Bu kapsamda ÑalıĢanların örgütsel değiĢime aÑık olmalarının üÑ alt boyutu 

olduğu kabul edilmektedir. Bunlar (Bingül, 2006: 24-26); biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal olarak 

örgütsel değiĢime aÑık olma olarak ifade edilmektedir. BiliĢsel boyut değiĢime karĢı bilgiye dayanan 

bir tutumun; duygusal boyut, duygulara dayanan bir tutumun ve davranıĢsal boyut da davranıĢlarda 

sergilenen bir tutumun sonucudur. Dunham ve arkadaĢları; değiĢime duygusal aÑıklığı, bir bireyin 

örgüt iÑindeki değiĢimden hoĢlanma derecesi; değiĢime biliĢsel aÑıklığı, bir bireyin değiĢimin 

oluĢumunu tanımlaması ve bir örgüt ve bu örgütün üyelerinin bundan yararlanma derecesi; değiĢime 

davranıĢsal aÑıklığı ise bir bireyin değiĢime ön ayak olma veya değiĢimi destekleme faaliyetlerinin 

derecesi olarak ele almıĢ ve  kavramsallaĢtırmıĢlardır (Klecker ve Loadman, 1999: 216). 

 

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmanın yöntemine iliĢkin süreÑ aĢağıdaki Ģekilde ele alınmıĢtır. 

 

3. 1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı, banka ÑalıĢanlarının politik beceri düzeyleri ile örgütsel değiĢime aÑıklık 

düzeyleri arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. Politik beceriler ile örgütsel değiĢim iliĢkisine iliĢkin 

ampirik araĢtırmaların ilgili yazında bulunmaması ve bu ÑalıĢmanın iki değiĢken arasındaki iliĢkiyi 
ortaya koymaya yönelik ilk ÑalıĢmalardan biri olmasıyla ilgili literatüre katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 

 

Bu ÑalıĢmada, banka ÑalıĢanlarının politik beceri düzeyleri ile örgütsel değiĢime aÑıklık düzeyleri 

arasında iliĢki olup olmadığını incelemektir. Érgütlerin, Ñok hızlı ve Ñok kapsamlı değiĢimlerin 

yaĢandığı bir ÑalıĢma ortamında bulunması ve Ģiddetli bir rekabet iÑerisinde bulunması nedeniyle 

kendi iĢ alanıyla ilgili her türlü değiĢimi doğru okuyarak, bu değiĢim dalgalarına isabetle uyum 

sağlamaları gerekmektedir. Érgütsel değiĢimin doğru okunması ve bu yönde isabetli bir uyum 

Ñabasının gerÑekleĢtirilmesi ise büyük ölÑüde örgütün nitelikli insan kaynağına sahip olmasıyla 

mümkün olabilecek bir durum olarak görünmektedir. Bu ÑerÑevede,  örgütsel değiĢim olgusu ile insan 

davranıĢlarının en etkili becerilerinden biri olan politik beceriler arasındaki iliĢkinin, özellikle insan 

iliĢkilerinin yoğun olduğu hizmet sektörlerinden biri olarak bankacılık sektöründe araĢtırılmasının 

daha sağlıklı saptamalara imkan verebileceği öngörülmüĢtür. 

 

3. 2. AraĢtırmanın Hipotezleri 

Literatürde politik beceri ile örgütsel değiĢim veya örgütsel değiĢime aÑıklık arasındaki iliĢkiyi ortaya 

koymaya yönelik teorik ya da ampirik ÑalıĢmalara pek rastlanılmamıĢ olmasına rağmen, her iki 

kavramla ilgili olarak ayrı ayrı ve baĢka değiĢkenlerle olan iliĢkilerini inceleyen farklı ÑalıĢmalar yer 

almaktadır. 

AraĢtırmada bağımsız değiĢken olarak ele alınan politik beceriler, iliĢki ağı kurma, kiĢiler arası iliĢki, 

sosyal zeka ve samimi görünme olmak üzere dört boyutta incelenmiĢtir. AraĢtırmada bağımlı değiĢken 

olarak ele alınan örgütsel değiĢime aÑıklık ise, biliĢsel değiĢime aÑıklık, duygusal değiĢime aÑıklık ve 

davranıĢsal değiĢime aÑıklık olmak üzere üÑ boyutuyla incelenmektedir. Kavramsal ÑerÑeve 

doğrultusunda oluĢturulan araĢtırma hipotezleri aĢağıdaki gibidir: 

 

H1: Politik beceriler ile örgütsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1a: İlişki ağı kurma ile örgütsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1b: Kişilerarası etki ile örgütsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1c:  Sosyal zeka ile örgütsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H1d: Samimi görünme ile örgütsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

 

H2: Politik beceriler ile bilişsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2a: İlişki ağı kurma ile bilişsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2b: Kişilerarası etki ile bilişsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2c: Sosyal zeka ile bilişsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2d: Samimi görünme ile bilişsel değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

 

H3: Politik beceriler ile duygusal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3a: İlişki ağı kurma ile duygusal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3b: Kişilerarası etki ile duygusal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 
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H3c: Sosyal zeka ile duygusal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3d: Samimi görünme ile duygusal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

 

H4: Politik beceriler ile davranışsal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H4a: İlişki ağı kurma ile davranışsal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H4b: Kişilerarası etki ile davranışsal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H4c: Sosyal zeka ilişki ile davranışsal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H4d: Samimi görünme ile davranışsal değişime açıklık arasında pozitif bir ilişki vardır. 

 
3. 3. Örneklem ve Veri Toplama Yöntemi 

Bu araĢtırmanın genel evrenini banka ÑalıĢanları oluĢturmakta, araĢtırma evreni ise Ankara ilinde 

faaliyet gösteren bankaların ÑalıĢanları olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırma iÑin banka ÑalıĢanların 

seÑilmesinin nedeni, bankacılığın hizmet sektörlerinden biri olması ve hizmet sektörünün hem örgüt 

iÑi hem örgüt dıĢı iliĢkilerinde insan faktörünün ön planda olması ve hizmet sektörlerinin birÑok 

örgütsel davranıĢın tespit edilmesinde öncelikli olduğu değerlendirilen bir alan olmasıdır. Veriler, 

tesadüfi örnekleme yolu ile belirlenen katılımcıların elden verilen veya online olarak e-postalarına 

gönderilen anketleri doldurmaları ile elde edilmiĢtir. Elde edilen 241 anketten 5‘i değiĢik sebplerle 

değerlendirmeye uygun bulunmayarak veri setinden ÑıkarılmıĢtır. Verilerin analizi 236 anket 

üzerinden gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

 

AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıĢtır. Katılımcıların politik 

beceri düzeylerini belirlemek iÑin Ferris ve diğerleri (2005) tarafından geliĢtirilmiĢ olan Politik Beceri 

Envanteri (PBE) kullanılmıĢtır. PBE, İlişki Ağı Kurma Becerisi (6 madde), Kişilerarası Etki (4 

madde), Sosyal Zeka (5 madde), Samimi Görünme (3 madde) olmak üzere dört ayrı boyut ve toplam 

on sekiz maddeden oluĢmaktadır. PBE, yedi dereceli Likert tipi bir ölÑek olup ―hiÑ katılmıyorum‖ ile 

―tamamen katılıyorum‖ arasında değer almaktadır. ÉlÑekte yer alan seÑeneklerin sınırları ve verilen 

ağırlıkları Ģu Ģekildedir: Tamamen Katılıyorum=7; sınırı 6.21-7.00, Güçlü Bir Şekilde Katılıyorum=6; 

sınırı 5.34-6.20, Oldukça Katılıyorum=5; sınırı 4.47-5.33, Katılıyorum = 4; sınırı 3.61-4.46, Kısmen 

Katılıyorum=3; sınırı 2.74-3.60, Katılmıyorum=2; sınırı 1.87-2,73, Hiç Katılmıyorum=1; sınırı 1.00-

1.86 (YıldıztaĢı, 2017: 43). ÉlÑekten yüksek puanlar alınması, politik becerilerin yüksekliğine; düĢük 

puanlar alınması ise politik becerilerin düĢüklüğüne iĢaret etmektedir. PBE‘nin TürkÑe‘ye 

uyarlanması Ézdemir ve Gören (2016) tarafından 325 katılımcının görüĢlerinden yararlanılarak 

yapılmıĢtır. PBE‘nin orijinal ÑalıĢmasında Cronbach alfa değerleri Politik Beceri iÑin .90, ĠliĢki Ağı 

Kurma iÑin 0.87, KiĢilerarası etki iÑin .78, Sosyal Zeka iÑin .79 ve Samimi Görünme iÑin .81 olarak 

hesaplanmıĢtır. Ézdemir ve Gören‘in (2016) ÑalıĢmasında PBE‘nin Cronbach alfa değerinin .94 

olduğu görülmüĢtür. Bu ÑalıĢmada, PBE‘nin, ĠliĢki Ağı Kurmanın, KiĢilerarası Etki, Sosyal Zeka ve 

Samimi Görünme boyutlarının Cronbach alfa değerlerinin sırası ile .88, .72, .83, .77 ve .75 olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte 18 maddeden oluĢan Politik Beceri Envanteri (PBE) ölÑeğinin 

toplam varyansı % 63,19 olarak bulunmuĢtur. Bu ölÑeğe ait alt boyutların aÑıklanan varyansları Ģu 

Ģekilde hesaplanmıĢtır: ĠliĢki ağı kurma iÑin %21,46, kiĢilerarası etki iÑin %13,44, sosyal zeka iÑin 

%16,32 ve samimi görünme iÑin %11,97. Ayrıca, Politik Beceri Envanteri ölÑeğine iliĢkin yapılan 

faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örnekleme yeterliliği değeri 0,839 (p<.01), Barlett 

Küresellik Test değeri ise p<.01 olarak tespit edilmiĢtir. Söz konusu ölÑeğin faktör analizine uygun 

olduğu görülmüĢtür.  

  

Bu araĢtırmada, ÑalıĢanların örgütsel değiĢime aÑıklık düzeylerini ölÑmek iÑin Dunham ve 

arkadaĢlarının (1989) geliĢtirdikleri ve Bingül (2006) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanan 18 maddeden 

oluĢan DeğiĢime AÑıklık ÉlÑeği kullanılmıĢtır. Bingül‘ün (2006) yaptığı ÑalıĢmada, ölÑeğin faktöriyel 

yapısının özgün yapısıyla uyumlu olarak üÑ faktörlü bir yapı olduğu bulunmuĢ ve Cronbach Alfa 

güvenilirlik katsayısı 0,90 olarak hesaplanmıĢtır. ÉlÑeğin alt boyutlarından biliĢsel değiĢime aÑıklık 

0,84, duygusal değiĢime aÑıklık 0,81 ve davranıĢsal değiĢime aÑıklık 0,77 Cronbach Alfa değeri 

olarak hesaplanmıĢtır. Bu ÑalıĢmada, DeğiĢime AÑıklık ÉlÑeğinin Cronbach Alfa güvenilirlik 

katsayısı 0.81 bulunmuĢ ve alt boyutlara ait Cronbach Alfa değerleri ise biliĢsel değiĢime aÑıklık iÑin 

0.76, duygusal değiĢime aÑıklık iÑin 0.71 ve davranıĢsal değiĢime aÑıklık iÑin 0.82 olarak 

hesaplanmıĢtır. ÉlÑek 6‘lı Likert tipi bir ölÑek olup, ifadelere verilen cevaplar ―Kesinlikle 

Katılmıyorum‖ ile ―Kesinlikle Katılıyorum‖  arasında değiĢmektedir. En az katılımı ifade eden cevap 

―1‖ puan alırken, en Ñok katılımı ifade eden cevap ise ―6‖ puan almaktadır. ÉlÑekte yer alan 

seÑeneklerin sınırları ve verilen ağırlıkları Ģu Ģekildedir: Kesinlikle Katılıyorum=6; sınırı 5,17-6,00, 

Katılıyorum=5; sınırı 4,33-5,16; Biraz Katılıyorum=4; sınırı 3,49-4,32, Biraz Katılmıyorum= 3; sınırı 

2,65-3,48,  Katılmıyorum=2; sınırı 1,81-2,64, Kesinlikle Katılmıyorum=1; sınırı 1,00-1,80. ÉlÑekten 
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yüksek puanlar alınması, örgütsel değiĢime aÑıklık düzeyinin arttığını göstermektedir. Bunun yanında, 

18 maddeden oluĢan Érgütsel DeğiĢime AÑıklık ölÑeğinin toplam varyansının %61,34 olduğu 

saptanmıĢtır. Érgütsel DeğiĢime AÑıklık ölÑeğinin alt boyutlarının aÑıklanan varyansları, biliĢsel 

değiĢime aÑıklık boyutu iÑin % 17,35, duygusal değiĢime aÑıklık boyutu iÑin %24,73 ve davranıĢsal 

değiĢime aÑıklık boyutu iÑin %19,26 olarak tespit edilmiĢtir.   Ayrıca, Érgütsel değiĢime aÑıklık 

ölÑeğine iliĢkin yapılan faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örnekleme yeterliliği değeri 

0,906 (p<.01), Barlett Küresellik Test değeri ise p<.01 olarak tespit edilmiĢtir. Söz konusu ölÑeğin 

faktör analizine uygun olduğu görülmüĢtür.   

 

3. 4. AraĢtırmanın Analiz ve Bulguları 

3. 4. 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

AraĢtırma, Ankara ilinde faaliyet gösteren bankaların 236 ÑalıĢanını kapsamaktadır. Katılımcıların 

115‘ü (%48,72) kadın, 121‘i (%51,28) erkeklerden oluĢmaktadır. AraĢtırmaya katılanların 57‘si 

(%24,15) 22-26, 65‘i ( %27,54) 27-31 yaĢ, 49‘u (%20,76)  32-36 yaĢ, 41‘i (%17,37) 37-41 yaĢ, 15‘i 

(%6,36) 42-46 yaĢ aralığında ve 9‘u (%3,81) 47 yaĢ ve üzerindedir. Katılımcıların 151‘i (%63,98) 

evli, 85‘i (%36,02) bekardır. Katılımcıların 47‘si (%19,91) lise, 168‘i (%71,18) üniversite ve 21‘i 

(%8,91) yüksek lisans mezunu olduğunu belirtmiĢtir. Katılımcıların 67‘si (%28,39) 1-5 yıl, 74‘ü 

(%31,36) 6-10 yıl, 42‘si (%17,80) 11-15 yıl, 39‘u (%16,53) 16-20 yıl, 6‘sı (%2,54) 21-25 yıl ve 8‘i 

(%3,39) 26 yıldan fazla iĢ deneyimine sahiptir. 

 

3. 4. 2. Betimsel Ġstatistikler ve DeğiĢkenler Arası Korelasyonlar 

Katılımcıların politik beceri ve örgütsel değiĢime aÑıklık aritmetik puan ortalamaları ve standart 

sapma puanları ile değiĢkenler arası korelasyon katsayıları Tablo 1‘de sunulmuĢtur. 

 

 

Tablo 1. DeğiĢkenlere Ait Betimsel Ġstatistikler ve Korelasyon Katsayıları 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-Politik Beceriler -         

2-ĠliĢki Ağı Kurma .808** -        

3-KiĢilerarası Etki .769** .410** -       

4-Sosyal Zeka .878** .548** .701** -      

5-Samimi Görünme .697** .410** .391** .539** -     

6-Érgütsel  
   DeğiĢime  

   AÑıklık 

.229** .266** .084 .187* .172* -    

7-BiliĢsel DeğiĢime     

   AÑıklık 

.009 .094 -.001 -.036 -.106 .444** -   

8-Duygusal   

  DeğiĢime AÑıklık 

.223** .191** .113 .213** .248** .831** -.031 -  

9-DavranıĢsal  

   DeğiĢime AÑıklık 

.287** .293** .066 .246** .265** .837** -.002 .768** - 

Ortalama 5,37 5,03 5,70 5,44 5,44 3,70 3,00 3,89 4,23 

Standart Sapma 0,74 0,91 0,91 0,87 1,07 0,67 0,90 0,91 0,93 

N=236, *p<.05, **p<.01 

Tablo 1‘den de izlenebileceği gibi katılımcıların örgütsel değiĢime aÑıklık puan ortalamaları 3,70 

(SD=0,67), örgütsel değiĢime biliĢsel aÑıklık puan ortalamaları 3,00 (SD=0,90), örgütsel değiĢime 

duygusal aÑıklık puan ortalamaları 3,89 (SD=0,91), örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklık puan 

ortalamaları 4,23 (SD=0,93), politik beceriler puan ortalaması 5,37 (SD=0,74), iliĢki ağı kurma puan 

ortalamaları 5,03 (SD=0,91), kiĢiler arası iliĢki puan ortalamaları 5,70 (SD=0,91), sosyal zeka puan 

ortalamaları (SD=5,44) ve samimi görünme puan ortalamaları 5,44‘tür (SD=1,07). Buna göre 

katılımcıların örgütsel değiĢime aÑıklık, örgütsel değiĢime duygusal aÑıklık ve örgütsel değiĢime 

davranıĢsal aÑıklıkları orta düzeyde; örgütsel değiĢime biliĢsel aÑıklıkları düĢük düzeydedir. Ayrıca 

katılımcıların politik beceri, kiĢiler arası etki, sosyal zeka ve samimi görünme yüksek ve iliĢki ağı 

kurma düzeyleri oldukÑa yüksek düzeydedir.  

 

Yine Tablo 1‘den izlenebileceği gibi katılımcıların örgütsel değiĢime aÑıklıkları ile politik beceri 

(r=0,23;  p<,01), iliĢki ağı kurma (r=0,27; p<,01), sosyal zeka (r=0,19; p<,05) ve samimi görünme 
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(r=0,17; p<,05) düzeyleri arasında pozitif yönlü düĢük düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 
bulunmakta; örgütsel değiĢime aÑıklıkları ile kiĢiler arası etki (r=0,09; p>,05) düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. Érgütsel değiĢime biliĢsel aÑıklık ile politik 

beceriler (r=0,01;  p>,05), iliĢki ağı kurma (r=0,09;  p>,05), kiĢiler arası etki (r=-0,001;  p>,05), sosyal 

zeka (r=-0,04;  p>,05)  ve samimi görünme (r=-0,11; p>,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki bulunmamaktadır. Érgütsel değiĢime duygusal aÑıklık ile politik beceri (r=0,22;  p<,01), iliĢki 

ağı kurma (r=0,19; p<,01), sosyal zeka (r=0,21; p<,01) ve samimi görünme (r=0,25; p<,01) düzeyleri 

arasında pozitif yönlü düĢük düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmakta; örgütsel 

değiĢime aÑıklık ile kiĢilerarası etki (r=0,11; p>,05) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki bulunmamaktadır. Érgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklık ile politik beceri (r=0,29;  p<,01), iliĢki 

ağı kurma (r=0,29; p<,01), sosyal zeka (r=0,25; p<,01) ve samimi görünme (r=0,27; p<,01) düzeyleri 

arasında pozitif yönlü düĢük düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmakta; örgütsel 

değiĢime davranıĢsal aÑıklık ile kiĢiler arası etki (r=0,07; p>,05) düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. Tablo 1‘deki korelasyon analizi sonuÑlarına göre, H1b, H2, H2a, 

H2b, H2c, H2d, H3b ve H4b hipotezleri desteklenmemiĢtir. 

 

3. 4. 3. Politik Beceriler ile Örgütsel DeğiĢime Açıklık Arasındaki Regresyon Analizi 

Bağımlı değiĢken olan örgütsel değiĢime aÑıklık ile bağımsız değiĢken politik beceriler arasındaki 

iliĢki regresyon analizi ile test edilmiĢtir (Tablo 2). Politik becerilerin örgütsel değiĢime aÑıklığı 

yordadığı Model 1 anlamlı bulunmuĢtur. Analize göre, Model 1‘in belirlilik katsayısı R²=,049 olup, 

örgütsel değiĢime aÑıklığın %4,9‘u modeldeki bağımsız değiĢken tarafından aÑıklanmaktadır. 

Regresyon analizi sonucuna göre, araĢtırmaya katılan ÑalıĢanların politik beceri düzeylerindeki bir 

birimlik artıĢ, örgütsel değiĢime aÑıklık düzeylerinde 0,21 birimlik bir artıĢa neden olmaktadır. Buna 

göre; H1 hipotezi doğrulanmıĢtır. 

Tablo 2. Politik Beceriler ile Örgütsel DeğiĢime Açıklık Arasındaki Regresyon Analizi 
Bağımlı DeğiĢken: Örgütsel DeğiĢime Açıklık 

Bağımsız DeğiĢken Katsayı t Değeri Anlamlılık Düzeyi 

Sabit Terim         2,876           7,976 ,000 

Politik Beceriler           ,213           3,203 ,002 

R2            ,049   

DüzeltilmiĢ R2            ,044   

F Değeri ve Anlamlılık Düzeyi       10,258  ,002 

 

 

3. 4. 4. ĠliĢki Ağı Kurma, Sosyal Zeka ve Samimi Görünmenin Örgütsel DeğiĢime Açıklığı 

Yordama Gücüne ĠliĢkin Bulgular 

Bağımlı değiĢken olan örgütsel değiĢime aÑıklık ile bağımsız değiĢkenler politik becerilerin alt 

boyutlarından iliĢki ağı kurma, sosyal zeka ve samimi görünme arasındaki iliĢki Ñoklu regresyon 

analizi ile test edilmiĢtir (Tablo 3). ĠliĢki ağı kurma, sosyal zeka ve samimi görünmenin örgütsel 

değiĢime aÑıklığı yordadığı Model 2 anlamlı bulunmuĢtur. Analize göre, Model 2‘nin belirlilik 

katsayısı R²=,075 olup, örgütsel değiĢime aÑıklığın %7,5‗i modeldeki bağımsız değiĢkenler tarafından 

aÑıklanmaktadır. Regresyon analizi sonucuna göre, araĢtırmaya katılan ÑalıĢanların iliĢki ağı kurma 

düzeylerindeki bir birimlik artıĢ, örgütsel değiĢime aÑıklık düzeylerinde 0,16 birimlik bir artıĢa neden 

olmaktadır. Model 2‘de yer alan sosyal zeka ve samimi görünme bağımsız değiĢkenlerinin modele 

istatistiksel olarak anlamlı katkıları bulunmamaktadır.  Buna göre; H1a hipotezi desteklenmiĢ; H1c ve 

H1d hipotezleri ise desteklenmemiĢtir. 

 

Tablo 3. ĠliĢki Ağı Kurma, Sosyal Zeka ve Samimi Görünme ile Örgütsel DeğiĢime 

Açıklık Arasındaki Regresyon Analizi 
Bağımlı DeğiĢken: Örgütsel DeğiĢime Açıklık 

Bağımsız DeğiĢken Katsayı t Değeri Anlamlılık Düzeyi 

Sabit Terim         2,532           7,775 ,000 

ĠliĢki Ağı Kurma           ,164           2,643 ,009 

Sosyal Zeka           ,024             ,338 ,736 

Samimi Görünme           ,041             ,782 ,435 

R2            ,075   

DüzeltilmiĢ R2            ,061   

F Değeri ve Anlamlılık Düzeyi         5,280  ,000 
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3. 4. 5. Politik Beceriler ile Örgütsel DeğiĢime Duygusal Açıklık Arasındaki Regresyon  

Analizi 

Bağımlı değiĢken olan örgütsel değiĢime duygusal aÑıklık ile bağımsız değiĢken politik beceriler 

arasındaki iliĢki regresyon analizi ile test edilmiĢtir (Tablo 4). Politik becerilerin örgütsel değiĢime 

aÑıklığı yordadığı Model 3 anlamlı bulunmuĢtur. Analize göre, Model 3‘ün belirlilik katsayısı R²=,050 

olup, örgütsel değiĢime duygusal aÑıklığın %5‘i modeldeki bağımsız değiĢken tarafından 

aÑıklanmaktadır. Regresyon analizi sonucuna göre, araĢtırmaya katılan ÑalıĢanların politik beceri 

düzeylerindeki bir birimlik artıĢ, örgütsel değiĢime duygusal aÑıklık düzeylerinde 0,27 birimlik bir 

artıĢa neden olmaktadır. Buna göre; H3 hipotezi desteklenmiĢtir. 

 

Tablo 4. Politik Beceriler ile Örgütsel DeğiĢime Duygusal Açıklık Arasındaki 

Regresyon Analizi 
Bağımlı DeğiĢken: Örgütsel DeğiĢime Duygusal Açıklık 

Bağımsız DeğiĢken Katsayı t Değeri Anlamlılık Düzeyi 

Sabit Terim         2,442           5,324 ,000 

Politik Beceriler           ,272           3,213 ,002 

R2            ,050   

DüzeltilmiĢ R2            ,045   

F Değeri ve Anlamlılık Düzeyi       10,323  ,002 

 

3. 4. 6. ĠliĢki Ağı Kurma, Sosyal Zeka ve Samimi Görünmenin Örgütsel DeğiĢime Duygusal 

Açıklığı Yordama Gücüne ĠliĢkin Bulgular 

Bağımlı değiĢken olan örgütsel değiĢime duygusal aÑıklık ile bağımsız değiĢkenler politik becerilerin 

alt boyutlarından iliĢki ağı kurma, sosyal zeka ve samimi görünme arasındaki iliĢki Ñoklu regresyon 

analizi ile test edilmiĢtir (Tablo 5). ĠliĢki ağı kurma, sosyal zeka ve samimi görünmenin örgütsel 

değiĢime duygusal aÑıklığı yordadığı Model 4 anlamlı bulunmuĢtur. Analize göre, Model 4‘ün 

belirlilik katsayısı R²=,078 olup, örgütsel değiĢime duygusal aÑıklığın %7,8‗i modeldeki bağımsız 

değiĢkenler tarafından aÑıklanmaktadır. Regresyon analizi sonucuna göre, araĢtırmaya katılan 

ÑalıĢanların samimi görünme düzeylerindeki bir birimlik artıĢ, örgütsel değiĢime aÑıklık düzeylerinde 

0,14 birimlik bir artıĢa neden olmaktadır. Modelde yer alan iliĢki ağı kurma ve sosyal zeka bağımsız 

değiĢkenlerinin modele istatistiksel olarak anlamlı katkıları bulunmamaktadır.  Buna göre; H3d 

hipotezi desteklenmiĢ; H1a ve H1c hipotezleri ise desteklenmemiĢtir. 

 

Tablo 5. ĠliĢki Ağı Kurma, Sosyal Zeka ve Samimi Görünme ile Örgütsel DeğiĢime Duygusal 

Açıklık Arasındaki Regresyon Analizi 
Bağımlı DeğiĢken: Örgütsel DeğiĢime Duygusal Açıklık 

Bağımsız DeğiĢken Katsayı t Değeri Anlamlılık Düzeyi 

Sabit Terim         2,275           5,307 ,000 

ĠliĢki Ağı Kurma           ,105           1,285 ,200 

Sosyal Zeka           ,063             ,681 ,497 

Samimi Görünme           ,141           2,061 ,041 

R2            ,078   

DüzeltilmiĢ R2            ,064   

F Değeri ve Anlamlılık Düzeyi         5,448  ,001 

 
3. 4. 7. Politik Beceriler ile Örgütsel DeğiĢime DavranıĢsal Açıklık Arasındaki 

 Regresyon Analizi 

Bağımlı değiĢken olan örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklık ile bağımsız değiĢken politik beceriler 

arasındaki iliĢki regresyon analizi ile test edilmiĢtir (Tablo 6). Politik becerilerin örgütsel değiĢime 

davranıĢsal aÑıklığı yordadığı Model 5 anlamlı bulunmuĢtur. Analize göre, Model 5‘in belirlilik 

katsayısı R²=,083 olup, örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklığın %8,3‘ü modeldeki bağımsız değiĢken 

tarafından aÑıklanmaktadır. Regresyon analizi sonucuna göre, araĢtırmaya katılan ÑalıĢanların politik 

beceri düzeylerindeki bir birimlik artıĢ, örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklık düzeylerinde 0,37 

birimlik bir artıĢa neden olmaktadır. Buna göre; H4 hipotezi desteklenmiĢtir. 
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Tablo 6. Politik Beceriler ile Örgütsel DeğiĢime DavranıĢsal Açıklık Arasındaki Regresyon 

Analizi 
Bağımlı DeğiĢken: Örgütsel DeğiĢime DavranıĢsal Açıklık 

Bağımsız DeğiĢken Katsayı t Değeri Anlamlılık Düzeyi 

Sabit Terim         2,266           4,775 ,000 

Politik Beceriler           ,368           4,199 ,000 

R2            ,083   

DüzeltilmiĢ R2            ,078   

F Değeri ve Anlamlılık Düzeyi       17,632  ,000 

 

3. 4. 8. ĠliĢki Ağı Kurma, Sosyal Zeka ve Samimi Görünmenin Örgütsel DeğiĢime DavranıĢsal 

Açıklığı Yordama Gücüne ĠliĢkin Bulgular 

Bağımlı değiĢken olan örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklık ile bağımsız değiĢkenler politik 

becerilerin alt boyutlarından iliĢki ağı kurma, sosyal zeka ve samimi görünme arasındaki iliĢki Ñoklu 

regresyon analizi ile test edilmiĢtir (Tablo 7). ĠliĢki ağı kurma, sosyal zeka ve samimi görünmenin 

örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklığı yordadığı Model 6 anlamlı bulunmuĢtur. Analize göre, Model 

6‘nın belirlilik katsayısı R²=,108 olup, örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklığın %10,8‗i modeldeki 

bağımsız değiĢkenler tarafından aÑıklanmaktadır. Regresyon analizi sonucuna göre, araĢtırmaya 

katılan ÑalıĢanların iliĢki ağı kurma düzeylerindeki bir birimlik artıĢ, örgütsel değiĢime aÑıklık 

düzeylerinde 0,19 birimlik bir artıĢa neden olmaktadır. Modelde yer alan sosyal zeka ve samimi 

görünme bağımsız değiĢkenlerinin modele istatistiksel olarak anlamlı katkıları bulunmamaktadır.  

Buna göre; H4b hipotezi desteklenmiĢtir; H4c ve H4d hipotezleri ise desteklenmemiĢtir. 

 
Tablo 7. ĠliĢki Ağı Kurma, Sosyal Zeka ve Samimi Görünme ile Örgütsel DeğiĢime DavranıĢsal 

Açıklık Arasındaki Regresyon Analizi 
Bağımlı DeğiĢken: Örgütsel DeğiĢime DavranıĢsal Açıklık 

Bağımsız DeğiĢken Katsayı t Değeri Anlamlılık Düzeyi 

Sabit Terim         2,148           4,749 ,000 

ĠliĢki Ağı Kurma           ,193           2,241 ,026 

Sosyal Zeka           ,067             ,689 ,492 

Samimi Görünme           ,138           1,899 ,059 

R2            ,108   

DüzeltilmiĢ R2            ,095   

F Değeri ve Anlamlılık Düzeyi         7,826  ,000 

 

4. SONUÇ 

Bu ÑalıĢmada, banka ÑalıĢanlarının politik becerileri ile örgütsel değiĢime aÑıklıkları arasındaki 

iliĢkileri incelemek üzere yapılan analizler sonucunda, katılımcıların politik becerileri ve iliĢki ağı 

kurma alt boyutu ile örgütsel değiĢime aÑıklıkları ve örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklıkları arasında 

pozitif bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Dolayısıyla bu değiĢkenlere iliĢkin hipotezler doğrulanmıĢtır. 

Ayrıca araĢtırmada, katılımcıların politik becerileri ile samimi görünme alt boyutu ile örgütsel 

değiĢime duygusal aÑıklıkları arasında pozitif bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Bu değiĢkenlere iliĢkin 

hipotezler de doğrulanmıĢtır. Diğer taraftan politik becerilerin alt boyutları kiĢiler arası etki, sosyal 

zeka ve samimi görünme ile örgütsel değiĢime aÑıklık ve örgütsel değiĢime davranıĢsal aÑıklık 

arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir iliĢki saptanamamıĢtır. Bu değiĢkenlere iliĢkin 

hipotezler doğrulanmamıĢtır. Benzer Ģekilde iliĢki ağı kurma, politik becerilerin iliĢki ağı kurma, 

kiĢiler arası etki ve sosyal zeka alt boyutları ile örgütsel değiĢime duygusal aÑıklık arasında 

istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir iliĢki saptanamamıĢ. Bu değiĢkenler arasındaki iliĢkilere 

iliĢkin hipotezler doğrulanmamıĢtır. Bunlara ilave olarak politik beceriler ve bütün alt boyutları ile 

örgütsel değiĢime aÑıklık arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 

Bu değiĢkenlere iliĢkin hipotezler de doğrulanmamıĢtır. 

 

Elde edilen bulguların yanında ÑalıĢma bazı sınırlılıklar da iÑermektedir. AraĢtırmanın katılımcılarının 

Ankara ilinde faaliyet gösteren bankaların ÑalıĢanlarından oluĢması nedeniyle bulgular katılımcı 

özellikleriyle sınırlıdır. Érnekleminin kapsamı farklı illerdeki banka ÑalıĢanları dahil edilecek Ģekilde 

geniĢletilerek yapılacak ÑalıĢmalar değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin belirginleĢmesini sağlayabilir. 

Ayrıca diğer hizmet ve üretim sektörlerinde, bu ÑalıĢmanın değiĢkenleri politik beceriler ile örgütsel 

değiĢime aÑıklık arasındaki iliĢkileri ortaya koymaya yönelik yapılacak ÑalıĢmaların ilgili yazına katkı 

sağlayabileceği düĢünülmektedir.  
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GIDA SEKTÖRÜNDE YENĠ ÜRÜN GELĠġTĠRME: KONYA’DA BĠSKÜVĠ, 

ÇĠKOLATALI VE ġEKERLĠ MAMULLER ALT SEKTÖRÜ ÜZERĠNE BĠR 

UYGULAMA 

 

Derya Öztürk 

Dr.Öğr.Üyesi, Ordu Üniversitesi, Ünye Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme Bölümü, deryaozturk@odu.edu.tr  

Ebru OnurlubaĢ 

Dr.Öğr.Üyesi, Trakya Üniversitesi, KeĢan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret 

Bölümü, ebruonurlubas@trakya.edu.tr  

Özet: Günümüzde imalat iĢletmeleri, teknolojik yenilikler, ürün ömrünün kısalması ve müĢteri beklentilerindeki 

hızlı değiĢim gibi sorunlarla karĢı karĢıyadır. Rekabet ortamında hızlı değiĢimin yaĢandığı bu durum, iĢletmelerin 

pazardaki yenilikleri yakından takip etme zorunluluklarını ortaya ÑıkarmıĢtır. Ġmalat sanayi iÑerisinde gıda 
sektörünün her zaman Ñok önemli bir yeri vardır. Ġnsanlar iÑin yaĢamsal öneme sahip bir sektör olması, tam 

rekabet piyasasına yakın piyasa olma özelliğiyle sürekli artan rekabet gücü ve her daim var olan talep yapısı, gıda 

sektörünün sürekli yenilenmesi konusunda tetikleyici önemli bir güÑ oluĢturmaktadır. Bu bağlamda ÑalıĢmanın 

amacı, gıda sektöründe faaliyet gösteren öncü bir firmanın X markasının yeni ürün geliĢtirme sürecinin 

incelenmesidir. Bu amaÑla ÑalıĢmada, Konya‘da bisküvi, Ñikolatalı ve Ģekerli mamuller üreten bir firmanın ürün 

geliĢtirme sürecine katkı sağlayan 110 firma personeline yüz-yüze anket uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerden 

frekans analizi ile durum tespiti yapılırken, yeni ürün fikri oluĢturmada etkili olan faktörler ve yeni ürün bulma 

teknikleri demografik değiĢkenlere göre ki-kare testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonuÑlarına göre,  

katılımcıların %50,9‘u yeni ürün fikri oluĢturmada hedef pazarı dikkate aldığını ifade ederken, yeni ürün fikri 

oluĢturmada etkili olan faktörlerin personelin ÑalıĢma yıllarına göre değiĢim gösterdiği (p<0.05) belirlenmiĢtir. 

Katılımcıların %66,4‘ü müĢteri analizini (anketler) yeni ürün bulma tekniği olarak gösterirken, yeni ürün 

bulmada kullanılan tekniklerin ise firmada ÑalıĢma yıllarına (p<0.001) ve personelin iĢletmedeki pozisyonuna 

göre (p< 0.05) değiĢim gösterdiği bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Yeni ürün geliĢtirme, Yeni ürün, Gıda sektörü, Ki-kare testi 

 

NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN FOOD INDUSTRY: AN APPLICATION ON 

SUB-SECTOR OF BISCUIT, CHOCOLATE AND SUGAR PRODUCTS IN KONYA  

 

Abstract:  

Today, manufacturing companies are faced with such challenges as technological innovations, shortened product 

life cycles and dramatic change in customer expectations. Rapid changes in the competitive environment have led 

companies to keep up with innovations in the market. The food industry has always had a significant place in the 

manufacturing industry. The driving forces behind the constant renewal of the food sector are its vital importance 

for people, ever-increasing competitive power (close to the perfect competition market) and demand structure. In 

this context, the aim of this study is to examine the new product development process of brand X of a leading 

company operating in the food sector. To this end, face-to-face interviews were conducted with 110 staff who 

contributed to product development of a biscuit, chocolate and sugar products company operating in Konya. A 

frequency analysis was performed on the data and chi-square test was used to compare factors affecting new 

product development ideas and techniques according to demographic variables. 50.9% of respondents take target 

market into account when developing new product ideas, and factors affecting staff‘s new product development 

ideas vary according to the years of employment (P <0.05). 66.4% of respondents regard customer analysis 

(surveys) as an efficient new product development technique and new product development techniques vary 

according to the years of employment (p <0.001) and position of the staff (p <0.05). 

Keywords: New product development, New product, Food sector, Chi-square test 

 

1. GĠRĠġ 

Gıda sektörü; insan hayatının en temel ihtiyaÑlarından biri olan beslenme ihtiyacının meydana 

getirdiği talep nedeniyle imalat sanayi iÑerisinde Ñok önemli bir yere sahiptir. Ġnsan yaĢamının en 

temel ihtiyacı olan gıda ürünlerini karĢılaması ve toplum sağlığı aÑısından kritik bir önem taĢıması 

nedeniyle ülke ekonomisi ve toplumsal yapılanma aÑısından önem arz etmektedir. Ayrıca gıda 

sektörünün hem tarımsal hem de sanayi iÑerikli alt yapıyı aynı anda bünyesinde barındırması, bu 

sektörü diğer sektörlerden farklı kılmaktadır. ĠĢletmelerin baĢarısı; üretilen ürünlerin kalitesinin ve 
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güvenilirliğinin yükseltilmesine, ürün ÑeĢidinin artırılmasına, tüketici sipariĢlerine uygun üretim 

yapılmasına, tüketici ihtiyaÑ ve isteklerinin hızlı bir Ģekilde karĢılanmasına ve müĢterilere sunulan 

hizmetlerin artırılmasına bağlı olmaktadır (Tekin vd., 2003: 27). Bu da ancak iĢletmelerin yeni ürün 

geliĢtirmeleri ve bunu pazara baĢarılı bir Ģekilde sunmaları ile gerÑekleĢtirilebilir. 

Yeni ürün geliĢtirme, mevcut bir ürünün daha etkin veya geliĢtirilerek üretilmesi ya da hiÑ 

üretilmemiĢ ama ileride üretilmesi planlanan, pazarda öncü olmak amacıyla bir alanda yürütülen özel 

ÑalıĢma etkinlikleridir (ġahin ve Arabacı, 2017: 1186). Gıda sektöründe öncelikle gıda güvenliğini ve 

beslenme kalitesini ön planda tutarak, değiĢen müĢteri ihtiyaÑlarına uygun ÑeĢitlikte ve kalitede üretim 

gerÑekleĢtirmeyi sağlamak yönünde oluĢan baskı, bu sektörde yeni ürün geliĢtirme sürecinin 

hızlanmasına katkıda bulunmaktadır. Teknolojik geliĢmeleri yakından takip ederek teknolojinin 

getirmiĢ olduğu imkanları ürün ve süreÑlerine uygulayabilen gıda iĢletmeleri, yeni ürünleri ile 

farklılaĢarak rakiplerinden ayrılabilmekte ve geleceğe daha güvenle bakabilmektedir. Bu ÑerÑevede 

gıda iĢletmelerinin yeni ürünleri, rakiplerinden farklılaĢmak ve pazardaki rekabet avantajını arttırarak, 

iĢletmenin stratejik yönünü güÑlendirmek iÑin kullandıkları söylenebilir. 

Günümüzde artık iĢletmeler talebin esnek yapısına bağlı olarak sadece satmak iÑin değil, aynı 

zamanda müĢteri isteklerine göre mal üretmek, pazara uygun ürünleri araĢtırmak, bulmak, ürünleri 

tanıtmak ve satıĢını yapmak zorundadır. Bu da üretim ve pazarlama fonksiyonunun birlikte 

ÑalıĢmasını yani, koordinasyonunu gerektirmektedir (Karayel, 2010: 110). Pazarlama faaliyetleri ürün 

üretilmeden Ñok önce baĢlayıp ürün satıldıktan sonra da devam etmekte ve üretimi doğrudan 

etkilemektedir. Gıda iĢletmelerinde üretim öncesi, hedef pazardaki tüketici istek ve ihtiyaÑlarının 

yeniden tanımlanmasında yeni ürün geliĢtirme faaliyetlerinden yararlanıldığından iĢletmelerin üretim 

kararlarının verilmesi aÑısından konunun incelenmesi önemli bulunmaktadır. Bu bağlamda ÑalıĢma, 

gıda sektörü iÑerisinde yer alan bisküvi, Ñikolatalı ve Ģekerli mamuller alt sektöründe 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

2. YENĠ ÜRÜN VE GIDA SEKTÖRÜNDE YENĠ ÜRÜN GELĠġTĠRME  

Yeni ürün kavramı, orijinal ürün, geliĢtirilmiĢ ürün, değiĢtirilmiĢ ürün kavramlarını da iÑine alan geniĢ 

kapsama sahip olan bir terimdir (Ulrike, 2000: 170; Kotler, 1991: 310). Daha önce hiÑ kullanılmamıĢ, 

hiÑ görülmemiĢ her yönüyle farklı bir ürünün pazara sürülmesi, mevcut bir ürünün üzerinde 

revizyonlar yapılarak farklılaĢtırılması ya da farklı bir alanda kullanımının sağlanması sonucunda 

ortaya Ñıkabilir (Kozlu, 1995: 81). Torlak ve AltunıĢık‘a (2012: 230) göre ürün; iĢletme iÑin yeni ise 

yeni ürün, hem iĢletme hem pazar iÑin yeniyse icat olarak tanımlanmaktadır. Ġslamoğlu (2013: 353) 
ise bugünün rekabetini belirleyen faktörlerden birinin yeni ürün kararları olduğunu vurgularken, bu 

ürünleri üÑe ayırmıĢtır: icat anlamında yeni ürün, pazar iÑin yeni ürün ve iĢletme iÑin yeni ürün 

(Bozkurt Bekoğlu ve Ergen, 2016: 924). 

Yeni ürün geliĢtirme, firmanın yeni ürün ortaya Ñıkarmak amacıyla yola Ñıktığı uzun ve risklerle dolu 

bir süreci kapsamaktadır. Bu süreÑ, gerek firmanın kontrol edemediği dıĢ Ñevresel faktörler gerekse 

firma iÑi faktörlerden etkilenir (Sanders ve Monrodt, 1994: 98; Durmaz ve Yardımcıoğlu, 2015: 381). 

Crawford ve Di Benedetto (2008)‘ e göre yeni ürün geliĢtirme süreci, pazardaki fırsatların 

belirlenmesi ile baĢlayıp, kavram geliĢtirilmesi, kavram/proje değerlendirme, ürün geliĢtirme ile 

devam etmekte ve ürünün pazara sunumu aĢamasıyla da sonuÑlanmaktadır. Genel olarak, farklı ve 
yeni bir kavramı pazardaki müĢteriye sunmak iÑin gerekli tüm faaliyetler ürün geliĢtirme sürecine 

dÍhil olmaktadır. Bu faaliyetler dizisi, yeni ürün fikrinin ilk ortaya ÑıkıĢından iĢletme durum analiz 

faaliyetlerine, pazarlama ÑalıĢmalarına, teknik tasarım faaliyetlerine, üretim planlamasının 

hazırlanmasına ve ürün tasarımının onaylanmasından, bu planların uyumlu iĢleyiĢine kadar tüm 

faaliyetleri kapsamaktadır (www.ekosinerji.com, 2018).  

Gıda sektöründe rekabetten geri kalmamak ve büyümek isteyen iĢletmelerin mutlaka pazarlarının yer 

aldığı Ñevredeki değiĢimleri yakından takip etmeleri ve bu pazara uygun stratejiler geliĢtirmeleri 

gerekmektedir. Gıda iĢletmelerinin gerek yerel gerekse global pazarlarda rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmek iÑin tercih edebileceği stratejilerden birisi de yeni ürün geliĢtirme stratejisidir. Bu 

sektörde yer alan iĢletmelerin yeni ürün geliĢtirmedeki baĢlıca hedefleri arasında, tüketiciler tarafından 

beslenme gereksinimlerini üst düzeyde karĢılayabilecek daha sağlıklı ürünler ortaya koymak, gıda 

güvenliğini geliĢtirmek, tüketicilere tercih edilebilirliği yüksek daha fazla ürün seÑeneği sunmak 

olarak sıralanabilir. Bu kazanımlar ancak kararlı bir Ģekilde ilerleyen yeni ürün geliĢtirme sürecinin 

sonucunda elde edilebilmektedir. ĠĢletmelerde ürün geliĢtirmeye etki eden faktörler; iĢletme 

politikaları, pazarlama olanakları, mamul karakteristikleri, ekonomik faktörler ve üretim olanakları 

Ģeklinde sıralanabilir (Kobu, 2013: 82). Gıda sektöründe yapılan bir araĢtırmaya göre, yeni bir ürünün 

pazara sürülme süreci, ortalama 6 aylık bir zaman dilimi iÑinde gerÑekleĢmektedir. Ancak bu süre, 

geliĢtirilen ürünün karmaĢıklığına ve teknolojik yeniliğine göre 12-18 aylık sürelere kadar 
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Ñıkabilmektedir. Yine pazara sürülmüĢ bir ürünün relansmanı 6 ayda bir gerÑekleĢtirilmektedir 

(perakendeokulum.com, 2018).  

ĠĢletmeler, ÑeĢitli nedenlerle ürün geliĢtirerek pazara sürmek ister. Bunlardan baĢlıcaları; kaynakları 

daha iyi kullanmak istemeleri, alıcıların genellikle birbiriyle alakalı malları aynı iĢletme tarafından 

üretilmesini istemesi, iĢletmenin pazar payını artırmak ve yeni iĢ fırsatları bularak büyümek istemesi, 

rakiplerinin pazara yeni ürün sürmesi ve baĢarılı olması, tüketici tercihlerinde meydana gelen 

değiĢimlerdir. Bunların yanı sıra yeni ürün, satıĢları dengede tutmak, dağıtım kanallarını daha etkin 

kullanmak, iĢletmenin büyümesine katkıda bulunmak ve farklılaĢtırma yoluyla riski azaltmak amacı 

ile de iĢletme tarafından geliĢtirilebilir (Tenekecioğlu ve Ersoy, 2000: 152). Genellikle hızlı tüketilen 

gıda ürünlerinin piyasaya yeniden sunumu, iÑerik ve ambalaj değiĢimleri Ģeklinde 

gerÑekleĢtirilmektedir. Gıda sektörünün alt bölümlerinden biri olan bisküvi sektöründe de yeni bir 

ürünün hazırlanması iÑin 2-3 aylık bir süreye ihtiyaÑ duyulmaktadır. Ancak yine elde edilen araĢtırma 

sonuÑlarına göre rakip ürünlerin sayısının hızla artması, tüketicilerin ilgi ve taleplerinin eskiye göre 

daha Ñabuk baĢka ürünlere yönelmesi, iĢletmelerin perakendecideki raf payını artırma ihtiyacı ve 

pazarda daha fazla ÑeĢitte var olmanın tüketici ve perakendeci gözünde yarattığı olumlu etki bu süreci 

hızlandırmaktadır (perakendeokulum.com, 2018). 

Yeni ürün geliĢtirme ÑalıĢmalarının etkin ve baĢarılı bir Ģekilde yürütülebilmesi iÑin bir ekip 

oluĢturmak gerekmektedir. ĠĢletmelerde, farklı ürün geliĢtirme organizasyonları oluĢturulmakla 

birlikte en yaygın yapı; iĢletmenin ÑeĢitli departmanlarının yöneticilerinden oluĢan ürün komiteleri, 

iĢletmenin bünyesinde bağımsız olarak organize edilmiĢ ürün departmanları, belirli ürünlerin 

yönetiminden sorumlu ürün yöneticileri, ürün geliĢtirme ve keĢif takımlarını kapsayan dört bölümden 

oluĢmaktadır (Sezer, 2014: 46-47). 

Yeni ürün geliĢtirmek son derece pahalı ve aynı zamanda risk taĢıyan bir süreÑtir. BirÑok yeni fikir 

uygulamaya konulduğu halde daha pazara Ñıkmadan söner ve bunlardan vazgeÑilir; pazara 

ulaĢabilenlerin Ñoğu da baĢarısızlığa uğrarlar; pazarda baĢarılı olanların ise, eskiye oranla daha kısa 

ömürlü olmaları ihtimali gittikÑe artmaktadır (Altuğ, 2017: 24). Yeni ürün geliĢtirmede baĢlıca baĢarı 

faktörleri Ģöyle sıralanabilir (Winer, 2000: 480; Altuğ, 2017: 25):  

 MüĢteri ve tüketicilere yegane karlar ve üstün değerle farklılaĢtırılmıĢ ürün, üstün 

ürün geliĢtirme 

 Ġyi bir plana sahip olunması 

 Tekrar geliĢtirme ödevinin öne alınması  

 Yeni ürün sürecinde aktivitelerin yüksek kalitede olması 

 GeliĢtirmeye baĢlamadan önce erken ürün tanımlaması 

 Proje seÑim kararlarını gerÑekleĢtirmek iÑin olaya öncülük sağlanması 

 GerÑekleĢtirme kalitesiyle beraber pazara hızlı girilmesi 

 Tepe yönetim iÑin uygun rolün belirlenmesi  

 Uygun organizasyon yapısına sahip olunması  

 Æoklu aĢamaya ve disipline edilmiĢ yeni ürün oyun planına sahip olunması 

 GeliĢtirme sürecinde tamamen pazar oryantasyonuna sahip olunması.  

Bununla birlikte pazara sunulan yeni ürünler ÑeĢitli nedenlerden dolayı baĢarısız olabilmektedir 

(Altuğ, 2017: 27). 

 Êrün fikrinin iyi olmasına rağmen pazarının daha büyük tahmin edilmesi 

 Yeni ürün geliĢtirme maliyetlerinin bütÑelenenden daha yüksek olması 

 Êrünün iyi tasarlanmamıĢ olması 

 Pazarda ürünün yanlıĢ konumlandırılması  

 ĠĢletmenin rakiplerinin beklenenden daha iyi rekabet etmesi  

 Pazarlama araĢtırma bulgularının olumsuz Ñıkmasına rağmen tepe yönetiminin kendi 

gözde fikrinin uygulanmasını istemesi 

 Pazara sunulan yeni ürünün pazarda bulunan ürünler kadar iyi olmaması 

Gıda sektöründe de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi yeni ürünün baĢarısı iÑin en gerekli Ģart; üretilen 

yeni ürünün müĢteri beklentilerini karĢılamasıdır. Fakat Henson‘a göre (1996: 40-60) iĢin sadece talep 

boyutunun değerlendirilmesi baĢarı iÑin gereklidir, ama yeterli koĢul değildir. Yeni ürün geliĢtirme 

sürecinin baĢarısızlıkla sonuÑlanması ise, büyük ölÑüde pazar uyumunun yetersiz kalmasına ve 

firmaların inovatif problemlerinin varlığına bağlıdır (KuĢat ve Kösekahyaoğlu, 2011: 5-6). 

Yeni ürün geliĢtirme süreÑlerinde doğru teknikler kullanıldığında (Pakünlü 2010: 41; Kara, 2015: 15-

16);  

 Verimlilik, kalite ve maliyetler üzerinde olumlu etkiler yaratır  

 ĠĢletmenin kÍrlılık ve rekabet gücü artar 

 Yeni ürün geliĢtirme hızı ve geliĢtirilen ürün sayısı artar  
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 ĠĢletmenin ürün yelpazesi geniĢler  

 Bölümler ve ÑalıĢanlar arası iletiĢim geliĢir  

 GeliĢtirilen ürünlerin pazardaki satıĢ baĢarısı artar  

 Ekiplerin baĢarısı artar 

 Ar-Ge ÑalıĢmalarının baĢarısı artar  

 MüĢteri memnuniyeti sağlanır  

 ĠĢletme ve ürün geliĢtirme performansı iyileĢir 

 Yeni ürünlere yapılan yatırımların geri dönüĢümü hızlanır.  

ĠĢletmelerin yeni ürün geliĢtirme süreÑlerinde daha düĢük maliyetle ve daha hızlı ürün geliĢtirerek 

rekabette önemli avantajlar elde etmesinde yaygın olarak kullanılan araÑ ve yöntemler bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları (Kara, 2015: 16); Hedef maliyetleme, Kalite fonksiyonu yayılımı (QFD), Æapraz 

fonksiyonel ekip metodu, Bilgisayar destekli tasarım/Ġmalat (CAD/CAM), ĠĢbirlikÑi tedarikÑi 

entegrasyonu, Ġmalat ve Montaj iÑin tasarım (DFM/A), EĢ zamanlı Mühendislik, Kıyaslama 

(Benchmarking) Ģeklinde sıralanabilir. 

3. BĠSKÜVĠ, ÇĠKOLATALI VE ġEKERLĠ MAMULLER ALT SEKTÖRÜ’NDE ÖRNEK BĠR 

UYGULAMA 

3.1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu ÑalıĢmanın amaÑları, Konya ilinde bisküvi, Ñikolatalı ve Ģekerli mamuller üreten öncü bir gıda 

firmasının X markasının yeni ürün geliĢtirme faaliyetlerini ortaya koymak; yeni ürün fikri 

oluĢturmada etkili olan faktörler ve yeni ürün bulmada kullanılan teknikler ile demografik değiĢkenler 

arasındaki muhtemel iliĢkiyi Ki-kare analiziyle incelemektir. 

3.2. AraĢtırmanın Yöntemi 

Anket uygulaması örnek firmada ürün geliĢtirme sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan 

110 firma personeline yüz yüze anket metodu ile yapılmıĢtır. Anketin uygulanacağı firmaya 2017 

yılının Ocak-ġubat aylarında gidilmiĢ ve anketle ilgili gerekli aÑıklamalar yapıldıktan sonra firma 

personelinin soruları sağlıklı bir Ģekilde cevaplamaları sağlanmıĢtır. 

Anket formu sosyo-demografik özelliklerle ilgili 6 soru, KoraĢ (2004) tarafından geliĢtirilen 10 adet 

sorudan oluĢan Yeni Êrün GeliĢtirme ÉlÑeğini kapsamaktadır. Elde edilen veriler yüzde ve frekans 

tabloları ile yorumlanmıĢtır. Anket formlarında, Ñoktan seÑmeli ve 5‘li likert tipi ölÑekli sorulara yer 

verilmiĢtir. Likert ölÑeği (5‘li: "Kesinlikle katılmıyorum (1)", "Katılmıyorum (2)", "Kararsızım (3)", 
"Katılıyorum (4)" ve "Kesinlikle katılıyorum (5)") Ģeklindedir. 5‘li likert ölÑeğindeki sorularına 

verilen cevapların değerlendirilmesinde Tablo 1‘deki aralıklar kullanılmıĢtır. Aralıkların eĢit olduğu 

varsayılmıĢ, aritmetik ortalamalar iÑin puan aralığı 0,80 olarak hesaplanmıĢtır (Puan Aralığı = (En 

Yüksek Değer - En DüĢük Değer) /5 = (5-4) /5 = 4/5 = 0,80).  

Bu hesaplamaya göre aritmetik ortalamaların değerlendirme aralığı Tablo 1‘de verilmiĢtir 

(Kaplanoğlu, 2014: 138).  

    Tablo 1. 5‘li Likert ÉlÑeğine Göre Aritmetik Ortalamaların Değerlendirme Aralığı 
Aralık SeÑenek Performans Düzeyi 

1,00-1,80 Kesinlikle Katılmıyorum Æok düĢük 

1,81-2,60 Katılmıyorum DüĢük 

2,61-3,40 Kararsızım Orta 

3,41-4,20 Katılıyorum Yüksek 

4,21-5,00 Kesinlikle Katılıyorum Æok yüksek 

Ankete katılan firma personelinin yeni ürün fikri oluĢturmasında etkili olan faktörler, yeni ürün 

bulmada kullandığı teknikler ile demografik değiĢkenler arasındaki iliĢkileri inceleyebilmek amacıyla 

Ñapraz tablolar oluĢturulmuĢ ve Ñapraz tablolarda bağımsızlık kontrolü ki-kare testi (Chi-Square test, 

χ
2
) ile yapılmıĢtır. Ki-kare testlerinde; beklenen frekanslar 5‘in altında olduğundan Pearson Ki-kare 

değeri (χ
2
) yerine Likelihood Ratio ki-kare değeri (LR χ

2
) hesaplanmıĢtır. Ki-kare testlerinde ve 

sonuÑlarının yorumlanmasında önemlilik düzeyi (α) %5 olarak dikkate alınmıĢtır. Tüm hesaplamalar 

SPSS v24 (IBM Inc., Chicago, IL, USA) istatistik paket programı ile yapılmıĢtır. 

 

3.3. Firma Hakkında Genel Bilgiler 

Érnek olarak incelenen firma 1954 yılında Ģeker üretimi ile endüstriyel hayatına baĢlayan bir üretici 

kooperatifidir. Firma yetkilileri tarafından firma isminin ÑalıĢmada, aÑıklanması istenmediği iÑin firma 

ismi gizli tutulmuĢtur. X markası ise 2007 yılında bu üretici firmanın vizyoner bakıĢ aÑısı sonucu 

ortaya ÑıkmıĢtır. Türkiye‘de tarım sektörünün lokomotif kurumlarından biri olan firma, Ģekerle 

baĢlayan Ñikolata ÑeĢitlerine, sert Ģekerlemeye, lokuma, helvaya, et ve süt ürünlerine hatta 
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dondurulmuĢ gıdaya kadar uzanan geniĢ bir ürün yelpazesini X markası altında tüketicisiyle 

buluĢturmaktadır. Gıda sektörü alanında son derece güÑlü ve köklü rakipleri bulunan X markası, 

ürünlerini Hindistan, Ortadoğu, Balkanlar, Æin, Afrika, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Güney 

Amerika da dahil olmak üzere 74 ülkeye ihraÑ etmektedir. X markasının hızlı geliĢiminde geleneksel 

ve doğal ürün anlayıĢıyla farklılaĢtırma stratejisini izlemesinin önemli bir etkisi bulunmaktadır.  
 

3.4. AraĢtırma Bulguları 
Konya ilinde bisküvi, Ñikolatalı ve Ģekerli mamuller üreten örnek gıda firmasında X markasının yeni 

ürün geliĢtirme faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan firma personelinin 

demografik özelliklerine iliĢkin bulgular Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Ankete katılanların demografik özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi ankete katılanların %30,9‘luk oranla en fazla bölümünü üretim birimi 

oluĢturmaktadır. Êretim birimini %17,3‘lük oranla üretim planlama ve %16,4‘lük oranla ise Ar-Ge 

birimi izlemektedir. Ankete katılanların %53,6‘sı kadın ve %46,4‘ü erkektir. ĠĢletmede ÑalıĢanların 
büyük Ñoğunluğunu genÑ ve orta yaĢ grubu oluĢturmaktadır. Bu durum iĢletmenin dinamik bir yapıya 

sahip olduğunu göstermektedir. Êrün geliĢtirme sürecine etki edenlerin Ñoğunluğunu %48,3‘lük 

oranla 26-30 yaĢ grubu oluĢturmaktadır. KüÑük bir kısmını ise %3,6‘lık oranla 36-40 yaĢ grubu 

oluĢturmaktadır. Ankete katılanların %50‘si 4-6 yıl arasında firmada ÑalıĢmaktadır. 10 yıl ve üzerinde 

bir süredir firmada ÑalıĢanların oranı ise %6,3‘tür. ĠĢletmede ÑalıĢanların büyük Ñoğunluğu lisans ve 
lisansüstü eğitim seviyesine sahiptir. Büyük idealleri olan ve gelecekte bir gıda devi olmayı 

hedefleyen iĢletmelerde, genÑ ve eğitimli ÑalıĢan nüfusunun fazla olması iĢletme aÑısından büyük bir 

Ģans olarak değerlendirilebilir. ÆalıĢanların %69,1‘i lisans, %5,5‘i lisansüstü eğitim, %25,4‘ü ise lise 

A
n
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 n %   n % 

Êretim 

Planlama 

 

19 

 

17,3 
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1-3 

 

18 

 

16,4 

Satın Alma 5 4,6 4-6 55 50,0 

Ar-Ge 18 16,4 7-9 30 27,3 

Êretim 34 30,9 10 yıl ve üzeri 7 6,3 

Kalite Güvence 8 7,3  

Toplam 

 

110 

 

100,0 

Ġhracat 9 8,2    

Ġthalat 5 4,5  

Yönetim 3 2,7 

E
ğ
it
im

 

d
u
ru
m
la
rı

 

Lise 28 25,4 

Muhasebe 6 5,4 Lisans 76 69,1 

Lojistik 3 2,7 Lisansüstü 6 5,5 

Toplam 110 100,0  

Toplam 

 

110 

 

100,0  
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 Kadın 59 53,6  

Erkek 51 46,4 

ĠĢ
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Êst düz.yönetici 3 2,7 

Toplam 110 100,0 Mühendis 73 66,4 

 Ort. düz.yönetici 11 10,0 

 Y
aĢ
 s
ev
iy
el
er
i 

18-25 15 13,6 Memur 7 6,4 

26-30 53 48,3 Usta-ustabaĢı 16 14,5 

31-35 33 30,0 Toplam 110 100,0 

36-40 4 3,6  

41 ve üstü 5 4,5 

Toplam 110 100,0 
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mezunudur. Ayrıca ankete katılanların %66,4‘ünü mühendisler, %14,5‘ini usta-ustabaĢı, %10,0‘ını 

orta düzey yönetici, %6,4‘ünü memur, %2,7‘sini ise üst düzey yönetici oluĢturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Ankete katılanların yeni ürün fikri, yeni ürün bulma tekniği ve yeni ürün geliĢtirme hakkındaki 

düĢünceleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan araĢtırma sonucu firmada yeni ürün fikirlerinin genellikle Ar-Ge departmanında ÑalıĢan 

mühendisler tarafından oluĢtuğu görülmektedir (%77,3). Bu durum günümüzde rekabetin yoğunlaĢtığı 

ve firmaların giderek arttığı bir ortamda rekabetÑi bir avantaj olarak görülebilir. Æünkü artık rekabette 

üstünlük sürekli piyasaya yeni ürünler sunmayı ve sistematik Ar-Ge ÑalıĢmalarını gerektirmektedir. 

Bunun iÑin iĢletmelerde sürekli yenilik ve Ar-Ge yapmak zorunluluğu ortaya ÑıkmıĢ ve giderek daha 

fazla önem kazanmıĢtır. ―Yeni ürün fikrini oluĢtururken neye dikkat edersiniz?‖ sorusuna ankete 

katılanlardan %50,9‘u hedef pazara, %33,6‘ı tüketicilerin ihtiyaÑ ve beklentilerine, %5,5‘i ürün 

karlılığına, %5,5‘i firmanın teknolojik donanımına ve %4,5‘i ise rekabet durumuna dikkat ettiklerini 

belirtmiĢlerdir. AraĢtırmadaki katılımcıların tamamı tarafından iĢletmede bir ürün geliĢtirme ekibinin 

olduğu ifade edilmiĢtir. Katılımcıların yine tamamının son 3 yıl iÑerisinde baĢarısız olan ürününün 

bulunmadığı görülmüĢtür (Tablo 3). 
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Êst yönetimden 6 5,5 

Mühendislerden (Ar-Ge) 85 77,3 

Rakiplerden 1 0,9 

Pazarlama yöneticilerinden 2 1,8 

MüĢterilerden 1 0,9 

Mühendislerden 15 13,6 

Toplam 110 100,0 
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Hedef pazar 56 50,9 

Firmanın teknolojik donamına 6 5,5 

Tüketicilerin ihtiyaÑ ve beklentilerine 37 33,6 

Êrün karlılığına 6 5,5 

Rekabet durumuna 5 4,5 

Toplam 110 100,0 
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Evet 0,00 0,00 

Hayır 110 100,0 

Toplam 110 100,0 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1262 

 

 

Tablo 4. ĠĢletmeleri yeni ürün geliĢtirmeye iten faktörler hakkındaki düĢünceler 

 Aritmetik 

ortalama 

Standart  

sapma 

Tüketici ihtiyaÑ ve beklentilerinde meydana gelen değiĢme 4,49 0,52 

Artan rekabet 4,58 0,56 

Teknolojide meydana gelen değiĢme 4,42 0,68 

Mevcut ürünlerin yaĢam sürelerini doldurması ve karlılığını kaybetmesi 4,26 0,62 

Yeni talep oluĢturmak ve pazar payını artırmak 4,63 0,54 

ĠĢletmeleri yeni ürün geliĢtirmeye iten faktörler hakkında, yeni talep oluĢturmakࣸ ve pazar payını 

artırmak (Xort =4,63), artan rekabet(Xort =4,58), tüketici ihtiyaÑ ve beklentilerinde meydana gelen 

değiĢmeler (Xort =4,49), teknolojide meydana gelen değiĢmeler (Xort =4,42), mevcut ürünlerin yaĢam 

sürelerini doldurması ve karlılığını kaybetmesi (Xort =4,26) gibi konuların ankete katılanların büyük 

bir Ñoğunluğu tarafından Ñok yüksek derecede önemli olduğu tespit edilmiĢtir (Tablo 4). 

Tablo 5. ĠĢletmelerin yeni ürün oluĢtururken dikkat ettikleri unsurlar 

 Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

Hedef Pazar 4,56 0,50 

Rekabet durumu 4,37 0,59 

Êrünün tüketici beklenti ve ihtiyaÑlarına uygunluğu 4,45 0,64 

Ekonomik olurluğu 4,34 0,68 

Firmanın kaynakları ve ekonomik olurluğu 4,50 0,63 

Maliyeti 4,49 0,62 

Karlılık 4,50 0,73 

Prestij 4,59 0,53 

ĠĢletmelerin yeni ürün oluĢtururken dikkat ettikleri unsurlar hakkındaki görüĢlerin ortalamaları 

sırasıyla prestij (Xort =4,59), hedef pazar (Xort =4,56), firmanın kaynakları ve ekonomik olurluğu  (Xort 

=4,50), karlılık (Xort =4,50), maliyeti (Xort =4,49), ürünün tüketici beklenti ve ihtiyaÑlarına uygunluğu 

(Xort =4,45), rekabet durumu (Xort =4,37), ekonomik olurluğu‘dur (Xort =4,34). Elde edilen sonuÑlara 

göre katılımcıların en Ñok iĢletmenin prestijini önemsedikleri, ekonomik olurluğu ise diğerlerine 

nazaran daha az önemsedikleri görülmüĢtür (Tablo 5). 

Tablo 6. Yeni ürün bulma tekniği olarak hangi teknik kullanılmaktadır 

 

Tablo 

6‘da 

görüldüğ

ü gibi 

katılımcıl

arın 

%66,4‘ü 

müĢteri analizini (anketler) yeni ürün bulma tekniği olarak kullanırken, %22,7‘si piyasada boĢluk 

görerek ona uygun ürün üretmeyi, %9,1‘i beyin fırtınası tekniğini, %1,8‘i ise birebir lider taklidini en 

uygun yeni ürün bulma tekniği olarak kullandıklarını belirtmiĢlerdir. 

 

 
 

Tablo 7. ĠĢletmelerin yeni ürün, üretim süreci geliĢtirmedeki ve teknolojik yenilenmedeki engeller hakkındaki 

görüĢleri 

 Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

Yetersiz finansman kaynakları 3,30 1,18 

Diğer firmalarla birlikte ÑalıĢma isteksizliği 2,90 0,98 

Kalifiye iĢgücü eksikliği 3,57 1,24 

Bilimsel ve akademik kuruluĢlarla ÑalıĢma zorluğu 2,81 1,17 

ĠĢ yerinde değiĢime karĢı olan direnÑ 3,05 1,31 

Ankete katılanlar arasında iĢletmelerin yeni ürün, üretim süreci geliĢtirme ve teknolojik yenilenme 

konusunda kalifiye iĢgücü eksikliği (Xort =3,57) yüksek düzeyde bir engel olarak görülürken, yetersiz 

 n % 

MüĢteri analizi(anketler) 73 66,4 

Birebir lider taklidi 2 1,8 

Beyin fırtınası tekniği 10 9,1 

Piyasada boĢluk görerek ona uygun ürün üretmek 25 22,7 

Toplam 110 100,0 
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finansman kaynakları, iĢ yerinde değiĢime karĢı olan direnÑ, diğer firmalarla birlikte ÑalıĢma 

isteksizliği, bilimsel ve akademik kuruluĢlarla ÑalıĢma zorluğu ise orta düzeyde engel olarak 

değerlendirilmektedir (Tablo 7). 

Tablo 8. ĠĢletmelerin üretmiĢ oldukları ürünlerin baĢarısızlığa uğramasına etkili olan faktörler 

 Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

Talep yetersizliği   

Yüksek fiyatla satıĢ politikaları 4,50 0,62 

Maliyetlerin beklenenden fazla Ñıkması 4,32 0,68 

Êrünün teknik bakımdan kusurlu Ñıkması 4,45 0,50 

Gerekli tüketici araĢtırmasının yapılmaması 4,34 0,56 

Rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunması 4,02 0,77 

Reklam politikası 4,68 0,51 

Êrün kalitesi 4,84 0,37 

Dağıtım kanallarının yetersizliği 4,37 0,52 

Tüketici ihtiyaÑlarının değiĢmesi 4,28 0,69 

Êrünün tüketici ihtiyaÑ ve isteklerini karĢılayamaması 4,45 0,50 

Êrünün tek bir pazara hitap edecek Ģekilde üretilmesi 4,21 0,73 

Teknolojideki meydana gelen geliĢmeler 4,42 0,72 

YanlıĢ markalama 4,39 0,56 

Kültürel farklılıklar 4,11 0,78 

ĠĢletmelerin üretmiĢ oldukları ürünlerinin baĢarısızlığa uğramasında ürün kalitesi (Xort =4,84), reklam 

politikası (Xort =4,68), talep yetersizliği (Xort =4,50), ürünün teknik bakımdan kusurlu Ñıkması (Xort 

=4,45), ürünün tüketici istek ve ihtiyaÑlarını karĢılayamaması (Xort =4,45) ve teknolojide meydana 

gelen geliĢmeler (Xort =4,42) gibi faktörlerden etkilenme düzeyinin Ñok yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Kültürel farklılıklar (Xort =4,11), rakiplerin daha iyi ve yeni ürünler sunması (Xort =4,02) ise 

katılımcılar aÑısından diğer faktörlere nazaran iĢletmelerin ürün baĢarısını etkilemede daha az öneme 

sahip bulunmuĢtur (Tablo 8). 

Tablo 9. ĠĢletmelerin yeni ürün kararları ile ilgili olarak verilen düĢünceleri 

 Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

BirkaÑ adet yeni ürün üreterek risk azaltmak 2,71 1,14 

Yeni ürünle ilgili etkin kurul oluĢturmak 4,13 0,62 

Profesyonel kiĢilerden yardım almak 4,39 0,58 

Rakipleri birebir taklit ederek ürün geliĢtirme kararları vermek 2,35 1,24 

Etkin bir Ģekilde pazarlama araĢtırması yapmak 4,49 0,55 

Sürekli ve sistematik Ar-Ge ÑalıĢmalarını yürütmek 4,70 0,48 

Tüketici taleplerini sürekli olarak takip etmek 4,63 0,52 

MüĢteri ĢikÍyetlerini dikkate alarak hataları düzeltmek 4,60 0,56 

Tablo 9‘da görüldüğü gibi katılımcılar iĢletmelerin yeni ürün kararlarında sürekli ve sistematik Ar-Ge 

ÑalıĢmalarını yürütmenin (Xort =4,70), tüketici taleplerini sürekli olarak takip etmenin (Xort =4,63), 

müĢteri ĢikÍyetlerini dikkate alarak hataları düzeltmenin (Xort =4,60), etkin bir Ģekilde pazarlama 

araĢtırması yapmanın (Xort =4,49) ve profesyonel kiĢilerden yardım almanın (Xort =4,39) Ñok yüksek 

düzeyde önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. Katılımcılar aynı zamanda birkaÑ adet yeni ürün üreterek 

riski azaltmanın (Xort =2,71) orta düzeyde önemli, rakipleri birebir taklit ederek ürün geliĢtirme 

kararları vermenin (Xort =2,35) ise düĢük düzeyde önemli olduğunu ifade etmiĢlerdir. 
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Tablo 10. ―Yeni ürün fikri oluĢtururken neye dikkat edersiniz?‖ sorusuna verilen cevapların ―kaÑ yıldır bu 

firmada ÑalıĢmaktasınız?‖  sorusuna verilen cevaplara göre dağılımı ve karĢılaĢtırma sonuÑları 

 KaÑ yıldır bu firmada ÑalıĢmaktasınız? 

 1-3 4-6 7-9 10 yıl ve üzeri 

Y
en
i 
ü
rü
n
 f
ik
ri
 o
lu
Ģt
u
ru
rk
en
 

n
ey

e 
d

ik
k

at
 e

d
er

si
n

iz
? 

 

Hedef pazar 

n 11 27 13 5 

% 61,1 49,1 43,3 71,4 

Firmanın teknolojik donamına n 0 2 4 0 

% 0,0 3,6 13,3 0,0 

Tüketicilerin ihtiyaÑ ve 

beklentilerine 

n 6 21 10 0 

% 33,3 38,2 33,3 0,0 

Êrün karlılığına n 0 5 1 0 

% 0,0 9,1 3,3 0,0 

Rekabet durumuna  n 1 0 2 2 

% 5,6 0,0 6,7 28,6 

 

Toplam 

n 18 55 30 7 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

P-Değeri                                         0,014* (LR χ2=25,224; SD=12) 
*, istatistik olarak önemlidir (p<0.05).  

Yapılan ki kare analizine göre firmada ―yeni ürün fikri oluĢtururken neye dikkat edersiniz?‖ sorusuna 

verilen cevaplar katılımcıların ÑalıĢma yıllarına göre değiĢim göstermektedir (p<0.05). Buna göre 

firmada 10 yıl ve üzerinde ÑalıĢanların %71,4‘ü yeni ürün fikrini oluĢtururken hedef pazarı dikkate 

alırken, %28,6‘sı ise rekabet durumunu dikkate almaktadır. Firmada 1-3 yıl arasında ÑalıĢanların 

%61,1‘i hedef pazarı, %33,3‘ü tüketicilerin ihtiyaÑ ve beklentilerini, %5,6‘sı ise rekabet durumunu 

yeni ürün fikrini oluĢturmada önemli görmektedir (Tablo 10). 

Tablo 11. ―Yeni ürün bulmada hangi teknik kullanılmaktadır?‖ sorusuna verilen cevapların  ―kaÑ yıldır bu 

firmada ÑalıĢmaktasınız?‖ sorusuna verilen cevaplara göre dağılımı ve karĢılaĢtırma sonuÑları 

 KaÑ yıldır bu firmada ÑalıĢmaktasınız? 

 1-3 4-6 7-9 10 yıl ve üzeri 

Y
en
i 
ü
rü
n
 b
u
lm
ad
a 

h
an

g
i 

te
k

n
ik

 

k
u
ll
an
ıl
m
ak
ta
d
ır

? 

 

MüĢteri analizi (anketler) 

n 9 45 19 0 

% 50,0 81,8 63,3 0,0 

 

Birebir lider taklidi 

n 0 2 0 0 

% 0,0 3,6 0,0 0,0 

 

Beyin fırtınası tekniği 

n 4 3 1 2 

% 22,2 5,5 3,3 28,6 

Piyasada boĢluk görerek ona 

uygun ürün üretmek 

n 5 5 10 5 

% 27,8 9,1 33,3 71,4 

 

Toplam 

n 18 55 30 7 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

P-Değeri                                         0,000* (LR χ2=33,356; SD=9) 
*, istatistik olarak önemlidir (p<0.001). 

 

―Yeni ürün bulma tekniği olarak hangi teknik kullanılmaktadır?‖ sorusuna verilen cevaplar 

katılımcıların firmada ÑalıĢma yıllarına göre değiĢim göstermektedir (p<0.001). Firmada 4-6 yıl 

arasında ÑalıĢanlar yeni ürün bulmada en Ñok müĢteri analizlerini kullanırken, 10 yıl ve üzerinde 

ÑalıĢanlarda piyasadaki boĢluğu görerek ona uygun ürün üretmek tercih edilen teknik olarak 

gösterilmiĢtir (Tablo 11). 
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Tablo 12. ―Yeni ürün fikri oluĢtururken neye dikkat edersiniz?‖ sorusuna verilen cevapların ankete katılanların 

eğitim seviyelerine göre dağılımı ve karĢılaĢtırma sonuÑları 

 Eğitim durumunuz 

 Lise Lisans Lisansüstü 

Y
en

i 
ü
rü
n
 f
ik
ri
 o
lu
Ģt
u
ru
rk
en
 

n
ey

e 
d

ik
k

at
 e

d
er

si
n

iz
? 

 

Hedef Pazar 

n 14 39 3 

% 50,0 51,3 50,0 

 

Firmanın teknolojik donamına 

n 2 4 0 

% 7,1 5,3 0,0 

 

Tüketicilerin ihtiyaÑ ve beklentilerine 

n 7 29 1 

% 25,0 38,2 16,7 

 

Êrün karlılığına 

n 3 3 0 

% 10,7 3,9 0,0 

 

Rekabet durumuna 

n 2 1 2 

% 7,1 1,3 33,3 

 

Toplam 

n 28 76 6 

% 100,0 100,0 100,0 

P-Değeri                                         0,153ÉD (LR χ2=11,966; SD=8) 
ÉD, istatistik olarak önemli değildir (p>0.05). 

Tablo 12‘den görülebileceği gibi, ―Yeni ürün fikri oluĢtururken neye dikkat edersiniz?‖ sorusuna 

verilen cevapların eğitim durumu değiĢkenine bağlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-

kare testi sonucunda değiĢkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır 

(p>0.05; Tablo 12).  

Tablo 13. ―Yeni ürün bulmada hangi teknik kullanılmaktadır?‖ sorusuna verilen cevapların ankete katılanların 

eğitim seviyelerine göre dağılımı ve karĢılaĢtırma sonuÑları 

 Eğitim durumunuz 

 Lise Lisans Lisansüstü 

Y
en
i 
ü
rü
n
 b

u
lm

ad
a 

h
an

g
i 

te
k

n
ik

 

k
u
ll
an
ıl
m
ak
ta
d
ır

? 

 

MüĢteri analizi (anketler) 

n 19 50 4 

% 67,9 65,8 66,7 

 

Birebir lider taklidi 

n 2 0 0 

% 7,1 0,0 0,0 

 

Beyin fırtınası tekniği 

n 2 8 0 

% 7,1 10,5 0,0 

Piyasada boĢluk görerek ona uygun ürün 

üretmek 

n 5 18 2 

% 17,9 23,7 33,3 

 

Toplam 

n 28 76 6 

% 100,0 100,0 100,0 

P-Değeri                                         0,279ÉD (LR χ2=7,472; SD=6) 
ÉD, istatistik olarak önemli değildir (p>0.05). 

―Yeni ürün bulmada hangi teknik kullanılmaktadır?‖ sorusuna verilen cevaplar ile katılımcıların 

eğitim seviyeleri arasında bir bağ bulunmamıĢtır (p>0.05; Tablo 13). 

Tablo 14. ―Yeni ürün fikri oluĢtururken neye dikkat edersiniz?‖ sorusuna verilen cevapların ankete katılanların 

yaĢ seviyelerine göre dağılımı ve karĢılaĢtırma sonuÑları 

 YaĢınız 

18-25 26-30 31-35 36-40 41 ve üstü 

Y
en
i 
ü
rü
n
 f
ik
ri
 o
lu
Ģt
u
ru
rk
en
 

n
ey

e 
d

ik
k

at
 e

d
er

si
n

iz
? 

 

Hedef pazar 

n 9 25 17 0 5 

% 60,0 47,2 51,5 0,0 100,0 

 

Firmanın teknolojik donamına 

n 0 2 4 0 0 

% 0,0 3,8 12,1 0,0 0,0 

Tüketicilerin ihtiyaÑ ve 

beklentilerine 

n 5 20 8 4 0 

% 33,3 37,7 24,2 100,0 0,0 

 

Êrün karlılığına 

n 0 4 2 0 0 

% 0,0 7,5 6,1 0,0 0,0 

 

Rekabet durumuna 

n 1 2 2 0 0 

% 6,7 3,8 6,1 0,0 0,0 

 

Toplam 

n 15 53 33 4 5 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

P-Değeri                                         0,104ÉD (LR χ2=23,389; SD=16) 
ÉD, istatistik olarak önemli değildir (p>0.05). 

Tablo 14‘de görüldüğü üzere, ―yeni ürün fikri oluĢtururken neye dikkat edersiniz?‖ sorusuna verilen 

cevaplar katılımcıların yaĢ seviyelerine göre değiĢim göstermemiĢtir (p>0.05).  
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Tablo 15. ―Yeni ürün bulmada hangi teknik kullanılmaktadır?‖ sorusuna verilen cevapların ankete katılanların 

yaĢ seviyelerine göre dağılımı ve karĢılaĢtırma sonuÑları 

 YaĢınız 

18-25 26-30 31-35 36-40 41 ve üstü 

Y
en
i 
ü
rü
n
 b
u
lm
ad
a 

h
an

g
i 

te
k

n
ik

 

k
u
ll
an
ıl
m
ak
ta
d
ır
? 

 

MüĢteri analizi(anketler) 

n 9 33 26 4 1 

% 60,0 62,3 78,8 100,0 20,0 

 

Birebir lider taklidi 

n 0 2 0 0 0 

% 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 

 

Beyin fırtınası tekniği 

n 2 7 0 0 1 

% 13,3 13,2 0,0 0,0 20,0 

Piyasada boĢluk görerek ona 

uygun ürün üretmek 

n 4 11 7 0 3 

% 26,7 20,8 21,2 0,0 60,0 

 

Toplam 

n 15 53 33 4 5 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 

P-Değeri                                         0,084ÉD (LR χ2=19,181; SD=12) 
ÉD, istatistik olarak önemli değildir (p>0.05). 

―Yeni ürün bulmada hangi teknik kullanılmaktadır?‖ sorusuna verilen cevaplar katılımcıların yaĢına 

göre değiĢim göstermemiĢtir (p>0.05; Tablo 15).  

Tablo 16. ―Yeni ürün fikri oluĢtururken neye dikkat edersiniz?‖ sorusuna verilen cevapların ankete katılanların 

iĢletmedeki pozisyonuna göre dağılımı ve karĢılaĢtırma sonuÑları 

 Ankete katılanların iĢletmedeki pozisyonu 

Êst 

düzey 

yönetici 

Mühendis Orta 

düzey 

yönetici 

Memur Usta-

ustabaĢı 

Y
en
i 
ü
rü
n
 f
ik
ri
 o
lu
Ģt
u
ru
rk
en
 

n
ey

e 
d

ik
k

at
 e

d
er

si
n

iz
? 

 

Hedef Pazar 

n 2 36 6 3 9 

% 33,3 49,3 75,0 42,9 56,3 

Firmanın teknolojik 

donamına 

n 0 2 0 2 2 

% 0,00 2,7 0,0 28,6 12,5 

Tüketicilerin ihtiyaÑ ve 

beklentilerine 

n 2 27 2 1 5 

% 33,3 37,0 25,0 14,3 31,3 

 

Êrün karlılığı 

n 2 4 0 0 0 

% 33,3 5,5 0,0 0,0 0,0 

 

Rekabet durumu 

n 0 4 0 1 0 

% 0,0 5,5 0,0 14,3 0,0 

 

Toplam 

n 6 73 8 7 16 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

P-Değeri                                         0,174ÉD (LR χ2=21,132; SD=16) 
ÉD, istatistik olarak önemli değildir (p>0.05). 

Tablo 16‘dan görülebileceği gibi, ―Yeni ürün fikri oluĢtururken neye dikkat edersiniz?‖ sorusuna 

verilen cevapların ankete katılanların iĢletmedeki pozisyonuna bağlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değiĢkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıĢtır (p>0.05; Tablo 15).  

Tablo 17. ―Yeni ürün bulmada hangi teknik kullanılmaktadır?‖ sorusuna verilen cevapların ankete katılanların 

iĢletmedeki pozisyonuna göre dağılımı ve karĢılaĢtırma sonuÑları 

 Ankete katılanların iĢletmedeki pozisyonu 

Êst 

düzey 

yönetici 

Mühendis Orta 

düzey 

yönetici 

Memur Usta-

ustabaĢı 

Y
en
i 
ü
rü
n
 b
u
lm
ad
a 
h
an
g
i 

te
k
n
ik
 k
u
ll
an
ıl
m
ak
ta
d
ır
? MüĢteri analizi(anketler) n 4 51 3 2 13 

% 66,7 69,9 37,5 28,6 81,3 

Birebir lider 

taklidi 

n 2 0 0 0 0 

% 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beyin fırtınası tekniği n 0 6 2 1 1 

% 0,0 8,2 25,0 14,3 6,3 

Piyasada boĢluk görerek 

ona uygun ürün üretmek 

n 0 16 3 4 2 

% 0,0 21,9 37,5 57,1 12,5 

 

Toplam 

n 6 73 8 7 16 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

P-Değeri                                         0,014* (LR χ2=25,199; SD=12) 
*, istatistik olarak önemlidir (p<0.05).  
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Yapılan ki kare analizine göre ―Yeni ürün bulmada hangi teknik kullanılmaktadır?‖ sorusuna verilen 

cevaplar ankete katılanların iĢletmedeki pozisyonuna göre değiĢim göstermektedir (p<0.05). Êst 

düzey yöneticiler yeni ürün bulmada müĢteri analizi (anketleri) ve birebir lider taklidini kullanırken, 

mühendisler müĢteri analizi, piyasada uygun boĢluk görerek ona uygun ürün üretmek ve beyin 

fırtınası tekniğini tercih etmektedirler (Tablo 17). 

4. SONUÇ 

Günümüzde her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de hızlı bir değiĢim yaĢanmaktadır. Böylesine 

hızlı bir değiĢim karĢısında iĢletmelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri ve pazardaki yerini 

koruyabilmeleri iÑin yeni teknolojileri yakından takip ederek müĢteri istek ve ihtiyaÑlarına uygun ürün 

geliĢtirmeleri gerekmektedir. ĠĢletmeler iÑin yeni ürün her ne kadar vazgeÑilmez olsa da bir o kadar da 

yüksek risk taĢımaktadır. Bu nedenle iĢletme sahiplerinin ve yöneticilerinin yeni ürün geliĢtirmede 

tesadüfi olarak değil planlı ve sistemli bir süreÑ izlemesi gerekmektedir.  

Ġncelenen gıda sektörünün bisküvi, Ñikolatalı ve Ģekerli mamuller alt sektöründe faaliyet gösteren 

firmada, yeni ürün fikri genellikle Ar-Ge departmanında ÑalıĢan mühendisler tarafından 

oluĢturulmaktadır. Bu durum rekabet koĢullarında gıda firmaları iÑin önemli bir avantaj olarak 

görülmektedir. Æünkü günümüzde iĢletmelerin ürünlerini patron odaklı değil pazara dönük müĢteri 

odaklı üretmeleri önemlidir. Tüketicilerin istek ve ihtiyaÑlarını karĢılayabilmek iÑin yeni teknolojilerin 
geliĢtirilmesi ve uygulanması Ar-Ge ÑalıĢmalarının bir sonucu olarak ortaya Ñıkmaktadır. Ar-Ge 

ÑalıĢmaları aynı zamanda iĢletmelerin rekabet gücünü artıran ve firmaları gerek iÑ gerekse dıĢ pazarda 

söz sahibi edebilecek faktörlerden biridir.  

Yeni ürün fikri oluĢtururken firmada ÑalıĢanların büyük bir Ñoğunluğu hedef pazarı dikkate 

almaktadır. Firmada 10 yıl ve üzerinde ÑalıĢanlar yeni ürün fikrini oluĢtururken hedef pazarın yanında 
rekabet durumunu da dikkate alırken, 1-3 yıl arasında ÑalıĢanlar hedef pazar ve rekabet durumuna 

ilaveten tüketici ihtiyaÑ ve beklentilerini de yeni ürün fikrini oluĢturmada önemli görmektedir.  

Yapılan araĢtırmada ankete katılanların tamamı tarafından son 3 yıl iÑerisinde firmada baĢarısız ürün 

bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmanın geliĢtirdiği ürünlerde baĢarı 

Ģansını yakalamasında, firmanın yeni ürün geliĢtirme faaliyetlerini, Ar-Ge ve pazar araĢtırması 

sonuÑlarına göre yürütmesinin büyük bir katkısı olduğu söylenebilir. Firmadaki katılımcılar da bu 

durumu iĢletmelerin yeni ürün kararlarında sürekli ve sistematik Ar-Ge ÑalıĢmaları yürütmenin en 

önemli faktör olduğunu belirterek ifade etmiĢlerdir.  

Ġncelenen gıda firmasında; katılımcıları yeni ürün geliĢtirmeye iten en önemli faktörün yeni talep 

oluĢturmakࣸ ve pazar payını artırmak olduğu, firmanın prestijinin yeni ürün oluĢturmada dikkat edilen 

unsurların baĢında geldiği, katılımcıların yeni ürün bulma tekniği olarak ise müĢteri analizini 

(anketler) kullandıkları tespit edilmiĢtir. Aynı firmada 4-6 yıl arasında ÑalıĢanlar yeni ürün bulma 

tekniği olarak en Ñok müĢteri analizlerini kullanırken, 10 yıl ve üzerinde ÑalıĢanlar da piyasadaki 

boĢluğu görerek ona uygun ürün üretmek tercih edilen teknik olarak gösterilmiĢtir.  

Gıda firmasındaki ÑalıĢan personelin iĢletmeler aÑısından kalifiye iĢgücü eksikliğini yeni ürün, üretim 

süreci geliĢtirme ve teknolojik yenilenme konusunda yüksek düzeyde bir engel olarak gördükleri, 

iĢletmelerin üretmiĢ oldukları ürünlerin baĢarısızlığa uğramasında ise ürün kalitesinin en önemli etken 

olduğu belirtilmiĢtir. 

AraĢtırma sonucu elde edilen bu bulgular, bisküvi, Ñikolatalı ve Ģekerli mamuller sektöründe faaliyet 

gösteren gıda firmasının bütün departmanlarıyla koordineli bir Ģekilde ÑalıĢan rekabetÑi ve kurumsal 

bir yapı sergilediğini aÑıkÑa ortaya koymaktadır. Buna göre firma yeni ürün geliĢtirme ÑalıĢmalarını 

iĢletmenin temel stratejilerinden biri olarak görmekte ve bu ÑalıĢmalara tüketicilerin istek ve 

ihtiyaÑları doğrultusunda gereken önemi vermektedir. Böylelikle firma pazardaki değiĢmelere göre 

ürün geliĢtirerek riski azaltmakta ve rakiplerine karĢı üstünlük sağlamaktadır. 
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Ġġ MELEKLERĠNĠN DEĞER KATAN ROLLERĠ 

Sahra Sayğan Tunçay 
Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi ĠĠBF, sahratac1@hotmail.com 

Gülizar Özçelik 
ArĢ. Gör.,  Düzce Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi,  gulz_r@hotmail.com 

Özet: Bu ÑalıĢmada temel amaÑ, iĢ meleklerinin finansal olmayan değer katan rollerini irdelemek ve yazında 

ulaĢılabilen ilgili ÑalıĢmaları, bulgularından yola Ñıkarak, iĢ meleklerinin giriĢimcilere sağladıkları finans dıĢı 

desteklerin hangi rol grubuna dahil olduğunu saptayarak tasnif etmektir. ÆalıĢmada, iĢ meleklerinin finanse 

ettikleri giriĢimlerde değer kattıkları faaliyetleri, dört farklı fakat birbirini tamamlayıcı rol (―stratejik rol‖, 

―denetim ve gözetim rolü‖, ―kaynak sağlama rolü‖ ve ―danıĢmanlık rolü‖) altında toplayan Politis (2008)‘in 

sınıflandırması temel alınmıĢtır. Temel amaÑ doğrultusunda ilgili yazın taraması yapılmıĢ, ulaĢılan ÑalıĢmalar, 

bulguları aÑısından değerlendirilmiĢ ve bu bulgular, Politis‘in (2008) ileri sürdüğü 4 temel rol sınıflaması 

dahilinde, hangi rollere dahil olabileceklerine yönelik bir ayrıĢtırma (tasnif) ÑalıĢmasına tabi tutulmaya 

ÑalıĢılmıĢtır. ÆalıĢma sonucunda farklı tespitlere ulaĢılmakla birlikte, bunlardan en dikkat Ñekeni, ilgili 

ÑalıĢmaların bulgularından iĢ meleklerinin en Ñok kullandıkları değer katan rolün ―kaynak sağlama rolü‖; en nadir 

kullandıkları rolün ise ―denetim ve gözetim rolü‖ olduğudur.   

Anahtar Kelimeler: ĠĢ Melekleri, ĠĢ Meleklerinin Değer Katan Rolleri 

1. GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

ĠĢ melekleri, yüksek büyüme potansiyeline sahip giriĢimler iÑin önem teĢkil eden paydaĢlar 

olarak dikkat Ñekmektedir (Politis, 2008). Yazında günümüze kadar yapılan bazı görgül 

ÑalıĢmalar (bknz: Harrison ve Mason, 1992; Freear vd., 1995; Mason ve Harrison, 1996; 

Stevensen ve Coveney, 1996; Lumme vd., 1998; Tashiro, 1999; Paul vd., 2003) iĢ 

meleklerinin yatırım yaptıkları giriĢimlere finansal sermayenin yanı sıra beĢerî ve sosyal 

sermayeleri ile de değer kattıklarını göstermektedir. ―ĠĢ melekleri‖ konusu ile ilgili yerel 

yazın taraması yapıldığında, iĢ meleklerinin finansal katkıları dıĢında diğer katkılarını (değer 

katan rollerini) doğrudan ve bütüncül bir Ģekilde ele alan herhangi bir ÑalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır. UlaĢılan ÑalıĢmalar ise ağırlıklı olarak iĢ meleklerini giriĢimciler iÑin 

alternatif finansman kaynağı olarak görmüĢ ve yatırım kararlarını etkileyen kriterler üzerine 

odaklanmıĢlardır. Yabancı yazında ise iĢ melekleri ile ilgili ÑalıĢmaların ağırlıklı olarak 

―finans‖ temelli olduğunu söylemek olanaklıdır. ―ĠĢ melekleri‖ konusunu ―yönetim‖ 

alanında inceleyen yabancı yazın makalelerinin ise finans temelli olanlara kıyasla oldukÑa 

sınırlı sayıda olduğu söylenebilir. 

ĠĢ meleklerinin yatırım yaptıkları giriĢimlere finansal yatırımlarının yanı sıra değer kattıkları 

görüĢü yaygın olarak kabul görmüĢ olmasına rağmen, değer katan bu rollerin incelenmesi 

oldukÑa sınırlı sayıdadır (Lumme vd., 1998). Bu ÑalıĢmada, Politis‘in (2008), ―iĢ 

meleklerinin değer katan rolleri‖ sınıflaması temel alınmıĢtır. Ġlk olarak, detaylı yazın 

taraması sonucunda ―yönetim‖ bilim alanı temelli ya da yönetim bilim alanını destekleyen 

bulgulara sahip ―finans‖ temelli ―iĢ melekleri‖ konulu görgül ÑalıĢmalara
19

 ulaĢılmıĢtır. Bu 

ÑalıĢmalar, bulguları itibariyle incelenmiĢ, iş meleklerinin değer katan rolleri kapsamında 

temel noktaları itibariyle özetlenerek, kayıt edilmiĢ ve ardından bu bulguların Politis‘in 

(2008) yaptığı sınıflamada hangi rol grubuna dahil edilebileceği tespit edilmeye ÑalıĢılmıĢtır.  

2. ĠĢ Melekleri ve Değer Katan Rolleri 

AraĢtırmalar, tipik bir iĢ meleğinin, kiĢisel servetinin büyük bir kısmı ile Ñoğunlukla genÑ ve 

teknoloji odaklı giriĢimcilere yatırım yapan bireyler olduğunu ortaya ÑıkarmıĢtır (Tashiro, 

1999; Hindle ve Lee, 2002; Stedler ve Peters, 2003). Politis (2008), iĢ meleklerinin finanse 

ettikleri giriĢimlerde değer kattıkları faaliyetleri, dört farklı fakat birbirini tamamlayıcı rol 

altında toplamıĢtır ve bunları ―stratejik rol‖, ―denetim ve gözetim rolü‖, ―kaynak edinme 

rolü‖ ve ―danıĢmanlık rolü‖ olarak sınıflandırmıĢtır. Bu ÑalıĢmada bu 4 temel rol sınıflaması 

temel alınmıĢtır. Stratejik Rol, örgütün kaynakları ve yeteneklerini temsil ederek, 

sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmaktadır. ĠĢ meleklerinin giriĢimcilere değer katan 

stratejik rolü, bir firmanın mevcut rekabetÑi pozisyonunu geliĢtirmekte ve sürdürülebilir bir 

rekabet avantajı sağlamaktadır. Denetim ve Gözetim Rolü, iĢletmenin ana kaynak 

                                                           
19

 Bu ÑalıĢmaların büyük Ñoğunluğu ―makale” olmakla birlikte, bir kısmı makale Ģeklinde yazılmıĢ ―kitap bölümü‖ iken; bir kısmı ―bildiri‖dir. 
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sağlayıcılarını, potansiyel yönetsel yanlıĢ davranıĢlardan (örneğin, giriĢimcinin kiĢisel 

hedefleri ile örgüt hedeflerini birbirine karıĢtırma riski) korumaktadır. Kaynak Sağlama 

Rolü, yatırımcı gruplarla arayüz oluĢturma, önemli iĢ bağlantıları sağlama ve ek fonları 

artırma gibi faaliyetlerle ilgili olabilmektedir. Piyasada beklenmedik bir zamanda ortaya 

Ñıkabilecek fırsatlara karĢı nasıl ve ne zaman harekete geÑilmesi gerektiği ile ilgili ihtiyaÑ 
duyulan bilgi birikimi ve istihbarata sahip olmak bu kapsamdadır. DanıĢmanlık Rolü ise 

giriĢimcilere manevi destek sağlamak, onların moral ve motivasyonu yükselterek onların 

yükünü paylaĢmak, onlara tecrübeleriyle daha geniĢ bir bakıĢ aÑısı sağlamak ve hassas 

kiĢisel konuları tartıĢarak, bu konularda yol gösterici olmak gibi faaliyetleri kapsamaktadır. 

4. Yöntem 

Yapılan detaylı yazın taraması sonucunda ulaĢılan ÑalıĢmaların görgül bulguları, iĢ melekleri 

tarafından sağlanan Ñok ÑeĢitli değer katan faaliyetleri göstermektedir. Bu ÑalıĢmaların, iĢ 

meleklerinin finansal sermaye sağlama dıĢında potansiyel değer yaratan katkılarının gün 

yüzüne Ñıkarılması konusunda önem taĢıdıkları düĢünülmektedir. Fakat bütünleĢtirilmiĢ bir 

bilgi birikimi olmaz ise, bu konuda devam eden araĢtırmaların, giderek artan bir fikir 

birliğinden ziyade, giderek artan bir parçalanmaya sebep olma riski muhtemel olabilir. 

Æoğulculuk ve bağlamsal farklılıklar yerine benzerliklere odaklanmak, iĢ meleklerinin değer 

katan katkıları ile ilgili geliĢtirilmiĢ bilimsel anlayıĢa ulaĢmak iÑin daha iyi bir baĢlangıÑ 

noktası olabilir.  

Politis‘in (2008) ―iĢ meleklerinin değer katan rolleri‖ sınıflamasının temel alındığı bu 

ÑalıĢmada, ilk olarak ―iĢ melekleri‖ konulu ÑalıĢmalara ulaĢmak iÑin ―Business Angels‖ 

anahtar kelimesi kullanılarak, ―Google akademik‖ ve ―Kastamonu Êniversitesi veri tabanı‖ 

akademik veri tabanlarında yazın taraması yapılmıĢtır fakat bu Ģekilde çok kısıtlı sayıda 

görgül ÑalıĢmaya ulaĢılmıĢtır. Bu nedenle ikinci olarak, ulaĢılan ÑalıĢmaların referans 

gösterdikleri kaynaklara
20

 baĢvurulmuĢtur. Politis‘in (2008) sınıflamasında temel aldığı ilgili 

bazı kaynaklar da bu ÑalıĢmalara dahil edilmiĢtir. Yazın taraması sırasında ÑalıĢmanın 

önemli bir kısıtı ortaya ÑıkmıĢtır. Yazındaki ÑalıĢmaların Ñoğu finans alanında olduğu iÑin 

―yönetim ve finans alanlarının ayrıĢması‖ konusunda yazın taraması sürecinde sıkıntılar 

yaĢanmıĢtır. Bazı ÑalıĢmalar finans temelli olmalarına rağmen, ulaĢtıkları sonuÑlar itibariyle 

―yönetim‖ alanına katkı sağlayacak bulgulara ulaĢtıkları iÑin, alan dıĢı bu ÑalıĢmalar da ilgili 

bulguları nedeniyle, ÑalıĢma kapsamına dahil edilmiĢlerdir. Ardından (kısıtlı zaman iÑinde) 

ulaĢılabilen görgül ÑalıĢmalar, bulguları aÑısından “iş meleklerinin değer katan rolleri 

kapsamında‖ değerlendirilmiĢ ve bu bulgular, temel noktaları itibariyle kayıt edilmiĢtir. Son 

aĢamada ise kayıtlı bu bulgular, Politis‘in (2008) ileri sürdüğü 4 temel rol sınıflaması 

dahilinde, hangi rollere dahil olabileceklerine yönelik bir ayrıĢtırma (tasnif) ÑalıĢmasına tabi 

tutulmaya ÑalıĢılmıĢtır.    

5. Bulgular ve TartıĢma
21

 

Bu ÑalıĢmada benimsenen amaÑ doğrultusunda incelenen görgül araĢtırmalar, Tablo 1‘de
22

, 

elde ettikleri bulgular aÑısından kısaca özetlenmiĢ ve bu bulgular, tabloda, hangi ―iĢ 

melekleri‖ rol grubuna dahil olabileceklerine dair tasnif edilmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

ÆalıĢmalardaki kronolojik bilgiler (dergi, yıl, yazar vb.) ve araĢtırma bulguları bütüncül bir 

bakıĢ aÑısıyla değerlendirildiğinde, ÑalıĢmaların daha Ñok ―Venture Capital‖ dergisinde 

yayınlanmıĢ oldukları, ―iĢ melekleri‖ konusuna olan ilginin 1990‘lı yıllardan sonra baĢladığı, 

iĢ meleklerinin en çok ―kaynak sağlama rolü‖, en az ise ―denetim ve gözetim rolü‖ aÑısından 

giriĢimcilere destek sağladıkları, ―danıĢmanlık rolü‖ ve ―stratejik rolün‖ sırasıyla bu 

sıralamada 2. ve 3. sırada yer aldığı söylenebilir. ―Kaynak sağlama rolü‖nün ise daha çok ―iĢ 

meleklerinin, sahip oldukları sosyal ağları ile giriĢimci örgütün yeni iĢ bağlantıları elde 

etmesini‖ ve ―endüstri bilgisine eriĢimi‖ sağlama Ģeklinde gerÑekleĢtiği dikkat Ñekmektedir. 

                                                           
20

 Bu makalelerin bir kısmında, makale baĢlıklarında ―business angels‖ anahtar kelimesi geÑmemektedir. 
21

 Sınırlı sayfa sayısı kısıtı ve bulgular kısmını iÑeren tablonun Ñok uzun olması nedeniyle tablonun tartıĢılması ve değerlendirilmesi kısmı, Ñok 

kısa tutulmak zorunda kalınmakla birlikte, yer kısıtı nedeniyle tablonun öncesine alınmak zorunda kalınmıĢtır. 
22

 Tablonun ilk halinde, incelenen ÑalıĢmaların baĢlıkları (isimleri) bulunmaktadır fakat sayfadaki yer kısıtı nedeniyle ―ÑalıĢma baĢlığı‖ adlı bölme 

ÑıkarılmıĢtır. Bu ÑalıĢmaların baĢlıklarına (isimlerine) ulaĢmak iÑin ―KaynakÑa‖ kısmına bakınız. 
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ĠĢ melekleri tarafından sıklıkla kullanılan ―danıĢmanlık rolünün‖ ise daha çok ―iĢ 

meleklerinin, giriĢimcilerle bilgi/donanım ve tecrübelerini paylaĢarak, onlara işle ilgili 

tavsiyelerde bulunmaları‖ faaliyeti Ģeklinde gerÑekleĢtiği fakat kavramsal yazında belirtilen 

iĢ meleklerinin giriĢimcilere ―manevi destek sağlama ve moral verme‖ gibi kişisel destek 

kapsamlı faaliyetlerin çok nadir gerÑekleĢtiği söylenebilir. ―Stratejik rolün‖, ―stratejik 

yönetim‖ ile ilgili faaliyetleri kapsadığı ve ―denetim ve gözetim rolü‖nün ise vekalet kuramı 

ve kurumsal yönetim konuları kapsamında incelenen ―örgüt paydaĢlarının zarar görmemesi 

ve Ñıkarlarının korunması‖ ile ilgili denetim faaliyetleri Ģeklinde gerÑekleĢtiği dikkat Ñeken 

tespitlerdir 

6. Sonuç ve Öneriler 

GiriĢimcilik, istihdam yaratması ve ekonomik kalkınmayı sağlaması aÑısından dünya 

Ñapında neredeyse tek Ñözüm yolu olarak görülmekte ve giriĢimciliği teĢvik eden bütün 

sistemlerinde desteklenmesi önem taĢımaktadır. GiriĢimciliği teĢvik eden melek yatırım 

sisteminin baĢ aktörü olan iĢ meleklerinin giriĢimcileri sadece finansal sermayeleri ile değil, 

Ñok ÑeĢitli değerler katan ―sosyal ve beĢerî sermayeleri‖ ile de destekledikleri üzerinde daha 

fazla durulmalı ve gelecek ÑalıĢmalarda araĢtırma konusu olmalıdır. 

. 
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Tablo 1. Ġncelenen Görgül ÆalıĢmalar, Bulguları ve Dahil Oldukları ―ĠĢ melekleri‖ Değer Katan Rol Grupları 

Yazarlar Yıl ÇalıĢma 

Türü 

ÇalıĢmanın 

Yayınlandığı Yer 

ÇalıĢmada Elde Edilen Bulgular Dahil Olduğu Rol 

Türü 

R. T. Harrison 

ve C. M. Mason 

1992 ÆalıĢma 

KÍğıdı 

(Working 
Paper) 

Venture Finance 

Research Project, No: 

5 

ĠĢ melekleri, örgütsel faaliyetleri, endüstriyel bilgiyi ve müĢteri talebindeki farklılaĢmaları yakından takip ederek 

ürün geliĢtirmeye katkı sağlamakta (1), iĢe alım faaliyetlerine aktif katılım sağlayarak, örgütün kritik 

pozisyonları iÑin gerekli olan nitelik ve donanıma sahip personelin seÑilmesine yardım etmekte (2), yankı tahtası 
(sounding board) gibi davranarak örgütsel hedeflere ulaĢmak iÑin giriĢimcinin atacağı adımları ve vereceği 

kararları paylaĢıp, tartıĢabilmesi ve doğruluğundan emin olmasını sağlamakta (3) ve örgüt stratejilerinin 

geliĢtirilmesine destek olmaktadırlar (4). 

 

 Kaynak Sağlama Rolü 

(1, 2), Stratejik Rol (3, 
4) 

S. B. Ehrlich, A. 
F. De Noble, 

T. Moore ve R. 

R. Weaver  

1994 Makale Journal of Business 
Venturing 

ĠĢ melekleri, yeni iĢ fikirlerinin örgüte entegre edilmesi ve kritik stratejik  kararların alınmasında giriĢimcinin 
yükünü hafifleterek,  karĢılıklı etkileĢim iÑinde en doğru kararın birlikte verilmesini sağlayan bir yankı tahtası 

(sounding bord) gibi hizmet vermekte (1), örgüt stratejilerinin geliĢtirilmesinde kiĢisel tecrübe ve donanımlarıyla 

yol gösterici olmakta (2), yatırım grupları ve giriĢimcileri bir araya getirerek örgütsel geliĢime katkı sağlayacak 
fonlara eriĢim sağlamakta (3), giriĢimci ile karĢılıklı etkileĢime dayanan bir iletiĢim ağı kurarak diktatör bir 

yönlendirmeden ziyade ortak bir hedef doğrultusunda tavsiyelerde bulunarak örgütsel faaliyetlere destek olmakta 

(4) ve örgüt finansal performansını takip ederek potansiyel yönetim hatalarının önüne geÑilmesine katkı 
sağlamaktadırlar (5). 

Stratejik Rol (1, 2), 
Kaynak Sağlama Rolü 

(3), DanıĢmanlık Rolü 

(4), Denetim ve 
Gözetim Rolü (5) 

J. Freear, J. H. 

Sohl 
 ve W. E. 

Wetzel 

1995 Makale Entrepreneurship and 

Regional 
Development 

ĠĢ melekleri, giriĢimcinin kurduğu örgütün yönetim takımıyla verimli ve dürüst bir iliĢki kurarak örgüt 

faaliyetlerinin iĢleyiĢine katkı sağlamaktadırlar (1). 

DanıĢmanlık Rolü (1) 

C. M. Mason ve 

R. T. Harrison 

1996 Makale Entrepreneurship and 

Regional 
Development 

ĠĢ melekleri, stratejik tavsiye sağlamakta (1), kiĢisel ağlarını giriĢimcilere sunarak, giriĢimcilerin zamanla kendi 

ağ yapılanmalarını oluĢturmasına katkı sağlamakta (2), örgütte ÑalıĢan bireylerin motivasyonlarının artmasına ve 
bakıĢ aÑılarını farklılaĢmasına katkı sağlayarak örgüt performansının geliĢmesine destek olmaktadırlar (3). 

Stratejik Rol (1), 

Kaynak Sağlama Rolü 
(2), DanıĢmanlık Rolü 

(3) 

H. Stevenson ve 

P. Coveney 

1996 Bildiri 

(Conferance 
Paper) 

In National Small 

Firms Policy and 
Research Conference 

ĠĢ melekleri, sahip olunan örgütsel tecrübeye dayanarak örgütün yönetim faaliyetleri ile ilgili stratejik tavsiyeler 

vermekte (1) ve örgüt faaliyetlerine aktif katılım sağlayarak örgütün ihtiyaÑ duyduğu yönlendirmeleri zamanında 
sağlamaktadırlar (2). 

Stratejik Rol (1), 

DanıĢmanlık Rolü (2) 

H. J. Sapienza, 

S. Manigart ve 
W. Vermeir 

1996 Makale Journal of Business 

Venturing 

ĠĢ melekleri, yatırım yaptıkları giriĢimcilerin, portfolio firmalarla yakın iliĢkiler geliĢtirmelerine aracı olmakta ve 

giriĢimcinin ek finansal destek alması iÑin finansal tedarikÑilerle (bu iĢletmelerin yöneticileriyle) yakın iliĢkiler 
(ağ bağlantıları) kurmalarına yardımcı olmaktadırlar (1). Ayrıca iĢ melekleri, giriĢimci örgütün stratejik karar 

alma sürecine aktif olarak dahil olmaktadır (2). 

Kaynak Sağlama Rolü 

(1), Stratejik Rol (2) 

A. Lumme, C. 

Mason 
 ve M. Suomi 

1998 Kitap 

Bölümü 

Informal Venture 

Capital: Investors, 
Investments and 

Policy Issues in 

Finland 

ĠĢ melekleri, örgütün stratejik yönetim becerilerinin geliĢmesine katkı sağlamakta (1), örgütsel faaliyetlerin 

kontrolüne destek olmakta (2), giriĢimcinin kendi iĢ ağını oluĢturmasına katkı sağlamakta (3), örgütün ihtiyaÑ 
duyduğu endüstri bilgisine eriĢimini sağlamakta (4), örgütün faaliyetlerini kolaylaĢtıracak ve geliĢimine katkı 

sağlayacak yeni ve dinamik iĢ fikirlerini giriĢimci ile buluĢturarak örgütsel performansa katkı sağlamaktadırlar 

(5). 

Stratejik Rol (1), 

Denetim ve Gözetim 
Rolü (2), Kaynak 

Sağlama Rolü (3, 4, 5) 

Y. Tashiro 1999 Makale Venture Capital ĠĢ melekleri, yönetim alanında tavsiyeler vermekte (1), teknolojik geliĢmeleri takip etmekte ve bu geliĢmelerin 

örgüte entegre edilmesini sağlamakta (2) ve insan kaynakları ve finans alanlarında destek vermektedirler (3). 

DanıĢmanlık Rolü (1), 

Kaynak Sağlama Rolü 

(2, 3) 

A. Ardichvili, 
R. N. Cardozo 

K. Tune ve J. 

Reinach  

2002 Makale Journal of 
Enterprising Culture 

ĠĢ melekleri, örgüt yapısının ve örgüt stratejilerinin geliĢtirilmesine katkı sağlamakta (1), örgütün yönetim 
takımının ve temel kilit personelinin bulunması ve iĢe alınmasına yardım etmekte (yeni tepe yöneticilerin 

alınmasına aracı olmakta) (2), örgütsel geliĢime katkı sağlayacak olan alternatif finansman kaynaklarına 

eriĢilmesinde kolaylık sağlamakta (3) örgüt faaliyetlerine destek olarak, onların geliĢtirilmesini sağlayacak sosyal 
ağlar kurmaya yardım etmekte (4) ve vekalet iliĢkilerinde vekalet probleminden kaynaklanan vekalet riskini 

azaltarak, vekalet maliyetlerinin düĢürülmesine yardımcı olmaktadırlar (5). 

Stratejik Rol (1), 
Kaynak Sağlama Rolü 

(2, 3, 4), Denetim ve 

Gözetim Rolü (5) 
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S. Paul, G. 
Whittam ve 

J. B. Johnston 

2003 Makale Venture Capital ĠĢ melekleri, örgütün yeni ve kayda değer yönetim becerilerinin geliĢtirilmesine destek olmakta (1), bu konuda 
önerilerde bulunmakta (2), profesyonel kariyerleri süresince kazandıkları iĢ ağlarını giriĢimcilere sunarak kaynak 

akıĢına katkı sağlamakta (3) ve örgütün yükseliĢe geÑtiği dönemde ihtiyaÑ duyacağı ek fonların yükseltilmesine 

yardım etmektedirler (4). 

Stratejik Rol (1), 
DanıĢmanlık Rolü (2), 

Kaynak Sağlama Rolü 

(3, 4) 

M. Brettel 2003 Makale Venture Capital ĠĢ melekleri, örgütün stratejik kararlar verirken ihtiyaÑ duyacağı endüstriyel bilgi ve tahminlere ulaĢmasına katkı 
sağlamakta (1), yönetim takımının faaliyetlerine iĢtirak ederek gereken yönlendirme ve tavsiyeler ile örgütün 

yönetim becerilerinin geliĢmesine katkı sağlamaktadırlar (2). 

Kaynak Sağlama Rolü 
(1), DanıĢmanlık Rolü 

(2) 

A. Saetre 2003 Makale Venture Capital ĠĢ melekleri, örgütsel hedeflere ulaĢma yolunda kritik öneme sahip olan iĢ ağlarına eriĢime katkı sağlamakta (1),  
bir iĢin nasıl yapılacağı konusundaki sırlar, püf noktaları ve edinilen tecrübe ile sahip olunan kiĢisel bilgi birikimi 

ve donanımı (know-how)  giriĢimcilere sunmakta (2) ve bireylerin bakıĢ aÑılarını farklılaĢtıran, seÑkin ve kararlı 

adım atmalarını destekleyen, bireylerde farkındalık yaratan ve ulaĢılmak istenen yere onları ulaĢtıran profesyonel 
bir danıĢmalık (koÑluk) hizmeti sağlamaktırlar(3) 

Kaynak Sağlama Rolü 
(1, 2), DanıĢmanlık 

Rolü (3) 

P. Kelly ve M. 

Hay 

2003 Makale  Venture Capital GiriĢimciler, kurdukları örgütte, vekillerin kendilerini suiistimal etmelerini engelleyebilmek ve vekalet 

probleminden kaynaklanabilecek vekalet maliyetlerini minimize edebilmek iÑin, iĢ meleklerinden vekilleri 

denetleme ihtiyacı aÑısından yardım alabilmektedirler (1) 

Denetim ve Gözetim 

Rolü (1) 

F. M. Amatucci 

ve J. E. Sohl 

2004 Makale Venture Capital ĠĢ melekleri, örgüt stratejilerinin oluĢturulması, uygulanması (1) ve kontrol (2) edilmesinde kiĢisel bilgi ve 

becerileri ile katkı sağlamakta (3) , günlük örgüt faaliyetlerinin kontrolüne destek olmakta (4) ve yol gösterici 

olarak hizmet ederek giriĢimcinin baĢarıya giden doğru yolu bulmasına katkı sağlamaktadırlar (5) 

Stratejik Rol (1, 2), 

Denetim ve Gözetim 

Rolü (2, 4), 
DanıĢmanlık Rolü (3, 5) 

R. Sorheim 2005 Makale Journal of Small 

Business and 

 Enterprise 
Development 

ĠĢ melekleri, örgütün büyüme aĢamasında ihtiyaÑ duyacağı daha fazla finansman kaynağına ulaĢılmasında önemli 

bir kolaylaĢtırıcı olarak katkı sağlamaktadırlar (1). 

Kaynak Sağlama Rolü 

(1) 

J. J. Madill, 

G.H. Haines 

 ve A. L. Riding 

2005 Makale Venture Capital ĠĢ melekleri, örgüt faaliyetlerine aktif katılım sağlayarak verimlilik ve etkililiğin önüne geÑebilecek olası hatalara 

engel olmakta (1), kiĢisel donanım ve bilgi birikimlerinden beslenen pratik zekaları ile yönetim, pazarlama ve 

finans gibi alanlarda örgütün stratejik adımlar atmasına destek olmakta (2), yatırım yaptıkları örgütlere, onların 

yatırımın sonraki aĢamalarına hazır olmalarını yardımcı olarak destek sağlamakta (3), sahip oldukları bağlantılar 

aracılığıyla, örgütün yeni ağlar oluĢturmasına destek olmakta (4) ve örgüt ÑalıĢanlarına tavsiyeler vermektedirler 
(5). 

Denetim ve Gözetim 

Rolü (1), 

Stratejik Rol (2, 3), 

Kaynak Sağlama Rolü 

(4), DanıĢmanlık Rolü 
(5) 

Y. Hochberg, A. 

Ljungqvist ve 

Y. Lu 

2007 Makale The Journal of 

Finance 

ĠĢ meleklerinin sahip olduğu iliĢki veya bağlar (güÑlü veya zayıf), yapılan giriĢim faaliyetinin performansını 

arttırmaktadır (1) 

Kaynak Sağlama Rolü 

(1) 

S. A. Macht ve 

J. Robinson 

2009  Makale International Journal 

of Entrepreneurial 

Behavior & Research 

ĠĢ melekleri finansal, beĢerî ve sosyal sermaye kaynakları sunarak, giriĢimcilerin; finansman (1), hızlı ve verimli 

iĢ ağları (2), tecrübe (3) ve yönetim becerileri gibi yetersiz kaldığı boĢlukları doldurmasına katkı sağlamakta (4) 

ve teknolojiyi yakından takip ederek, örgütün yenilik fırsatlarını yakalayabilmesi iÑin bir uyarıcı gibi hizmet 
ederek örgütün stratejik atılımlar yapmasına katkı sağlamaktadırlar (5). 

Kaynak Sağlama Rolü 

(1, 2), DanıĢmanlık 

Rolü (3, 4), Stratejik 
Rol (5) 

S. A. Macht  2011 Makale Strategic Change ĠĢ melekleri, finansal sermaye yatırımı süreci ve sonrasında, sahip oldukları "iĢletme yönetimi" ve "giriĢimcilik" 

ile ilgili tecrübe ve bilgilerini giriĢimcilere aktararak (1), danıĢmanlık hizmeti sunarak (2) ve giriĢimcilerle yakın 
bir iliĢki kurarak (3) örgütlere değer katmaktadırlar. Ayrıca yatırım yaptığı giriĢimin faaliyet alanı ile ilgili 

gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan iĢ melekleri dahi, sahip oldukları geniĢ Ñevreleri ve sosyal ağları 

sayesinde örgütün iÑ ve dıĢ Ñevresindeki yeni faaliyetlerin oluĢturulmasında (4) ve yönetilmesinde (5) değerli 
katkılar sunmaktadırlar. 

Stratejik Rol (1, 5), 

DanıĢmanlık Rolü (2, 
3), 

Kaynak Sağlama Rolü 

(4) 

C. Bonnet ve P. 

Wirtz 

2012 Makale Venture Capital ĠĢ melekleri, önemli giriĢimcilik tecrübeleriyle giriĢimin ilk aĢamalarından baĢlayarak, profesyonel finansal 

yatırımcılar ile uygun bir iletiĢim kurarak giriĢimci örgüt ile yeni yatırımcılar arasında aracılık etmektedirler (1). 

ĠĢ melekleri, giriĢimcilik sürecinin yönetimine (2) ve stratejik yönlendirme (büyüme, uluslararasılaĢma vb.) 
faaliyetlerine destek vermektedirler (3). Ek olarak iĢ melekleri önemli danıĢmanlık faaliyetlerini yürütmekte ve 

"sahip oldukları tecrübe ve bilgi tabanı" ile giriĢimcinin iÑindeki henüz ortaya ÑıkmamıĢ değerlerin dıĢa 

aktarılmasına (4) yardımcı olmaktadırlar. 

Kaynak Sağlama Rolü 

(1), Stratejik Rol (2, 3), 

DanıĢmanlık Rolü (4) 
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J. H. Iruarrizaga 
ve M. S. Santos  

2013 Makale Investigaciones 
Regionales 

ĠĢ melekleri, profesyonel kariyerleri boyunca edindikleri "giriĢimcilik ve yönetim alanındaki" yüksek düzey bilgi 
birikim ve tecrübeleriyle (1) ve sosyal sermaye temelli iĢ bağlantılarıyla (2) yatırım yaptıları örgüte değer 

katmaktadırlar. ĠĢ melekleri iĢ hayatıyla ilgili önemli ipuÑlarını kapsayan bilgilerini ve finansal kültürü iÑeren 

―akıllı sermayelerini‖ giriĢime yatırmaktadırlar (3). Ek olarak iĢ melekleri verdikleri tavsiyelerle (4) 
giriĢimcilerin daha profesyonel yatırım kararları almalarına (5) katkı sağlamaktadırlar. 

Kaynak Sağlama Rolü 
(2), DanıĢmanlık Rolü 

(1, 4), Stratejik Rol (3, 

5), 

J. C. Werth ve 

P. Boeert 

2013 Makale International Journal 

of Entrepreneurial 

Venturing 

ĠĢ melekleri, sahip oldukları kiĢisel ağlar sayesinde, giriĢimcilere yeni iĢ ağları temin edebilmekte (1) ve sahip 

oldukları doğrudan (direkt) bağlantılar (bağ/iliĢki) aracılığıyla, giriĢim faaliyetine destek olacak yeni bilgilere ve 

kaynaklara ulaĢımı sağlamaktadırlar (2)  

Kaynak Sağlama Rolü 

(1, 2) 

Y. Li, S. Jiang, 

D. Long, H. 

Tang ve J. Wu 

2014 Makale Venture Capital Diğer ülkelerdeki iĢ melekleri ile kıyaslandığında yatırım sonrası finansal olmayan değer katma konusunda 

oldukÑa isteksiz olduğu görülen Æinli iĢ meleklerinin % 45'inin finansman sağlama dıĢında herhangi bir katılımı 

bulunmamakta, % 56'sı yatırım yaptığı örgütün yönetiminde yılda üÑ aydan daha kısa sürede yer almakta (1), % 
43'ü yönetim kurulu üyesi olarak katılım sağlamakta (2), % 48'i sahip oldukları kiĢisel iliĢkiler yoluyla 

örgütlerin, sosyal ağ kurmalarına yardımcı olmakta (3) ve % 38'i insan kaynakları ve mali iĢlerle ilgili konularda 

danıĢman (4) olarak görev yapmaktadırlar. 

Stratejik Rol (1,2), 

Denetim ve Gözetim 

Rolü (1, 2), Kaynak 
Sağlama Rolü (3), 

DanıĢmanlık Rolü (4)  

S. A. Macht ve 
J. Weatherston 

2014 Makale Strategic Change ĠĢ melekleri; sahip oldukları sosyal ağlara eriĢim sağlamak (1), örgüt faaliyetlerine aktif katılım sağlayarak bir 
danıĢman gibi yol gösterici olmak (2), fikirlerin paylaĢılarak doğruluğunun tartıĢıldığı bir platform 

oluĢturulmasına hizmet ederek stratejik kararlar vermeye yardımcı olmak (3) gibi değerleri yatırım yaptıkları 

örgüte katmaktadırlar. 

Kaynak Sağlama Rolü 
(1), DanıĢmanlık Rolü 

(2) 

Stratejik Rol (3) 

 C. Mason ve T. 

Botelho 

2014 AraĢtırma 

KÍğıdı 

(Research 
Paper) 

University 

of Glasgow: Adam 

Smith Business 
School 

ĠĢ melekleri, parayı "akıllı paraya" dönüĢtüren profesyonel giriĢimcilik ve "iĢ adamlığı" tecrübeleri ile statejik 

faaliyet ve kararlara aktif katılım sağlayarak (1), giriĢimcilere yatırım tavsiyeleri (2), endüstriyel pazar tahminleri 

(3), endüstri bilgisi (4) ve iĢ bağlantıları (5) sunarak faydalı yönlendirmelerde (6) bulunmaktadırlar. 

Stratejik Rol (1), 

Kaynak Sağlama Rolü 

(3,4,5), 
DanıĢmanlık Rolü (6) 

C. Deffains-

Crapsky ve P. 

G. Klein 

2016   Kitap 

Bölümü 

 Contemporary 

Entrepreneurship 

ĠĢ melekleri, güÑlü büyüme potansiyeline sahip olan giriĢimlere finansal sermaye yatırımının yanı sıra "örgüt 

yönetimi" konusundaki tecrübelerini (1) ve iĢ bağlantı ağlarını sunmakta (2), finansal yatırım sonrasında 

genellikle bir danıĢman (3) ve bazen yönetim kuralı üyesi (4) gibi görev yaparak örgüte aktif katılım sağlamakta, 
giriĢimcilerin bir yandan finansal sermayelerini artırırken diğer yandan da profesyonel uzmanlık düzeylerinin 

artmasına (5) destek olmaktadırlar. 

Stratejik Rol (1, 4, 5), 

Kaynak Sağlama Rolü 

(2), DanıĢmanlık Rolü 
(1, 3), Denetim ve 

Gözetim Rolü (4)   
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Özet 

KüreselleĢen dünyada ve yoğun rekabet ortamında örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve yöneticilerin 

örgüt kaynaklarını verimli kullanmaları beklenmektedir. Érgütün geleceğine yönelik etkin ve uygulanabilir 

planların oluĢturulması ve uygulanması iÑin yöneticilerin zamanı etkin yönetmeleri, zamanı etkin kullanmanın 

önündeki engellerden olan zaman tuzaklarına yakalanmamaları ve zaman planlama tekniklerini etkili olarak 

kullanabilmeleri gerekmektedir (ġahin, 2015). Perakende sektörünün; doğru iĢi, doğru zamanda ve en kısa sürede 

sunarak yapması en baĢta gelen sorumluluklarından biridir.  Ayrıca perakende sektörünün temel amacının nihai 

tüketiciye zamanında satıĢ yapmak olmasından dolayı, ÑalıĢmada bu sektör tercih edilmiĢtir (Uğuz, 2015). Bu 

nedenle zaman yönetimi konusu ile iliĢkilendirilerek hem bu sektörün önemi vurgulanmak istenilmiĢ, hem de iki 

konu arasındaki korelasyonun güÑlülüğü ortaya koyulmuĢtur.  
 

Anahtar Kelimeler: Zaman yönetimi, perakende sektörü, yöneticiler  

1. ZAMAN YÖNETĠMĠ 

Zaman insan hayatı iÑin en önemli kavramlardan biridir. Tüm insanların günde yirmi dört saat 

zamanı vardır. Herkes eĢit zamanda eĢit sürelerde yaĢarken kimisi zamanının yetmediğinden ĢikayetÑi 

olabilmektedir. Burada zaman yönetimini bilmek ve zamanı etkin kullanmak önem arz etmektedir. 

Türk Dil Kurumu‘na göre zaman; bir iĢin, bir oluĢun iÑinde geÑtiği, geÑeceği veya geÑmekte olduğu 

süre, vakittir (TDK,2018). Zaman, zaman yönetimi kiĢisel aÑıdan bireyin özel ve iĢ hayatında 

hedeflerine etkili ve verimli bir Ģekilde ulaĢabilmesi iÑin planlama, organize etme ve kontrol etme gibi 

fonksiyonlarını uygulama sürecidir (Uysal vd,2017). Zamanı iyi yönetmek kiĢilerin, kariyerlerini daha 

iyi planlamasına ve böylelikle geleceğe hazırlanma, daha fazla okuma ve öğrenme, yeni geliĢmeleri ve 

teknolojiyi takip etme, ailesine ve sosyal Ñevresine daha fazla zaman ayırma, dinlenme, eğlenme, 

düĢünme, yeni fikirler yaratma, yeni projelerde yer almak gibi fırsatlar ortaya Ñıkartmaktadır (BaĢak 

vd,2008). 

Zaman yönetiminde, gereksiz yere zaman tüketen yararsız alıĢkanlıklarınızdan kurtulmak, 

yapacağınız iĢi güÑ yollardan yapmadan, basit yöntemlerle iĢi kolaylaĢtırmak ve hızlandırmak ayrıca 

iki ya da üÑ iĢi bir arada yapmayı öğrenmek baĢarılı yöntemlerdendir (Joseph,1994:9). 

Yoğun iĢ temposunda ÑalıĢan insanların zamanını etkin kullanması daha zor olmaktadır. Esasen 

zaman yönetimi, yöneticilerin zamanlarıyla ilgidir. Yöneticilerin zamanlarını doğru kullanması hem 

ÑalıĢtığı iĢletmeyi hem de ÑalıĢanlarını etkilemektedir. Yöneticilerin zamanlarını iyi yönetememeleri, 

sorumlu oldukları iĢleri, iĢletme ve iĢletme ÑalıĢanlarını etkilediğinden yöneticilerin zaman konusunda 

daha özenli davranmaları gerekmektedir. Yöneticiler kritik iĢler, ajanda iĢler, planlanması gereken 

iĢler, günlük iĢler ve özel iĢler olmak üzere beĢ grupta toplanabilecek iĢ yükleri vardır. Bu iĢ yükünün 

altında karĢılaĢtıkları zaman tuzakları da mevcuttur. Yöneticilerin karĢılaĢabilecekleri zaman 

tuzakları, plansızlık, öncelikleri belirleyememe ve sıralayamamak, ertelemek, kendini gereğinden 

fazla iĢe adamak, acelecilik, kırtasiyecilik ve verimsiz okuma, rutin ve gereksiz iĢler, aÑık kapı 

politikası, ziyaretÑilere hayır diyememek, gereksiz telefonlar, gündemsiz ve verimsiz toplantılar, 

kararsızlık, yetki verememek, dağınık büro ve masa düzeni gibi sırayalayabiliriz (Erdem ve 

Kaya,1998): 

Yukarıda maddeler halinde sıralanan zaman tuzaklarına yöneticilerin düĢmemesi iÑin Ģu hususlara 

dikkat etmeleri gerekmektedir. Yönetici öncelikle kendisini yönetmelidir. ĠĢ gününe baĢlamadan önce 

günlük planını yapmalı, bir ajandaya iĢlerini önem sırasına göre yazmalıdır. Eğer bir asistanı varsa 

bazı iĢlerini asistanına devretmelidir. Yöneticiler bugünün iĢini yarına bırakmak davranıĢının 

alıĢkanlık haline gelmemesi iÑin gayret göstermelidirler (Adair ve Adair, 1999). Yönetici eğer 
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zamanını etkin kullanamıyorsa ve zaman tuzaklarına takılıyorsa bu durumdan kurtulmak iÑin mutlaka 

hangi zaman tuzaklarına düĢtüğünü belirlemelidir. Zamanına en Ñok olan engelin ne olduğunu anlayıp 

o engele harcadığı zamanı azaltmaya ÑalıĢmalıdır. Günlük, haftalık veya aylık yapılacaklar listesi 

yapmakta zaman tuzaklarından uzaklaĢılmasını sağlayacaktır. Zaman yönetiminin temeli planlamadır. 

O nedenle de yöneticiler planlı ÑalıĢmalıdır. Zaman baskısı altında yöneticiler daha Ñabuk ve daha 

hızlı iĢlerini yapmak istemektedirler. Yeterince hızlı ÑalıĢırlarsa iĢlerini yapabileceklerini düĢünürler. 

Fakat bu durum Ñoğu zaman gerÑekleĢmemektedir. Bu durum yöneticilerin hata yapma riskini 

arttırmaktadır. Bu nedenle de önemli olan hızlı ÑalıĢarak zamanı etkin kullanmak değil doğru 

zamanlama ile iĢi doğru yapmaktır. (Eroğlu, Bayrak, 1994; Erdem, Kaya,1998). SonuÑ itibariyle 

zaman yönetiminin faydalarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz (Fry,2000): 

 Énemli iĢlerin ilk sıraya koyulmasına yardımcı olur. 

 Zaman tuzaklarından uzak durmamayı sağlar. 

 Fırsatların önceden görülmesine yardımcı olur. 

 Ézgürlük sağlar. 

 Zaman uyuĢmazlıklardan kurtarır. 

 Zamanı iyi kullanmak nerede olduğunuzu ve nasıl ÑalıĢtığınızı anlamanızı 

sağlamaktadır. 

 Planlı ÑalıĢmayı beraberinde getirir.  

 

7.1. Perakende Sektöründe Yöneticilerin Zaman Yönetimi 

Perakende sektöründeki yöneticiler iÑin zaman kavramı oldukÑa önemlidir. Fakat sadece perakende 

sektöründeki yöneticiler iÑin değil, tüm yönetim iÑin zaman kavramı oldukÑa önemlidir. Æünkü 

yönetim ve zaman kavramları birlikte olduklarında verimlilik elde edilmektedir (Ulusoy, 1995). 

Yöneticiler daha Ñok zamanlarını planlamada harcamaktadırlar. Perakende sektöründeki yönetici; en 

fazla zamanını personel, müĢteri ve satıĢ yönetimlerinde harcamaktadır. Nitekim mağaza yöneticileri 

zaman planlamada ne kadar baĢarılı ise günü ve haftası da o kadar verimli demektir (Eren, 1991). Bu 

sektördeki yöneticilerin en büyük sorunları da zamanın yetersizliği ve zamanın etkin 

yönetilmemesinden kaynaklanmaktadır. Yöneticiler, daha Ñok insan ihtiyaÑlarına duyarlı ve insan 

merkezli ÑalıĢmalara sahiptir. Bu nedenle, verimlilikleri arttırmada, kaliteli hizmet vermede ve 

bunların yönetilmesinde önemli görevleri bulunmaktadır (Yüksel, 2016). 

Tüketiciler, genelde küÑük perakende sektörlerini tercih etmektedir ve AVM‘ den beklediği hizmetin 

aynısını beklemektedir.  Bu nedenle yöneticinin zamanın Ñoğunluğu müĢteriden gelen Ģikayetleri 

dinlemekte ve Ñözüme kavuĢturmada geÑmektedir. Diğer bir sorun, yöneticiler genellikle mağaza 

iĢlerindeki yoğunluktan dolayı, fatura ve evrak iĢlerine vakit ayıramamaktadır. En Ñok karĢılaĢılan 

sorunlardan biri de, perakende sektöründe ÑalıĢan elemanların iĢ sadakatinin oldukÑa düĢük olması ve 

kısa sürede iĢten ayrılmalarıdır. Æok fazla eleman değiĢikliği yaĢanan bir sektör olmasından kaynaklı, 

ÑalıĢanların iĢe uyumu süresinde yöneticilerin iĢ yoğunluğunun arttığı da bir gerÑektir.  

8. YÖNTEM 

8.1. Evren ve Örneklem 

AraĢtırma evrenini Konya ilinde ve perakende sektöründe faaliyet gösteren bir ulusal firma 

oluĢturmaktadır. Ġl genelinde bulunan 160 mağazası bulunmaktadır. AraĢtırma örneklemine evrenin 

tamamı alınmak istenmiĢtir fakat araĢtırmanın yapıldığı gün toplantının olduğu yere gelmeyen, 

ÑalıĢmaya katılmayı kabul etmeyen yöneticiler nedeniyle tamamına anket soruları yöneltilememiĢtir. 

ÆalıĢmaya katılmayı kabul eden 100 mağaza yöneticisine ÑalıĢma uygulanmıĢtır. Değerlendirmeye 

sadece 1 anket formu yöneticinin zamanında geri dönüĢ yapmamasından ötürü alınamamıĢ ve 99 

anket formu analize tabi tutulmuĢtur.  

8.2. Veri Toplama Araçları 
Verilerin toplanmasında Yüksel (2016) ‗in ÑalıĢmasından alınan zaman yönetimi ölÑeği 

kullanılmıĢtır. Éncelikle anketin ilk bölümünde demografik bilgilere yönelik sorular yer almaktadır. 

Anketin ikinci bölümünde ise zaman planları, zaman tutumları ve zaman harcattırıcılar baĢlıklarından 

oluĢan toplam 27 soruluk ölÑek ile yöneticilerin zaman yönetimine bakıĢı değerlendirilmiĢtir.  

8.3. Verilerin Değerlendirilmesi 
Verilerin analizinde bir istatistik programı kullanılarak ölÑek ve boyutlarının güvenilirlik analizi 

testleri, Kolmogorov-Smirnov testi, frekans analizi, tek yönlü anova ve kruskal wallis h testleri 

yapılmıĢtır.  
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8.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 
AraĢtırmanın sınırlılıkları Konya ilinde faaliyet gösteren tek bir perakende iĢletmesi mağaza 

yöneticileri kapsamında yapılması ve yöneticilerin sorulara vereceği yanıtların iÑtenlikle verildiği 

varsayımıdır.  

9. BULGULAR 

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda ölÑeğin boyutlarının güvenilirlik katsayıları; zaman 

planları (Chornbach‘s Alfa). 849, zaman tutumları (Chornbach‘s Alfa) .545 ve zaman harcattırıcılar 

Chornbach‘s Alfa) .483 olarak ölÑümlenmiĢtir ve güvenilir bulunmuĢtur. Katılımcıların büyük 

Ñoğunluğu (% 92,9) erkek ve bekar (% 56,6) olup önemli bir kısmı ön lisans ve lisans (% 30,6 ) 

eğitimine sahiptir.  Katılımcılar ÑalıĢma süreleri bakımından incelendiğinde ise bulunduğu kuruluĢta 

ÑalıĢma süresi bakımından en büyük Ñoğunluk (% 54, 5) altı-on yıl arası ÑalıĢanlarda görülmektedir.  

  

TürkÑeleĢtirilen Zaman Yönetimi ÉlÑeği‘ndeki madde sayısı 27 olup ölÑek toplam puanı 5-

135 arasında değiĢmektedir. TürkÑeleĢtirilmiĢ ölÑek; üÑ boyuttan oluĢmuĢ olup; Alay ve KoÑak‘ın  

ÑalıĢmasında toplam skor 47 ila 123 (ortalaması 86,68, standart sapması 13,21) arasında 

değiĢmektedir (Yüksel,2016). Bu ÑalıĢmamızda ise ortalama 87,63, standart sapma ise 13,7‘dir. Bu 

durumda Türkiye ortalamasından daha düĢük olan ÑalıĢmanın  bu oranlara göre oldukÑa tutarlı 

olduğunu söyleyebiliriz.  

ÉlÑek ve alt boyutlarının normal dağılıma uyup uymadığının belirlenmesi iÑin Kolmogorov-Smirnov 

testi uygulanmıĢtır ve Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. Kolmogorov-Smirnov Testi 

 
 

 

N 

Zaman 

Planlama 

Zaman 

Tutumları 

Zaman 

Harcattırıcılar 

Skor 

                          

99 

                            

99 

                         

99 

                           

99 

Normal 

Parameters 

(a, b) 

Most 

Extreme 

Differences 

 

Kolmogorov- 

Smirnov Z 

Asymp. Sig 

(2-tailed) 

Mean 54,3939 22,1313 11,1111 87,6364 

Std. 

Deviation 
8,70236 3,67186 2,93080 8,70662 

Absolute ,144 ,099 ,143 ,120 

Positive ,144 ,065 ,143 ,120 

Negative -,086 -,099 -,090 -,069 

 1,432 ,981 1,419 1,191 

 

,033 ,291 ,036 ,117 

a.) Test distribution is normal 

b.) Calculated from data 

Tablo 1‘e göre zaman tutumları ve skorlar normal dağılmıĢ (parametrik), zaman planları ve 

zaman harcattırıcılar is non-parametriktir.   
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Tablo 2. Sıra Değerleri 

 

 

 

 

N Mean Rank H/F Sig.
Medeni 

durum
N Mean Rank H/F Sig.

zp Kadın 7 48,57 0,233 0,63 zp Evli 43 46,51 2,946 0,089

 Erkek 92 50,11    Bekar 56 52,68   

 Toplam 99     Toplam 99    

zt Kadın 7 74,43 5,833 0,018 zt Evli 43 52,47 0,265 0,608

 Erkek 92 48,14    Bekar 56 48,11   

 Toplam 99     Toplam 99    

zh Kadın 7 47,93 0,011 0,918 zh Evli 43 55,88 1,977 0,163

 Erkek 92 50,16    Bekar 56 45,48   

 Toplam 99     Toplam 99    

skor Kadın 7 59,57 0,224 0,637 skor Evli 43 48,37 1,02 0,315

 Erkek 92 49,27    Bekar 56 51,25   

 Toplam 99   Toplam 99    

Cinsiyet

 YaĢ N Mean Rank  
Éğrenim 

durumu
N Mean Rank

zp 20 ve altı 10 43,05 0,981 0,422 zp Ġlköğretim 44 48,84 0,425 0,79

 21-30 41 48,22    Ortaöğretim 30 49,27   

 31-40 21 45,74     Én lisans 17 48,91   

 41-50 12 55,83  Lisans 6 51,58

 50 ve üzeri 12 51,5   
Yüksek 

lisans
1 83   

 Toplam 96    Toplam 98    

zt 20 ve altı 10 47,65 0,423 0,791 zt Ġlköğretim 44 52,55 0,677 0,609

 21-30 41 48,04   Ortaöğretim 30 44,68   

 31-40 21 53,6   Én lisans 17 52,65   

 41-50 12 51,42  Lisans 6 43,25

 50 ve üzeri 12 38,96    
Yüksek 

lisans
1 44

 Toplam 96     Toplam 98  

zh 20 ve altı 10 53,95 0,852 0,496 zh Ġlköğretim 44 48,03 0,538 0,708

 21-30 41 43,89   Ortaöğretim 30 55,43

 31-40 21 52,74   Én lisans 17 43,94

 41-50 12 41,42  Lisans 6 48,25

 50 ve üzeri 12 59,38   
Yüksek 

lisans
1 38

 Toplam 96    Toplam 98  

skor 20 ve altı 10 46,35 0,795 0,531 skor Ġlköğretim 44 50,56 0,474 0,755

 21-30 41 46,89  Ortaöğretim 30 47,28

 31-40 21 48,45  Én lisans 17 50,71

 41-50 12 58,08  Lisans 6 44,67

 50 ve üzeri 12 46,29  
Yüksek 

lisans
1 78

 Toplam 96     Toplam 98  
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Zp: Zaman planlaması Zt: Zaman tutumları Zh: Zaman harcattırıcılar 

10. SONUÇ VE TARTIġMA 

Konya Ġli perakende sektöründe bir ulusal firmanın 160 mağazasının araĢtırma döneminde 

ulaĢılabilen 100 mağaza yöneticisine zaman yönetimine iliĢkin faktörlerin belirlenmesi amacıyla 

yöneltilen anket sorularından değerlendirmeye alınan 99 anket verisinden elde edilen sonuÑlar tablolar 

halinde özetlenmiĢtir. Bu doğrultuda demografik değiĢkenlerin yöneticilerin zaman yönetimini 

etkilemediği, sadece zaman harcattırıcı faktörler (normal bir iĢ gününde mağazadaki iĢlerden Ñok özel 

iĢlere zaman ayırmak, sigara iÑmek, iÑ veya dıĢ denetimlerden önce veya denetim günü ÑalıĢmak gibi) 

aÑısından kadın ve erkek yöneticiler arasında anlamlı bir fark oluĢmuĢtur. Bunun dıĢında hiÑbir 

değiĢken iÑin anlamlı bir fark oluĢmamıĢtır.  

Yöneticilerin Ñoğunluğu zaman yönetimi ile ilgili seminer, eğitim ve kurslara katılmıĢ olup, 

zaman yönetimi konusunda kitap, dergi ve makale gibi yayınlar okumuĢlardır. Mağazada zaman 

yönetimi konusunda seminer ve konferans gibi etkinliklerin yeterli olduğu konusunda yöneticiler 

arasında yarı yarıya fikir birliği olduğu görülmüĢtür. Yöneticilerin zamanı etkin değerlendirme 

konusunda fikirler geliĢtirebildikleri görülmüĢtür. BoĢ zamanlarını nasıl değerlendirdikleri konusunda 

yöneticilerin Ñoğunun hobileri ile ilgilendiği ve birÑoğunun da uyku ile vakit geÑirdikleri bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. Bundan sonra en Ñok yanıt alan aktiviteler sırası ile spor yapmak, internette gezinmek, 

gezmek ve iĢle ilgili ÑalıĢmalar yapmak olmuĢtur. Yöneticilerin %60‘ının bu yılda ve gelecek 3-5 yıl 

iÑinde yapacaklarının bir listesi ve planı olduğu görülmüĢtür. Æoğunun iĢlerinde aceleci, ayrıntılarla 

uğraĢan ve birÑok iĢi erteleyen yapıda oldukları ve mükemmeliyetÑilikten uzak durdukları ve 

görevlerini yerine getirirken zamanı yeterli buldukları sonucuna ulaĢmıĢlardır.   

Elde ettiğimiz bulgulara göre zaman yönetiminin cinsiyet, medeni durum, yaĢ, öğrenim durumu 

ve hizmet süresi ile anlamlı bir iliĢkisi yoktur. KiĢinin kendi bireysel özelliklerinin önemi ortaya 

Ñıkmaktadır. 

Bu doğrultuda yöneticilere verilecek zaman yönetimi seminerleri ve eğitimlerinin daha etkin hale 

getirilerek, görev dağılımlarının planlarının düzenli olarak yapılması önerilmektedir.   
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11.1.2. Tezler 

 
Hizmet 

süresi
N Mean Rank

zp 0-5 yıl 6 42,58 0,985 0,42

 6-10 yıl 54 48,53   

 11-15 yıl 22 50,16   

 16-20 yıl 10 63,8

 
20 yıl ve 

üzeri
6 38,92   

 Toplam 98    

zt 0-5 yıl 6 71,42 0,883 0,477

 6-10 yıl 54 49,23   

 11-15 yıl 22 45,02   

 16-20 yıl 10 47,1

 
20 yıl ve 

üzeri
6 50,42

 Toplam 98  

zh 0-5 yıl 6 49,75 1,034 0,394

 6-10 yıl 54 45,87

 11-15 yıl 22 52,91

 16-20 yıl 10 45,9

 
20 yıl ve 

üzeri
6 75,42

 Toplam 98  

skor 0-5 yıl 6 53,08 0,64 0,635

 6-10 yıl 54 46,24

 11-15 yıl 22 51,02

 16-20 yıl 10 58,15

 
20 yıl ve 

üzeri
6 55,25

 Toplam 98  
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ABSTRACT 

Industrial revolutions have always transformed the societies they have influenced, and have 

had important consequences for individuals and businesses. Organizational change and 

development, which started with the first industrial revolution, were exposed to industrial 

developments and revolutionaries as diverse as everyday. The concept of "Industry 4.0", 

which has been introduced and talked about in recent years, is not yet known as to what kind 

of changes will bring about in terms of individuals and organizations in the 21st century. 

Although the concept is not very common today, it has a great potential to improve the 

individual and organizational experience. Contributing to individual development is largely 

within its organizational sense; production process models, manufacturing and supply 

chains, employees, relationships with customers, and so on. Basically, it is possible to think 

of Industry 4.0 as a combination of innovations brought about by the technological 

advancement that has been experienced today, information and communication technologies, 

cyber systems, network communications, cloud technology system, simulation, modeling 

and human-computer interaction, and so on. In this study, the possible effects of the concept 

of Entrepreneurship 4.0 on the concept of entrepreneurship, the results and the relation with 
entrepreneurship will be tried to be investigated. 

Keywords: Entrepreneurship, industry, industrial revolution, industry 4.0, entrepreneurship 
4.0. 

ENDÜSTRĠ 4.0’ın GĠRĠġĠMCĠLĠĞE ETKĠLERĠ  

ÖZET 

Endüstriyel devrimler her zaman etkiledikleri toplumları dönüĢüme uğratmıĢ, bireyler ve iĢletmeler 

üzerinde önemli sonuÑlar meydana getirmiĢtir. Ġlk endüstriyel devrim olan sanayi devrimi ile baĢlayan 

örgütsel değiĢim ve geliĢim günümüze kadar farklı endüstriyel geliĢimlere ve devrimlere maruz 

kalmıĢtır. Son yıllarda ortaya atılan ve konuĢulmaya baĢlanan ―Endüstri 4.0‖ kavramı iÑerisinde 

bulunduğumuz 21. yüzyılda bireyler ve örgütler aÑısından neler getirecek, ne gibi değiĢimlere neden 

olacak henüz bilinmemektedir. Kavram günümüz itibariyle pek yaygın olmasa da bireysel ve örgütsel 

yaĢantının geliĢtirilebilmesi adına Ñok büyük bir potansiyele sahiptir. Bireysel geliĢmeye yaptığı 

katkıdan ziyade bünyesinde, örgütsel anlamda iĢletmeleri; üretim süreci modelleri, üretim ve tedarik 

zincirleri, ÑalıĢanlar, müĢteriler ile olan iliĢkiler gibi hemen her alanda etkileyecek değiĢimlere gebe 

bir konsept barındırmaktadır. Temel olarak Endüstri 4.0, günümüzde yaĢanan teknolojik ilerlemenin 

getirdiği yeniliklerin bir birleĢimi olarak düĢünmek mümkündür Ñünkü kavram; bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri, siber sistemler, ağ iletiĢimleri, bulut teknoloji sistemi, simülasyon, modelleme ve insan-

bilgisayar etkileĢimi ve bu Ģekilde bir Ñok kavramdan etkilenmiĢtir. Érgütsel anlamda iĢletmeleri 

hemen her alanda etkileyecek ve muhtemelen iyileĢtirecek getirilere gebe olan kavramın 

―giriĢimcilik‖ kavramı üzerinde olası etkileri ya da sonuÑları, kavramın giriĢimcilik ile iliĢkisi bu 

ÑalıĢmada araĢtırılmaya ÑalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, endüstri, endüstriyel devrim, endüstri 4.0, giriĢimcilik 4.0. 
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INTRODUCTION 

The concept of industry 4.0 or the fourth industrial revolution is a phenomenon that can 

directly change industrial policies and strategies  (according to the) by structure. The origin 

of this phenomenon is comes from Germany. In Germany, for example, it is aimed at 

transforming the industry and innovation policies that are drafted through a platform created 

by private, public and university representatives. The report, prepared for the development of 

future forecasting and precautionary measures, provides a framework to advise both the 

market and the managers (Vardar, 2016: 13). 

Turkey is a high competitive country which is willing to take part in developed economies. 

In Turkey, industry 4.0 is followed by global developments. It is important to be one of the 

pioneering and practicing countries of Industry 4.0. The elements under our competitive 

power, such as low labor cost and logistical advantage, should be expected to be exposed to 

significant pressure, especially when the competitive power indicators change. For this 

reason, it is aimed to establish and increase the sustainability of our competitiveness 

advantages with the Industry 4.0 approach, but beyond that, to create a Turkish industry that 

has need a high added value and a greater share of the world production value chain. 

Turkey's aim is to be able to reach to the level of developed countries. For this, the industry 

should consider the contributions of 4.0 (TÊSĠAD, 2016: 13). 

Another important point in terms of our country is the initiation of adaptation processes in 

the fastest way by accepting the new industrial transformation as the living, working people 

and organizations in our country. It is necessary to take an active role in this process when 

the scientific foundations and standards of this industrial transformation are determined. 

Today, it is a fact that we have not hosted any company or organization that is pioneering the 

concept of the Industry 4.0 concept in research or development. In industrial and primitive 

societies, use becomes widespread when benefits arise. As economic benefits become 

apparent, their use will become widespread. As the reflections of Industry 4.0 increase, the 

added value of people in the production process will continue to decrease. It would be 

pointless to expect the activities in the economic area to stay away from this. Where the 

benefit is highest, the orientation will be there. For this reason, our country should be in the 

leading societies catching the revolution from the beginning. Thus, our country can take part 

in benefit leaders (Dolanbay, 2017: 47). 

The goal of Industry 4.0 is to exchange information between machines, computers and other 

computer systems through the internet during production, to coordinate themselves optimally 

and optimize production. The first goal for this period is to enable computers to become 

perceptible, and the second goal is to develop intelligent products. In order to realize these 

goals, firstly sufficient knowledge and skill is needed. However, this period, which means 

the reduction of labor demand, not only threatens employees, but also raises the risk that 

those who can not compete with the can get out of the way (ÉtleĢ ve Ézyurt, 2016: 94). 

Industry 4.0 seems to be deeply affecting the employment market as well. While increasing 

productivity and reducing costs, it is expected that many current professions will disappear, 

but new professions will also be born. The increase in population and the advantages of the 

young population may be invalidated by the inclusion of the aging population in the 

economy because the qualified labor force will increase in importance. The use of modern 

devices, smart technologies and information systems and digitalization in connection with 

new business models and processes will require much higher quality training for tomorrow's 

employees. From an economic standpoint, societies and countries; sectors, and economies 

with new technology platforms. For example, technologies such as biotechnology, 

nanotechnology and information communication technology are seen as the most critical 

technology platforms for this industrial transformation. Because these sectors have the 

potential to accelerate the transformation of the industry as quickly as possible, as well as 
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sectors that have the fastest spread and most widespread use in all sectors (Hisarcıklıoğlu, 

2016: 6). 

It is an important element with a high potential for job power to carry out complex 

production systems that emerge in the wake of the fourth industrial revolution. Here again, a 

two-dimensional employment policy emerges: the promotion of high-quality employment 

and the creation of new jobs by preventing the loss of employment, which may arise in 

unskilled labor force, through social policies. According to the new business models defined 

in the field of Industry 4.0, it is necessary to determine the qualified employment capacity 

needed and take measures for unskilled labor force. For the establishment of the required 

professional standards and the management of complex systems during the fourth industrial 

revolution preparatory phase; reorganization of working conditions and continuous training 

for smart factory employees to be adhered to new production conditions (Vardar, 2016: 12-

13). The rapid changes and developments experienced in science and technology in the 

2000s, which are called information society or communication society; it has also increased 

the economic value of entrepreneurship and entrepreneurship as well as its importance in 

society. As a reflection of this, entrepreneurship based on individual and individual ability 

has come to the forefront and the individual's intellectual productivity ability has become 

important (Mungan, 2013: 15). 

It is of utmost importance that entrepreneurs closely follow the changing and transforming 

environment that the new industrial revolution brings or will bring and closely follow each 

step of the process. Large industrial firms in our country will be hesitant to move to Industry 

4.0 when they find markets that can sell mass production, but the situation is different in 

terms of small and medium sized enterprises. SMEs will have difficulty in moving to 

Industry 4.0 or adapting to the environment they are bringing to the industrial transformation 

as they will not be able to find production in large quantities. This difficulty can be attributed 

to SMEs; large firms can produce the desired productivity, quality, precision, durability, and 

the downsizing of the large company's products. In this case, large firms are obliged to show 

their markets and purchase guarantees to move their SME suppliers to Industry 4.0. In order 

for our country to be a pioneer in this industrial revolution and able to obtain benefit 

leadership, Industry 4.0 builds up its structuring with foreign products and establishes the 

security of this network. The country administration and the government also compulsive 

practices with incentives, incentives and regulations at certain points will accelerate the 

process (Faller ve Feldmüller, 2015: 88; Akurgal, 2016; Sommer, 2015: 1513-1514; 

Nowotarski ve Paslawski, 2017: 1). 

Production systems have become widespread with Industry 4.0; faster, more flexible and 

more productive processes, and that products with higher quality can be produced with lower 

costs. This is of great importance for entrepreneurs because a faster and more efficient 

production system reduces the turnover time of the entrepreneur by reducing the turnover 

time of the product. In addition, thanks to the necessary structural changes, productivity will 

increase in the production while the growth of the industry will gain momentum and the 

labor force profiles will change and entrepreneurs will have to update their recruitment 

practices closely by following the changing labor force profiles in the selection of potential 

personnel (TÊSĠAD, 2016: 19-20). 

 

PURPOSE OF THE RESEARCH 

Basically, it is possible to think of Industry 4.0 as a combination of innovations brought 

about by the technological advancement that has been experienced today, information and 

communication technologies, cyber systems, network communications, cloud technology 

system, simulation, modeling and human-computer interaction, and so on. In this study, the 

possible effects of the concept of Entrepreneurship 4.0 on the concept of entrepreneurship, 

the results and the relation with entrepreneurship will be tried to be investigated. 
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METHOD 

In this research descriptive research technique is used as qualitative research methods. 

Descriptive research is carried out qualitatively because they do not start with the hypothesis 

of research, do not seek causality between phenomena, do not seek explanatory and 

predictive purposes, and do not control environmental conditions. In the descriptive research 

technique, if it is the only purpose of describing the research, the investigator describes in 

detail and thoroughly observes the phenomenon that the researcher is investigating, 

examining and describing the matter without developing any theoretical problems (Lin, 

1976: 142-143). 

RESULTS AND CONCLUSION 

Industrial revolutions have always transformed the societies they have influenced, and have 

had important consequences for individuals and businesses. Organizational change and 

development, which started with the industrial revolution, the first industrial revolution, were 

exposed to industrial developments and revolutionaries as diverse as everyday. The concept 

of "Industry 4.0", which has been introduced and talked about in recent years, is not yet 

known as to what kind of changes will bring about in terms of individuals and organizations 

in the 21st century. Although the concept is not very common today, it has a great potential 

to improve the individual and organizational experience. Contributing to individual 

development is largely within its organizational sense; production process models, 

manufacturing and supply chains, employees, relationships with customers, and so on. 

Basically, it is possible to think of Industry 4.0 as a combination of innovations brought 

about by the technological advancement that has been experienced today, information and 

communication technologies, cyber systems, network communications, cloud technology 

system, simulation, modeling and human-computer interaction, and so on. 

The concept of entrepreneurship is part of the global economic order, which is in constant 

change and development. For this reason, it is in constant change and development. The 

practices of individuals and organizations, developments in production systems, 

technological advances differ from day to day, and entrepreneurs are pushing to update their 

practices by observing these changes. 

The differences that each industrial revolution brings and takes from entrepreneurs differs by 

the conditions of each industrial revolution. For this reason, entrepreneurs should need to 

update and regulate their applications according to industrial conditions, in the name of 

organizational success and continuity. Today, the "Industry 4.0 Revolution" initiated by 

Germany is planning to integrate many concepts like organizational intelligence, internet of 

objects, artificial neural networks, cloud technology and so on into the organizational world 

and to be included in production processes. The aim of the fourth industrial revolution is a 

production model in which all living or non-living objects are in communication with one 

another and connected to each other by internet or local networks. 

In this study, the possible effects of the concept of Entrepreneurship 4.0 on the concept of 

entrepreneurship, the results and the relation with entrepreneurship will be tried to be 

investigated. And also, the relationship between the concept of industry 4.0 and 

entrepreneurship was investigated. The relationship between the changes and developments 

that can form a theoretical framework and the applications of these changes and 

entrepreneurship have been tried to be examined. 

The Fourth Industrial Revolution, which has just begun to be studied in the literature of our 

country; only in a theoretical and fundamental sense, in a narrow framework. One of the 

aims of this study is to emphasize the importance of the concept and to be able to investigate 

other concepts involved in production activities such as "entrepreneurship". Due to physical 

constraints and time constraints we are planning to create a theoretical basis for the time 

being so that it will not be possible for us to work on the whole country and for every 

individual in the sample, and we will plan more extensive studies according to the concepts 

and circumstances in the coming periods. 
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ÖZET 

Tüketici pazarında (B2C) faaliyet gösteren iĢletmeler endüstriyel pazardaki (B2B) iĢletmelere göre, daha fazla 

potansiyel müĢteriye eriĢme imkanı bulabilmektedirler. Daha küÑük bir alıcı kitlesine yönelen B2B iĢletmelerin 

karlı, güvenilir ve doğru potansiyel müĢterileri hedeflemeleri önemli olmaktadır. Bu noktada entegre bilgi 

sistemleri, B2B faaliyet gösteren iĢletmelerin doğru hedef kitleye ulaĢıp yeni müĢteri edinmelerinde rekabetÑi 

stratejilerini desteklemektedir.  

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve müĢteri iliĢkileri yönetimi (CRM) günümüzde hızla geliĢen bilgi 

teknolojileridir. ÆalıĢmada, bilgi teknolojileri entegrasyonunun endüstriyel pazarda faaliyet gösteren iĢletmelerin 

müĢteri edinme faaliyetlerine etkisini incelenmektedir. Bu kapsamda, B2B faaliyet gösteren iki firma ile 

derinlemesine görüĢme tekniğinden yararlanılarak, nitel bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırma modeli olarak durum 

ÑalıĢma tasarımı kullanılmıĢtır. GörüĢmeler sonunda elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz 

edilmiĢtir. Elde edilen bulguların,  ―ERP ve CRM yazılımlarının yatay ve dikey entegrasyonu‖,‖ ERP-CRM 

entegrasyonun B2B iĢletmelere sağladığı operasyonel kolaylık‖ ve ―potansiyel müĢteri iliĢkileri: sipariĢ 

entegrasyonu ve segmentasyon‖ olarak üÑ tema altında toplandığı tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Pazar, CRM, ERP, MüĢteri Edinme, ERP-CRM Entegrasyonu  

 

 

THE IMPORTANCE OF ERP-CRM INTEGRATION FOR CUSTOMER 

ACQUISITION IN INDUSTRIAL MARKETS 

 

ABSTRACT 

Companies operating in consumer markets (B2C) are  able to access more potential customers than companies 

existing in industrial markets (B2B). It is important for B2B companies operating on smaller consumer groups to 

target profitable, reliable and right customers. Therefore integrated information systems support competitive 

strategies for B2B companies to reach the right target group and acquire new customers. 

Enterprise resource planning (ERP) and customer relationship management (CRM) are rapidly developing 

information technologies today. In this study, we investigate the impact of the integration of information 

technology on the customer acquisition activities of companies operating in industrial markets. In this context, a 

qualitative research was carried out by using in-depth interview technique with two B2B companies. Case study 

design was used as research model. The data obtained at the end of the interviews were analyzed by descriptive 

analysis method. The findings have been collected under three themes: ―Horizontal and vertical integration of 

ERP and CRM software‖, ―operational facility for B2B companies provided by ERP-CRM integration‖ and 

―potential customer relations: order integration and segmentation". 

Keywords: Industrial Market, CRM, ERP, Customer Acquisition, ERP-CRM Integration 
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GĠRĠġ 

Günümüzde dinamik Ñevre Ģartları, müĢterilerin artan beklentileri ve yoğun rekabet ortamı iĢletmeleri 

bilgi teknolojilerine yatırım yapmaya itmektedir. Son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya 

baĢlanan ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) ve CRM (MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi) kavramları ile 

iĢletmelerin bünyesindeki tüm fonksiyonların entegrasyonu sağlanmakta ve iĢ süreÑlerinin planlaması 

daha etkin yapılmaktadır. 

ÆalıĢma, bütünsel bir yaklaĢımla iĢletmelerin B2B müĢteri edinme faaliyetlerinde araÑ olarak entegre 

bilgi sistemleri kullanımlarını değerlendirmektir. Entegre bilgi sistemleri, iĢletmelerin tüm 

fonksiyonlarını bütünleĢik bir Ģekilde yönetebilmesine olanak sağlayan yazılımlardır. Bu yazılımlar 

sayesinde tüm birimler arasındaki veri akıĢının entegrasyonu sağlanmaktadır. Bu kapsamda ÑalıĢmada, 

ERP ve CRM sistemlerinin entegrasyonu incelenecektir. Literatürde B2B iĢletmelerde müĢteri edinme 

faaliyetlerinde ERP ve CRM‘in ayrı ayrı etkisini inceleyen (Gök, 2005; Kevin ve Hendricks, 2007; 

TomiĤ ve JovanoviĤ, 2016) ÑalıĢmalar olduğu tespit edilmiĢtir. Bu ÑalıĢmada ise, amaÑ ERP ve CRM 

sistemlerinin aralarındaki veri alıĢveriĢini ortaya Ñıkartmak ve müĢteri edinmeye faydalarını bütünsel 

bir bakıĢ aÑısıyla incelemektir. ÆalıĢmada, B2B iĢletmeler iÑin müĢteri edinme sürecinin karmaĢık, 

müĢteri muhafazasına göre daha pahalı olması, Ñok az kaliteli veriye ulaĢılması nedeniyle müĢteri 

edinme davranıĢı üzerinde durulmuĢtur.  

ÆalıĢmanın birinci bölümünde, endüstriyel pazarlarda müĢteri edinme faaliyetleri; ikinci bölümünde, 

ERP-CRM entegrasyonu; üÑüncü bölümünde, ERP-CRM entegrasyonunun müĢteri edinmede veri 

kaynağı olarak kullanılması incelenmiĢtir. Son bölümde uygulama olarak nitel bir araĢtırma yapılarak 

iki firmaya ait araĢtırma bulgularına yer verilmiĢtir.  

1. ENDÜSTRĠYEL PAZARLARDA MÜġTERĠ EDĠNME FAALĠYETLERĠ 

MüĢteri edinimi, hedef pazarları tanımlama ve yeni müĢteri bulma sürecidir (Kotler ve Keller, 2006).  

MüĢteri edinme faaliyetleri özellikle yeni kurulan giriĢimlerde, yeni coğrafi pazarlara ya da yeni 

müĢteri pazar segmentlerine girerken, yeni bir ürün veya hizmet piyasaya sunarken, mevcut bir ürün 

ya da hizmet iÑin yeni uygulamalar kullanırken önem taĢımaktadır. Ayrıca, müĢteriler aÑısından 

firmalar arasında geÑiĢ maliyetlerinin düĢük olduğu pazar koĢullarında bu süreÑ önemini korumaktadır 

(Ang ve Buttle, 2006).  

Sargeant ve West (2001) müĢteri edinme süreciyle ilgili yedi aĢamalı bir yaklaĢım önermiĢlerdir. 

Bunlar; 1. Hedeflerin tanımlanması olarak hedef cevap oranı, yeni müĢteri sayısı, yeni müĢteri baĢına 

edinme maliyeti, ortalama yeni müĢteri değeri; 2. Potansiyel müĢteri listesini bölümlendirme ve 

profilini Ñıkartmak; 3. Hedefleme olarak seÑilen müĢteriyle yönelik iletiĢim mesajı, kanal ve teklif 

sunmak; 4. Uygun maliyetli medya seÑimi; 5. Teklifin iletilmesi; 6. Yerine getirmek; 7. Cevap analizi 

cevap oranı,  cevap baĢına maliyet, dönüĢüm yüzdesi, müĢteri baĢına maliyet, müĢteri baĢına gelir, 

müĢteri baĢına kar, müĢteri baĢına ömür boyu öngörülen değer ve yatırımın geri dönüĢ yüzdesidir. Bu 

süreÑte yöneticilerin dikkate alması gereken üÑ önemli konu vardır. Bunlar; potansiyel müĢterileri 

hedeflemek, iletiĢim kurmak ve onlara sunacakları teklifleri belirlemektir. Blatterberg vd. (2001) Ñoğu 

Ģirketin müĢteri edinme sürecinde hedefli davranmadıklarını, bu nedenle bu sürecin baĢarısız 

olduğunu vurgulamıĢlardır.  MüĢteri edinme sürecinin baĢarılı olması pazar bölümlendirme, 

hedefleme ve konumlandırma, iÑ ve dıĢ müĢteri arasında iletiĢim, değer önerisi geliĢtirmek ve iĢ ağları 

yönetimi gibi stratejik kararlar ile satıĢ tutundurma, kiĢisel satıĢ ve iletiĢim ÑalıĢmaları gibi taktiksel 

konuları kapsamaktadır (Ang ve Buttle, 2006). Bu süreÑte, CRM sistemi müĢteri edinmeye yardım 

eden bir araÑ konumundadır (Buttle, 2004). Veri madenciliği tarafından desteklenen kampanya 

yönetimi süreci planla-yap-ölÑ-öğren döngüsüyle, potansiyel müĢterilerinden Ģirketlerin hedef 

kitleleri, kullanacakları kanalları ve sunumları hakkında derin bilgi geliĢtirmelerini sağlamaktadır. Bu 

süreÑte, seÑilen potansiyel müĢterilerle yeni müĢteri iliĢkileri kurulmasını gerektirmektedir. Bu 

nedenle, müĢteri kazanımının asıl amacı, potansiyel müĢterileri belirlemek ve onları cezbetmek iÑin 

etkili yöntemleri seÑmektir. B2B müĢteri edinme faaliyetleri, B2C‘ye göre Ñok daha zor ve karmaĢık 

bir süreÑ iÑermektedir. B2C‘de özellikle reklam olmak üzere birÑok kanaldan daha geniĢ bir hedef 

kitleye ulaĢılabilirken, B2B müĢteri edinme faaliyetleri Ñok daha kısıtlı pazarlama kanallarına ve 

hedef kitleye sahiptir. Ayrıca, B2B satın alma kararları, bir grup karar verici bireyden oluĢmakta,  

yöneticiler tarafından bütÑe ve maliyet konularının öncelikli temel alınmasına dayanmaktadır (Meire 

vd., 2017).   

Son zamanlardaki rekabet ve müĢteri farkındalığındaki artıĢ, iĢletmelerin müĢteri edinme süreÑlerini 

karmaĢıklaĢtırmaktadır. Bu bağlamda müĢteri edinme faaliyetleri; reklam ve tanıtım giderleri, hesap 

ve sistem ayarlama maliyetleri ve müĢteri temaslarının telefonla yönetilmesi ile ilgili diğer iĢletme 

giderleri dahil olmak üzere, iliĢki kurma maliyetleri olarak kurumsal kaynakların önemli yatırımlarını 
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iÑermektedir. Ayrıca, muhtemel baĢlangıÑtaki iliĢki sorunlarını ve Ģikayetlerini gidermek iÑin önemli 

finansal kaynaklara ihtiyaÑ duyulmaktadır. Böylece, müĢteri edinme maliyetleri, özellikle müĢteri 

tutma ile ilgili harcamaları aĢmaktadır (Jobber, 2004). Érneğin, Kotler ve Keller (2006), müĢteri 

edinme harcamalarının müĢteriyi elde tutma maliyetlerinden beĢ kat daha fazla olabileceğini 

belirtmektedir. SonuÑ olarak, iĢletmeler, müĢteri edinimi ile ilgili aĢırı harcamalarda, yetersiz ve kÍrsız 

bir performans gösterebileceği iÑin, yeni müĢterilere gelecekteki yatırım potansiyelini 

değerlendirmelidirler (Storbacka ve Lehtinen, 2001). Zorlu, talepkÍr ve tanınmıĢ müĢterilerle yeni iĢ 

iliĢkilerinin baĢlatılması, iĢletmelerin rekabet gücünü göstermektedir.  Bu sebeple müĢteri edinme 

faaliyetlerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 

Haen ve Van den Poel (2013), endüstriyel pazarda müĢteri edinme sürecini incelemiĢ ve bu süreci 4  

kademeye ayırarak, ―satıĢ hunisi‖ adını vermiĢtir. Ġlk aĢamada, yalnızca Ģüphelilerin (suspects) bir 

listesi bulunmaktadır. Bunların hepsi mevcut müĢteri tabanına kayıtlı olmayan diğer tüm potansiyel 

yeni müĢterilerdir.  Ġkinci aĢamada, bu ilk liste tespit edilebilir potansiyel müĢteri listesine (prospects) 

indirgenmektedir. Bu, Ñoğu iĢletmenin satıĢ sürecini baĢlattığı veya uzmanlaĢmıĢ bir satıcının elde 

ettiği bir listeyle veya pazarlama departmanından elde edilen bir listeyle oluĢan bir aĢamadır.  ÊÑüncü 

aĢama ise, olası müĢterilerin listesini (leads) veren bu potansiyel müĢterilere nitelik kazandırma 

aĢamasıdır. Genellikle, sezgisel ve basit kurallara dayanmaktadır. Dördüncü aĢama ise, gerÑek 

müĢteriye (customers) ulaĢıldığı aĢamayı temsil etmektedir (Meire vd., 2017). Bu modelde her olası 

müĢteri, müĢteri olma ihtimalini yansıtmaktadır. Elde edilen potansiyel müĢteri listesi satıĢ ekibine 

verilmektedir. Ġkinci aĢama ise, potansiyel müĢterilerden geri bildirim alındığında süreÑ 

baĢlamaktadır. Bu geribildirim, satıĢ konuĢmasına girme ihtimali olan potansiyel müĢterilerin malların 

niteliği ile ilgili geri dönüĢleri olabilmektedir. SatıĢ hunisi yöntemini birÑok ÑalıĢmada kullanmıĢtır. 

Jarminen ve Taiminen (2016), davranıĢsal hedefleme ve iÑerik kiĢiselleĢtirme yoluyla yüksek kaliteli 

satıĢ fırsatları üretmek iÑin pazarlama otomasyonunun kullanılmasını aÑıkladığı makalede satıĢ 

hunisinden faydalanmıĢtır. Aynı zamanda, Bohanec vd. (2017) ÑalıĢmasında satıĢ tahminleme 

modelinde, satıĢ hunisinden destek alarak modelleme yaptığını belirtmiĢtir. GrublješiĦ ve ĥampa 

(2016), bir otomotiv Ģirketinde CRM'nin bir parÑası olarak satıĢ hunisi yönetiminin etkinliğine bilgi 

teknolojilerinin etkisi adlı makalelerinde satıĢ hunisinden faydalanmıĢtır.    

2. ERP-CRM Entegrasyonu 

ĠĢletmeler bilgi teknolojilerine yaptıkları ciddi yatırımlarla performansları artırmayı hedeflemektedir. 

ĠĢletmenin değer zincirinde bulunan tüm kullanıcıları arasında entegrasyon sağlama potansiyeline 

sahip ERP bir bilgi sistemi olarak iĢletmedeki tüm departmanların ve iĢlevlerin entegre (bütünleĢik) 

yönetimi günümüzde önemli bir rekabet avantajı haline gelmiĢtir. Êretim, satın alma, satıĢ, muhasebe 

ve finans gibi geniĢ bir yelpazede departmanların oluĢturduğu modülleri iÑermektedir. ERP hem 

bağımsız olarak ÑalıĢma yeteneğini korurken, hem de birden fazla operasyonun merkezden 

yönetilmesini sağlamaktadır (Jeng, 2017). Bu sayede iĢ süreÑleri ve iĢletmenin ihtiyaÑları daha etkin 

bir Ģekilde analiz edilebilmekte, kritik baĢarı faktörleri değerlendirilebilmektedir. SonuÑlara uygun bir 

Ģekilde daha iyi yönetsel kararlar verilebilmektedir. Bununla birlikte bu kurumsal sistemlerin 

maliyetlerinin, dolayısıyla yapılan yatırımın yüksek olması ve iĢletme iÑerisinde uzun dönemde 

uygulanarak büyük Ñaplı bir değiĢim gerektirmesi yöneticiler iÑin karar sürecini daha önemli hale 

getirmektedir (Gök, 2005). Érneğin, merkezi olarak geliĢtirilmiĢ tek bir tahmin, operasyonel 

süreÑlerde koordinasyonu ve bu sayede iĢletmelerin müĢterilere tutarlı sipariĢ bilgileri vermesini 

sağlamaktadır. 

ERP sistemleri tüm iĢletme verilerinin ilk iĢlem sırasında bir kez toplanması, merkezi olarak 

saklanması ve gerÑek zamanlı olarak güncellenmesidir. Bu, tüm planlama düzeylerinin aynı verilere 

dayandırılmasını ve elde edilen planların gerÑekÑi bir Ģekilde iĢletmenin geÑerli iĢletme koĢullarını 

yansıtmasını sağlamaktadır. Birlikte ele alındığında, iĢletme Ñapında standartlaĢtırılmıĢ ve merkezi 

olarak saklanan verilerin, iĢletmenin yönetimini büyük ölÑüde kolaylaĢtırdığı düĢünülmektedir. 

Yöneticilere, performansa ait net görüntüler sağlayan ERP raporları, problemlere yönelik gerekli 

iyileĢtirmelerin tanımlanmasına ve piyasa fırsatlarından yararlanılmasına imkan vermektedir 

(Hendricks vd., 2007). 

Operasyon yöneticiler ve ÑalıĢanlar iÑin iĢ performansını artırma potansiyeline sahip bir diğer 

kurumsal sistem ise CRM‘dir. CRM, iĢletmelere müĢterileriyle uzun vadeli iliĢkiler kurmayı 

kolaylaĢtıran, müĢteri değerini arttırma amacı taĢıyan, yeni müĢteri edinme ve elde tutmaya yönelik ile 

bir altyapı sağlamaktadır (Ngai ve diğerleri, 2009; Haen ve Van den Poel, 2013). Aynı zamanda ERP 

gibi bilgi depolayıcı bir karar destek ve raporlama aracıdır. CRM sistemlerinin operasyonel olarak 

sundukları faydalar arasında, veri giriĢi sırasında tekrarı azaltması ve müĢteri bilgilerini 

merkezileĢtirilmiĢ bir veri tabanı olarak sağlaması sayılmaktadır. Eskiden bireysel satıĢ elemanları 
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tarafından tutulan sistemlerin yerini alan bu güncel veritabaları, müĢteri iliĢkilerini 

kurumsallaĢtırmakta ve iĢten ayrılan satıĢ elemanları ile birlikte kurumsal müĢteri bilgilerinin 

kaybolmasını engellemektedir. Bununla birlikte, merkezi müĢteri verileri, birden fazla ürün grubunu 

yönetmek iÑin de değerlidir. Æapraz satıĢ yoluyla gelirleri artırma fırsatı yakalanabilir (Hendricks vd., 

2007). 

Bir ERP sistemi iĢletmede karlılığın arttırılması ve maliyetlerinin azaltılmasına odaklanmaktadır. 

Bununla birlikte, CRM sistemleri, daha yüksek satıĢ hacmi üretmek suretiyle karları arttırmaktadır. 

Dolayısıyla CRM bu noktada ERP‘yi desteklemektedir. ERP sistemi sorunu tespit ederek, süreÑlerde 

etkilenen tüm alanlar iÑin kullanılabilir hale getirmektedir. CRM ise, iĢletmenin müĢterileri ile olan 

her etkileĢimini yakalayarak, sürecin müĢteri tarafını yerine getirmeye odaklanmaktadır. Bu sayede, 

kapsamlı müĢteri bilgi havuzu ile müĢteri iliĢkileri geliĢtirilebilmekte ve geliĢtirilmiĢ müĢteri iliĢkileri, 

daha iyi marka sadakati ve karın artmasına neden olmaktadır.  

CRM ve ERP sistemleri, bir iĢletmenin toplam karlılığını artırmak iÑin farklı yaklaĢımlar 

kullanmaktadır. ERP, bir iĢletmenin stok, muhasebe gibi arkada kalan iĢlevlerine ve departmanlarına 

odaklanırken; CRM, iliĢki yönetimi ve pazarlama gibi yaygın görülen iĢlevlere, yani görünen ön taraf 

üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Kullanım amaÑları farklı olan iki sistem, entegre edildiğinde en etkili 

satıĢları gerÑekleĢtirebilmektedir. Érneğin, CRM sisteminde, iĢletmeler müĢterilerine yaptıkları 

satıĢlarla ilgili önemli bilgileri bulabilmektedirler. Bununla birlikte, ERP olmadan satıĢ, müĢteri 

beklentilerini karĢılayan muhasebe, üretim ve diğer ilgili diğer departmanlara iletilemeyecektir (Jeng, 

2017). 

CRM ve ERP sistemleri aynı satıcı veya üreticiden satın alınsalar dahi farklı veritabanlarını iÑeren ve 

farklı ekipler tarafından uygulanan sistemlerdir. Ayrı ayrı tutulan veri tabanları, iĢ ortakları ve sunulan 

hizmetler ile ilgili olan ayrı temel kayıtlara yol aÑmaktadır. Bu durum, bir iĢletmenin bilgi sistemi 

iÑindeki verilerinin tutarlılığını güncellemesi ve sürdürmesi konusunda sorunlar yaratabilmektedir 

(TomiĤ ve JovanoviĤ, 2016). Bilginin iki sistem arasında otomatik olarak aktarılması, entegrasyon ile 

mümkün olabilmektedir. Birbirleriyle entegre değilse, iki sistemi yan yana ÑalıĢtırmak, bilgilerin 

akıĢını bozabilmekte ve iki ayrı iĢe neden olabilmektedir. Tek bir bilgiyi entegrasyon olmadan 

muhafaza etmek iÑin aynı bilgilerin her iki sistemde de manuel olarak girilmesi gerekmektedir. ERP 

ve CRM sistemlerinde kaydedilen bilgiler (sipariĢler, teklifler vb.) önemli ölÑüde ÑakıĢtığından, 

bilgilerin her iki sistemde de aynı kalması önemlidir. ERP ve CRM sistem entegrasyonunu 

sağlamayan bir iĢletme, iletiĢimde kaybolma riski ile karĢı karĢıya kalmaktadır.  TomiĤ ve JovanoviĤ 

(2016), entegrasyon ile iĢ sürekliliği ve veri tutarlılığının sağlanmasının yanı sıra, yüksek kalitede 

iĢletme analizlerinin yapılabileceğini ve tüm süreÑleri kapsayan raporların elde edilebileceğini 

belirtmiĢtir. CRM ve ERP entegrasyonundaki veri entegrasyonunun sağlanması iÑin TomiĤ ve 

JovanoviĤ (2016), ġekil 1‘deki gibi bir model önermektedir. Bu sistemle birlikte, CRM-ERP veri 

aktarımı eksiksiz ve verimli bir Ģekilde sağlanabilmektedir. 
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ġekil 1. CRM-ERP Veri Entegrasyonu 

 

Kaynak: TomiĤ, Ţ., ve JovanoviĤ, M. (2016). ERP and CRM data integration. Management: Journal 

of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 21(78), 63-72. 

 

CRM‘in ERP ile bütünleĢmesiyle müĢteriye hizmet veren veya eriĢilen ―ön ofis‖ uygulamalarını ―arka 

ofis‖ uygulamalarıyla birleĢmektedir. CRM müĢteri sadakatini ve karlılığını optimize edebilmek iÑin 

müĢteriye ulaĢma noktaları ve ön ofis uygulamalarını arttırmak iÑin oluĢturulmuĢtur. ERP 

sistemlerinin CRM ile bütünleĢmesi müĢteri verilerinin iĢletme bütününde paylaĢılmasına yardımcı 

olmaktadır (Chen ve Popovich, 2003:679; SavaĢÑı, 2009: 101). ERP‘nin CRM ile bütünleĢmesi sipariĢ 

giriĢ zamanını hızlandırması, müĢteri hesapları hakkında bilginin paylaĢılması, pazarlama 

kampanyalarının etkinliğinin analizi ve doğru satıĢ tahminin yapılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda, 

ham maddeden tüketiciye giden değer zincirindeki tüm üyelerin birbirleriyle en hızlı Ģekilde 

haberleĢmesiyle müĢteride oluĢan talep değiĢikliği, tüm değer zincirinde hızla iletilerek gecikmeli 

bilgiden kaynaklanan stok sorunu ortadan kalkacaktır.  

3. ERP-CRM ENTEGRASYONUNUN MÜġTERĠ EDĠNMEDE VERĠ KAYNAĞI 

OLARAK KULLANILMASI 

B2B Ñevrede, müĢteri iliĢkilerinin ölÑülmesinin, ekonomik getirinin yanında baĢka ÑeĢitli değiĢken 

getirilere de yol aÑtığını söylemek mümkündür. Bunlardan biri olan müĢteri referans değeri, mevcut 

müĢteri tabanının yardımıyla yeni müĢteriler Ñekmeyi sağlamaktadır (Jeng, 2017). Gelen müĢteriye 

yapılan ilk satıĢ tamamlanıncaya kadar iĢ süreÑleri CRM sistemi tarafından yönetilmektedir. SatıĢ 

öncesi evrelerdeki tüm süreÑ CRM veri tabanında kayıtlıdır. Durumun ERP dokümanlarına (sipariĢ, 

irsaliye, fatura vb.) yansıyabilmesi iÑin en az bir sipariĢin gerÑekleĢtirilmiĢ olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla bu noktada müĢterilere teslim edilebilen sipariĢlerin CRM giriĢleri önemli olmaktadır. 

CRM, iĢletmelerin müĢterileri ile etkileĢimli iliĢkiler kurmalarına ve daha önce edindikleri bilgileri bir 

araya getirerek daha yüksek değerler sunmalarına imkan vermektedir. Bu noktada CRM, geniĢletilmiĢ 

giriĢimin dıĢ kısmını kapsarken, ERP iÑ kısmını kapsamaktadır. CRM sistemleri ile entegre olan ERP 

sistemleri tarafından desteklenen yeni iĢ süreÑleri, üst üste domino taĢı gibidir. Diğer bir ifadeyle, her 

yeni iĢlem, bir dizi yeni etkinlik setini oluĢturmaktadır. Érneğin, bir pazarlama kampanyası, stok 

seviyelerini, üretim emrini, satınalma sipariĢini, kalite emirlerini, faturaları vb. tetikleyen yeni bir satıĢ 

emri üretmektedir. Bunlar iĢletmelerin takip etmesi iÑin değerli olan yeni süreÑlerdir (Ruivo vd., 

2014). 

Satın alma, girdi, satıĢ fiyatları ve bunların dökümü hakkında ERP sisteminde tutulan ayrıntılı veriler 

iÑin CRM bir alt sistem olarak kullanılabilmektedir. Ancak CRM‘i yalnızca satıĢ kayıtlarını ve 

müĢteri verilerini tutmak iÑin kullanmayan ve yeni müĢteri potansiyeli gibi daha geniĢ kapsamlı 

analizleri hedefleyen iĢletmelerde, CRM ayrı bir veritabanı üzerinden ÑalıĢmakta ve entegrasyon iÑin 
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arayüz yazılımları kullanılmaktadır. Érneğin stoklar ERP tabanında baĢarıyla iĢlenmesinin ardından 

CRM tabanına aktarılmaktadır. Her iki veritabanında da sürekli bir veri senkronizasyonu 

sağlanmaktadır. Bu entegrasyon arayüzü, ERP iÑin gerekli olan verilerin bir alt kümesini temsil eden 

CRM‘ in ÑalıĢması iÑin gerekli tüm verilerin aktarılmasına imkan vermektedir (TomiĤ ve JovanoviĤ, 

2016). 

ERP ve CRM yazılımları iĢletmeler iÑin hem iĢletme iÑi operasyonel süreÑlerde, hem de iĢletmelerin 

dıĢarıdaki müĢterileri ile kurdukları iliĢkiler gibi daha stratejik süreÑlerde önemli bilgileri 

yönetmektedir. Her iki yazılımın da birleĢtirildiğinde anlam yaratabilecek farklı bilgileri yönetmesi 

entegrasyonu gerekli kılmaktadır. Ézetle, fonksiyonların bir bütün olarak sağlayacakları fayda, her 

birinin tek tek sağlayacağı faydadan büyük olmaktadır. Entegrasyon süreci bu noktada bir sinerji 

yaratmaktadır.  

ĠĢletmelerin kaynaklarını etkin kullanarak iĢletme performanslarını artırma yönündeki nihai hedefleri, 

bahsedilen yazılımların entegrasyonu ile desteklenmektedir. Tüm faaliyetleri kapsayan entegre 

sistemler, katma değer yaratmayan faaliyetlerin elenmesine ve zamandan tasarrufa olanak 

sağlamaktadır. Bununla birlikte verilerin tekrarlanmasının da önüne geÑilmektedir. Érneğin, ERP 

programında aÑılan stok kayıtları, entegrasyon sağlandığında otomatik olarak CRM‘de 

görülebilmektedir. Böylece CRM‘de oluĢturulan müĢteri sipariĢi sonrasında stok kontrolü 

yapılabilmekte ve ürün stoklarda mevcut değilse, üretime bilgi verilmektedir. Buradan da anlaĢılacağı 

üzere, yazılımların, fonksiyonları birbirine bağlı olarak yerine getirmeye ÑalıĢan tüm modülleri, doğru 

bilgilerin doğru yerlere iletilmesine olanak sağlamaktadır.  

Her iki sistemden elde edilen bilgiler, ÑalıĢanların ve yöneticilerin daha iyi kararlar almalarına 

yardımcı olmaktadır. Érneğin, bir satıĢ temsilcisi hem CRM'i, hem de ERP'yi kullanmadan etkili bir 

satıĢ gerÑekleĢtiremez. CRM'in kullanılmadığı bir süreÑte müĢterinin satıĢı iÑin önemli olan bilgiler 

gözden kaÑırılabilmektedir. ERP‘nin kullanılmadığı bir süreÑte ise satıĢ bilgisinin, muhasebe, üretim 

veya depo bölümlerine bildirilmemesi, bir müĢteri beklentisinin karĢılanmamasına neden 

olabilecektir. Bilgi sistemi entegrasyonu satıĢ yapmadan önce bu bilgileri müĢteri temsilcisine 

aktarma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla tüm departmanların birlikte ÑalıĢmasını sağlayarak müĢteri 

beklentilerinin ve iĢletme hedeflerinin sağlandığından emin olunmasına olanak tanımaktadır (Baran, 

2012). Xu vd. (2002), CRM‘ in iĢletme iÑin stratejik planlama ve müĢteri sadakati sağlamada önemli 

bir rolünün olduğundan, ERP ile entegre edildiğinde müĢteri beklentilerini sağlayan karlı ürünler 

sunarak geliĢmiĢ bir müĢteri hizmeti sağlayacağını ifade etmiĢlerdir. Dolayısıyla ERP yazılımlarıyla 

entegre iĢleyen CRM yazılımları, müĢteri hesapları, piyasa ve rekabet bilgisi gibi birÑok veriyi de 

beraberinde getirmektedir. Bu durum satın alma ve satıĢ stratejilerinin oluĢturulmasında 

kullanıcılarına sürekli değer sağlayabilmektedir (Ventura vd., 2014). Ancak endüstriyel pazarlarda 

veri elde etmek, tüketici pazarlarına göre daha güÑ ve sınırlı olduğundan; bu eksiklikten hareketle 

araĢtırmamızda potansiyel müĢterilerden elde edilen verilerin analizinin yapılmasına olanak tanıyan 

yazılımlar incelenmiĢtir. Buna göre, firmaların endüstriyel pazarlarda baĢarı elde edebilmeleri iÑin 

entegrasyon ile bütünsel bir bakıĢ aÑısı kazanmaları oldukÑa önemli olmaktadır.  

4.ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 

4.1.AraĢtırmanın Amacı, Yöntemi ve Kapsamı 

ÆalıĢmanın amacı, endüstriyel pazarda faaliyet gösteren iĢletmelerin potansiyel müĢteri edinme 

sürecinde ERP-CRM entegrasyonunun önemini araĢtırmaktır. Bu amaÑla, araĢtırmada endüstriyel 

pazarda faaliyet gösteren bir B2B firması seÑilmiĢtir. Bu entegrasyonu daha iyi anlayabilmek 

amacıyla ayrıca bir de ulusal yazılım firması ile de görüĢülmüĢtür. Bu firmalarda ÑalıĢan üst düzey 

yönetici ve proje uzmanları ile yaklaĢık 45-70 dakikalık görüĢmeler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

formu kullanılarak gerÑekleĢtirilmiĢtir. Bilgilerin kaybolmaması iÑin görüĢmeler katılımcıların izni 

alınarak kaydedilmiĢtir. AraĢtırma iÑin seÑilen B2B Ģirketler grubu 1978 yılında Ġzmir KemalpaĢa‘da 

faaliyetlerine döküm ve endüstriyel vana üretimiyle baĢlamıĢ, Ģu an inĢaat, makine, otomotiv, tarım ve 

sulama sektörlerine hizmet veren yaklaĢık 40 yıldır endüstriyel üretim geÑmiĢi olan bir kuruluĢtur. 

Yazılım firması ise, kiĢisel bilgisayarlar iÑin uygulama yazılımları geliĢtirmek üzere 1984 yılında 

sektöre girmiĢ, Ģu an Türkiye‘nin en büyük yazılım kuruluĢlarından biridir. Yapılan görüĢmelere 

iliĢkin ifadeler alıntılar Ģeklinde gösterilmiĢtir.  

ÆalıĢmanın en önemli kısıtı, araĢtırma yöntemi olarak sadece nitel araĢtırma yöntemlerinden görüĢme 

tekniğinin kullanılması ve görüĢme yapılan firma sayısının az olmasıdır. ÆalıĢmayı zenginleĢtirmek 

iÑin endüstriyel pazarda faaliyet gösteren firmalarla iletiĢime geÑilmiĢtir. Ancak görüĢmeler iÑin hem 

firmalardan geri dönüĢ alınamadığı, hem de endüstriyel pazarda CRM‘i iĢ süreÑlerinde kullanan az 

firma olduğu iÑin firma sayısı sınırlı kalmıĢtır.  
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4.2.AraĢtırma Soruları 

ÆalıĢmanın temelini oluĢturan sorular aĢağıdaki Ģekildedir : 

 ERP ve CRM entegrasyonunun iĢletmeye sağladığı kolaylıklar nelerdir? 

 Endüstriyel pazarda  (B2B) ve tüketici pazarında (B2C) müĢteri edinmedeki farklılıklar 

nelerdir? 

 ERP ve CRM entegrasyonunun endüstriyel pazarda (B2B) potansiyel müĢteri edinmeye 

katkıları nelerdir? 

4.3. AraĢtırma Modeli  

ÆalıĢmada araĢtırma modeli olarak durum ÑalıĢması (örnek olay) kullanılmıĢtır. Durum ÑalıĢmasında 

amaÑ, bir veya birkaÑ durumu derinliğine araĢtırmaktır (Yıldırım ve ġimsek, 2016: 73). Bu bağlamda, 

konuyu uygun olan firmalar seÑilmiĢtir.  

4.4. AraĢtırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği  

ÆalıĢmada geÑerliliği ve güvenirliği arttırmak iÑin veri kaynağının ÑeĢitlendirme yoluna gidilerek, 

birden fazla veri toplama yöntemi kullanılmıĢtır (Yıldırım ve ġimĢek, 2016). Bu bağlamda, örneğin 

örnek olay kapsamında değerlendirilen firmaların konuya iliĢkin ekran görüntüleri, dökümanları 

birarada değerlendirilerek konun farklı aÑıdan ele alınarak, elde edilen verilerin birbirini 

desteklenmesi sağlanmaya ÑalıĢılmıĢtır. Ayrıca ÑalıĢmanın güvenilirliğini arttırmak iÑin katılımcı 

teyiti yöntemi kullanılarak, ÑalıĢmaya katılan firma yöneticilerine görüĢme notları verilerek, görüĢme 

kayıtlarının yanlıĢsız ve eksiksiz olduğu doğrulatılmıĢtır. Ayrıca ÑalıĢmanın her aĢamasında izlenen 

yol ayrıntılı olarak tanımlanmıĢtır (Güler vd., 2015).   

4.5. AraĢtırma Verilerinin Analizi  

ÆalıĢma verilerinin analizinde ―betimsel analiz‖ yöntemi kullanılmıĢtır. Bu analiz yöntemi 

kullanılarak, ÑalıĢma iÑinde görüĢme yapılan kiĢilerden doğrudan alıntılara yer verilmiĢtir. Éncelikle 

kavramsal ÑerÑeveye dayalı olarak, temalar belirlenmektedir. Bu temalara uygun olarak elde edilen 

veriler okunarak, doğrudan alıntılara yer verilerek desteklenmiĢtir. Son aĢamada ise, tanımlanan 

bulgular aÑıklanıp, iliĢkilendirilip, yorumlanmıĢtır  (Yıldırım ve ġimĢek, 2016).  

4.6.AraĢtırma Bulguları  

ÆalıĢmada öncelikle, iĢletmelerin kullandıkları yazılımlar ve bu yazılımların iĢletme faaliyetleri 

kapsamında entegre oldukları noktalar incelenmiĢtir. Türkiye‘nin en büyük yazılım kuruluĢlarından 

biri olan yazılım firmasının bünyesinde ÑalıĢan proje uzmanı ile yapılan görüĢme sonucunda, ERP-

CRM yazılımları ve entegrasyonu ile ilgili teknik olarak detaylı bilgi alınmıĢtır. Bu bilgiler ıĢığında, 

döküm ve endüstriyel vana üretimi temel olmak üzere endüstriyel sektörde birÑok ürün grubunda 

faaliyet gösteren B2B Ģirketi ile yapılan görüĢmelerle, ERP-CRM entegrasyonun müĢteri edinme 

faaliyetlerine etkisi araĢtırılmıĢtır. 

ERP ve CRM entegrasyonunun sağladığı genel faydalar, bunların endüstriyel pazarda potansiyel 

müĢteri edinmeye katkısı değerlendirilerek, görüĢmelerden elde edilen ifadeler birkaÑ tema altında 

toplanmıĢtır. Bunlar; ―ERP ve CRM yazılımlarının yatay ve dikey entegrasyonu‖, ―yazılımlar 

arasındaki veri aktarımının sağladığı operasyonel kolaylık‖ ve ―potansiyel müĢteri iliĢkileri: sipariĢ 

entegrasyonu ve segmentasyon‖ olarak belirlenmiĢtir. 

ERP ve CRM Yazılımlarının Yatay ve Dikey Entegrasyonu 

Al-Mudimigh vd. (2009) ÑalıĢmalarında iki yazılımı da kullanan iĢletmelerin uyguladıkları farklı 

modellerden bahsetmiĢlerdir. Bu entegrasyon kapsamında temel sağlayan modellerden biri, müĢteri 

verilerinin ve Ģikayetlerinin tek bir veri tabanında toplanmasını ifade eden ―iÑ görünüm (inner view)‖ 

dür. ĠÑ görünümde müĢteri sorguları ilgili bölüm (müĢteri destek, satıĢ, muhasebe vb.) tarafından ERP 

tarafında değerlendirilmektedir. Diğeri ise CRM‘ in ―dıĢ görünüm‖ (outer view) olarak sunulduğu 

modeldir. Burada CRM talepleri almak ve müĢteriye doğrudan cevap vermekle sorumludur. Talep iÑ 

görünüme (ERP‘ ye) yönlendirilmekte; ancak cevap yine CRM üzerinden iletilmektedir. SonuÑların 

doğru analiz edilmesi ve bilgiye ulaĢmak iÑin yine CRM veritabanında veriler saklı tutulmaktadır. Bu 

kısımda CRM‘ in daha geniĢ kapsamlı kullanıldığı ve müĢteri edinmeye daha fazla katkı sağladığı 

ifade edilebilir. ÆalıĢmada ERP tabanlı iÑ görünüm ―dikey entegrasyon‖, CRM baĢlı baĢına bir 

yazılım olarak daha kapsamlı kullanıldığı dıĢ görünüm ise ―yatay entegrasyon‖ Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir. 
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GörüĢme yapılan firmaların verdikleri bilgilerden yola Ñıkarak, entegrasyonun birinci Ģekli ayrı 

yazılımların birleĢtirilmesi ile sağlanan yatay entegrasyondur. Burada, ayrı bir ara yazılım 

kullanılarak, iki ayrı yazılım arasında veri aktarımı entegre olmaktadır. Yatay entegrasyonda ayrı bir 

yazılım olması sebebiyle müĢterilere yönelik tüm analizlerin yapılmasına imkan tanıyan geniĢ bir 

faaliyet grubunu iÑermektedir. Ġkincisi ise, CRM‘ in bir alt modül olarak iĢlem gördüğü dikey 

entegrasyondur. ERP iÑinde bir alt modül olarak yer alan CRM, genellikle daha dar kapsamlı faaliyet 

göstermektedir. ĠĢletmelerin konuya iliĢkin ifadeleri aĢağıdaki gibidir : 

ERP-CRM entegrasyonunda dikey entegrasyonla ilgili olarak B2B Ģirketler grubunu aĢağıdaki Ģekilde 

ifade etmiĢtir.  

“İşletmemizde CRM, ERP‟nin bir alt modülü olması nedeniyle ihtiyaca göre özelleştirilmiş bir alt 

uygulamadır. Genel anlamda kurumlar, öncelik kurum iç kaynak planlaması olması nedeniyle, 

öncelikle ERP entegrasyonunu gerçekleştirip ardından CRM uygulamaları ile ilgili geliştirmeler 

yapmaktadırlar. Bu durumda, CRM bazen ERP‟nin bir alt modülü olarak tasarlanırken, bazen de ayrı 

bir program vasıtası ile sisteme entegrasyonu sağlamaktadır.”(B2B Şirketler Grubu) 

“CRM, ERP içerisinde ayrı bir modül olarak çalışıyor. ERP‟nin içerisinde bir modül olması 

nedeniyle tüm satış belgeleri, muhasebe belgeleri ve üretim planlama belgelerinden veri 

almaktadır.”(B2B Şirketler Grubu) 

 Yatay entegrasyonu kullanan yazılım firması ise;  

“CRM, ERP‟nin içinde bir ürün değil. Ayrı bir yazılım programı, ayrı bir veritabanı. Çalıştığımız 

şirkette hangi ERP programı varsa, CRM ile iletişim kurması için ona uygun bir ara yazılım ile veri 

aktarımı sağlanıyor.  Yani farklı ERP müşterilerine farklı servisle CRM‟e entegrasyon 

sağlanıyor.”(Yazılım Firması) Ģeklinde belirtmiĢtir.  

ERP-CRM Entegrasyonun B2B ĠĢletmelere Sağladığı Operasyonel Kolaylık 

Yapılan görüĢmelerde entegrasyonun, iĢletmelerde birÑok fonksiyonun birbiri ile etkileĢimini 

sağlayarak, hem operasyonel süreÑlerde zaman kazandırdığı, hem de daha bütünsel bir tablonun 

görülmesine imkan verdiği anlaĢılmıĢtır. Buna bağlı olarak aĢağıdaki ifadeler kullanılmıĢtır.  

“Ayrı bir CRM yazılımı satın alındığında tek tek cari (alışveriş yapılan müşteri verileri) girmek 

yerine, ERP‟deki cariler entegrasyon ile CRM‟e aktarılıyor. Böylece baştan tekrar veri girilmek 

zorunda kalınmıyor. Ayrıca, stok konusunda da fayda sağlanmaktadır. Örnek verecek olursak, ERP 

programına girilen yetmişbin kalem stok olduğunu varsayalım.  Bu programda; eni, boyu, 

metrekaresi, fiyatı, adedi vb. tüm bilgiler edinilmiştir. Bu stokların yeniden CRM‟e girilmesi çok zor 

ve zaman alıcı bir süreci içermektedir. ERP‟den CRM‟e anlık senkronizasyon sayesinde veri kaybı 

yaşanmamakta ve tüm pazarlama ve satış ekibinin telefon, email trafiği azaltmaktadır. Bu aşamada 

entegrasyon, kullanıcıların vakit kaybını önlemeye yardımcı olmaktadır.”(Yazılım Firması) 

 CRM ERP entegrasyonu sayesinde satıĢı gerÑekleĢmiĢ fakat iade edilmiĢ ürünlerin analizi kolayca 

yapılabilmektedir. Entegrasyon sayesinde satıĢ temsilcileri satıĢa dönmüĢ teklifin üretimde hangi 

aĢamada olduğunu bilip müĢteriye gerekli zamanda doğru bilgilendirme yapabilmektedirler. 

Bu noktada, ERP‘den CRM‘e bir veri aktarımından bahsedilmektedir. Ġkisi arasındaki Ñok yönlü veri 

aktarımını yazılım ekranları ile ifade eden bir baĢka aÑıklama Ģöyledir : 

“Satış ve teklif raporlarından gelen veriler, müşteri takip, analiz ve projeler ekranı ile entegre oluyor, 

organizasyon ekranında ise o organizasyona bağlanmış müşteri ve satış belgeleri geliyor. Ayrıca 

aksiyonlar ekranına da teklif ve satış belgelerinden datalar geliyor. Teklifler ekranı ise direk teklif 

raporlarından gelen datalar ile müşteri kartlarını ve aksiyonları konsolide ediyor.” (B2B Şirketler 

Grubu) 

Böylece, ERP yazılımı ile entegre ÑalıĢabilen bir CRM sisteminin operasyonel süreÑlerin daha basit ve 

hızlı iĢlemesine katkıda bulunduğu belirlenmiĢtir. Aynı verileri iki kez ayrı ayrı sistemlere girmeye 

gerek kalmamaktadır. Ayrıca Ventura vd. (2014)‘nin belirttiği gibi, CRM ile entegrasyon sayesinde, 

ERP sistemi tüm müĢteri verilerini kayıt altına alarak, iĢletmenin stratejik kararlarında etkili olan 

raporların üretilebildiği müĢteri odaklı bir sistem oluĢturacaktır. 

Potansiyel MüĢteri ĠliĢkileri: SipariĢ Entegrasyonu ve Segmentasyon  

ERP-CRM entegrasyonun operasyonel süreÑlerde sağladığı kolaylıklar; cari entegrasyonu ve stok 

entegrasyonu örnekleriyle aÑıklanmıĢtır. Ayrıca, özellikle potansiyel müĢteri kazanımına doğrudan 

etkisi olacak nokta sipariĢ entegrasyonudur. SipariĢ entegrasyonuna yönelik iĢletmelerin görüĢleri 

aĢağıdaki gibidir. 
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“CRM‟in ana amacı nedir? Potansiyel müşteriyi müşteriye çevirmek ve mevcut müşteriyle uzun yıllar 

çalışmak için stratejiler geliştirmektir. Müşteriye doğru ürünü beklenilen fiyattan teklif edebilmek için 

müşterinin geçmiş siparişlerinin ve geçmişte verilen tekliflerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 

Teklif sürecinde doğru stratejilerin izlenmesiyle teklifin satışa dönüşme olasılığı artar. Satışa dönmüş 

teklif ERP‟ye sipariş olarak aktarılır. Mesela müşterime bir teklif gönderildi ve müşteriden geri dönüş 

olmadığını düşünelim. Bunun üzerine plasiyer ziyaretlerde bulunarak müşteriye kendini ve teklifi 

hatırlatma yaptı. O da fiyat revizesi istedi ve sunulan indirim oranını güzel bularak teklifi onayladı. 

Bu noktada CRM yazılımını kullanan şirketler müşteri ile arada geçen tüm bu süreci (indirim talebi 

vb.) takip edebiliyor hem de müşteri siparişi onayladığında onu otomatik olarak ERP‟ ye 

aktarabiliyor.”(Yazılım Firması) 

B2B ġirketler Grubu iÑindeki Ģirketlerden biri ERP‘nin bir alt modülü olarak CRM‘i aktif olarak 

kullandığını ve buna yönelik ifadeleri aĢağıdaki gibidir.  

 “ERP‟e daha önceden girilmiş sipariş, teklif, müşteri bilgisi, ürün bilgisi gibi datalar, ERP‟nin CRM 

modülünde konsolide edilerek yönetiliyor ve yeni müşteri, fırsat, aksiyon ve bu aksiyonların geri 

dönüşlerinin de takip edilip ölçülebildiği bir platform oluşturulmuş oluyor.” (B2B Şirketler Grubu) 

Yazılım firması, müĢterisi olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren iĢletmelerin, yazılımlarını kendi 

iĢ modellerine uyarladıklarını belirtmiĢtir. Ayrıca B2B faaliyet gösteren yazılım firması, daha Ñok bayi 

aracılığıyla müĢteri edinmektedir. Bayiler üzerinden daha geniĢ bir müĢteri ağına sahip oldukları ve 

müĢteri edinmede ağırlıklı olarak promosyon gönderimi ve iskonto uyguladıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Dolayısıyla, buna bağlı olarak satıĢ stratejileri de farklılaĢmaktadır.  

“CRM programında önemli olan müşterinin satış, pazarlama yapısına uygun hale çevrilmesidir. Bu 

yüzden CRM programında uyarlanabilirlik çok önemlidir. Çünkü her firmanın satış, pazarlama 

stratejileri farklıdır. CRM programı şirket yapısına, satış ve pazarlama stratejisine göre uyarlanarak 

CRM programı en verimli hale getirilir. Bütün şirketlerin en önemli departmanı satış ve pazarlama 

departmanıdır. Çünkü bir firmada hayat satış ile başlar. Satış olduğu sürece üretim devam eder ve 

gerekli hammadde satın almaları gerçekleşir. Satış departmanın önemi bu kadar büyükken bu 

departmanın doğru bilgileri ulaşması gerekir. Doğru veriye hızlı ve en kolay ulaşım yönetimi CRM 

programlarıdır. Satış departmanının ulaştıkları veriyi de doğru analiz etmesiyle mutlu müşteriler, 

maliyette azalma, satışlarda artış gerçekleşir. Örneğin, İç Anadolu Bölgesi‟nde askılı giyilmiyorsa o 

bölgeye bu ürünü göndermek hem satış kaybına hem de gereksiz sevkiyat ve stok maliyetine neden 

olacaktır. Müşteriye en iyi ve en ucuz ürünü vermek bir şey kanıtlamaz. Önemli olan müşteriye 

istediği ürünü vermektir” (Yazılım Firması) 

“Uyarlama yapılıyor. Ancak bir firma mutlaka cari, stok ve siparişi kullanır. En başta sipariş almaya 

başlıyor çünkü her şey satışla başlıyor. Satış varsa diğer modüller de var. Müşteri olarak o firmadan 

vazgeçmek için birçok sebebimiz oluyor. Önemli olan bireysel yaklaşmak, iyi tanımak ve iyi analiz 

etmektir. Bu daha çok son tüketiciye hitap eden işletmeler için geçerli olmaktadır. Örneğin, İç 

Anadolu Bölgesi‟nde askılı giyilmiyorsa o bölgeye bu ürünü göndermek hem satış kaybına hem de 

gereksiz sevkiyat ve stok maliyetine neden olacaktır. Müşteriye en iyi ve en ucuz ürünü vermek bir şey 

kanıtlamaz. Önemli olan müşteriye istediği ürünü vermektir.”(Yazılım Firması) 

B2B ġirketler Grubu, endüstriyel sektörde potansiyel müĢteri edinme Ñabalarını aĢağıdaki gibi ifade 

etmiĢtir. 

“B2B‟de yeni müşteri edinmek için kullandığımız iki ana yöntem bulunmaktadır. Birincisi sıcak 

temas; (fuar, organizasyon, seminer, iş alanı ve bölgesi ziyaretleri ile önceden tespit edilmiş ve/veya 

orada tanışılan iĢletmeleri potansiyel müşteri listesine dahil ederek iş ilişkisi başlatma), soğuk satış; 

(farklı araştırma yöntemleri kullanılarak elde edilen müşteri datasına telefon-mail vb kaynaklar ile 

ulaşarak iş ilişkisi başlatma). İki yöntemde de müşteri -B2B- bir sanayi kuruluşu olması nedeniyle 

temasın sağlanacağı alanlar spesifik ve amaca uygun olarak seçiliyor ve uygulanan yaklaşım 

maksimum fayda sağlayabilecek bir şekilde gerçekleşiyor. Tüm elde edilen bilgiler, CRM modülüne 

girilerek kurumsal hafızaya aktarılıyor” (B2B Şirketler Grubu) 

Potansiyel müĢteri edinme Ñabalarında CRM‘den destek alınan nokta ağırlıklı olarak segmentasyon 

iĢlevi olmakla birlikte, verilen ifadeler aĢağıdaki gibi alıntılanmıĢtır : 

“Müşteri segmentasyonu ile mailing, fuar ve organizasyon katılımlarından potansiyel müşteri havuzu 

oluşturma ve gerçekleşen satışa göre organizasyon verimliliğimi ölçümü, yeni organizasyonlar için 

müşteri bilgilendirme, yeni ürün, geliştirme ve fırsatlar için müşterilerle iletişim gibi konularda CRM 

kullanılıyor. Stratejik olarak öncelikle bölge belirleniyor, ardından işletmenin iş hacmi, ödeme 
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performansı, mali durum sorgusu, ürün portföyü, bölge hakimiyeti ve uzun vadede potansiyeli temel 

alınıyor.”(B2B Şirketler Grubu) 

GörüĢmelerde endüstriyel pazarda müĢteri edinme sürecini inceleyen Haen ve Van den Poel (2013) 

ÑalıĢmasında ortaya konulan satıĢ hunisi modeli modeli sürecinin iĢleyiĢi incelenmiĢtir. Buna göre, 

B2B iĢletmeler grubundaki yönetici, müĢteri edinme sürecinde Canias adlı program aracılığıyla 

faydalandıklarını belirtmiĢler ve aĢağıdaki süreci ifade etmiĢtir. Buna göre,   

―Hem niş bir alanda olmamız hem de pazar araştırması çalışmalarını sektörel ve direkt firmaların iş 

alanlarına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz için suspects ve prospects kısımları bizde oldukça iç içe 

geçmiş durumdadır. Suspects kısmında çok yoğun bir datamız mevcut değildir. Elde ettiğimiz pazar 

verisi sistematiğimiz nedeniyle prospects içerikli sağlanıyor. Bundan sonraki süreç ise leads ve 

customers olarak devam ediyor. Canias CRM modülünde buna benzer bir algoritmamız 

bulunmaktadır. Bu programda satış hunisine uyarlandığında; Fırsat: F; Kontak: C; Aday Müşteri: A; 

Gerçek Müşteri: G şeklinde her müşterinin pozisyon kodu vardır. Prospect olarak gelen müşterilerin 

hepsi F kodu ile sisteme girilir, ardından görüşülenler C ye döner, teklif gönderme aşamasına 

geçilince A‟ya döner, sipariş alınınca da G‟ ye döner Satış hunisine bakarsak; Bizim F ve C 

segmentleri prospecte hizmet edip kendi içerisinde operasyonel bir kırılıma sahiptirler. Leads = aday, 

customer= gerçek şeklinde devamı aynıdır. ERP ile bağlantısı ise, bir müşteriye ERP tarafında teklif 

oluşturulduğu zaman, CRM modülü veriyi algılayıp müşterinin segmentini değiştirir, aynı durum teklif 

siparişe döndüğü zaman da gerçekleşir.” (B2B Şirketler Grubu)  

Yazılım firması yöneticisi, iĢletmelerinin B2B müĢteri edinme sürecinde satıĢ hunisi sürecini 

aĢağıdaki gibi kullandıklarını ifade etmiĢtir. Buna göre, 

―Örneğin Kumaş kesme makinası üreten bir firmanın İzmir Ticaret Odasın‟dan tekstil sektöründe 

çalışan firma listesini alması suspects listesi ortaya çıkar. Bu listeden şu an çalıştığı firmaları yani 

makine satışı yaptığı firmaları çıkarması prospects listesinin ortaya çıkmasını sağlar. Daha sonra, bu 

prospects listedeki firmalardan daha önce fuarda tanıştıkları, ziyaret ettikleri, teklif gönderilip 

olumsuz olan müşterileri tespit ederek leads‟lere ulaşılırlar. En önemli olan leads müşterilerine 

tekrardan ulaşmak, ziyaretler yapmak ve teklif aşamasına getirmektedir. Teklif satışa döndüğünde, 

potansiyel müşterimizi artık müşteri haline dönüştürmüş olur. Bir potansiyel müşterinin müşteriye 

dönüşmesi de bizden tekrardan alış veriş yapma olasılığını artırır. ERP-CRM entegrasyonu sayesinde 

prospects ve lead listesine kolayca erişilebilmektedir. Böylece, satış temsilcileri zaman kaybetmeden 

gerekli potansiyel müşterilere hızlı bi şekilde ulaşmaktadır. Ayrıca, hangi firmaya hangi ürünü 

anlatmak gerekir sorusuna doğru cevaplar verir. Mevcut müşterilere hangi ürünler satılmış yada 

hangi ürünlerin teklifi verilmiş olumsuz olmuş durumunu incelersek farklı sektörlerde bulunan 

potansiyel müşterileri doğru ürüne, doğru fiyat ile yönlendirebiliriz. Onaylanmış teklifin CRM‟den  

ERP‟ye aktarılarak ERP‟de teklif oluşturması süreç yönetimini basitleştirmektedir.” (Yazılım 

Firması) 

Endüstriyel sektörde konu alınan B2B müĢteri edinme faaliyetleri, daha önce belirtildiği üzere daha 

karmaĢık ve zor bir süreÑten oluĢmaktadır. Dolayısıyla karar vericiler tüm faaliyetlere daha bütünsel 

bir aÑıdan bakabilmeye ihtiyaÑ duyabilmektedir. Bu farklılığı ortaya koymak amacıyla aĢağıdaki 

ifadeye yer verilmiĢtir.  

“B2B ve B2C arasındaki en önemli fark hedef kitle yani müşteri kitlesinin farkıdır. B2B de müşteri bir 

sanayi kuruluşudur ve talep edilen ürün müşteri için bir girdi kalemidir. B2C de ise müşteri son 

kullanıcıdır ve ürün ise tüketim malıdır. Dolayısıyla B2B ve B2C de müşterilerin talepleri birbirinden 

tamamen farklılık gösterir. (kalite, fiyat, temin, teknik özellik, ödeme, marka, fayda vb.) birçok 

noktada bu farklılıklar iş şekline de yansımaktadır. Ayrıca B2B de satışlar belirli sayıda bir müşteriye 

gerçekleştirilirken (yani key account management çok önemli bir rol oynarken) B2C de ise çok sayıda 

müşteri ile ciro elde edilir. Bu da CRM uygulamalarında birbirinden farklı yöntem/teknik ve 

yaklaşımları beraberinde getirir.” (B2B Şirketler Grubu) 

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER  

MüĢterilerin kiĢisel beklentilerinin yüksek olduğu bir süreÑte, bilgiye ulaĢmak ve bilgiyi doğru bir 

Ģekilde iĢlemek, iĢletmeler iÑin önemli bir konu haline gelmiĢtir. Teknolojik geliĢmeler ve yeni IT 

uygulamaları iĢletmeleri, müĢteri edinme ve faaliyetlerin devamlılığı konusunda derinden 

etkilemektedir. MüĢteri ile iĢletme arasındaki iletiĢim kanallarının artması, potansiyel müĢterilerin 

takibi, iĢletmeye kazandırılması ve iĢletme iÑindeki operasyonların pazar ihtiyaÑlarına göre 

yapılandırılması kaÑınılmaz olmuĢtur. ĠĢletmelerin özellikle endüstriyel pazarlarda zor ulaĢım 
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sağladıkları potansiyel müĢteri edinebileceği kiĢilerle, teknolojiyi kullanarak iletiĢim kurması 

kolaylaĢmıĢtır. Bu bağlamda CRM sistemleri müĢteri tercihlerini iĢletme hedefleri doğrultusunda 

analiz ederek satıĢ sürecinde iĢletmeye daha bütünsel bir bakıĢ imkanı sağlamaktadır. Ayrıca 

iĢletmelerin operasyonel süreÑlerinde kullandıkları ERP sistemlerine kolay entegre edilebilir bir 

özelliği bulunması nedeniyle müĢteri iliĢkilerinin yürütüldüğü her noktada operasyonel verimlilik 

sağlamaktadır. 

Bilgisayar, telekomünikasyon ve ağ uygulamalarını destekleyen teknoloji CRM‘in geliĢimini daha da 

hızlandırmıĢtır. Bu durum her Ģeyden önce müĢterilere odaklanan bilgilerin iĢletmelerde 

uygulanmasını sağlamıĢtır. CRM sistemlerinde uygulanan teknolojileri benimseyen kuruluĢlar, iĢ 

süreÑlerini hızlandırmakta ve müĢterilerin her etkileĢimden faydalanmalarını sağlamaktadır.  

Literatürde farklı iĢlevleri destekleyecek ayrı bağımsız sistemler olarak belirtilen CRM ve ERP 

sistemleri, iĢletme stratejisine bağlı olarak, müĢteri kazanmayı, satıĢları artırarak karlılığını artırmayı 

veya iĢ süreÑlerini optimize etmeyi hedeflemektedir. Bir iĢletme birbiriyle uyumlu CRM ve ERP'nin 

iĢlevlerini kullanarak en etkili satıĢları gerÑekleĢtirebilir. Bu noktada sistem yaklaĢımının varsayımı 

temel alındığında, iki sistemin entegrasyonu yönetime daha bütünsel bir bakıĢ aÑısı sağlamakta ve 

bölümler arası iĢlevsel zorlukları uzlaĢtırarak iĢbirliğini teĢvik etmektedir. GeniĢ bir yelpazede tüm 

departmanları dahil eden ERP sistemleri, hem bağımsız olarak ÑalıĢma yeteneğini korurken, hem de 

birden fazla operasyonun merkezden yönetilmesini sağlamaktadır. MüĢteri iliĢkileri ile entegrasyonu 

noktasında yalnızca mevcut satıĢlar gibi maddi faktörlerle ilgili değil, aynı zamanda ömür boyu 

müĢteri değeri gibi maddi olmayan faktörlerle ilgili bilgileri de sunmaktadır.  

CRM süreciyle müĢteri verilerinin elde edilmesiyle ÑalıĢan entegre bir ERP modülü hem potansiyel 

müĢteriyi yeni müĢteri haline gelmesini kolaylaĢtıracak, hem de mevcut müĢterilerin elde tutulmasına 

destek olacaktır. Bu anlamda özellikle müĢteri sayısının az ve satıĢ hacminin büyük olduğu 

endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren iĢletmeler aÑısından bu entegrasyon Ñok daha fazla önem 

taĢımaktadır.  

Nitel olarak gerÑekleĢtirilen bu araĢtırma, potansiyel müĢteri kazanımının nispeten daha zor olduğu 

endüstriyel sektördeki firmalarla yapılmıĢ ve müĢteri iliĢkileri yönetiminde kullanılan CRM 

sistemlerinin ERP ile entegrasyonunu bu kapsamda değerlendirmiĢtir. ÆalıĢmada, iki sistemin 

aralarındaki veri alıĢveriĢi dolayısıyla operasyonel süreÑlerde kolaylık sağladığı ve karar vermede 

bütünsel bakıĢ aÑısı öne Ñıktığı görülmektedir. Literatürde genellikle birbirinden ayrı incelenen ERP 

ve CRM sistemlerinin, birarada müĢteri kazanma noktasında değerlendirilmesi hem literatüre, hem de 

pratikte iĢletme uygulamalarına katkı sağlayabileceği düĢünülmektedir. Yönetimsel aÑıdan 

bakıldığında, elde edilen bulgular endüstriyel sektörde faaliyet gösteren iĢletmeler iÑin potansiyel 

müĢteri kitlesinin doğru tanımlanmasının önemini vurgulamakta ve entegre bilgi sistemlerinin müĢteri 

verilerini tespit etme ve uygulamadaki desteğini ortaya koymaktadır. Bu durum B2B iĢletmeler iÑin 

rekabet avantajı ve kÍrlılığa dönüĢmektedir. 

Gelecekte, ÑalıĢma B2C pazarında da farklı iĢletmelere yapılarak, aralarındaki farklılıklar incelenip, 

karĢılaĢtırmalı ÑalıĢmalar yapılabilir. Bu Ģekilde konuya daha kapsamlı bir bakıĢ aÑısı kazandırılabilir.  
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Abstract 

The aim of the study is to determine the effect of price sensitivity on the intention of repurchasing in terms of 

personality characteristics, and also investigate the extent to which personality characteristics affect price 

sensitivity. Accordingly, the research was carried out in line with these objectives. In our research, price 

sensitivity, personality traits, socio-demographic characteristics and intention to repurchase were examined 

within the scope of marketing. The research was conducted on 519 consumers who consume soft drinks in 

Turkey. In the study, it was found out that price sensitivity differs from personality traits only with Neuroticism, 

Extraversion and Agreeableness dimensions. Furthermore, it was a variable income level, which varied according 

to the socio-demographic characteristics of the participants and the price sensitivity. When the literature is 

examined, it is possible that this research is beneficial to practitioners and it contributes to the academic literature, 

since there are few studies on the topic. 

Keywords: Big Five Personality Traits, Pricing, Price Sensitivity, Repurchase Intention 

 

 

 

KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ AÇISINDAN FĠYAT DUYARLILIĞININ YENĠDEN 

SATIN ALMA NĠYETĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

 

 

 

Özet 

ÆalıĢmanın amacı, kiĢilik özellikleri aÑısından fiyat duyarlılığının yeniden satın alma niyetine olan etkisini 

belirlemek ve kiĢilik özelliklerinin fiyat duyarlılığı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu bağlamda araĢtırma bu 

amaÑlar doğrultusunda yürütülmüĢtür. AraĢtırmamızda fiyat duyarlılığı, kiĢilik özellikleri, sosyo-demografik 

özellikler ve yeniden satın alma niyeti pazarlama kapsamında incelenmiĢtir. AraĢtırma, Türkiye'de alkolsüz 

iÑecek tüketen 519 tüketici üzerinde gerÑekleĢtirildi. ÆalıĢmada, fiyat duyarlılığının kiĢilik özellikleri arasında 

sadece Yeniliye AÑıklık değiĢkeniyle farklılık gösterdiği saptanmıĢtır. Ayrıca, sosyo-demografik özellikleri 

aÑısından katılımcıların yalnızca gelir seviyesine göre fiyat duyarlılığına göre farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. 

Literatür incelendiğinde, bu araĢtırmanın uygulayıcılara faydalı olması ve akademik literatüre katkı sağlayacağını 

söylemek mümkündür, Ñünkü konuyla ilgili az ÑalıĢma bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: BeĢ Faktör KiĢilik Ézelikleri, Fiyatlandırma, Fiyat Duyarlılığı, Yeniden Satın Alma Niyeti 

 

1. INTRODUCTION 

Price sensitivity is a necessary element for marketing professionals to evaluate the target market; so it 

has a big impact on the bottom line or earnings of the company. Porter (1985) identified two basic 

competitive strategies that could provide a source of competitive advantage. These are the 

differentiation and low cost strategies. A firm can implement a low-cost strategy to ensure the 

continuity of its competitive advantage (Santonen, 2007). For this reason, price is an indispensable 

factor in consumers' purchasing decisions in low-cost strategies (Silva et al., 2012). Aliman and 

Othman (2007) found that price is one of the most important features in purchasing goods or in daily 

consumption. Furthermore, in some studies it has been seen that while consumers make a purchase 

decision in a category of products in order to maximize utility immediately; sometimes they pay 

attention to buying power, then to brand and quality. This is a sign that consumers have price 

sensitivity at a certain level when making their choices (i.e. intention to purchase). 

The aim of the study is to determine the impact of price sensitivity on the intention of repurchase in 

terms of personality characteristics and to examine the level to which the personality characteristics 
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impact price sensitivity. Three fundamental contributions are foreseen in our study. Hence, this 

investigation goals are below: 

 whether price sensitivity affects repurchase intention; 

 whether demographic characteristics differ according to price sensitivity; and 

 whether the personality characteristics differ according to the price sensitivity. 

To accomplish these objectives, a review of previous research was conducted by an exploratory 

investigation of category of beverages. 

However, despite the widespread literature on these issues, very few investigations have been done on 

the price sensitivity of the effects of consumer uncertainty on brand or product quality. It is surprising 

when it is taken into account that consumers are more sensitive to price. 

The next part of the paper is organized as follows: first, the theoretical background was summarized, 

then the hypothesis were developed; in the second part of the the paper the research methodology was 

given; in the third part, the data were analyzed; and finally, proposals for academics and practitioners 

have been proposed based on the findings and limitations and research directions for future studies 

have been presented. 

 

2. THEORETICAL BACKGROUND 

2.1. Price 

In the literature, there are many definitions about price. Monroe (1990: 5) defines price as ―the amount 

of money we must sacrifice to acquire something we desire‖. Voss and Seiders (2003) stated that price 

is a powerful managerial tool affecting product / brand image, own capital, position and purchasing. 

This is because price, which is one of the 4Ps of the marketing mix strategies, is accepted as the basic 

component of value. Needless to say that, price attracted the attention of research that resulted in a 

rich literature base. 

According to Kotler and Keller (2006), pricing factors include: cost of goods / services sold, 

administrative costs, advertising and promotional expenses, market competition, economic status and 

perceived quality of the product. Strategies for determining prices are based on pricing strategies. 

These strategies are: cost-oriented pricing strategy, competition-oriented pricing strategy and demand-

oriented pricing strategy (Cravens and Piercy, 2009, Kotler and Keller, 2006). All this shows itself at 

the price of the last product. If this price is low or high, it is reflected in consumers' purchasing 

decisions. 

During the boundless and free trade competition, companies competing in the marketplace must make 

great efforts to establish and maintain competitive advantage if they want to survive, succeed and 

grow (Hamel and Prahalad, 1993; Porter, 1985, 2008). In this case, market quotations must consist of 

reasonable prices, good quality and good services (Aaker, 1992, Kotler and Keller, 2006). In all of 

these cases, it is seen that pricing is an important component that causes firms to gain competitive 

advantage. As a matter of principle, it is assumed that price is an effect in the consumer‘s decision-

making process (Gijsbrechts, 1993). 

When considered from a consumer‘s point of view, the price indicates the amount consumers should 

give up to buy goods / services (Zeithaml, 1988). Many consumers view the price as a quality signal 

that reflects their classical intellect that "you get what you pay for" (Erickson and Johansson, 1985). 

According to Zeithaml (1988), consumers cannot remember real product prices. Instead, consumers 

codify the price in a way that is meaningful to them.  

Moreover, the price may be perceived as monetary sacrifice as a measure of ability to pay. This means 

that, consumers should change their monetary sacrifices with offers when they evaluate the products. 

If consumers perceive that proposals are good value, that is, they will evaluate the money they have to 

pay, and they will be willing to buy it (Cram, 2008; Zeithaml, 1988). 

 

2.2. Price Sensitivity 

In today‘s market, pricing strategies have an important place in the competitive advantage of 

companies. The price represents the amount of money that consumers have to pay to get offers they 

want to buy. Consumers are sensitive to the prices of things they have to pay. This is called price 

sensitivity. 
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The concept of price sensitivity is based on the analysis of economic theory and price elasticity. That 

is, as a consequence of the percentage change in the price, the percentage change in the quantity units 

is a matter of course (Diamantopoulos, 2003, Boonpattarakan, 2012). In general, "price sensitivity" is 

often used synonymously with "price elasticity" (Link, 1997), and therefore both of the terms are used 

synonymously in our research. Sensitivity of demand refers to how sensitive a product or service is in 

terms of volume for price changes. Sensitivity is an important tool in pricing strategies (Tucker, 

1966). The concept of price elasticity of demand was developed by Alfred Marshall in his book 

Economics Principles in 1890. In general, price sensitivity is an essential tool in the analysis of goods 

and services demand and in understanding decision making processes related to pricing, investment 

and planning. Nowadays, this concept is a central issue when the demand is analyzed from a 

microeconomic point of view. The concept of "Price sensitivity" was first investigated by Gabor and 

Granger (1966). The authors make a research to determine the upper and lower price limits of some 

inexpensive products. As a result of this study, it was determined that the gap between the upper and 

lower price limits did not affect the purchasing intentions of the consumers, but rather affected the 

purchasing amount. 

There are several definitions in the literature about price sensitivity. According to Tellis (1988:331), 

price sensitivity is defined as how consumers will change their purchases depending on the change in 

the price of a product. Briefly, price sensitivity is about how consumers perceive price differences or 

variations in products/services and, at the same time how they will react to it. According to Wakefield 

and Inman (2003), price sensitivity is usually related to price changes. Miller (2006) defines price 

sensitivity as the consumer's awareness of what the consumer perceives as a cost window to buy a 

particular product or service. Price sensitivity indicates a change in consumer's wishes as a result of a 

price reduction or increase. Diamantopoulos (2003) defines price sensitivity as an awareness of 

consumers' perception of the form of costs for a particular product or service consumers want to buy. 

As can be seen, in most definitions, price sensitivity is defined in terms of payments for products or 

services consumers want to buy. If the price is perceived as too high, consumers may be reluctant and 

hesitate to buy. On the contrary, if the price is considered reasonable and relevant, consumers will be 

willing to pay these bids (Boonpattarakan, 2012). 

If the category is taken as a basis, the customer has a certain level of price sensitivity for all product 

and service categories. If the firm makes a small price change, the firm can have a significant 

influence on the revenue. When assessed in this respect, marketers are trying to understand the price 

sensitivity of target customers (Goldsmith, Flynn, and Kim, 2010). According to the literature, it is 

possible that price sensitivity is specific to the situation. In a study done, consumers were found to be 

less sensitive to the purchase of hedonic products. Nevertheless, consumers have been found to be 

more susceptible to the purchase of utilitarian products (Wakefield and Inman, 2003). According to 

Wakefield and Inman (2003) for example, hedonic versus utilitarian purchases constitute the factors 

that can cause shifts in social impact, time pressure, seasonal effects, shopping environment (eg 

crowd) and even mood price sensitivity. Furthermore, in other studies (Simonson, 1989), it has been 

shown that shoppers are making their choices according to the others' beliefs if they shop in the 

presence of others and that purchasing is socially risky (Midgley, 1983). Product involvement is also 

relevant for price sensitivity in that it is inversely related to price sensitivity: product involvement 

leads to brand loyalty and brand loyalty diminishes price sensitivity (Wakefield and Inman, 2003). 

Lichtenstein, Ridgway and Netemey (1993) shows that, at least some of the product categories have 

pointed out to others that the prestige price sensitivity or price sensitivity is negatively related to the 

buyer due to perception. Given the theoretical expressions and empirical evidence, it has been found 

that there is a  negative correlation between consumption and the price sensitivity of consumption and 

status. In a study it is suggested that consumption of status was negatively associated with clothing, 

price sensitivity (Goldsmith, 2010) was found to decrease in clothing, prices increased sensitivity to 

consumer desire for status. In this study by Ramirez and Goldsmith (2009), it has been shown that the 

participation of clothing increases depersonalization by its influence on perceptions of consumer 

innovation, brand loyalty and brand equity. It should also be noted that sales promotions may increase 

the price sensitivity (Aaker, 1991:11). Consumers often use price as a clue to product quality to justify 

paying higher (Lichtenstein, Ridgway and Netemeyer, 1993). Aaker (1991) notes that small effects 

such as colors, package design and brand name can also affect how much consumers will pay for 

many types of goods. Other than these, market factors that are not controlled by market factors can 

also affect price sensitivity. 

When considered in this respect, price sensitivity concerns the price a customer is willing to pay at a 

particular time (Renison and Hardt, 2008). Consumers intend to pay higher prices in case of an 
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emergency, when buying gifts or on holiday. For example, people who spend time with friends will be 

less responsive (Dickson and Sawyer, 1990). 

 

2.3. Personality Traits 

Personality traits used in different areas of social sciences have been studied for many years. This 

topic, which is mostly worked on by many researchers in the field of psychology, is also of interest of 

the marketers. Understanding the consumers' characteristics and developing appropriate marketing 

strategies are very important. In today's psychology, an important consensus has been reached 

regarding the identification of personality traits based on five factors. There are important studies in 

the literature related to the five factor personality traits (e.g. Costa and McCrae, 1992, 1995; De Raad 

and Schouwenburg, 1996; Digman, 1990; Furnham, 1996, 1997; Goldberg, 1990; Goldberg and 

Saucier, 1995). 

Significant findings emerged from verbal research on personality traits and its structure (Goldberg, 

1993; John, 1990; Saucier and Goldberg, 1996). This finding is known as five-factor personality traits. 

Personality traits, which are a five-factor structure, are called Big Five (Goldberg, 1981), which can 

capture most of the variance in personality traits. Goldberg (1981) made an introduction to linguistic 

analysis and created a new field for many personality researchers, and then found this knowledge in 

relation to the field of personality descriptors. 

Studies on personality traits have been developed and tested on different demographic characteristics 

in different countries. Costa and McCrae (1988) noted that although theories of the effects of aging on 

the personality are interesting, they have not relied on long-term follow-up work. In the majority of 

the studies performed by the researchers involved five factors, five factors resembling the standard 

five were found. McCrae and Costa (1985) examined adjective scales and questionnaire measures in 

an adult sample where peer scores were available on parallel instruments, and showed that they 

converge between the five factors in both observers and instruments. Similar findings were found by 

Goldberg (1989) and Trapnell and Wiggins (1990). Along with that, note that the Big Five structure 

does not imply that personality differences can be reduced to only five traits. The Big Five dimensions 

represent personality at the highest level of abstraction and each dimension contains many different 

and more specific personality traits (Costa and McCrae, 1995; John, 1990). 

With regards to personality traits in the literature, the Big Five Personality Factors may have been a 

source of inspiration for recent years. According to the Big Five Personality Factor model, the basic 

structure of personality is divided into five factors (Bipp, Steinmayr, and Spinath, 2008: 1455). These 

factors are: Neuroticism (N), Extraversion (E), Openness to Experience (O), Agreeableness (A), and 

Conscientiousness (C). 

The characteristics of these five factors are also different. Based on the literature (Costa and McCrae, 

1995; Busato, Prins, Elshout and Hamaker, 1998, Benet-Martinez and John, 1998), the differences 

between these factors can be summarized as follows: 

 Neuroticism (N). This factor defines the degree to which people experience negative 

emotions. That is, neuroticism contradicts a wide range of negative effects such as emotional 

stability, anxiety, sadness, irritability and nervous tension. 

 Extraversion (E). The extraversion factor attracts people to tend to be sociable, to have 

positive emotions and to a high degree of activity. This factor is characterized as dominance, 

activity and energy, insight, expressiveness, and positive emotions. 

 Openness (O). This factor, called experiential openness, is associated with sensitivity to new 

ideas, preference for various senses, and intellectuality. This factor, called experiential 

openness, is linked to sensitivity to new ideas, intellectuality, and preferences for various 

senses. 

 Agreeableness (A). This factor is associated with a tendency for satisfaction, self-sacrifice, 

trust and friendliness. Aggressiveness, prosocial orientation contrasts with hostility towards 

others and includes features such as altruism, tendermindedness, trust and humility. 

 Conscientiousness (C). This factor relates to the qualities to reach, to be self-sustaining, to be 

persistent and to be reliable. The conscientious factor explains the socially predicted impulse 

control that facilitates task and target behavior. 

 

2.4. Repurchase Intention 
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Loyalty is regarded as multiple dimensions, such as customer retention, repurchase, and 

recommendation to others (e.g., Kim et al. 2009; Srinivasana et al. 2002). Among these factors, 

repurchase intention is regarded as a main and a clear appearance of loyalty with the most direct 

mention on financial returns. Therefore, behavioral intentions are highly desired by the vendors and 

are also commercially viable (e.g., Oliver 1999; Otim and Grover 2006). The behavioral dimension of 

loyalty can be due to cognitive or affective dimension. But this can only reflect the intention and not 

reflect the product's liking (Evanschitzky and Wunderlich, 2006; Han and Back, 2008). For this 

reason, although it is not trusted to measure loyalty to a product, it can be used to determine the 

intention to repurchase (Han and Ryu, 2009).  

Customer's intention to repurchase is determined by the behavioral component related to the 

determination of the client by the cognitive component or the affective component (Back, 2005). 

Generally, repurchase intention is to repurchase from the same product, taking into account the 

individual's current situation and possible circumstances.  

There are also studies in the literature on the internal reference price, which consumers have paid for 

the same product in the past (Winer, 1986; Mayhew and Winer, 1992; Rajendran and Tellis, 1994; 

Kalyanaram and Winer, 1995). Consumers have also improved their personal price forecasting rules, 

allowing them to compare this price with a normal price based on previous purchasing experience. 

When examined in this regard, consumers can use price as a reference when they think price increases 

repurchase decisions, since consumers' focus and complementary prices can represent the past price 

paid for certain items (Mayhew and Winer, 1992). 

 

3. RESEARCH METHODOLOGY 

3.1. Hypothesis Development 

Hypotheses were formed within the scope of the purpose of the study. We have developed 3 

hypotheses based on previous studies in the literature. These hypotheses and the literature on which 

they are based are given below. 

The first hypothesis suggests that customer price sensitivity differs considerably in terms of 

demographic variables. There are studies between socio-demographic characteristics and price 

sensitivity in the literature. There are different results in these studies. In one of the studies done 

(Munnukka, 2005), none of the demographic variables gave a positive result. Accordingly, it is stated 

that demographic variables can not be used to estimate the price sensitivity levels of mobile service 

customers. In another study (Gupta, 2011), it was determined that only sex has a significant effect 

among demographic variables. In marketing, the results between price sensitivity and socio-

demographic characteristics are significant.  

That is, a consumer may be affected by information about the price and price sensitivity of a particular 

product or service. This inherently depends on the demographic characteristics of the consumer. 

Demographic characteristics such as income, marital status, age and gender usually affect the price 

sensitivity and price perception of a person. For this reason, these features are often used for market 

segmentation (Munnukka, 2008). Therefore, the following hypothesis is offered: 

Hypothesis 1. Price sensitivity can be significantly explained by a customer‟s demographic 

variables. This difference would be changed by (a) gender, (b) marital status, (c) age, (d) 

education level, (e) profession and (f) income level. 

The second aim of this research is to investigate whether the personality characteristics differ 

according to price sensitivity. There are limited studies about this topic in the literature in which the 

Big Five structure is used to predict consumer behavior (Casidy, 2012). A thorough review of the 

literature reveals that none of the previous studies in this area have examined the relationship between 

Big Five personality traits, price sensitivity, and repurchase intention. 

Only a few studies have found that there are variables of prestige sensitivity and personality traits. 

Prestige sensitivity is defined as ―favourable perceptions of the price cue based on feelings of 

prominence and status that higher prices signal to other people about the purchaser‖. This means that 

people with high prestige tend to avoid purchasing products that are thought to be of poor quality. 

Since price sensitivity and personality traits are very important variables in the field of marketing, in 

our study we analyzed whether there is a difference between them. Therefore, the following 

hypothesis is offered: 
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Hypothesis 2. Price sensitivity can be significantly explained by a customer‟s personality 

tratits. 

Price sensitivity can be explained by personality traits of a consumer. The price of the product is 

thought to be an important factor of the purchasing decision making mechanisms of consumers. 

Because, the price can give information to consumers about the quality of the product/ service 

(Erickson and Johansson, 1985). It is possible to explain, if the price of a product / service is 

perceived reasonably, consumers may intend to purchase more (Grewal, Krishnan, Baker, and 

Borin,1998).  

Nowadays, price also plays an important element in guiding choice to purchase among consumers 

(Silva et al., 2012). When a consumer considers price, they tend to be sensitive to price changes (Noh 

et al., 2013). In addition, price sensitivity is inconsistent from one person to another, as consumers 

have the ability to change the consumer purchasing pattern (Noh et al., 2013), as well as it also 

influenced purchase intention. 

When previous studies were examined, it was seen that some studies focused on determining the basic 

predecessor variables of the repurchase intention (Zahorik and Rust, 1992; Storbacka et al., 1994; 

Hocutt, 1998).  Nevertheless, it has been determined by many researchers that customer satisfaction 

and attitude are among the important pioneers of the repurchase intent (Oliver, 1980, 1981; Bearden 

and Teel, 1983; Roest and Pieters, 1997). Taking all this into account, we have developed the 

following hypothesis to examine whether price sensitivity in our study affects consumers‘ repurchase 

intentions. Hence, the following hypothesis is offered: 

Hypothesis 3. Consumers‟ price sensitivity has a positive influence on repurchase intention. 

 

3.2. Measures 

The survey instrument has four variables. There are price sensitivity, repurchase intention, personality 

traits, and socio-demographic factors. The scale of price sensitivity (nine items) was adopted on the 

studies of Lichtenstein, Ridgway and Netemeyer (1993), Sproles and Kendall (1986), and Maxwell 

(2001). The price sensitivity score of each participant was determined by calculating the average of 

the nine-item responses of that person. Higher score indicated higher price sensitivity, and lower score 

indicated less price sensitivity. In this study, a three-item scale was used to assess the intent of 

repurchase intention. The scale of repurchase intention was adopted and modified from Fullerton 

(2005). Finally, five factor personality trait scale was measured with the items proposed by Benet-

Martinez and John (1998).  

The adaptation of the scale to Turkish was done by Sümer and Sümer (2005) within the context of 

Turkey in a study (Schmitt etc., 2007) on the profiles and patterns of self-definition of people within 

56 countries. All scales used in the study were adapted to the five-point Likert scale ranging from (1) 

strongly disagree to (5) strongly agree. 

 

3.3. Design 

We use one product category to represent potential uncertainty and sensitivity to such uncertainty. The 

category is beverages category such as soft drinks, fruit juice, energy drink, gaseous, and non-

carbonated soda. The reason why the research design is made in the beverage category is that it is 

decided to make a purchase by oneself without being under the influence of others.  

All the scales items are originally in English but the questionnaire were translated into Turkish by us. 

Prior to conducting the final survey, the developed questionnaire underwent pretest. Some 

grammatical modifications and other arrangements were done to some questions after the pretest. The 

final questionnaire included 66 questions. 

 

4. DATA ANALYSIS AND RESULTS 

In the analysis of the data, SPSS 21.0 program was used and independent t test, ANOVA and 

regression analyzes were performed. 

4.1. Sample Characteristics 

The participants were a random sample from Turkey. Since this study focuses on beverage category 

products, at least once a month drinkers from these beverages were invited to complete the survey. 
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A total of 562 respondents responded the questionnaire. Of these, 519 participants (92.7%) continued 

until the end of the survey, indicating that they consumed at least one of the categorized beverages 

such as beverages, fruit juices, energy drinks, gaseous and non-carbonated soda, 41 participants 

(7.3%) did not complete the questionnaire, 1 participant (0.2%) completed the questionnaire half-way. 

Our research has been analyzed on the basis of the responses of 519 participants. Information on the 

socio-demographic characteristics of the survey participants is given in Table 1. 

Table 1. Profile of the Sample 

Characteristics N % 

Gender 

Male 184 35,5 

Female 335 64,5 

Marital Status 

Married 138 26,6 

Single 370 71,3 

Divorced 11 2,1 

Age 

16-25 203 39,1 

26-35 229 44,1 

36-45 69 13,3 

46-55 14 2,7 

56-65 4 0,8 

66 and over 0 0 

Educational Level 

Primary School 1 0,2 

High School 14 2,7 

College 14 2,7 

Bachelor 228 43,9 

Graduate 262 50,5 

Profession 

Student 183 35,3 

Housewife 16 3 

Retired 3 0,6 

Private Sector 137 26,4 

Public Sector 110 21,2 

Other 70 13,5 

Income Level (Turkish Lira) 

1000 and below 184 35,5 

1001 – 2000 91 17,6 

2001 – 3000 77 14,8 

3001 – 4000 81 15,6 

4001 – 5000 47 9 

5001 and over 39 7,5 

 

4.2. Reliability Analysis 

Internal reliability of a measurement is utilised in multi-item scales, and it turns to its consistency. 

Estimates of reliability based on the average correlation among items within test, concern internal 

consistency. Internal reliability refers to whether those items are internally consistent or whether the 

items that constitute the scale are measuring a single concept (Hair, Black, Babin, Anderson, & 

Tatham, 2006).   

Principal components analysis with Varimax Rotation produces the dimension of differentiation 

which was used in order to confirm the scale for construct validity. To define if the subscales were 

suitable for factor analysis, KMO test was used. The Bartlet Test of Sphericity, in which it is 

examined if the subscales of the scale are inter-independent, and the latter is the criterion KMO 

(Kaiser-Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy, KMO) (Kaiser, 1974).  

Cronbach‗s Coefficient Alpha is the most popular indicator of internal consistency that was utilised in 

this study to evaluate the reliabilities of measurement scales adopted (Hair et al, 2006). Nunnally 

(1978) suggested that an acceptable level of coefficient alpha to retain an item in a scale is at least 

0.70 score. Furthermore, based on satisfactory standard (α≥0.70) suggested by Nunnally (1978), the 

present study found a very high internal consistency reliability for the all variables. 
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Results from the reliability analysis presented in Table 2 indicated that the number of items, the 

overall mean score, standard deviation (SD), Cronbach‘s alpha, KMO and Total Variance Explained. 

 

 

 

 

Table 2: Standard Deviation, KMO, Cronbach  and Total Variance Explained of the Constructs 

Construct Name No. 

item 

Mean SD Cronbach 

 

KMO Total Variance 

Explained 

Big Five  32 112,36 10,755 0,717 0,862 48,677 

Price Sensitivity 9 27,95 6,818 0,796 0,852 47,174 

Repurchase Intention 3 12,09 2,716 0,831 0,690 75,102 

 

4.3. Validity Analysis 

The Big Five Personality Characteristics Questionnaire was asked in all 44 items. As a result of 

statistical analysis, Big Five Personality Features were collected under 5 factors and 32 items. Factor 

analysis was conducted for 9 expressions in the questionnaire about Price Sensitivity. All the items 

showed high factor loadings. Factor analysis was performed for the total of 3 items related to 

Repurchase Intention. As a result of the analysis, 3 items showed high values. Some details of the 

factor analysis are presented in Table 3. 

 

Table 3. Explanatory Factor Analysis for Variables 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

Big Five Personality Traits 

Conscientiousness 
N1 ,735        

N2 ,729        

N3 ,725        

N4 ,657        

N5 ,653        

N6 ,650        

N7 ,621        

N8 ,602        

N9 ,596        

N10 ,572        

N11 ,521        

N12 ,503        

N13 ,440        

Neuroticism 
N1  ,692       

N2  ,686       

N3  ,679       

N4  ,649       

N5  ,631       

N6  ,550       

N7  ,529       

N8  ,453       

Extraversion 
E1   ,795      

E2   ,709      

E3   ,629      

E4   ,582      

E5   ,486      

Openness 
O1    ,694     

O2    ,655     

O3    ,653     

Agreeableness 
A1      ,722   
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A2      ,638   

A3      ,451   

Price Sensitivity 
P1       ,885  

P2       ,871  

P3       ,824  

P4       ,808  

P5       ,623  

P6       ,585  

P7       ,494  

P8       ,479  

P9       -,409  

Repurchase Intention 
R1        0.909 

R2        0.855 

R3        0.834 

 

4.4. Hypothesis Testing 

In order to test the H1 hypothesis, t test and ANOVA analysis were applied. In the study, it was tested 

whether there is any difference between the Price Sensitivity of the consumers according to their 

socio-demographic characteristics. In this direction, participants were tested for t-test to test the 

gender differences. There was no difference between consumers' perceptions of their price sensitivity 

with respect to their gender (p = 0.867). An ANOVA analysis was conducted to determine the 

difference between consumers' marital status, age, education level, profession and income level 

variables. According to the results of the analysis, there was no difference between the perceptions of 

the consumers about the price sensitivity in terms of marital status (p = 0,124), age (p = 0,073), 

education level (p = 0,704) and profession (p = 0,061). In addition, income levels (p = 0.040) were 

found to show difference between the perceptions of price sensitivity. 

In order to test the H2 hypothesis ANOVA analysis were applied. In the study, it has been tested 

whether there is any difference in price sensitivity between consumers' personality traits. It was 

determined that there was a difference between Price Sensitivity and Neuroticism (p = 0.004), 

Extraversion (p = 0.026) and Agreeableness (p = 0.036). It was also found that there was no difference 

between the Conscientiousness (p = 0,229) and Openness (p = 0,318) variables and price sensitivity. 

 

 

 

Table 4. ANOVA (The Regression Analysis for the Influence of Price Sensitivity on  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,597 1 2,597 3,181 0,075b 

Residual 422,111 517 0,816   

Total 424,708 518    

a. Predictors: (Constant), Price Sensitivity    

b. Dependent Variable: Repurchase Intention    

 

A simple regression analysis was performed because there is a dependent and an independent variable 

in the study. In the ANOVA table of this model, the F-value was 0.118 and the p-value (sig.) was 

0.732 (Table 4). 

Then, it was tested whether the coefficients in the equation before the regression equation were 

individually significant or not by t statistic. Thus, it is found that the model obtained from the constant 

t was 27,883 and p value (sig.) was 0,000, and the Price Sensitivity variable‘s t value was -0,343 and p 

value (sig.) was 0.732 (Table 5). 

 

Table 5. Coefficients (The Regression Analysis for the Influence of Price Sensitivity on Repurchase 

Intention) 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1310 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,741 0,168  22,331 0,000 

Price Sensitivity 0,093 0,052 0,078 1,784 0,075 

a. Dependent Variable: Repurchase Intention    

 

At the same time, it was found that there is a weak positive correlation between Price Sensitivity 

and Repurchase Intention relative to the R = 0.078 value of the regression model. The explanatory 

power of the model is that R2 = 0,006, so the Price Sensitivity variable does not explain the 

Repurchase Intention variable (Table 6). 

 

Table 6. Model Summary (The Regression Analysis for the Influence of Price Sensitivity on 

Repurchase Intention) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.078a 0.006 0.004 0.90358 

a. Predictors: (Constant), Price Sensitivity  

b. Dependent Variable: Repurchase Intention  

 

Table 7 summarizes the findings of the study. A total of 12 hypotheses (three hypotheses and their 

nine sub-hypotheses) were tested. Four out of twelve hypotheses were supported (H1f, H2a, H2d, H2e). 

However, another eleven out of thirteen hypotheses were rejected. 

 

Table 6. Result Table of the Tested Hypotheses 

Hypothesis Result 

H1a Price sensitivity can be significantly explained by a customer‘s demographic 

variables. This difference would be changed by  gender. 

Rejected 

H1b Price sensitivity can be significantly explained by a customer‘s demographic 

variables. This difference would be changed by marital status. 

Rejected 

H1c Price sensitivity can be significantly explained by a customer‘s demographic 

variables. This difference would be changed by age. 

Rejected 

H1d Price sensitivity can be significantly explained by a customer‘s demographic 

variables. This difference would be changed by education level. 

Rejected 

H1e Price sensitivity can be significantly explained by a customer‘s demographic 

variables. This difference would be changed by profession. 

Rejected 

H1f Price sensitivity can be significantly explained by a customer‘s demographic 

variables. This difference would be changed by income level. 

Supported 

H2a Price sensitivity can be significantly explained by Neuroticism. Supported 

H2b Price sensitivity can be significantly explained by Openness to Experience. Rejected 

H2c Price sensitivity can be significantly explained by Conscientiousness. Rejected 

H2d Price sensitivity can be significantly explained by Extraversion. Supported 

H2e Price sensitivity can be significantly explained by Agreeableness. Supported 

H3 Consumers‘ price sensitivity has a positive influence on repurchase intention. Rejected 

 

5. CONCLUSION 

Understanding the price sensitivity of the consumers has great importance in determining the pricing 

strategies in terms of the business. For this, it is necessary to measure the price sensitivity of 

consumers in different product categories. Findings and their implications are discussed as follows. 

A t-test analysis was conducted between socio-demographic characteristics and Price Sensitivity. The 

analysis showed that gender, marital status, age, education level, occupation and income level and 

Price Sensitivity were significantly different only in terms of income level. 

T test was conducted between Personality Characteristics and Price Sensitivity. It was found that there 

is a significant difference between Neuroticism – Price Sensitivity, Extraversion -  Price Sensitivity 

and Agreeableness – Price Sensitivity in the five factor personality traits. There was no difference 

between Conscientiousness – Price Sensitivity and Openness – Price Sensitivity. 

In this context, price sensitivity of the consumers in the beverage category was measured in this study. 

In Turkey, the effect of price sensitivity on the intention to repurchase was measured based on the data 
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obtained from consumers. As a result of the analysis, it has been determined that the price sensitivity 

of consumers in the beverage category does not affect the repurchase intention. 

This study has a number of limitations. First, the research participants consisted of consumers with 

94,4% undergraduate and graduate level education (43,9% university, 50,5% with masters and 

doctorate) and therefore can not be generalized. Second, the design of the questionnaire was made in 

the beverage category, which is a lower category of price, in order for the purchase decision to be 

made by consumers themselves. According to the researchers, this has led consumers to think that 

they will not be sensitive to the price of the products in this category. Because, in this context, there 

are no studies of consumers' behavior and subconscious thoughts, the results are not comparable. 

Future studies should measure price sensitivity at an equal level of education. The search for the effect 

of consumers' price sensitivity on the repurchase intention in different product categories provides for 

the discussion of such research. At the same time, it should be investigated whether there is a 

difference between consumers' personality traits and price sensitivities in different product categories. 

Furthermore, consumers need to measure the price sensitivity and its effect on repurchase intention by 

means of qualitative research methods and unconscious measurement techniques, rather than by the 

questionnaire method. 
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PSIKOLOJIK UZAKLIK TEORISININ HEDONIK REKLAM TUTUM VE SATIN 

ALIM ISTEGINDEKI ROLU 

Begum Yetiser  

9 Eylul Universitesi Isletme Yonetimi Doktora Ogrencisi, Ghent Universitesi Pazarlama Doktora Ogrencisi, Izmir 

Ekonomi Universitesi Saglik MYO Ogretim Gorevlisi  

ÖZET 

Bu calismanin amaci, bireylerin zihinsel algilarinin asiri hedonik davranislari ile nasil basa ciktiklarini 

gozlemlemektir. Bireylerin zihinsel algilari, literaturde psikolojik uzaklik teorisi ile belirlenmektedir ve teoriye 

gore bireyler olaylari ve durumlari soyut (genel) ve somut (odakli) cerceveden bakarak farkli davranis kaliplarina 

yonelmektedirler. Hedonik ve fonksiyonel tekliflerin devamli cekismeleri suresince bireylerin kendilerini kontrol 

etmedeki yetmezlikleri (miyopluk ve hipermetropluk) literaturde gozlenmistir. Bu bireylerin, ancak zihinsel 

olarak soyut bir algi yaratarak asiri hedonic davranislarini kontrol edebildikleri gorulmustur. Literaturde benlik 

kontrolu ile alakali verilmis farkli arastirma sonuclarina istinaden, bu calismadaki uc ayri arastirma, literaturde 

bahsi gecen hipermetrop ismiyle anilan arastirmalarla ortusmektedir. Su halde zihinsel soyutluk, zihinsel 

somutluga kiyasla daha hedonik davranislara yol acmaktadir; hedonizmin irdelendigi reklama karsi tutum ve 

bahsi gecen urune karsi alim istegini de artirmaktadir.  

Anahtar Kelimeler: Kurgu Seviyesi Teorisi, Psikolojik Uzaklik, Reklam, Benlik Kontrolu, Hedonizm.  

 

 

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL DISTANCE THEORY ON HEDONIC AD 

ATTITUDES AND PURCHASE INTENTIONS 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to investigate individuals‘ mental perceptions on overcoming excessively hedonic behavior. 

Individuals‘ mental perceptions are determined by their psychological distance, a theory that defines individual 

patterns either from an abstract (general) or a concrete (focused) perspective. These two distinguished 

perspectives, then, according to the theory, leads to differentiated behavior patterns. Through the constant trade-

off between choosing hedonic and utilitarian offers, individuals overcome self-control failure (myopia and 

hyperopia) via mental abstraction on their indulgent behavior to balance off their consumption pattern. Given this 

discrepancy within different streams of research, three studies found results that are in line with hyperopia 

literature: an abstract perception (versus a concrete perception) yield more hedonic actions, namely more positive 

attitudes and purchase intentions towards a hedonic ad.  

Keywords: Construal Level Theory, Psychological Distance, Advertising, Self-Control, Hedonism.  

 

1. INTRODUCTION 

There is a constant trade-off between choosing necessities and nonessential luxuries (Kivetz & 

Simonson, 2002). While necessary items are needed to survive the basic needs (Maslow, 1970), items 

that are perceived as nonessential try to lure consumers into indulgent, temptational, hedonic acts. 

Individuals devote considerable amount of resources to pursue contentment, pleasure and happiness 

(Boven & Gilovich, 2003). Prior research has demonstrated how self-control mechanisms can help to 

avoid or to pursue nonessential consumption by looking at the disadvantage of indulgences (Kivetz, 

1999), trade-offs between hedonic and utilitarian items (Hirschman & Holbrook, 1982), emotional 

consequences of indulgence (Ramanthan & Williams, 2007), and most importantly, through the topics 

of myopia (Mukhopadhyay & Johar, 2007) and hyperopia (Kivetz & Keinan, 2006).  

Literature suggests that individuals‘ mental prception can be a way to overcome either short-

sightedness (myopia) or far-sightedness (hyperopia) of self-control failures. Myopia is a self-control 

failure that yields to short-term temptations, often results in regret that consumers have behaved 

differently (Kivetz & Keinan, 2006). An opposite self-control problem, hyperopia means that 

consumers suffer from deviating from the right path and acting responsibly, too much. Hyperopic 

consumers focus on consuming utilitarian necessities (Kivetz & Keinan, 2006).  
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The mental perception is often discussed in terms of ―psychological distance‖ and ―construal level‖, 

which explains the same phenomenon; that individuals perceive things in either ―high‖ or ―low‖ level 

terms. High construal (or an abstract perception) associates with the ―why‖ aspects of the action and 

low construal (or a concrete perception) associates with the ―how‖ aspects of the action (Vallacher & 

Wegner, 1989). High level, abstract (vs. low level, concrete) construal links with further (vs. near) 

psychological distance that is perceived in time, space, social and hypothetical (for a review; see 

Trope & Liberman, 2010). Since there are two theories that link to the same conclusion, namely 

psychological distance and construal level theory, in this study, we refer to only construal level theory 

and differentiate individual perceptions as ―high level‖ and ―low level‖.  

So how do high or low perceptions affect self-control failure? Prior research on the effects of 

construal level on self-control shows discrepancies. Specifically, one research stream indicates that 

high level and abstract (vs. low level and concrete) construal reduces myopia (Agrawal & Wan, 2009; 

Fujita Henderson, Eng, Trope & Liberman, 2006) whereas another research stream claims that high 

level and abstract (vs. low level and concrete) construal reduces hyperopia (Keinan & Kivetz 2008; 

Kivetz & Keinan 2006; Kivetz & Simonson 2002). Assuming that many factors can affect indulgent 

tendencies and mental perceptions, a recent research found that the presence (vs. absence) of self-

focus shows that a high level (vs. low) construal leads to choosing the hedonic option more favorably. 

This study tries to prove these findings once again, but as a difference within the advertising context, 

assuming that when self-focus is present, a high level (vs. low) construal may show more positive 

attitudes (and purchase intentions) towards a hedonic advertisement. To this end, the study uses three 

different techniques (measuring, priming and manipulating construal level) to alter the mental 

perceptions of individuals.  

 

2. CONSTRUAL LEVEL THEORY AND PSYCHOLOGICAL DISTANCE 

People usually perceive their lives through direct experience, by focusing on the ―here and now‖ 

(Soderberg et al., 2014). However, as we use our ability to move beyond ―here and now‖, mental 

abstraction begins. As stated by previous research (Trope & Liberman, 2010), mental abstraction of 

moving from direct experience is proposed by construal level theory (CLT; Liberman & Trope, 1998) 

that explains how construal of an action in high versus low terms alter psychological distance and 

hence how we mentally represent the world around us. Research has proven that individuals can 

perceive an event as abstract, super-ordinate and global as ―high-level‖ mental perception, whereas 

the same event can also be perceived as concrete, sub-ordinate and local as ―low-level‖ mental 

perception (see Trope & Liberman, 2010 for a detailed review). For example, the action of ―eating an 

apple‖ can be construed in high-level terms as ―getting nutrition‖ when focused on the general terms 

of eating an apple. In contrast, the same action can be construed as ―chewing and swallowing the 

apple‖ when focused on the concrete terms of eating an apple (Trope & Liberman, 2010). This 

understanding is explained in detail by the Action Identification Theory (Vallacher & Wegner, 1989) 

as the root theory of construal level theory.   

Construal level theory and psychological distance have an inter-related relationship that is proved by 

majority of researchers (Bar-Anan, Liberman & Trope, 2006; Liberman, Trope, & Stephan, 2007; for 

an exception, see Williams, Stein & Galguera, 2014). By altering how individuals construe an event, 

psychological distance can have consequential implications (Trope & Liberman, 2010; Soderberg et 

al., 2014). These implications involve the four dimensions of psychological distance; namely temporal 

(Liberman & Trope, 1998), spatial (Fujita et al., 2006), social (Liviatan, Trope & Liberman, 2008) and 

hypothetical (Wakslak, Trope, Liberman & Alony, 2006). Specifically, individuals can alter their 

mind-set on what is near and what is distant by perceiving psychological distance of time (3 weeks vs. 

3 years), space (an event happening nearby vs. in a country across the ocean), social encounters 

(friend (or 1
st
 person) vs. acquitance (or 3

rd
 person)) and hypotheticality of events (less likely vs. more 

likely) (see Liberman, Sagristano & Trope, 2002 for a review). Prior research demonstrated that when 

an event is psychologically distant (vs. near), it is presented by abstract (vs. concrete) features (Trope, 

Liberman & Wakslak, 2007). In this research, temporal distance (which is the most researched one of 

four) and chronic construal level are used to prove the hypothesis on measuring, priming and 

manipulating mental perceptions, hence using the three levels of abstraction techniques altogether in 

one paper.   
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3. TWO SIDES OF THE SAME COIN: MYOPIA (VS. HYPEROPIA) AND CONSTRUAL 

LEVEL 

There is always a trade-off between immediate gratification and long-term goals in everyday life. 

These self-control dilemmas often create imbalance within an individual in making accurate choices. 

Researchers have been trying to find the perfect balance in personal self-gratification process. While 

early research on self-construal is focused majorly on myopia (Mukhopadhyay & Johar 2007; Fujita, 

et al., 2006), recent research started to pay attention to hyperopia (Kivetz & Keinan 2006; Mehta, Zhu 

& Meyers-Levi, 2014). Increasing amount of research indicate that construal level (and psychological 

distance) is one of the factors that affect myopia and hyperopia (Kivetz & Zheng, 2006). Myopia is a 

phenomenon where individuals prefer short term benefits over long term ones, referred mainly as 

―shortsightedness‖ (Mukhopadhyay & Johar 2007, Kivetz & Zheng, 2006). Myopic individuals 

display failure in self-control because they succumb to short term hedonic pleasures rather than 

realizing that self-restraint can benefit much better in the longer term (Fujita et al., 2006). Research 

has demonstrated that overcoming myopia is successful when individuals adapt a more abstract (high 

level) perspective (compared to a concrete (low level) perspective) that allows them to better realize 

global long-term benefits of situations, (Fujita et al., 2006; Agrawal & Wan, 2009) thus reducing 

indulgence.  

However, over-ignoring indulgent perception is a form of reverse-self control (Kivetz & Zheng, 2006) 

which eventually causes future-biased preferences (Kivetz & Keinan, 2006) which is not beneficial for 

individuals. Indeed, hyperopia is a condition that explains individuals engaging in excessive self-

control and eventually experiencing difficulty in having enjoyable indulgences (Keinan & Kivetz, 

2008). On the link between construal level and hyperopia, one way to overcome being a hyperopic 

individual is to adapt a distant (i.e., temporally distant) perspective (Keinan & Kivetz, 2008; Kivetz & 

Keinan, 2006) that has been shown to foster an abstract (high level) construal (Liberman, Sagristano 

& Trope, 2002). Specifically, a distant perspective induces regret and a feeling to be ―missing out‖ in 

life, which directs an individual to indulge for hedonic choices to avoid future regret (Haws and 

Poynor 2008; Keinan & Kivetz, 2008). Hence, research suggests that an abstract construal may help 

individuals to see the benefits of an indulgent purchase, and act as a remedy to hyperopia (Haws & 

Poynor, 2008).  

The research of myopia and hyperopia revealed conflicting results involving construal level (and 

psychological distance): research on myopia suggests that a high-level and abstract (vs. low-level and 

concrete) construal will reduce excessive indulgence (e.g., Fujita et al., 2006) and research on 

hyperopia implies that a high-level and abstract (vs. low-level and concrete) construal will increase 

indulgence to overcome excessive controlling behavior (e.g., Keinan & Kivetz, 2008). One recent 

research found that self-focus is the key to resolve this discrepancy within the literature (Mehta, Zhu 

& Meyers-Levi, 2014). In their paper, these researchers indicate that individuals‘ awareness of their 

consumption (their myopic or hyperopic tendency) which is measured by the presence versus absence 

of self-focus resolved the discrepant findings observed previously. Specifically, Mehta and colleagues 

found that when self-focus is present, a high (vs. low) construal level induces regret (of controlling 

themselves too much) and let individuals engage in more (vs. less) indulgent actions. Mainly, self-

focused individuals perceive themselves as hyperopic (Kivetz & Simonson, 2002) which is being 

aware of the consumption pattern actively. As self-focus is a phenomena that activates an individual's 

prevalent behavior pattern (Verplanken and Holland 2002), as a consumer, individuals may have the 

need to think about their past consumption pattern under self-focus influence (Mehta, Zhu & Meyers-

Levi, 2014). 

This research tries to extend the previous research on indulgence by showing how and under what 

conditions individuals react to an advertisement that evokes indulgence. Specifically, this research is 

concentrated on how individuals‘ construal level affect attitude towards an advertisement through (1) 

measuring, (2) manipulating and (3) priming construal level (psychological distance). In order to 

hypothesize under which construal individuals may show more indulgence, we took a new approach 

and measured attitudes towards an advertisement that has hedonic appeal. Hedonic goods associate 

with fun, pleasure, excitement and fantasy (Hirschman & Holbrook, 1982). Indeed, researchers have 

found that hedonic goods that are acquired with the intention to foster enjoyment, (Dhar & 

Wertenbroch, 2000; Kivetz & Strahilovitz, 2000) fun, pleasure and excitement (i.e., luxury items) 

(Hirschman & Holbrook, 1982). Indulgence and hedonics are two closely related subjects (Kivetz & 

Simonson, 2002) that prior research majorly focused on aspects of overeating, overbuying, smoking, 

etc. (Trope & Fishbach, 2000). This study uses advertisements that involves hedonic, desirable offers 

(i.e.; chocolate (study 1 and 2), dinner (study 3)). Prior research demonstrated that individuals whom 

are exposed to distant future events (Trope & Liberman, 1998) show more positive attitudes towards 
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desirability-focused appeals, indicating that there is a strong relationship between desirability and 

high-level construal (and further distance).  It is assumed that when individuals face a hedonic offer, 

the overall aim of the hedonic offer, which is usually described in high level terms (i.e., having fun), 

matches with the mental abstraction that allows individuals to think in broader, abstract, distant terms 

to answer the ―why‖ question. As an individual thinks why he/she would like to purchase the offer, 

he/she thinks in high level, abstract (psychologically distant) terms. This abstractness matches the 

offer‘s nature of global thinking, which in turn may result in more favorable attitudes (towards the ad) 

and purchase intentions. In other words, assuming that desirable features of an offer matches its 

hedonic structure, it is expected that an advertisement with hedonic appeal would lead to more 

positive attitudes (and purchase intentions) when individuals adapt a high level (further distance) 

mind-set.  

In addition, to base the hypothesis to prior research, a self-focus is adapted in each of the three studies 

to match the hypothesis of Mehta and colleagues (2014) that when the self-focus (being aware of the 

consumption process) is present, a high (vs. low) construal leads to more (vs. less) positive attitudes 

(and purchase intentions) towards a hedonic advertisement with appeal. Thus,  

H1: Construal level affects attitudes and purchase intentions towards and advertisement with hedonic 

appeal.  

H1a: A high construal level leads to more positive attitudes towards the advertisement (and purchase 

intentions) with hedonic appeal.   

H2b: A low construal level leads to less positive attitudes towards the advertisement (and purchase 

intentions) with hedonic appeal. 

 

 

4. STUDY 1 

The aim of the first study is to provide initial evidence whether temporal psychological distance 

affects ad effectiveness and purchase intention. Specifically, temporal distance is manipulated across 

participants to associate with high (further distance) versus low (proximate distance) construal level. 

As an example, Liberman and Trope (1998) studied going to an academic conference which was 

construed as ―advancing science‖ in temporally distant terms and as ―preparing talks‖ in temporally 

near terms. Both prior and recent research suggest that marketers test effectiveness of ad campaigns 

by measuring hedonic and utilitarian dimensions of attitude, which relates to experiential or functional 

positional strategies (Park, Jaworski & MacInnis, 1986; Voss et al., 2003). In addition, more recent 

research from Boven and Gilovich (2003) argue that the experience of temporally distant terms is 

more desirable than from temporally near terms. Since the act of experience can be linked with either 

high level or low level information processing, In light of these findings, it is expected that temporal 

distance enhances ad affectiveness along with more favorable purchase intention (H1). The study uses 

a chocolate ad that generally has a high hedonic rating (Drewnowski & Greenwood, 1983). A 

chocolate ad is used in the advertisement with introducing the logo of the brand. Depending on the 

recommendation of prior research on Mehta and colleagues (Mehta, Zhu & Meyers-Levi, 2014), to 

create hedonic value which specifically promotes self-focus the following text is added to the ad: ―live 

your life with no regrets.‖   This self-focused message is assumed to promote indulgence by 

employing the type of feelings that may invoke decision to indulge, when participants are primed with 

an abstract (temporally distant) construal.  

4.1. Method 

One-hundred and thirty-four Turkish participants attended the survey (77% women) that are 

composed of a relatively young sample (Mage= 23; SDage=3.60). The study has run in an online survey 

system called Qualtrics. A between subjects design was used as temporal distance (distant vs near) as 

the independent variable, and attitude towards the ad (AAD) and purchase intention (PI) as dependent 

variables. AAD is composed of 3-item statements, 7-point differential measure (unlikeable/likeable, 

unpleasant/ pleasant, uninteresting/interesting) of which the responses were averaged (Alpha: 0.93). PI 

was measured via 2-item, 7-point measure (How likely is it that you will buy the product?; How likely 

is it that you will try the product?) of which responses were averaged (Alpha: 0.90). After the 

introduction, participants were randomly assigned to either a temporally distant or a temporally near 

condition. A temporal imagination task is used that was adapted from prior research (Förster, 

Friedman &Liberman, 2004; Mehta, Zhu & Meyers-Levi, 2014). Specifically, participants were asked 

to imagine their life either 5 years from now (temporally distant condition) or 5 days from now 

(temporally near condition). Temporal manipulation was assessed by creating a nominal value of 

temporal condition (0= temporally near; 1= temporally distant). Then, the chocolate ad was shown to 
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participants, followed by measures attitude towards the ad (MAAD= 4.53; SDAAD= 1.05) and purchase 

intention (MPI= 3.45; SDPI= 1.07). Lastly, demographic questions were asked to the participants.   

4.2. Results  

Independent t-test was used via SPSS 20.0 to analyse the data. Prior to the hypothesis testing results, 

the results of a pre-test ensured that the temporal construal is manipulated correctly. Specifically, 150 

participants were collected via a 5 minute survey regarding the independent variable stating to 

imagine their life either 5 years from now (temporally distant condition) or 5 days from now 

(temporally near condition). As the dependent variable, perceived distance is measured by asking 

"how far do you think 5 years (vs. 5 days) is for you?". The independent samples t-test results 

suggested that participants thought that 5 years (Mtemporallyfar= 3.68) is further than 5 days 

(Mtemporallynear=3.25; t= -2.56, p<0.05).  The results show that participants in the temporally distant 

condition (Mt-distant= 4.74; SDt-distant= 0.91) favored the chocolate ad significantly more than 

participants in the temporally near condition (Mt-near= 4.35; SDt-near= 1.13; t= -2.19, p<0.05). 

Specifically, attitude towards the ad (AAD) was higher for participants that imagined their life 5 years 

from now (distant condition) than 5 days from now (near condition). In addition, participants in the 

temporally distant condition (Mt-distant= 3.55; SDt-distant= 1.03) showed more purchase intention than 

participants in the temporally near condition (Mt-near= 3.35; SDt-near= 1.11). However, this relationship 

proved to be non-significant. Thus, hypothesis of the study is accepted when mental abstraction is 

manipulated through temporal distance. Further studies aim to prove the hypothesis again while using 

priming and measuring mental abstraction.   

 

5. STUDY 2 

The first study showed that for participants in temporally distant condition, attitude towards the ad is 

more favorable than participants in temporally near condition.  In Study 2, we test the same 

hypotheses, this time by measuring construal level chronically. Specifically, study 2 was designed to 

examine whether the way an event is perceived by high level or low level terms has an effect on 

attitudes towards advertisement and purchase intention. As in study 1, it is expected that high level 

construal associates with more favorable attitude and purchase preference towards the hedonic offer 

(H1).  

5.1. Method 

One-hundred and two Turkish participants (MAGE= 24; SDAGE= 0.50; 69% women) attended the 

survey. The participants were randomly assigned to the survey by using an online program called 

Qualtrics. SPSS 20.0 is used to analyse the data. A between subject design was used via construal 

level as the independent variable and attitude towards the ad (AAD) and purchase intention (PI) as 

dependent variables. Participants first read a short introduction and then asked to fill in the 

―inclusiveness of categorization‖ task aimed to measure chronic construal level. Unlike study 1, 

construal level is not manipulated by psychological distance, rather measured by means of the Rosch 

task (Isen & Daubman, 1984 based on Rosch, 1975). Specifically, respondents were given two 

categories of things (vegetables, transportation), each consisting of 12 items. Participants were asked 

to rate to what extent each item belonged to the category, on a 10 point scale (1 = definitely does not 

belong to the category; 10 = definitely does belong to the category). Each category contained four 

typical items (e.g., plane, broccoli), four moderate items (e.g., yacht, dandelion) and four atypical 

items (e.g., elevator, peanut). The atypical examples (four items of each category) are averaged as a 

measure of conceptual inclusiveness of categorization (Matypical= 2.75; SDatypical= 1.02). In the end, the 

higher the score of atypical items, the higher the level of construal. To interpret the differences 

between high and low level construal mind-sets, the averaged variable of chronic construal level is 

median splitted. Following construal level measure, participants are asked to observe the same 

advertisement used in study 1 and then fill out dependent measures. The same self-focus claim also is 

presented within the ad ("live your life with no regrets"), as in study 1. As in study 1, AAD is 

composed of 3-item, 7-point differential measure (unlikeable/likeable, unpleasant/ pleasant, 

uninteresting/interesting) where the responses were averaged (Alpha: 0.94; MAAD= 4.51; SDAAD= 

1.54). In addition, PI was measured via 2-item, 7-point differential measure (How likely is it that you 

will buy the product?; How likely is it that you will try the product?) where responses were averaged 

(Alpha: 0.93; MPI= 3.51; SDPI= 1.01). At last, participants filled out the demographic questions.  

5.2. Results 

Following study 1, independent t-test is conducted via SPSS 20.0 to analyse the data. The results 

showed that participants in the high construal level condition (MHIGH= 4.72; SDHIGH= 1.43) favored 

the chocolate ad more than participants in the low construal level condition (MLOW= 4.15; SDLOW= 
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1.64). The results showed that participants, who chronically have higher construal levels (MHIGH= 

3.59; SDHIGH= 0.99) showed more positive purchase intentions than participants who chronically have 

lower construal levels (MLOW= 3.43; SDLOW= 1.03). Specifically, participants showed significantly 

more favorable attitudes towards the ad and purchase intentions when they have an abstract mind-set 

(high level construal) rather than a concrete mind-set (low level construal). Study 1 proves that 

temporal distance induces more positive AAD and PI. Study 2 further proved that measuring chronic 

mental abstraction also induced more positive AAD and PI. Study 3 will try to enhance the same 

hypothesis with priming mental abstraction.  

 

6. STUDY 3 

So far, it is found that participants who have seen a chocolate advertisement showed more favorable 

attitudes and purchase intentions when they are manipulated in temporally distant situation (study 1) 

and when they show broader inclusiveness of categorization that is a sign of an abstract mind-set 

(study 2). Study 3 is aimed to add more contribution to the findings by (1) altering the type of hedonic 

statement (a buy one get one free offer  of a 20 TRY dinner ticket) and (2) manipulated construal level 

by priming ―why‖ or ―how‖ statements. 

6.1. Method 

Sixty-six participants (MAGE= 29.8; SDAGE= 1.12; %40 women) attended the survey by a random 

sampling method. An online survey program (Qualtrics) is used to obtain the data. After short 

introduction to the survey, participants are primed with construal level. A why-how task adapted from 

Freitas, Gollwitzer and Trope (2004) that has been widely used in the literature is used for this study. 

Research on construal level argue that any action that is construed in different levels of abstraction 

from lower levels to higher levels that specify either how the action is performed to why the action is 

performed, respectively (Vallacher & Wegner, 1989; Trope & Liberman, 2010). High level construal 

represents the action‘s purpose thus answer the ―why‖ question, whereas low level construal 

represents the action‘s process by answering the ―how‖ question. In this study, participants were 

assigned to either high or low construal level conditions and were presented with questions that are 

adapted from prior research (Freitas et al., 2004). Those in high level construal condition saw a 

statement of ―Why do I maintain good physical health?‖ whereas those in low level construal 

condition saw a statement of ―How do I maintain good physical health?‖ as their initial question. 

Then, they are presented with a diagram of vertically aligned boxes that began either at the bottom of 

the page that is guided to insert responses in the box immediately above the bottom box (high level 

condition) or at the top of the page that is guided to insert responses in the box immediately under the 

top box (low level condition). For example, participant in high level condition answers the initial 

question as ―To do well in school‖. Then the diagram that guides the participant to insert an answer 

above prompts to answer the next question to answer appropriately until all four answers are complete 

(Fujita et al., 2006). The same procedure is followed for participants in the low level construal 

condition. In short, participants are asked to fill in four answers where after their each answer, they 

had to explain the ―whys‖ and ―hows‖ of their action, depending on which condition they are put in. 

To analyze the data properly, a nominal variable is coded to assess the construal level priming (0= 

how; low level construal, 1= why; high level construal). Next, participants are asked to observe a 

fictitious dinner ticket for 20 TRY that offers another free additional dinner in a fancy restaurant, if 

they purchase this 20 TRY ticket (i.e., buy one get one free offer), followed purchase intention (PI) 

measure for the ticket. To ensure that self-focus is presented, a similar message is written within the 

description of the dinner ticket saying "live your life with no regrets: treat yourself a delicious meal". 

Specifically, the same PI measure from the first two studies is used to as the only dependent variable 

of the study (MPI= 4.69; SDPI= 1.75). Lastly participants filled out demographic questions.  

 

6.2. Results 

Independent sample t test revealed that participants in the ―why‖ condition (MWHY= 4.82; SDWHY= 

1.84) showed more favorable purchase intentions towards the dinner offer than participants in the 

―how‖ condition (MHOW= 3.88; SDHOW= 1.54). Specifically, participants who are procedurally primed 

with high level construal would prefer the hedonic offer more than participants who are procedurally 

primed with low level construal (t= -2.14; p<0.05). Study 3 further proved the hypothesis that priming 

mental abstraction induces more positive PI.   
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7. GENERAL DISCUSSION 

Prior research has shown various consumer motivations for hedonic products (Hirschman & 

Holbrook, 1982) and consumer tradeoffs between utilitarian and hedonic product choice in their 

studies (Chitturi, Raghunathan & Mahajan, 2007; Kivetz & Simonson, 2002). Pictures in print 

advertising is shown as reliable and highly persuasive (McQuarrie, 2007) where the pictorial stimuli 

creates persuasion and improved related consumer response (Edell & Staelin, 1983). Thus, in this 

study, print advertisements are used to evoke hedonic appeal.  

In study 1; construal level is manipulated by means of temporal distance in either distant or near 

future terms. Liberman and Trope (1998) argue in five studies that distant future activities are 

represented in high level construal rather than low level construal whereas near future activities are 

represented in low level construal rather than high level construal and additional studies on different 

concepts happen to prove this notion (Trope & Liberman, 2010; Liberman, Sagristano &Trope, 2002; 

Wakslak, Nussbaum, Liberman & Trope, 2006).  

Study 2 measured construal level by obtaining relevant information on participants‘ categorization 

levels. Participants who are broad and inclusive in their categorization of atypical items associate with 

more unlikely events (hypothetical distance; Wakslak, Trope, Liberman & Alony, 2006), higher 

power (Smith & Trope, 2006), and many other relevant topics. In study 3; procedural priming of 

construal level is used to induce either high versus low construal level of why or how they would 

dictate specific actions. Previous research indicated that asking the why question activates high level 

construal mind-set whereas asking the how question activates low level construal mind-set (Vallacher 

& Wegner, 1989; Freitas et al., 2004).  

Each different procedure (manipulation, measuring and priming) are engaged in ostensibly unrelated 

tasks that eventually requires participants to induce high (more distant) or low level (less distant) of 

construal. Research on the ―global‖ (abstract) and the ―local‖ (concrete) mental perception state that 

process that is elicited in one task can carry over to another unrelated tasks (Schooler, 2002). Indeed, 

after each procedure, carryover effects are observed that construal level had on certain dependent 

variables (attitude towards the ad, purchase intentions). The three studies that used each of the three 

procedures explained above proved that when self-focus is present (namely when individuals are 

aware that they are aware of their consumption), mental abstraction associates with more positive 

attitudes (and purchase intentions) towards the advertisement with hedonic appeal. This research 

focused on the advertising context of the same relations that prior research has found (Mehta, Zhu & 

Meyers-Levi, 2014), with Turkish consumers.  

The results of this study extends the current literature by replicating that a high level and abstract (vs. 

low level and concrete) of mental perception associates with increased indulgence by measuring 

attitudes and purchase intentions towards the ad. In addition, the study extends the current literature 

by proving results of the hyperopia literature (Keinan & Kivetz, 2008; Kivetz & Keinan, 2006) once 

again via advertising context. The results have practical benefits for marketers, as well. As marketers 

always strive to increase indulgent behavior for purchasing more, marketers can use some tactics to 

encourage consumers to adopt a high construal level (or a distant psychological perspective). When 

promoting hedonic goods, marketers can first use self-focus encouragement for individuals to have 

regret of ―missing out‖ the good things in life to create a hyperopic environment. Then, they can focus 

on answering ―why‖ consumers would be content if they would consume that particular product (i.e., 

―I like chocolate because it makes me happy‖, answering the question ―why‖ anyone would like a 

chocolate). Trigerring the ―why‖ may allow individuals to adapt a high level (psychologically distant) 

mental perception, then, in turn activates more indulgent behavior.  

 

8. LIMITATIONS AND SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCH 

As a first limitation, this research has used only temporal distance and chronic construal to achieve the 

results. Future research can use by manipulating social, spatial and hypothetical distance to strengthen 

current findings. As a second limitation, the research only used findings of Turkish participants. In 

order to generalize the results, respondents from different cultural backgrounds can be studied. As a 

last limitation, the study only used two different kinds of advertisements (chocolate and a dinner offer) 

to evoke hedonism. Future research can focus on different indulgent behavior in a field study, 

showing how consumers prefer hedonic goods while actually shopping in a supermarket. In addition, 

future research may focus on if self-focus is not present, will a low (vs. high) mental perception leads 

to more (vs. less) positive attitudes (and purchase intentions) towards a hedonic advertisement, in 

sum, the results would be reversed in the absence (vs. presence) of self-focus stimuli.  
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Abstract 

The aim of this study is to find out the relationships between Turkish consumers‘ ethnocentrism, consumer 

animosity against Greece, judgments regarding and willingness to buy Greek products. The data is collected by a 

questionnaire from university students and their families in Turkey. The results show that product judgment is 

affected by consumer ethnocentrism, but not by consumer animosity. There is also a positive and significant 

relationship between product judgment and willingness to buy. On the other hand ethnocentrism and historical 

animosity influence negatively the willingness to buy Greek products, however economic animosity does not 

have a meaningful influence on it. At the end of the study the findings are discussed and recommendations are 

given for future research. 

Keywords: Consumer animosity, Consumer ethnocentrism, Country of Origin, Greece. 

 

TÜRK TÜKETĠCĠLERĠN ETNĠK MERKEZCĠLĠĞĠ, YUNANĠSTAN’A KARġI 

DUYULAN DÜġMANLIK, YUNAN ÜRÜNLERĠNE ĠLĠġKĠN YARGILARI VE 

SATIN ALMA NĠYETLERĠ ARASINDAKĠ ILĠġKĠLER 

Özet 

ÆalıĢmanın amacı, Türk tüketicilerin etnik merkezciliği, Yunanistan‘a karĢı duyulan düĢmanlık, Yunan ürünlerine 

ıliĢkin yargıları ve Yunan ürünlerini satın alma niyetleri arasındaki ıliĢkileri incelemektir. Bu amaca yönelik 

olarak Türkiye‘deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden ve ailelerinden anket ile veri 

toplanmıĢtır. SonuÑlar göstermektedir ki, ürün yargısı, tüketici etnik merkezciliğinden etkilenmektedir, fakat 

tüketici düĢmanlığından etkilenmemektedir. Ayrıca, ürün yargısı ile tüketicinin satın alma niyeti arasında pozitif 

ve anlamlı bir iliĢki vardır. Diğer taraftan, tüketici etnik merkezciliği ve tarihi düĢmanlık satın alma niyetini 

negatif ve anlamlı bir Ģekilde etkilemektedir, ancak ekonomik düĢmanlığın satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir 

etkisi olmadığı görülmektedir. ÆalıĢmanın sonunda bulgular tartıĢılmakta ve gelecek ÑalıĢmalar iÑin öneriler 

sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici DüĢmanlığı, Tüketici Etnosentrizmi, MenĢe Êlke, Yunanistan. 

1. INTRODUCTION 

With globalization, consumers now have the opportunity to make choices from a wealth of products 

both foreign and domestic.  As the amount of choices for the consumers increase, the decision process 

gets more complicated and the product selection is influenced by many different aspects (Nakos and 

Hajidimitriou, 2007). Country of origin, consumer ethnocentrism, and consumer animosity are some 

of the most discussed concepts in international marketing researches. These concepts analyse why the 

consumers prefer domestic products to foreign ones and consumers‘ attitudes towards products with 

foreign country of origin. Country of origin is the most discussed and researched topic related to 

international aspect of consumer behaviour. Verlegh and Steenkamp (1999) claim that the topic has 

been thoroughly researched; it is not yet fully grasped. 

In this study, country origin, consumer ethnocentrism and consumer animosity are covered. The aim 

of this research is to investigate the relationship between the ethnocentrism of Turkish consumers, 

consumer animosity against Greece and the willingness to buy Greek products. In addition, through 
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the opinions of consumers for a certain product, the relative effect of consumer ethnocentrism and 

consumer animosity on willingness to buy is also investigated. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. Country of Origin 

The country of origin effect is described as ―the information created based on where the product is 

manufactured‖ (Amine, 2008). The country of origin concept is about predetermined positive or 

negative opinions and judgments of consumers about the quality of products manufactured in a certain 

foreign country (Bilkey and Nes, 1982). 

The country of origin perception of the consumers comes up in three aspects. These are 1) cognitive 

(the opinions about the technological and industrial superiority of the said country), 2) emotional 

(sentiments about the said country and its citizens) and 3) effort (the willingness to establish a relation 

with the said country) (Amine, 2008). 

Verlegh and Steenkamp (1999) also claims that the country of origin concept influences consumers in 

3 ways. These are 1) cognitive (as a lead to product quality), 2) emotional (consisting symbolic and 

emotional values), 3) normative (allows the consumer's social and personal norms, it's about 

purchasing domestic products or refusing to purchase the products of the country he/she perceives as 

the enemy). 

It is also claimed that country of origin concept not only informs through generalizing about the 

quality of the product but also how it benefits to obtaining information about the domestic products 

(Amine, 2008). For some groups of products being in a particular country may create a positive 

perception for said products or brand. For instance: German cars, Japanese electronics, French wine, 

Swiss watches, Brazilian footballers, Hollywood movies, Russian caviar. (Chan and Chan, 2010; 

Amine, 2008). While a country might create a positive quality perception for a particular product, said 

country might not create a similar positive quality perception for another product, even a contrary 

situation might be examined (Edward et al. 2007). In a study conducted among Turkish consumers 

(Cengiz, 2009), it is observed that country of origin is a major aspect in selecting a product. 

2.2. Consumer Ethnocentrism 

Shimp and Sharma (1987), described ethnocentrism as the belief among consumers that buying a 

foreign product is perceived as inappropriate, even immoral behaviour. This concept depicts that 

consumers view foreign products with prejudice and are possibly inclined to avoid buying them. Some 

reasons revealing this attitude are: love and affection for his/her own country, patriotism, and the 

belief that domestic economy might be affected negatively and the fear of unemployment (Sutikno 

and Cheng, 2011). 

Shimp and Sharma (1987) developed CETSCALE scale to measure ethnocentrism. By the use of this 

scale, the ethnocentrism levels of citizens in some countries are measured. The studies show that the 

inclination to buy the products that are manufactured in consumers' country versus a foreign country is 

higher in less developed and developing countries versus developed countries. It is possible to 

mention that these results may originate from consuming foreign products affecting the economy. 

Shankarmahesh (2006) laid out the reasons behind ethnocentrism by reviewing the studies conducted 

at 37 countries. Based on this work, there are four root causes for ethnocentrism, 1) socio-

psychological reasons, 2) economic reasons, 3) political reasons and 4) demographic reasons. Socio-

psychological reasons consist of cultural openness, being open to the world, patriotism, conservatism, 

collectivism, materialism and dogmatism. Among economic reasons capitalism, economic 

advancement level, intention to strengthen national economy and national finance structure can be 

mentioned. Political reasons are mostly political propaganda, historical pressures, inclination, the 

strength and mass of other groups and leader manipulations. Finally, age, gender, level of education, 

income, ethnic origin, and social class might be mentioned among demographic reasons (Teo et al., 

2011). 

Consumers with high ethnocentrism inclination are more positive against the products that are 

manufactured in their own country and if possible more distanced to the products from other countries 

(Nakos and Hajidimitriou, 2007; Erdoğan and Uzkurt, 2010).  
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Consumers especially in developing countries believe that the foreign brands and products affect the 

economy negatively and their ethnocentricity leads to negative attitudes against these products 

(Eryiğit and Kavak, 2012; Al Ganideh and Al Taee, 2012; Kaynak and EkĢi, 2011). 

2.3. Consumer Animosity 

Consumer animosity is a concept that is first mentioned by Klein, Ettenson, and Morris (1998). 

Consumer animosity is the feeling of on-going antipathy originated from a historical or current 

military, political or economic issues (Klein et al., 1998). Animosity consists of negative emotions 

towards the products of a particular country. Studies show that consumer ethnocentrism affects both 

the evaluation of the product and the willingness to buy the imported products regardless of country of 

origin. However consumer animosity affects the willingness to buy the products originating from a 

particular country (Klein, 2002). Consumer animosity, independent from ethnocentrism and country 

of origin concepts, influences purchasing decisions directly (Klein, 2002; Klein et al., 1998). 

Consumers, even though providing more quality products at the same price, might avoid buying the 

products of a country they feel hostile against (Klein, 2002). 

Amine (2008) explains that the perception of animosity occurs in 4 aspects: hostility based on wars, 

economic hostility, religious hostility, hostility based on personal mentality. Ang et al. (2004) claimed 

that there are four different animosity types: permanent or situational animosity, personal or national 

animosity. Permanent animosity occurs from historic events between two countries and is transferred 

from generation to generation. The attitude of Jews against products originated from Germany is an 

example of this situation. Situational animosity originates from current economic, political or 

diplomatic incidents. Australia's attitude against France after this country's nuclear tests in Pacific may 

be an example of temporary animosity. Personal animosity arises from negative experiences of an 

individual involving a foreign country or the people of that particular country. Many examples may be 

derived since this originates from personal experiences. National animosity rises from a country's 

doings to the consumer's country. Chinese attitudes against Japanese might be an example for this 

particular occurrence. In various studies, it is concluded that consumers' animosity against a country 

has negative effects on purchase tendencies for the products originated from the said country (Nijssen 

and Douglas, 2004; Rose et al., 2009; Funk et al., 2010; Akdoğan et al., 2010; Huang et al., 2010; 

Mutlu et al., 2011).  

Klein et al. (1998) pointed out that Chinese still feel animosity against Japan for a massacre in 

Nanjing in 1937 and this affects the purchasing decisions of the consumers. Klein (2002) also pointed 

out that Americans' attitude against Japanese products is influenced by animosity as a result of the 

past incidents and current economic events. Nuclear tests in Pacific Ocean by France lead Australian 

consumers more inclined to boycott French products (Ettenson and Klein, 2005). Historical events 

between Turkey and Greece affect the Greece consumers‘ attitude against Turkish products (Nakos 

and Hajidimitriou, 2007). Russian consumers' attitude against Turkish products is also researched in 

context with animosity and ethnocentrism. Nijssen and Douglas (2004) pointed out that Dutch 

consumers show a negative attitude against buying German products generated from the animosity 

against this country, even though they are aware of the quality of German products. US operation in 

Iraq increased the animosity against this country, especially in Muslim countries. Negative effects of 

animosity on willingness to purchase and/or purchase behaviour can be observed in attitudes of US 

consumers against Chinese, Japanese and French products; French, Croatian and Indonesian 

consumers against US products, Korean consumers against Chinese and Japanese products (Bahaee 

and Pisani, 2009a; Sutikno and Cheng, 2011; Shin, 2001). 
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3. METHODOLOGY 

3.1. Sample and Data Collection 

A field survey using a structured questionnaire was conducted to obtain data. Data were collected 

from students studying in a state university in Turkey and their families via structured questionnaire. 

815 fully completed questionnaires were collected. Some demographic statistic belong to respondents 

are shown in Table 1. Respondents‘ ages vary between eighteen and sixty-five. Forty-seven percent of 

respondents are female (n= 385) and other fifty-two percent of them are male (n= 430). About half of 

the participants are married, others are single. Most of respondents‘ personal monthly incomes are 

under 2000 Turkish Lira (TL, about 900 Dollar). Thirty-three percent of their incomes are under 1000 

TL and about forty-two of them are between 1000 and 2000 TL, and only six percent of them are 

above 3000 TL. 

3.2. Measures 

In the study for measuring consumer ethnocentrism, shortened version of a scale developed by Shimp 

and Sharma (1987) are used. Original scale including seventeen items was revised and shortened to 

six items by Klein et al. (1998). To measure consumer animosity a scale developed by Klein et al. 

(1998) is used. Willingness to buy is measured by a scale developed by Klein et al. (1998). These 

constructs are measured using five-point Likert scales ranging from 1=strongly disagree to 5=strongly 

agree.  

Table 1. Demographic Statistics of the Respondents 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

Results of the exploratory factor analysis (EFA) reveal that very slight differentiation occurred in 

existing scales. Only one item in the product judgement scale is deleted because it loaded two 

different factors. All other items were placed in the construct that was expected. 

Mean values, standard deviations (SD), and correlations are presented in Table 2. Mean values of each 

construct were calculated by averaging scores of items included in each construct. All constructs are 

positively correlated with each other. Cronbach‘s Alpha (α) values were used to examine the 

reliability of the scales used in the study, which varies between 0,829 and 0,932. All scales had 

reliability values over 0.70, indicating that the scales were reliable as seen on the Table 2.  

Table 2. Descriptive Statistics and Correlation Coefficients 

 Variables Mean SD α 1 2 3 4 

1 Ethnocentrism  3,41 0,84 0,829 1    

2 Economic animosity 3,08 0,76 0,841 ,241** 1   

3 Historical animosity 3,17 1,06 0,932 ,279** ,612** 1  

4 Product judgement 2,61 0,68 0,887 -,220** -,144** -,217** 1 

Sex f % Monthly Income (TL) f % 

    Female 385 47,2     1000 and under  269 33,0 

    Male 430 52,8     1001-1500 175 21,5 

       1501-2000 173 21,2 

Marital Status       2001-2500 92 11,3 

    Married                                          420 51,5     2501-3000 57 7,0 

    Single                                         395 48,5     3001 and above 49 6,0 
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5 Willingness to buy 2,90 0,91 0,865 -,530** -,423** -,553** ,277** 

** Significant at the 0.01 level *Significant at the 0.05 level 

The hypothesized relationships are tested using structural equation modelling through path analysis by 

using AMOS. The results indicated good fit of the model. The ratio of chi-square to degrees of 

freedom (x2/df) = 2,431, CFI = 0,971, TLI = 0,965, NFI= 0,953, IFI= 0,972, RMSEA = 0,042. 

Figure 1. Results of Structural Model 

 

 

In order to test the hypotheses, standardized path coefficients between variables are analysed. Figure 1 

summarizes the model and the standardized regression weights. Results show that there is significant 

relationship between product judgment and willingness to buy (β= 0,075) and does support hypothesis 

1 (H1). There is a significant negative relationship between ethnocentrism and product judgment. 

Hypothesis 2 (H2) is therefore supported (β= -0,169). Relationship between economic animosity and 

product judgment is negatively related but it is not statistically significant (β= - 0,092), then 

hypothesis 4 (H4) was not supported. Historical animosity is also negatively related with product 

judgment (β= -0,109), so hypothesis 6 (H6) is supported. Consumer ethnocentrism also significantly 

reduces consumers‘ willingness to buy (β= - 0,451), hereby hypothesis 3 (H3) is supported. Although 

economic animosity is negatively related with willingness to buy (β= - 0,133) as expected. The result 

does support hypothesis 5 (H5). On the other hand, historical animosity significantly reduce 

willingness to buy (β= - 0,359), and then hypothesis 7 (H7) is supported. 

The strength of associations among variables are examined by the squared multiple correlation 

coefficient (R
2
). Table 3 illustrates that about 8 % of the variance of product judgment is explained by 

ethnocentrism and animosity variables. However, these variables together explain about 60 % of the 

variance of willingness to buy. 

Table 3. Standardized Results of the Structural Model 

Paths β P R
2 

Product Judgment → Willingness to Buy 0,075 0,010  

Ethnocentrism → Product Judgment - 0,169 0,000  

Ethnocentrism  → Willingness to Buy - 0,451 0,000  

Economic Animosity → Product Judgment - 0,092 0,092  

Economic Animosity → Willingness to Buy - 0,133 0,001  
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5. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

International marketers should grasp how consumers in a target country perceive the country of origin 

and product information and how they use it. Forming marketing strategies they should thoroughly 

determine how standard they should be and how far they should be adapted locally. If the country of 

origin is leading to positive association about the quality of the product and positively affecting the 

consumers' willingness to buy or judgment of the product, the country of origin should be considered 

especially for promotion activities. 

It is expected that consumer animosity and consumer ethnocentrism will negatively affect the 

evaluations against Greek products and both factors will affect the willingness to buy Greek products 

negatively and both directly and indirectly. Furthermore, it is considered that positive evaluations 

regarding Greek products will have a positive effect on willingness to purchase. 

While there are many studies that measure the ethnocentrism of Turkish consumers and its effects on 

willingness to buy, there are no studies in the literature showing the effects of animosity against the 

country of origin on willingness to buy. In this context this study is a first in the literature. Thus it is 

considered that this study will both contribute to international marketing literature and strategy 

making process of marketers. 

In the study differences that might occur between individual product categories are not considered. 

Also, the aspects such as where the product is designed or manufactured are excluded. 
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DEĞĠġĠME DĠRENCĠN ALGILANAN STRES ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 
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Duygu Türker, YaĢar Üniversitesi, duygu.turker@yasar.edu.tr  

 

Özet 

DeğiĢim, günümüz toplumlarında örgütlerin ve örgüt ÑalıĢanlarının uyum sağlamasını 

gerektiren kaÑınılamaz ve vazgeÑilemez bir olgu haline gelmiĢtir. DeğiĢimle birlikte, bireyin 

yaĢamının psikolojik, zihinsel ve davranıĢsal boyutta olumsuz yönde etkileneceği düĢüncesi, 

değiĢime karĢı olumsuz bir tutuma sahip olmasına ve değiĢime direnÑ göstermesine yol 

aÑmaktadır. Érgütlerde değiĢim sürecinin ve sonuÑlarının etkin bir Ģekilde yönetilebilmesi 

iÑin, değiĢime direnÑ olgusunun ve bu durumun etkilerinin ayrıntılı olarak analiz edilmesi 

gerekmektedir. Literatürde örgütsel değiĢim ile ilgili Ñok sayıda ÑalıĢma bulunmasına 

rağmen, ÑalıĢmaların büyük oranda makro düzeyde süreÑlere odaklandığı ve mikro düzeyde 

analizlerin sayıca az olduğu göze Ñarpmaktadır. Bu ÑalıĢma, değiĢime direnÑ olgusunu 

bireysel düzeyde ele alarak, ÑalıĢanların değiĢime karĢı gösterdikleri direncin, stres algısı 

üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaÑla, Ġzmir ilinde dört devlet dört vakıf olmak üzere 

toplam sekiz üniversitenin farklı fakültelerinde görev yapmakta olan, farklı ünvanlara sahip 

115 akademisyen üzerinde bir araĢtırma gerÑekleĢtirilmiĢtir. ÆalıĢmanın sonuÑları, 

örgütlerde bireylerin değiĢime karĢı gösterdikleri direnÑ düzeyinin algılanan stresi 

etkilediğini ve algılanan stresin artmasının ise iĢ ile ilgili yaratıcı davranıĢları azalttığını 

ortaya koymaktadır. ÆalıĢmada ayrıca, değiĢime direncin dört alt boyutu iÑerisinde, en Ñok 

rutini arama boyutunun algılanan stres üzerinde etkisi olduğu görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: ÆalıĢanlar, Érgütsel DeğiĢim, DeğiĢime DirenÑ, Stres 

GiriĢ 

Ézellikle 1990‘lı yıllardan itibaren bireysel ve örgütsel yaĢam iÑerisinde en önemli 

konulardan biri haline gelen değiĢim olgusu, artan önemine paralel olarak, yönetim 

yazınında ilgi Ñeken konulardan birisi olmuĢtur. DeğiĢim, aÑık bir sistem olan örgütlerin ve 

bu örgütlerde görev alan bireylerin Ñevreyle olan sürekli iliĢkileri dolayısıyla, zorunlu olarak 

uyum iÑerisinde olmaları gereken durumlardan biri olup (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2013:254), 

gerek örgütler gerekse bireyler iÑin vazgeÑilmez ve kaÑınılmaz bir durumu ifade etmektedir 

(Buono ve Kerber, 2010:9). Kavram herhangi bir Ģeyi, varolan düzeyinden baĢka bir düzeye 

getirmeyi ifade ederken (KoÑel, 2011:668), örgütsel aÑıdan değiĢim, örgütsel süreÑ ve 

yapıların yeniden düzenlenmesi yolu ile (Martin vd., 2009:107), zaman iÑerisinde bir 

örgütsel varlıktaki yapı, kalite ve durumda bir farklılığının meydana gelmesini iĢaret eder 

(Van De Ven ve Poole, 1995).  

Fakat değiĢimin olduğu her yerde değiĢime yönelik bir direncin de ortaya Ñıkma 

olasılığı bulunmaktadır. Literatürde ―örgütsel değiĢim‖ yaklaĢımını ilk kez ele alan 

yazarlardan birisi olarak Lewin (1947), değiĢim kavramını, direnÑ kavramı ile beraber 

kullanmıĢ, böylelikle ―değiĢim‖ ve ―direnÑ‖ kavramı yazında genellikle beraber 

kullanılmaya baĢlamıĢtır. Lewin aÑık bir direnÑ tanımı yapmamakla beraber, var olan 

değiĢimi destekleyici yaklaĢımı ―arzu‖, karĢı Ñıkma yaklaĢımını ise ―direnÑ‖ olarak 

belirtmiĢtir (Lewin, 1947 aktaran Timurturkan, 2010:62). Bemmels ve Reshef (1991:231) 

değiĢime direnci, ÑalıĢanlar tarafından değiĢimi durdurma, geciktirme ve dönüĢtürme 

uğraĢları olarak yönetim tarafından algılanan eylemler Ģeklinde tanımlarken, Ehrlich ve 

Lee‘ye (1969: 249-260) göre değiĢime direnÑ, kiĢisel bir eğilim olarak ifade edilmiĢ, ayrıca 

eski ve öğrenmiĢ oldukları inanÑların değiĢimini reddeden bireyler, yeni fikirlere kapalı 

bireyler olarak tanımlanmıĢtır.  

Literatürde değiĢime direnÑ olgusunun sıklıkla, bu davranıĢı ortaya koyan bireyi 

olumsuzlayan ve bu bireyin ÑalıĢtığı örgütü tehdit eden bir retorik düzlemde ele alındığı 

görülmektedir. Ézü itibari ile değiĢime direnÑ, örgütte istenen değiĢimin gerÑekleĢmesini 

pasif, aktif veya saldırgan bir yaklaĢımla engelleyen (Jansen, 2000:53) bir tehdit unsuru 

olarak görülmektedir. Fakat değiĢime direnÑ, bir tür geri bildirimdir (Ford ve Ford, 

2009:100) ve sonuÑları sadece örgütü değil, bireyin kendisini de etkileyen bir olgu olarak ele 
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alınmalıdır. Bu ÑalıĢmanın amacı, bireylerin ortaya koyduğu değiĢime direnÑ davranıĢının 

farklı boyutlarının, o bireylerin stres seviyeleri üzerindeki etkilerini araĢtırmaktır. Bu ÑalıĢma 

değiĢime direnÑ gösteren bireylerin stres algılarının incelenmesi ile bu olumsuz sonuÑların 

oluĢmasının önlenmesi bakımından literatüre ve uygulama düzeyine katkı sağlayacak, 

değiĢim uygulamalarında yöneticiler iÑin yol gösterici olacaktır. 

Literatür Taraması 

Literatürde değiĢim ve değiĢime direnÑ konunun farklı boyutları aÑısından ele alınan 

bir konudur. Bu kapsamda bazı ÑalıĢmalar, değiĢime karĢı bireylerin tutumlarını kiĢisel 

özellikler ile aÑıklarken (Judge vd., 1999; Oreg, 2003 ve 2006; Wanberg ve Banas, 2000; 

Taylor ve Brown, 1988; Oreg ve Berson, 2011; Herold vd., 2007; Van Dam, 2005), bazı 

araĢtırmacılar bu iliĢkiyi örgütsel birleĢme (Begley, 1998), küÑülme (Kalimo vd., 2003), 

satın alma ve birleĢmeler (Schweiger ve Denisi, 1991; Sheck ve Knicki, 2000; Fugate vd., 

2002), yeniden yapılanma (Hunter ve Thatcher, 2007; Karasek, 1990), yeniden yapılan iĢ-yer 

değiĢimi düzenlemeleri (Luo ve Cooper, 1990; Moyle ve Parkes, 1999; Karasek, 1990; 

Martin, 1999; Martin vd., 2000; Van Dam, 2005) ve teknolojik düzenlemeler (Elliott ve 

Shaukat, 2012) gibi değiĢim uygulamaları olarak ÑalıĢmıĢlardır.  

Literatürde bazı ÑalıĢmalar ise bireylerin değiĢime karĢı tutumları iÑerisinde genel 

olarak duyguların rolünü vurgulamıĢ (Kozak ve GenÑ, 2014; Piderit, 2000;  Stanley vd., 

2005; Huy, 1999 ve 2007) ve değiĢimin bireyler üzerindeki artan endiĢe, belirsizlik (Bordia 

vd., 2004; Brockner vd., 1992; Difonzo ve Bordia, 1998; Allen vd., 2007; Miller vd., 1994) 

ve artan stres, baskı, gerilim, öfke  (Mulki v.d., 2012; Riolli ve Savicki, 2006; Terry ve 

Jimmieson, 2003; Brown vd., 2002; Allen v.d., 2007; Huff vd., 1992; Bonigk ve Steffgen, 

2013) gibi olumsuz sonuÑlarının altını ÑizmiĢtir. Bazı ÑalıĢmalar ise değiĢim uygulamasının 

bireyler üzerindeki zorluklarını azaltmak iÑin liderlerin (Riolli v Savicki, 2006; Oreg ve 

Berson, 2011), müdürlerin ve değiĢim ajanlarının (Terry ve Jimmieson, 2003), iletiĢim 

süreÑlerinin (Difonzo ve Bordia, 1998; Allen vd., 2007; Miller vd., 1994) önemini 

vurgulamıĢtır.  

Tüm bu ÑalıĢmalar, genel olarak değiĢimi ve kısmen de değiĢime direnÑ olgusunu 

farklı yönleri ile ele almakla birlikte, özellikle ikinci yapının bireyin kendisi üzerinde ne tür 

etkileri olabileceğini ortaya koymamaktadır. Mulki vd.‘ ne göre (2012), ÑalıĢanlar örgütsel 

değiĢimlerin tehditleri ve zorluklarından etkilenirler. ÆalıĢanların değiĢim ile ilgili bu endiĢe 

ve sıkıntılarının sebebi örgütsel faktörler kadar bireysel olarak da incelenebilir. Érgütsel 

değiĢimi deneyimleyen bireyler, sıklıkla değiĢimi önemli bir stres kaynağı olarak görür ve 

iĢe karĢı negatif tutumlar sergiler. ÆalıĢanlar iÑin değiĢim streslidir; Ñünkü değiĢimin olası 

sonuÑları ÑalıĢanları, belirsizlik hissi, kontrolü kaybetme korkusu, yeni durum ile baĢa 

Ñıkabilme kendi güÑ ve saygınlıklarını tehlikeye atma endiĢesi iÑerisine sokar. Bu yüzden 

değiĢime direnÑ gösteren bireylerin aynı zamanda yüksek stres seviyelerine sahip olduklarını 

söylemek mümkündür (Mulki vd., 2012). Bu kapsamda, aĢağıdaki hipotez öne sürülebilir: 

H1: Bir örgütte, bireyin değiĢime karĢı gösterdiği direnÑ, algıladığı stres düzeyini etkiler.  

Yöntem 

ÆalıĢmada Ġzmir ilinde bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı fakülte ve 

bölümlerinde, farklı ünvanlarda ÑalıĢmakta olan 1000 öğretim elemanı tesadüfi olarak 

seÑilerek bir örneklem grubu oluĢturulmuĢtur. Bu hedef gruba ulaĢmak amacı ile 

akademisyenlerin e-posta adresleri listelenmiĢ ve oluĢturulan anketler e-postalar aracılığı ile 

ilgililere bir ön yazı ile gönderilmiĢtir. Belirlenen süreÑ boyunca birer haftalık aralıklarla e-

posta yoluyla ikiĢer kez ilgililere hatırlatmada bulunulmuĢtur. SüreÑ sonunda toplamda 115 

adet tamamlanmıĢ anket geri gönderilmiĢtir. Bu sebeple cevaplama oranı yaklaĢık olarak 

%12‘de kalmıĢtır. Veri toplama süresi boyunca araĢtırma etiği dikkate alınarak, gizliliği 

garanti altına almak amacı ile cevaplayıcılardan hiÑbir kiĢisel bilgi talep edilmemiĢ ve 

Alınan e-postalar ve ekindeki anketler, geliĢ sırasına göre numaralandırılıp indirildikten 

sonra, katılımcıların e-posta adreslerinin güvenliği adına sistemden silinmiĢtir. 

AraĢtırmada ÑalıĢanların ―DeğiĢime DirenÑ‖ ve ―Algılanan Stres‖ davranıĢlarını 

ölÑmek üzere literatürde var olan ölÑekler kullanılmıĢtır ve tüm yapılarda 5‘li Likert ölÑeği 

kullanılmıĢtır. DeğiĢime DirenÑ (RTC, Resistance to Change) ölÑeği, Oreg (2003) tarafından 

geliĢtirilmiĢ GüÑlü vd. (2010, aktaran Æalık v.d., 2013:6) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanmıĢ ve 
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tekrar tarafımızdan kontrol edilmiĢtir. ÉlÑek, rutini arama anlayıĢı, duygusal tepki, kısa 

süreli düĢünme ve biliĢsel katılık olmak üzere 4 alt boyutlu ve 17 ifadeli ölÑeği ile 

hesaplanmıĢtır. Algılanan Stres (FS, Felt Stress) ise, Netemeyer ve arkadaĢları (Netemeyer 

vd., 2005) tarafından geliĢtirilen 3 ifadeli tek boyutlu ölÑek ile ölÑülmüĢtür. Bilgimiz 

dahilinde, Türkiye‘de ilk defa bu ÑalıĢmada kullanılacaktır. Bu sebeple ölÑeğin 

Ġngilizce/TürkÑe Ñevirisi tarafımızdan gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

Bulgular 

AraĢtırmaya katılan 115 katılımcının 67‘si kadın (%58,3), 48‘i erkektir (%41,7). 

Katılımcıların yaĢları 20-61 aralığında değiĢmektedir. YaĢ gruplarına göre, %7,8‘i 20-25 yaĢ 

aralığında, %26,1‘i 26-30 yaĢ aralığında, %20‘si 31-35 yaĢ aralığında, %18,3‘ü 36-40 yaĢ 

aralığında, %10,4‘ü 41-45 yaĢ aralığında, %9,6‘sı 46-50 yaĢ aralığında ve %7.7‘si 50 yaĢ 

üzerindedir. Görüldüğü üzere katılımcıların yaklaĢık %54‘lük kısmı 20-35 yaĢ aralığındadır. 

Katılımcıların 76‘sı devlet (%66,1), 39‘u vakıf (%33,9) olmak üzere büyük bir kısmı devlet 

üniversitelerinde görev yapmaktadır. Katılımcıların ÑalıĢtıkları alanlar incelendiğinde ise 

61‘i (%53) Sosyal Bilimler alanında görev yaparken, geri kalan 54‘ü (%47) sırasıyla Fen 

Bilimleri 31(%27), Güzel Sanatlar, Sağlık ve Diğer alanlarda görev yapmaktadırlar. 

Ênvanlara göre bir değerlendirme yapıldığında, katılımcıların %63,5‘i olmak üzere Ñoğu 

AraĢtırma Görevlisi (%39,1) ve Éğretim Görevlisi (24,3) olarak görev yapmaktadır. Geri 

kalan %36,5‘lik katılımcının ise sırayla Yardımcı DoÑent (%19,1), DoÑent (%10,4) ve 

Profesör (%7) olarak görev yaptığı bulgulanmıĢtır. Katılımcıların bu kurumdaki ÑalıĢma 

süreleri 1-40 yıl arası değiĢmektedir. Bu kurumdaki ÑalıĢma süresine göre katılımcıların 

%63,5 olmak üzere yarısından fazlası 1-5 arası bir süredir bu kurumda ÑalıĢmaktadır. 

Yapılan faktör analizi sonuÑlarına göre, ‗‗Rutini Arama‘‘, ‗‗Duygusal Tepki‘‘, 

‗‗Kısa Süreli DüĢünme‘‘, ‗‗BiliĢsel Katılık‘‘ olarak 4 alt boyuttan oluĢan değiĢime direnÑ 

ölÑeğinin sırasıyla toplam varyansı aÑıklama oranları %51,977, %61,519,  %62,089 ve 

%46,809 olarak bulunmuĢtur. Diğer taraftan faktör analizi sonucuna göre, tek boyutlu 

Algılanan Stres ÉlÑeği toplam varyansın %85, 028‘ini aÑıklamaktadır. Diğer taraftan 

‗‗Rutini Arama‘‘ (RS), ‗‗Duygusal Tepki‘‘ (ER), ‗‗Kısa Süreli DüĢünme‘‘ (STT), ‗‗BiliĢsel 

Katılık‘‘ (CR) boyutlarının sırasıyla Cronbach‘s alpha değerleri ise, .768, .679, .838, .567 

olarak bulunurken, Algılanan Stres ÉlÑeğinin Cronbach‘s alpha değeri .911 olarak 

hesaplanmıĢtır.  

Énerilen hipotezlerdeki iliĢkileri test etmek amacı ile ÑalıĢmada, kontrol 

değiĢkenlerin de sürece dahil edildiği, doğrusal regresyon analizi gerÑekleĢtirilmiĢtir. Tablo 

1,  bir örgütte bireyin değiĢime karĢı gösterdiği direnÑ düzeyinin, algıladığı stres düzeyini 

etkileyebileceğini öne süren H1 hipotezi iÑin analiz sonuÑlarını göstermektedir. Birinci 

model, yalnızca kontrol değiĢkenler olarak ele alınan demografik değiĢkenlere göre algılanan 

stres düzeyindeki değiĢimi gösterirken, ikinci modelde, bağımsız değiĢken modele dahil 

edilmiĢtir.  

Kontrol değiĢkenlere göre algılanan stres düzeylerinin ölÑüldüğü ilk model iÑin R
2 

değeri .115 olarak hesaplanmıĢtır. Buna göre, demografik değiĢkenler bir bütün olarak, 

algılanan stres iÑin toplam varyansı yüzde 11.5 oranında aÑıklar görünmekle birlikte, ilgili 

model istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki ortaya koymamaktadır. Demografik değiĢkenlerin 

algılanan stres üzerinde bütün olarak anlamlı bir etkisi olmamasına karĢılık, tek tek 

bakıldığında yaĢ ve toplam ÑalıĢma süreleri, algılanan stres üzerinde .05 düzeyinde anlamlı 

bir etkiye sahiptir; cinsiyet, kurum türü, alan, unvan, bu kurumdaki ÑalıĢma süresi gibi 

değiĢkenlerin anlamlı bir etkisi olmadığı görülmektedir. YaĢ değiĢkeni iÑin, algılanan stres 

ile arasında negatif iliĢkiyi gösteren standardize edilmiĢ Beta katsayısı -.620‘dir. Bu sebeple 

yaĢ arttıkÑa algılanan stres düzeyinin azaldığını söylemek mümkündür. Toplam ÑalıĢma 

süresi değiĢkeni iÑin, algılanan stres ile arasında pozitif iliĢkiyi gösteren standardize edilmiĢ 

Beta katsayısı .438‘dir. Bu sebeple toplam ÑalıĢma süresi arttıkÑa algılanan stres düzeyinin 

de arttığını söylemek mümkündür.  

YaĢ ve toplam ÑalıĢma sürelerine göre yapılan değerlendirmede her iki değiĢkenin, 

algılanan stres üzerinde paralel bir etki yapması beklenebilir. Bu sebeple ÑeliĢki varmıĢ gibi 

görünse de, yaĢ değiĢkeninin algılanan stresi aÑıklama düzeyi daha yüksek olmakla birlikte; 

yaĢ düzeyleri arttıkÑa bireylerin deneyim ile birlikte ÑalıĢma koĢullarına karĢı uyumunun 
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artabileceği ve bu sebeple algıladıkları stres seviyesinin azalabileceği söylenebilir.  Toplam 

ÑalıĢma süresi arttıkÑa algılanan stres düzeyinin artması, bu süreÑte bireylerin yaĢ 

düzeylerinin de artmasına rağmen, uzun süreÑte psikolojik yıpranmaların daha belirgin 

olabileceği Ģeklinde aÑıklanabilir. 

Demografik verilerin modele dahil edildiği model 2 iÑin, R
2 
değeri .762 olarak 

hesaplanmıĢtır; bu durumda modelin algılanan stresin varyansını aÑıklama oranı yüzde 

76.2‘dir. Bu oldukÑa yüksek bir aÑıklama oranıdır. R
2 
değiĢim .642 olması,  değiĢime direnÑ 

(RTC, Resistance to Change) değiĢkenin modele önemli bir katkı sağladığını göstermektedir. 

Model 1 genel olarak algılanan stres üzerinde anlamlı bir etki göstermezken, model 2, .01 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca model 1 iÑin anlamlı olan yaĢ ve toplam 

ÑalıĢma süresi değiĢkenlerinin, model 2 iÑin anlamlılıklarından bahsetmek mümkün değildir. 

DeğiĢime direnÑ (RTC) değiĢkeninin, algılanan stres ile arasındaki pozitif iliĢkiyi gösteren 

standardize edilmiĢ Beta katsayısı .849‘dur. Bu sebeple bireylerin değiĢime direnci arttıkÑa, 

algılanan stres düzeylerinin de arttığını söylemek mümkündür. Bu değerler H1 hipotezi iÑin 

destek sağlamaktadır. 

 

Tablo 1. H1 Hipotezi ĠÑin Regresyon Analizi SonuÑları 

Model DeğiĢkenler R R2 
R2 

DğĢ. 

Anlam. 

Düzeyi 

Std. 

EdlmemĢ  

Beta 

Std. 

EdilmĢ  

Beta 

Anlam. 

Düzeyi 

Varyans Drb. 

Wts. 

1  .339 .115  .063      

 YaĢ     _.377 -.620 .007** 6.104  

 Cinsiyet     .213 .088 .369 1.148  

 Kurum Türü     _.300 -.119 .212 1.082  

 Alan     -.011 -.010 .917 1.065  

 Unvan     -.030 -.032 .815 2.228  

 

Bu 

Kurumdaki 

ÆalıĢma 

Süresi     

.017 .019 .872 1.619  

 

Toplam 

ÆalıĢma 

Süresi     

.254 .438 .037** 5.219 2.031 

2  .873 .762 .647 .000*      

 YaĢ     -.073 -.121 .319 6.489  

 Cinsiyet     .132 .055 .285 1.150  

 Kurum Türü     -.009 -.004 .942 1.103  

 Alan     -.011 -.011 .830 1.065  

 Ênvan     .015 .016 .819 2.231  

 

Bu 

Kurumdaki 

ÆalıĢma 

Süresi     

.021 .023 .704 1.619  

 

Toplam 

ÆalıĢma 

Süresi     

-.001 -.002 .983 5.519  

 RTC     1.730 .849 .000* 1.114  

Bağımlı DeğiĢken: FS/ * .01 düzeyinde anlamlıdır. / ** .05 düzeyinde anlamlıdır 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

DeğiĢim uygulamaları bireylere ve dolayısı ile örgütleri zorlayıcı bir süreÑ 

yaĢatabilmektedir. Bu zorlu süreÑte, değiĢimin getireceği psikolojik, zihinsel ve davranıĢsal 

zorluklar yüksek oranda olumsuz tutumlara yol aÑarak değiĢime direnÑ gibi en temel 

konulardan biri olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. DeğiĢime direnÑ eylemleri, genel olarak 

bireylerin değiĢime karĢı kararsız, ÑeliĢkili, engelleyici ve geciktirici hareketleri ile birlikte 

yoğun ve duygusal etkileri daha da belirginleĢtiren iÑsel psikolojik bir süreÑ haline de 

gelmektedir. Bu sebeple de, değiĢime direnÑ bir tek örgütün kendisini değil, bu direnci 

gösteren kiĢinin de zarar görebildiği bir durum halini alabilmektedir. Bu ÑalıĢmada, değiĢime 

direncin bir stres kaynağı haline dönüĢüp dönüĢmediği mercek altına alınarak, Ġzmir‘de 
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faaliyet gösteren üniversitelerde ÑalıĢmakta olan akademisyenler üzerinde bir araĢtırmanın 

sonuÑları ele alınmıĢtır. ÆalıĢmanın bulguları, değiĢimin olduğu kadar değiĢime direncin de 

bireysel düzeyde ortaya Ñıkan sonuÑları aÑısından dikkatle ele alınması gereken bir süreÑ 

olduğunu ortaya koyar niteliktedir. Bireyler, değiĢime direnÑ gösterdiklerinde, belki de 

kaÑınılmaz olan bir döngüyü reddetmekte ve bunun bir sonucu olarak daha fazla strese 

maruz kalmaktadır. Türkiye‘de özellikle akademi gibi, değiĢimin dıĢsal mekanizmalarla 

tetiklediği bir ÑalıĢma ortamında görev yapmakta olan akademisyenlerin, ortaya Ñıkan farklı 

türlerdeki değiĢime direnÑ göstermeleri onları daha fazla yıpratmaktadır. Bu sebeple, bir 

değiĢim ihtiyacı olduğunda, bu değiĢimin neden ve sonuÑlarının iyice irdelenerek 

ÑalıĢanların da sürece dahil edildiği bir mekanizma ile gerÑekleĢtirilmesi önemlidir. DeğiĢim 

kararına ve sürecine ÑalıĢanların katılımı sağlanmadıkÑa, değiĢimin kendisi kadar, bireyin bu 

değiĢime yönelik direncinin de ek bir stres faktörü olarak ÑalıĢanların omzuna yükleneceğini 

söylemek mümkündür.  
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Özet 

Sosyal mübadele kuramına göre ÑalıĢanlar olumlu etkileĢime karĢılık örgütsel vatandaĢlık davranıĢı gibi olumlu 

tutum ve davranıĢlarda bulunmaktadır. Güven ise bu etkileĢimde kritik bir görev üstlenmektedir. Bununla birlikte 

çalışanların mübadele kapsamında performanslarını yüksek gösterme gayretleri, daha fazla karşılık verme 

çabaları bazen etik olmayan örgütsel vatandaşlık davranışların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kısa 

vadede olumlu sonuçlar doğurabilecek etik olmayan bu davranışlar uzun vadede kurumsal itibarı zedeleyebileceği 

için müsaade edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle belirleyicilerinin tespit edilerek önlem alınması yerinde 

olacaktır. Bu çerçevede, bu çalışmada etik olmayan ÖVD’nin belirleyicileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, 

yöneticiye duyulan güvenin ve etkileşim adaletinin etik olmayan ÖVD’yi anlamlı ve pozitif yönde etkilediği, 

çalışanların yöneticilerine güven duymasının, örgüt yararına olan fakat etik olmayan ÖVD’nin gösterilmesini 

artırdığı tespit edilmiştir. Yöneticiye güven duyan çalışanın sosyal bağı kuvvetliyse etik olmayan ÖVD sergileme 

eğiliminin yüksek olduğu da çalışma bulguları arasındadır. Ayrıca yöneticiye duyulan güvenin etik olmayan 

ÖVD üzerindeki etkisinde etkileşim adaleti algısının tam aracılık etkisi bulunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Etik Olmayan Érgütsel VatandaĢlık DavranıĢı, Yöneyiciye Duyulan Güven, 

EtkileĢim Adaleti, Sosyal Bağlar 

Determinants of Unethical Organizational Pro-organizational Behavior: The Role of 

Interactional Justice, Trust in Supervisor, Social Ties  

According to social exchange theorem, employees display positive attitude and behavior in exchange with 

positive interaction. Trust assumes a critical responsibility at interaction. On the other hand, efforts of employees‘ 

highh performance and giving extra reciprocal behavior lead to unethical pro-organizational behavior. Although 

unethical pro-organizational behavior results in short-term benefits, it is strongly recommended not to allow since 

they are detrimental to corporate image in long term. Therefore, it is of great significance to identify 

determinants. Towards this end, this study researches dterminats of unethical pro-organizational behavior. It is 

contended that trust in supervisor and interactional juctice significantly and positively affect unethical pro-

organizaitonal behavior, and trust in supervisor increases unethical pro-organizational behavior. Another finding 

is that employee having high trust in supervisor and strong social ties is more prone to behave unethically. 

Moreover, interactional justice has a moderator effect on the relationship between trust in supervisor and 

unethical pro-organizational behavior. 

Keywords: Unethical Organizational Pro-organizational Behavior, Trust in Supervisor, Interactional 

Justice, Social Ties 

1.GĠRĠġ 

 

Yöneticiler, örgüte olan faydalarından (Podsakoff vd., 2000) dolayı, ÑalıĢanların örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢı (ÉVD) sergilemelerini istemektedir. Bu yönde yöneticiler ÑalıĢanların örgütsel performansa 

olumlu katkılarını artırmak iÑin onların bağlılıklarını artıracak, onları güÑlendirecek faaliyetler 

yapmaktadır. Ancak bu tür gayretler ahlak dıĢı davranıĢlara yol aÑabilmektedir (CoĢkun ve Êlgen, 

2017:195). Hatta ÑalıĢanlar bazı durumlarda beklentilerin de ötesinde performans hedefini yakalama, 

yöneticilerin olumlu kanaat edinmelerini sağlama ve müĢteri tutundurma gibi gayretlerle ÉVD 

sergilerken etik olup olmadığına aldırıĢ etmemektedir. Bu aÑıdan ÑalıĢanlar, ÉVD‘yi amaÑları iÑin 

stratejik bir araÑ olarak gördüğü iÑin etik olup olmama konusunda (Umphress vd., 2010). Éyle ki, 

ÑalıĢanların yaklaĢık üÑte biri etik olmayan ÉVD‘ye Ģahit olurken, bu davranıĢların yaklaĢık beĢte biri 

ÑalıĢma arkadaĢını, müĢteriyi, tedarikÑiyi veya toplumu yanıltma yönündedir (Gurchiek, 2006). Diğer 

taraftan, ÑalıĢanların gösterdikleri etik olmayan ÉVD‘nin örgüte kısa vadeli yararlar sağlasa da, uzun 

vadede örgüt zararına olabilmekte, toplumsal güveni dahi sarsarak kurumsal itibarı sarsabilmektedir 

(Liu ve Qiu, 2015; Umphress ve Bingham, 2011). Bu nedenle, ÑalıĢanların etik olmayan ÉVD 

göstermelerinin sebeplerinin anlaĢılması iÑin ÑalıĢmalara ihtiyaÑ duyulmaktadır (Matherne ve 

Litchfield, 2012; Ilie, 2012).  
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Buradan hareketle bu ÑalıĢmada, ÑalıĢanların etik olmayan ÉVD‘yi artıran, onları bu konuda 

cesaretlendiren bir unsur olarak yöneticiye duyulan güven ve etkileĢim adaletinin rolü 

incelenmektedir. Ayrıca ÑalıĢanların örgütteki sosyal bağlarının yüksek ya da düĢük olmasının bu 

iliĢkideki rolü araĢtırılmaktadır. Böylelikle uzun vadede örgütün zararına olan etik olmayan ÉVD‘nin 

ortaya Ñıkmasında etkili olan faktörlerin neler olduğu anlaĢılarak, kurum itibarına olumlu katkılar 

sağlanabilecektir. 

 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1.Etik Olmayan Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı  

Etik olmayan ÉVD, örgütün ya da yöneticilerin yararına olacak Ģekilde, toplumun doğru olarak 

tanımladığı davranıĢları, temel değerleri, gelenekleri ya da yasaları ihlal eden, bilinÑli davranıĢlardır 

(Umphress ve Bingham, 2011). Etik olmayan ÉVD tanımında iki temel nokta öne Ñıkmaktadır. Birinci 

temel nokta davranıĢın etik olmamasıdır. Etik olmaması ile davranıĢın herhangi bir örgüt kuralını ya 

da belirli normları ihlal etmesinden farklı olarak, küresel anlamda etik olmaması anlatılmaktadır 

(Donaldson ve Dunfee, 1994). Ġkinci temel nokta etik olmayan davranıĢın ÑalıĢanın isteğiyle 

sergilenmesidir. Bir ÉVD‘nin etik olmadığı halde kabul edilebilir olması iÑin örgütün yararını 
gözetmesi, örgütsel amaca hizmet etmesi ve örgütsel Ñıkarı koruması gerekmektedir. Érnek olarak, 

son kullanma tarihi geÑmiĢ bir ürünün tarihini değiĢtirmek ya da ürünün kusurları hakkında müĢteriyi 

bilinÑli olarak bilgilendirmeme gibi davranıĢlar etik olmayan ÉVD olarak verilebilir. Benzer Ģekilde 

örgüte zarar veren belgeleri imha etmek, kurumsal imajı artırmak iÑin yalan söylemek ya da 

manipülasyon yapmak da örnek verilebilir (Miao vd., 2013). Diğer taraftan, ÑalıĢanların istemeden ya 

da yetersiz bilgiden dolayı yaptıkları davranıĢlar etik olmasa bile, istendik olmadığı iÑin etik olmayan 

ÉVD olarak değerlendirilmemelidir (Miao vd., 2013). Ayrıca ÑalıĢanların etik olmayan davranıĢı 

kendi Ñıkarı iÑin sergilemesi, örgüt ya da yönetici ya da arkadaĢlarının yararına olmaması durumunda 

da etik olmayan ÉVD olarak değerlendirilmemelidir (Umphress ve Bingham, 2011). 

2.2.Yöneticiye Duyulan Güven 

Érgütlerde kiĢilerarası iliĢkilerin sürmesi, belirsizliğin azaltılması, Ñıkar ÑatıĢmalarını azaltma ve 

uyumlu ÑalıĢma ortamı yaratmada güvenin rolü büyüktür (Mishra ve Spreitzer, 1998). Güven diğer 

insanların aÑık ve dürüst davranacağına yönelik olumlu bir beklenti olarak tanımlanabilir (Rousseau 

vd., 1998). Güven yönetime ya da örgüte duyulabileceği gibi yöneticiye karĢı da beslenebilir. 

ÆalıĢanlar, yöneticilerinin kriz ya da anlaĢmazlık durumlarında bile dürüst, tutarlı ve kabiliyetli 

olacağına varsaymaktadır (Clark ve Payne, 1997). ÆalıĢanlar ile yönetici arasında güvensizlik olması 

durumunda örgütsel etkinliğin azalacağı ifade edilmektedir (Wong vd., 2000). Güvenin örgütsel tutum 

ve davranıĢlar üzerindeki etkisi farklı aÑılardan ele alınmıĢtır. Érneğin; güvenin iĢten ayrılma 

davranıĢını, devamsızlık oranını azalttığı, motivasyonu, ÑalıĢan performansını, ÉVD‘yi ve risk alma 

davranıĢlarını artırdığı ayrıca üretim karĢıtı davranıĢları azalttığı tespit edilmiĢtir (Colquitt vd., 2007; 

Thomas vd., 2009).  

2.3. EtkileĢim Adaleti 

Érgütsel adalet algısı ÑalıĢanların örgütteki kazanÑların nasıl dağıtıldığına, bu dağıtımın yapılmasında 

nasıl bir prosedür izlendiğine ve bireylerarasındaki iliĢkilerin nasıl olduğuna yönelik algılarıdır 

(Greenberg, 1990). Bu tanımla birlikte örgütsel adalet algısı dağıtım, prosedür ve etkileĢim olmak 

üzere üÑ boyutlu olarak ÑalıĢılmaya baĢlanmıĢtır. EtkileĢim adaleti, ÑalıĢanların kazanÑların dağıtımı 

ve prosedürün iĢleyiĢi dıĢında, yöneticilerin kendilerine kibar davranması ve değer vermesi gibi kiĢisel 

faktörlerinde adalet algısını etkilediğini ifade etmektedir (Greenberg, 1990). ÆalıĢmalarla, adalet 

algısının iĢten ayrılma niyeti, örgütsel bağlılık, (Colquitt vd., 2013), ÑalıĢan performansı, benlik algısı, 

üretim dıĢı davranıĢlar, güven ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı gibi birÑok örgütsel değiĢkeni 

etkilediği tespit edilmiĢtir (Colquitt vd., 2015). EtkileĢim adaletinin, dağıtım ve prosedür adaletine 

göre, iĢten ayrılma niyeti, üretim dıĢı davranıĢlar ve ÑalıĢan performansı üzerinde daha baskın etkisi 

olduğu gösterilmiĢtir (Stecher ve Rosse, 2005). 

2.4. Sosyal Bağlar 

Günümüz ÑalıĢma hayatında ekip ÑalıĢmalarının giderek önem kazanması ekip üyelerinin arasındaki 

bağın gücünü de sorgulanır hale getirmiĢtir. ÆalıĢanların ağdaki konumu, derece merkezliği ile ifade 

edilmektedir. Derece merkezliğinin ise iÑ derece ve dıĢ derece merkezliği olmak üzere iki farklı 

boyutu bulunmaktadır. ĠÑ derece merkezliği, ÑalıĢanın ağında bulunan bir kiĢiden ÑalıĢana doğru gelen 

bağların derecesini; dıĢ derece merkezliği ise ÑalıĢanın ağında bulunan ve ÑalıĢandan diğer kiĢilere 
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doğru giden bağların derecesini göstermektedir (Oğuzhan vd., 2015). Pollack ve diğerleri (2012) 

ÑalıĢmalarında sosyal bağlar olarak ÑalıĢanların gün iÑinde iĢle ilgili görüĢtüğü kiĢi sayısını kriter 

olarak kullanmıĢlardır.  

2.5.DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler 

Etik, genel olarak, baĢkalarının hakkına saygı duyma ve onlara nezaket gösterme olarak tanımlanabilir 

(Brass vd., 1998:15). Buradan hareketle ―etik kiĢiler arası iliĢkiler bağlamında ortaya Ñıkmaktadır‖ 

sonucuna ulaĢılabilir. Bu bağlamda güven etik davranıĢların temel belirleyicisi konumdadır (Burt ve 

Knez, 1995; Coleman, 2003). Zira güven sosyal mübadele kuramına göre de kritik bir takas aracı 

sayılmaktadır (Cropanzano ve Mitchell, 2005). Diğer taraftan, sosyal bağların güÑlenmesi kiĢiler 

arasındaki iĢbirliği, samimiyet ve empati ile birlikte güveni de güÑlendirmektedir (Granovetter, 1973). 

Nitekim Uzbilek (2006) ÑalıĢanlar arası tanıma derecesi arttıkÑa güvenin arttığını tespit etmiĢtir. 

Ayrıca sosyal bağların iĢe yeni alınan ÑalıĢanların alıĢma sürelerini kısalttığı, daha kısa sürede 

kaynaĢmalarını sağladığı ve örgütsel bağlılığı etkilediği ortaya konmuĢtur (Morrison, 2002). Yine de 

ÑalıĢma ortamını Ģekillendiren yöneticinin tavrı olmaktadır. Bu nedenle yöneticiye duyulan güven 

birÑok örgütsel tutum ve davranıĢla iliĢkilendirildiği gibi örgütsel vatandaĢlık davranıĢının de 

belirleyicisi olarak ÑalıĢılmıĢtır (Dirks ve Ferrin, 2001; Trivers, 2009; Yücel ve Samancı, 2009; 

Akdoğan ve Köksal, 2014). Güven ise yönetici-ÑalıĢan arasındaki etkileĢimin bir ürünüdür. Bu 

bağlamda etkileĢim adaleti dikkati Ñekici bir Ģekilde rol oynamaktadır (Demirel, 2009). Bunlarla 

birlikte, sosyal bağların zayıflığı, diğer bir ifade ile iliĢkide bulunan kiĢilerin sayısının azlığı, bireyin 

iyilik halinin bozulması ile iliĢkilendirilmektedir (Kawachi ve Berkman, 2001). Bireyin iyilik hali 

örgüt iÑerisindeki tutum ve davranıĢlarını doğrudan etkilediği iÑin sosyal bağların örgütsel tutum ve 

davranıĢlar arasındaki iliĢkilerde bir rol oynayabileceği akla gelmektedir.  

Yukarıdaki kuramsal aÑıklamalardan yola Ñıkılarak ÑalıĢmanın hipotezleri Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

H1:Yöneticiye duyulan güven, etik olmayan ÖVD‟yi olumlu etkilemektedir. 

H2:Etkileşim adaleti, etik olmayan ÖVD‟yi olumlu etkilemektedir. 

H3:Çalışanın sosyal bağlarının güçlü olması,  yöneticiye duyulan güvenle etik olmayan ÖVD 

arasındaki ilişkiyi güçlendirir. 

H4:Çalışanların sosyal bağlarının güçlü olması yöneticiye duyulan güvenle etkileşim adaleti 

arasındaki ilişkiyi güçlendirir. 

H5:Sosyal bağların, yöneticiye duyulan güvenin etkileşim adaleti aracılığıyla etik olmayan ÖVD 

üzerindeki dolaylı etkisinde düzenleyici etkisi vardır. 

 

3. YÖNTEM 

AraĢtırmada, yöneticiye duyulan güvenin, etik olmayan ÉVD üzerindeki etkisi ve etkileĢim adaletinin 

aracılık rolü araĢtırılmıĢtır. Ayrıca bu iliĢkide sosyal bağların düzenleyicilik rolü incelenmiĢtir. 

Modelde, etkileĢim adaletinin aracılık etkisi, sosyal bağların düzenleyici etkisi altındayken 

incelenmiĢtir. Bu kapsamda oluĢturulan araĢtırma modeli ġekil 1‘dedir. 

 

3.1.Örneklem 

AraĢtırma kapsamında, bir kamu kurumunda ÑalıĢan 220 kiĢiden kolayda örnekleme yöntemi ile veri 

toplanmıĢtır. Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, %54,5‘i erkek, %45,5‘i kadın; 

%75,5‘evli, %24,5‘i bekÍr; %9,6‘sı 30 yaĢın altında, %18,2‘si 31-35 yaĢ aralığında, %19,5‘i 36-40 
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Şekil 1: Araştırma Modelli 
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yaĢ aralığında, %19,5‘i 41-45 yaĢ aralığında, %15,9‘u 46-50 yaĢ aralığında, %17,3‘ü 50 yaĢ ve 

üstünde; %4,1‘i ilköğretim, %12,7‘si lise, %50,9‘u lisans, %25,9‘u yüksek lisans ve %6,4‘ü doktora 

mezunu; %15,5‘i 1-4 yıl, %23,6‘sı 5-9 yıl, %16,4‘ü 10-14 yıl, %20‘si 15-19 yıl, %10‘u 20-24 yıl ve 

%14,5‘i 25 yıl ve üstü yıl kurumda ÑalıĢtığı görülmektedir.  

3.2.Ölçekler 

AraĢtırmada etik olmayan örgütsel vatandaĢlık davranıĢını ölÑmek iÑin Umphress ve diğerleri 

tarafından (2010) geliĢtirilen etik olmayan ÉVD ölÑeği kullanılmıĢtır. ÉlÑek tek boyut ve altı ifadeden 

oluĢmaktadır. AraĢtırmanın bağımsız değiĢkeni olan yöneticiye duyulan güveni ölÑmek iÑin Nyhan ve 

Marlowe (1997) tarafından geliĢtirilen güven ölÑeğinin, beĢ ifadeden oluĢan yöneticiye duyulan güven 

boyutu kullanmıĢtır. AraĢtırmanın aracı değiĢkeni olan etkileĢim adaletini ölÑmek iÑin Moorman 

(1991) tarafından geliĢtirilen örgütsel adalet ölÑeğinin, yedi ifadeden oluĢan etkileĢim adaleti boyutu 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada, düzenleyici değiĢken olan sosyla bağları ölÑmek iÑin Pollack ve diğerleri 

(2012) tarafından geliĢtirilen ve üÑ sorudan oluĢan sosyal bağlar ölÑeği kullanılmıĢtır.  

3.3.Analiz 

Analizleri gerÑekleĢtirmek iÑin SPSS 21.0 ve AMOS 21.0 programları kullanılmıĢtır. ÉlÑeklerin yapı 

geÑerliliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile yapılmıĢ, güvenilirliği ise güvenilirlik analiziyle 

(Cronbach Alpha) kontrol edilmiĢtir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkileri incelemek iÑin korelasyon ve 

regresyon analizi yapılmıĢtır. Sosyal bağların düzenleyicilik etkisini incelemek maksadıyla, Hayes 

(2013) tarafından koĢullu süreÑ analizleri iÑin geliĢtirilen ―process‖ programı kullanmıĢtır (ġekil 2). 

Buna göre analiz iÑin üÑ farklı model kurulmuĢtur. Birinci modelde, bağımsız değiĢken olan 

yöneticiye duyulan güven (X); düzenleyici değiĢken olan sosyal bağlar (W) ve bu iki değiĢkenin 

standardize edilmiĢ skorların Ñarpımının (X x W) etik olmayan ÉVD üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. 

Ġkinci modelde yöneticiye duyulan güven; sosyal bağlar ve bu iki değiĢkenin Ñarpımının etkileĢim 

adaleti üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. ÊÑüncü modelde yöneticiye duyulan güven, sosyal bağlar ve 

bu iki değiĢkenin Ñarpımının, etkileĢim adaleti aracılığıyla etik olmayan ÉVD üzerindeki etkisi 

incelenmiĢtir.  
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3.4.Bulgular 

3.4.1. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

AraĢtırmada kullanılan ölÑeklerin yapı geÑerliliğini test etmek iÑin DFA yapılmıĢtır. Analiz sonuÑları 

Tablo 1‘de sunulmuĢtur. Yöneticiye duyulan güven ölÑeğinde uyumu azaltan, ―Yöneticim yardıma 

ihtiyacımız olduğunda destekleyici ve yardımseverdir.‖ ifadesi ölÑekten ÑıkartılmıĢtır. Bu sonuÑlara 

göre ölÑeklerin tek boyutlu yapıları iyi uyum değerlerine sahiptir (Meydan ve ġeĢen, 2011). 

Tablo 1: DFA SonuÑları 

 χ2 df χ
2
/df RMSEA CFI GFI AGFI 

Etik Olmayan ÉVD 12,716 8 1,590 0,052 0,976 0,981 0,950 

Yöneticiye Duyulan Güven 7,018 2 3,509 0,078 0,991 0,984 0,921 

EtkileĢim Adaleti 31,056 14 2,218 0,075 0,983 0,965 0,929 

X2: Chi Square; df: Degrees of Freedom; RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation; CFI: 

Comparative Fit Index; GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted Goodness Fit Index 

 

3.4.2. Ortalama, Standart Sapma, Korelasyon Analizi 

AraĢtırma değiĢkenlerinin ortalama, standart sapma, korelasyon analizi sonuÑları Cronbach Alpha 

katsayıları ile birlikte Tablo 2‘de sunulmuĢtur. DeğiĢkenlerin ortalama değerleri incelendiğinde, 

yöneticiye duyulan güven ve etkileĢim adaletinin ortalamasının, genel olarak yüksek olduğu, etik 

olmayan ÉVD‘nin ise ortalamanın altında olduğu görülmektedir. Sosyal bağlar kapsamında dıĢ derece 

merkezliğinin ortalaması 9,8‘dir. BaĢka bir ifadeyle ÑalıĢanların ağlarında bulunan diğer ÑalıĢanlarla 

bir gün iÑinde ortalama yaklaĢık 10 kiĢi ile görüĢtüğü söylenebilir. Etik olmayan ÉVD ile etkileĢim 

adaleti ve sosyal bağlar arasında olumlu düĢük seviye korelasyon vardır. Yöneticiye duyulan güven ile 

etkileĢim adaleti arasında pozitif olumlu yüksek korelasyon; sosyal bağlar ile olumlu düĢük 

korelasyon söz konusudur. Son olarak etkileĢim adaletiyle sosyal bağlar arasında da olumlu düĢük 

korelasyon vardır. Cronbach Alpha değerlerine göre ölÑekler güvenilir olarak değerlendirilmiĢtir  

 

Tablo 2: Ortalama, Standart Sapma, Korelasyon ve Cronbach Alpha Değerleri  

  Ortalama SH 1 2 3 4 

1.Etik Olmayan ÉVD  2,79 0,05 (0,688)    

2.Yöneticiye Duyulan Güven  3,76 0,06 0,261* (0,902)   

3.EtkileĢim Adaleti  3,32 0,06 0,346* 0,776* (0,914)  

4.Sosyal Bağlar  9,78 0,93 0,186* 0,151** 0,165* (0,710) 
(Cronbach Alpha Katsayısı), * p<0,01, ** p<0,05 

 

3.4.3.Regresyon Analizi 

AraĢtırmada, koĢullu dolaylı etkileri ve düzenlenmiĢ aracılık etkilerini test etmek iÑin regresyon 

temelli yol analizi yapılmıĢtır (Hayes ve Matthes, 2009). SonuÑlar Tablo 3‘te sunulmuĢtur. SonuÑlara 

göre yöneticiye duyulan güven, etik olmayan ÉVD‘yi olumlu olarak etkilemektedir (β=0,197, 

p<0,001). Bu sonuÑ doğrultusunda araĢtırmanın birinci hipotezi kabul edilmiĢtir. EtkileĢim adaletinin 

etik olmayan ÉVD‘yi olumlu etkilediği (β=0,254, p<0,001) görülmektedir. Bu sonuca göre 

araĢtırmanın ikinci hipotezi de kabul edilmiĢtir. ÊÑ numaralı hipotezi test etmek iÑin sosyal bağların 

düzenleyici etkisi incelenmiĢtir. 
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Tablo 3: Regresyon Analizi SonuÑları 

 Model 1  Model 2  Model 3  

Bağımlı değiĢken  EOÉVD   EA   EOÉVD  

Bağımsız DeğiĢken  β SE p  β SE p  β SE p 

Sabit  2,766 0,045 <0,001  3,312 0,043 <0,001  1,926 0,256 <0,001 

Güven c1 0,197 0,059 <0,001 a1 0,797 0,042 <0,001 c'1 -0,053 0,083 0,949 

Sosyal Bağlar  c2 -0,001 0,004 0,698 a2 0,008 0,007 0,892 c'2 -0,002 0,003 0,641 

EtkileĢim Adaleti         b 0,254 0,077 0,001 

Güven X Bağ c3 0,012 0,012 0,002 a3 0,003 0,005 0,5737 c'3 0,011 0,004 0,003 

             

Model R
2
  0,125  <0,001  0,605  <0,001  0,168  <0,001 

Güven x Bağ ∆R
2
  0,035  0,002  0,001  0,573  0,043  0,003 

EOÉVD: Etik olmayan örgütsel vatandaĢlık davranıĢı; EA: EtkileĢim adaleti 
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Analiz sonucuna göre sosyal bağların, yöneticiye duyulan güvenle etik olmayan ÉVD arasındaki 

iliĢkide düzenleyici etkisi söz konusudur (β=0,012, p<0,01; ∆R
2
=0,035, p<0,01). SonuÑlar, 

ÑalıĢanların sosyal bağlarının güÑlü olmasının (sayısının Ñok olması), yöneticiye duyulan güven ile 

etik olmayan ÉVD arasındaki iliĢkiyi güÑlendirdiğini göstermektedir (ġekil 2). Buna göre 

araĢtırmanın üÑ numaralı hipotezi kabul edilmiĢtir.  

 
 

Yöneticiye duyulan güvenin etik olmayan ÉVD üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri Tablo 4‘te 

sunulmuĢtur. SonuÑlara göre yöneticiye duyulan güvenin etik olmayan ÉVD üzerinde doğrudan 

anlamlı bir etkisi olmadığını fakat sosyal bağların düzenleyici etkisi ve etkileĢim adaleti aracılığıyla 

anlamlı dolaylı etkisi olduğunu göstermektedir. Tablo incelendiğinde sosyal bağların artmasının, etik 

olmayan ÉVD üzerindeki dolaylı etkiyi artırdığı görülmektedir.  

 

Tablo 4: Yöneticiye Duyulan Güvenin Etik Olmayan ÉVD Êzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkisi 

Doğrudan Etki 

 Sosyal Bağlar Effect SE p LLCI ULCI 

 DüĢük -0,118 0,094 0,211 -0,303     0,067 

 Orta -0,005 0,083 0,945 -0,169 0,159 

 Yüksek 0,153 0,096 0,112 -0,036 0,342 

Dolaylı Etki 

Aracı DeğiĢken Sosyal Bağlar Effect BootSE BootLLCI BootULCI 

EtkileĢim Adaleti DüĢük 0,194 0,059 0,079 0,314 

EtkileĢim Adaleti Orta 0,202 0,620 0,078 0,323 

EtkileĢim Adaleti Yüksek 0,213 0,070 0,080 0,354 

Effect: Etki, SE: Standart Hata, LLCI:Alt sınır güven aralığı, ULCI:Êst sınır güven aralığı, 

Boot:Bootsrap 

 

4.TartıĢma ve Öneriler 

Sosyal mübadele kuramına (Blau, 1964) göre, ÑalıĢanlar kendilerine gösterilen olumlu tutum ve 

davranıĢlara, karĢılık olarak ÉVD gibi olumlu tutum ve davranıĢlar göstermektedir. Bu bağlamda 

ÑalıĢanlar olumlu tutum ve davranıĢlara yönlendirilmesi onların daha etkin ÑalıĢmalarını 

sağlamaktadır. Bununla birlikte ÑalıĢanların mübadele kapsamında performanslarını yüksek gösterme 

gayretleri, daha fazla karĢılık verme Ñabaları bazen etik olmayan davranıĢların ortaya Ñıkmasına neden 

olabilmektedir. Érnek olarak; müĢteri memnuniyetini yükseltmek iÑin ürün/hizmet hakkında abartılı 

bilgi verilmesi verilebilir. Kısa vadede olumlu sonuÑlar doğurabilecek bu tür etik olmayan davranıĢlar 

uzun vadede kurumsal itibarı zedeleyebileceği iÑin müsaade edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle 

belirleyicilerinin tespit edilerek önlem alınması yerinde olacaktır. Bu ÑerÑevede, bu ÑalıĢmada 

yöneticiye duyulan güven ve etkileĢim adaletinin, etik olmayan ÉVD üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. 

Ayrıca ÑalıĢanların sosyal bağları kapsamında dıĢ derece merkezliğinin bu iliĢkide, düzenleyici rolü 

olup olmadığı incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, yöneticiye duyulan güvenin etik olmayan ÉVD‘yi 

anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmüĢtür. ÆalıĢanların yöneticilerine güven duyması, örgüt 

yararına olan fakat etik olmayan ÉVD‘nin gösterilmesini artırmaktadır. EtkileĢim adaleti, etik 

olmayan ÉVD‘yi anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Bu sonuÑ benzer araĢtırma sonuÑlarıyla 

paralellik göstermektedir. Dirks ve Ferrin (2002) güvenin, ÑalıĢan performansı, vatandaĢlık davranıĢı 
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ve aykırı iĢyeri davranıĢının öncüsü olduğunu tespit etmiĢlerdir. Colquitt ve diğerleri (2007) yaptıkları 

meta-analiz ÑalıĢmasında, güvenin ÑalıĢanların risk alma davranıĢını artırdığını tespit etmiĢlerdir. 

Umphress ve Bingham (2011) pozitif sosyal mübadelenin etik olmayan ÉVD‘yi artıracağını ifade 

etmiĢlerdir. Diğer taraftan Ilie (2012) yaptığı araĢtırmada örgütsel destek ve adalet algısının etik 

olmayan ÉVD‘yi azalttığını bulmuĢtur. 

Yapılan araĢtırmada, ÑalıĢanların bir gün iÑinde kendi ağlarında yer alan diğer ÑalıĢanlarla iĢle ilgili 

konularda ne sıklıkla görüĢtüklerinin ölÑüsü olan sosyal bağların etkisi de incelenmiĢtir. ÆalıĢanların 

gün iÑinde Ñok sayıda (güÑlü bağ) ya da az sayıda (zayıf bağ) iĢ arkadaĢı ile iĢle ilgili konularda 

görüĢmesinin, araĢtırmanın diğer değiĢkenleri üzerinde doğrudan anlamlı bir etkisi olmadığı tespit 

edilmiĢtir. ÆalıĢanın sosyal bağının güÑlü ya da zayıf olması, yöneticiye duyulan güvenle etkileĢime 

girdiğinde etik olmayan ÉVD‘yi pozitif ve anlamlı bir Ģekilde etkilemektedir. BaĢka bir ifadeyle 

yöneticisine güven duyan ÑalıĢanın sosyal bağı kuvvetliyse, sosyal bağı zayıf olan ÑalıĢana göre, daha 

fazla etik olmayan ÉVD sergilemektedir.  

ÆalıĢanların etkileĢim adaleti algısının, yöneticiye duyulan güvenin etik olmayan ÉVD üzerindeki 

etkisinde tam aracılık etkisi söz konusudur. EtkileĢim adaleti algısının olması durumunda, yöneticiye 

duyulan güvenin, etik olmayan ÉVD üzerinde anlamlı bir doğrudan etkisi bulunmamakta fakat 

etkileĢim adaleti aracılığıyla anlamlı dolaylı etkisi söz konusu olmaktadır. 

ÆalıĢmanın, yönetici ve araĢtırmacılar aÑısından bir takım katkıları mevcuttur. ÆalıĢmanın, etik 

olmayan ÉVD‘nin anlaĢılması aÑısından önemli bilgiler sunduğu değerlendirilmektedir. ÉVD 

yöneticiler tarafından istenen bir davranıĢ olsa da, etik olmayan ÉVD‘nin örgüt ve yöneticiler 

aÑısından olumsuz sonuÑları da olabilmektedir (Liu ve Qiu, 2015; Umphress ve Bingham, 2011). Etik 

olmayan ÉVD‘nin azaltılabilmesi iÑin bu davranıĢın öncüllerinin tam olarak anlaĢılması 

gerekmektedir. Yöneticiye güven ve etkileĢim adaletinin olumlu sonuÑları söz konusuyken (Colquitt 

vd., 2007; Colquitt vd., 2013) örgüt zararına olabilecek davranıĢlara da neden olabilmektedir. 

Ézellikle Ñağrı merkezi, uzaktan satıĢ gibi telefon ile hizmet sunan sektörlerde performans kaygısının 

da etkisiyle ÑalıĢanların etik olmayan ÉVD sergilemesi daha yüksek olabilir. Bununla birlikte satıĢ 

elemanlarının da benzer Ģekilde davranabileceği düĢünülebilir. Ancak yapılan araĢtırmalar arasında 

farklı sonuÑlar olduğu iÑin konu hakkında yapılan ÑalıĢmaların sayısının artırılması gerekmektedir. Bu 

nedenle sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluğun daha ön plana Ñıkmaya baĢladığı iĢ dünyasında etik 

olmayan ÉVD öncül ve sonuÑlarına yönelik kavramsal ve ampirik ÑalıĢmaların bireysel, örgütsel ve 

Ñevresel faktörler bağlamında ÑeĢitlenmesi, deneysel tasarımlarla yapılması ve somut performans 

göstergeleri ile iliĢkilendirilmesi daha fazla katkı sağlayıcı olacaktır. 

ÆalıĢmanın bir takım kısıtları da söz konusudur. ÆalıĢmada sadece yöneticiye duyulan güvenin ve 

etkileĢim adaletinin etkisi incelenmiĢtir. Bundan sonraki yapılacak ÑalıĢmalarda genel örgütsel adalet 

algısı ve örgütsel güvenin de etik olmayan ÉVD üzerindeki etkisi araĢtırılabilir. ÆalıĢmadaki bir diğer 

kısıt da sosyal beğenilirlik ve ortak yöntem varyans etkisinin göz ardı edilmesidir. Ayrıca ÑalıĢmanın 

verileri kolayda örnekleme yoluyla toplandığı iÑin sonuÑlar genelleĢtirilirken bu konu göz önünde 

tutulmalıdır.  
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             Abstract 

 

This study shed lights on the mechanism through which collectivism as a cultural 

value affects emotional intelligence that determines the conflict handling styles. The 

results of structural equation modeling reveal that while both vertical and horizontal 

collectivism have a positive impact on emotional intelligence, emotional intelligence 

plays a determinant role on conflict handling styles except for forcing and avoiding 

styles. This study makes a contribution to the literature by providing a better 

understanding of the interrelations between culture, emotional intelligence, and conflict 

management styles through the integration of previous studies.  

 

 Key Words: Culture, Emotional Intelligence, Conflict Resolution Strategies  

 

1. Introduction  

 

A number of researches in culture attempted to uncover what culture means, its 

major roles in shaping individuals' daily lives, and how it provides different perspectives 

for individuals living in different countries (Triandis, 1996). Through the forces of 

globalization, not only societies are becoming increasingly culturally diversified but also 

the organizations (Ekermans, 2009). Conflicts can emerge during the interactions of 

individuals, consequently, they are considered as a daily part of organizations, however, 

if conflicts are not resolved, negative impacts they can cause can be inevitable (Thomas, 

1992). Conflict handling styles, which represent the categorization of resolving 

interpersonal conflicts are important to obtain positive results (Blake and Mouton, 1964), 

therefore, it became more of an issue to analyze the factors determining the conflict 

handling styles.  

In this current study, the explanatory power of emotional intelligence on the 

relationship between culture at individual level and conflict handling styles is at stake. 

The structure of the paper is as follows. In the next section, theoretically grounded 

hypotheses and the theoretical framework are developed based on the brief overview of 

the literature. The results of the study are presented after the research design is discussed 

in detail. 

 

            2. Theoretical Background and Hypotheses 

2.1. Culture and Emotional Intelligence  

 

Hofstede (1983:76) defines culture as the ―collective programming of the mind 

which distinguishes one group from another" while Triandis (1994:1) defines it "culture 

is to society what memory is to individuals". According to Hofstede (2001), a nation's 

culture is the reflection how the citizens of that nation think, feel, and act.  Culture is 

considered to have the potential to affect the emotional adjustment of individuals 

(FernËndez-Berrocal et al., 2005) as it sets the societal norms and values (Gunkel et al., 

2014). According to Eid and Diener (2001), societies' accepted norms and values control 

what kind of emotions can be shown and how they are communicated within the 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

1351 

individuals. Mayer and Salovey (1990) defined emotional intelligence as an individual's 

ability to regulate both one's own and others' emotions, to differentiate by assessing the 

favorable and unfavorable impacts of emotions, to guide the actions through the assessed 

knowledge. The evaluation and reaction processes can be affected by some internal and 

external factors including cultural values and norms, and previous experiences (Matsumo 

et al., 2008). Despite the number of studies focusing on the effect of culture on 

psychological processes of individuals, studies investigating the direct effect of culture on 

emotional intelligence as a whole multifacet construct is rare. In this study, Triandis's 

(1998) cultural dimension of collectivism is operationalized. Triandis and Gelfand  

(1998) formed collectivism and individualism as vertical/horizontal individualism and 

collectivism by linking them to power distance, in which vertical and horizontal 

dimensions reflect the extent of equality and hierarchy (Shavitt et al., 2010). While 

horizontal level stresses the importance of equality, vertical level states the power of 

hierarchy. In horizontal collectivism, although interdependence is emphasized, there still 

exists the power of equality. Horizontal collectivism supports the communication and 

socialization within individuals or groups, which is important to have a shared goal or 

vision. In vertical collectivism, society's or group's goals are the top priority and group 

success is more important than the individual success as the integrity of the group is of 

significance. There is hierarchy between individuals which is the indication of rules to 

obey. In collectivistic societies, the ability to recognize and regulate one's own emotions 

and others' emotions enhances coordination and communication (Gunkel et al., 2014). 

Especially controlling the emotions is considered to be one of the key factors in 

collectivistic societies (Gunkel et al, 2016). Therefore, collectivism is expected to have a 

positive effect on emotional intelligence.  

 

H1: Vertical Collectivism has a positive effect on emotional intelligence.  

H2: Horizontal Collectivism has a positive effect on emotional intelligence.  

 

2.2. Emotional Intelligence and Conflict Resolution Strategies  

 

Conflict resolution refers to "the process used by parties in conflict to reach a 

settlement‖ (Sweeney and Carruthers, 1996: 328) and was gained attention of Blake and 

Mouton (1964). Individuals can engage in different styles of conflict resolution styles in 

an interpersonal conflict (Blake and Mouton, 1964; Rahim and Bonoma, 1979) which are 

compromising, smoothing, forcing, confronting, and avoiding. In forcing behaviors, an 

individual claims his own view by competition and power as there is a high concern for 

self and low concern for others (Rahim, 2002). In confronting behaviors, parties in 

conflict try to overcome the situation by facing the problem directly in a collaborative 

manner to reach a consensus. In smoothing style, individuals try to solve the issue by 

downplaying the differences (Dallinger and Dample, 1995). In avoiding style, individuals 

are unwilling to involve in any discussion over the conflict. In compromising, parties are 

ready to find a solution that will serve for each parties' interest. Jordan and Troth (2004) 

propose that individuals low in emotional intelligence have a tendency to prefer avoiding 

and forcing styles since their ability monitoring emotions are low. Individuals high in 

emotional intelligence prefer to engage in confronting, smoothing or compromising 

(Goleman, 1998; Gross and Guerro, 2002). Emotionally intelligent people respect both 

their own and others' emotions, therefore, they can consider the others' interest when a 

conflict emerges. Accordingly, it can be proposed that people high in emotional 

intelligence have a tendency to prefer confronting and compromising styles. In contrast, 

people low in emotional intelligence can prefer forcing and avoiding (Hendersen, 2006).  

 

H3: Emotional Intelligence is positively related to confronting, compromising 

and smoothing style.  

H4: Emotional Intelligence is negatively related to forcing and avoiding style.  
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3. Methodology 

 

In this study, convenience sampling method is utilized, the sample is composed 

of people working in different field of areas and in different positions. To test the 

hypothesized relationships, both face to face and online survey were carried out. The total 

number of the survey collected was 233, however, due to high number of missing values 

224 of them were included to the analysis. The sample is composed of 79 male (35.4%) 

and 145 (64.7%) female respondents.  

 

 

3.1. Measurement 

 

To measure the culture, Triandis' (2001) culture scale is used and as this study 

only focuses on the collectivism dimension, the total number of the items included in the 

study is 19. Emotional Intelligence scale is adopted from Wong and Law (2002) which is 

composed of 16 items. Conflict Resolution Styles is measured through the scale 

developed by Howat and London (1980) that includes 25 items.  

When we look at the reliability of the construct measures; horizontal collectivism 

(α=0.860), vertical collectivism (α=0.846), emotional intelligence (α= 0.924), 

compromising (α= 0.730), smoothing (α=0.707), avoiding (α=0.791), forcing (α= 0.820), 

and confronting (α=0.854).The reliability values of the scales are satisfactory as they are 

higher than 0.70 (Nunnally, 1982). For validity issues, the Average Variance Extracted 

(AVE) and Composite Reliability (CR) values of all the scales are calculated and AVE 

values for all the scales are higher than 0.5 and CR is higher than 0.6 (Fornell and 

Larcker, 1981). In addition, a confirmatory factor analysis is conducted to measure the 

construct validity. The fit indices are not excellent but at an acceptable level CFI (0.723), 

RMSEA = 0.075 and all the items' factor loadings are higher than 0.5 (Hair et al., 2010).  

 

3.2. Hypotheses Testing 

 

Structural equation modeling is utilized to test the hypotheses by Amos. The 

hypothesized model's fitness values are CFI = 0.711, RMSEA= 0.077. As hypothesized, 

the effect of Horizontal Collectivism on Emotional Intelligence is found significantly 

positive (β= 0.50, p<0.001), and Vertical Collectivism (β= 0.25, p<0.01) (See Figure 1). 

While the effect of Emotional Intelligence on compromising (β= 0.740, p<0.001), 

confronting (β= 0.66, p<0.001), smoothing (β= 0.62) are all significant, its effect on 

avoiding (β= 0.15, p>0.01) and forcing (β= 0.09, p> 0.01) are found insignificant. 

Therefore, we failed to support H4.  

 

4. Conclusion 

 

Conflict handling styles are considered to be crucial for individual behaviors as 

they have the potential to positively or negatively affect both individual and 

organizational level outcomes, which are important in the business context. Through this 

study, the effect of cultural values on emotional intelligence was analyzed by integrating 

the conflict handling styles. The individual level cultural values of collectivism found to 

be a strong determinant of emotional intelligence. In addition, individuals' emotional 

intelligence level is found to be significant determinant for smoothing, confronting, and 

compromising styles. As can be understood, culture may indirectly be the determinants of 

conflict handling styles through the effect of emotional intelligence. Further studies can 

focus on other cultural values. 
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                 Figure 1: The Hypothesized Model 
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Abstract 

This study investigates the role of Islamic work ethic on the organizational justice perception 

and the moderating role of fairness and unfairness of the context. Data was collected through 

a survey design and on a sample of 193 academicians in Turkey. Hierarchical linear 

regression was utilized for hypothesis testing. The empirical findings revealed that Islamic 

work ethic has a positive and significant effect on organizational justice if the contextual 

factors are fair, however, this effect becomes insignificant when the contextual factors are 

unfair. 

Key Words: Islamic Work Ethic, Organizational Justice Perception, Fairness vs. Unfairness, 

Justice vs. Injustice 

 1.  Introduction  

Employees expect their organizations to act fair during allocation of rewards and also carry 

the procedures justly. Lack of organizational justice leads to undesired results for both 

employees and organizations (Cohen-Charash and Spector, 2001). Thus, scholars has put 

great effort into understanding organizational and personal antecedents of organizational 

justice.  

A recent debate over the construct of organizational justice proposes that justice (fairness) 

and injustice (unfairness) are separate constructs and, hence should be measured separately 

(Colquitt et al, 2015). Based upon the argument for integrating ethics and organizational 

justice literatures (Cropanzano and Stein, 2009), this study focuses on investigating the 

influence of Islamic work ethic (IWE) on individuals‘ organizational justice perceptions and 

the moderating effect of fair and unfair situations.   

1.1. Organizational Justice 

Organizational justice refers to how fair an organization is perceived by its members. 

Organizational justice research has gained great attention in the organization and 

management literature because of its link with important job-related and organizational 

outcomes such as job satisfaction (Beugre and Baron, 2001), organizational commitment 

(Masterson et al, 2000), trust in organization and supervisor (Aryee et al, 2002), 

organizational citizenship behavior (Moorman, 1991), well-being (Moliner et al, 2008) 

withdrawal behavior (Cole et al, 2010), counterproductive work behavior (Fox et al, 2001).  

Although organizational justice literature does not generally differentiate between justice and 

injustice and treat them as two ends of the same construct (Colquitt, 2001), a recent 
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discussion suggests that justice and injustice should be treated separately as different 

constructs. Depending on whether the situation is depicted fair or unfair, individuals‘ 

reactions to organization justice differ (Colquitt et al, 2015) and they pay attention to 

different aspects of organizational justice (Cojuharenco and Patient, 2013). Addressing the 

call on distinguishing between justice and injustice (Gilliland and Chan, 2001) and exploring 

antecedents related to the perceiver characteristics (Shi et al, 2009), this study aims to 

investigate how individuals‘ work ethic, particularly Islamic work ethic, influences their 

perception of justice and injustice.  

1.2. Islamic Work Ethic   

        Ali (1988) introduced Islamic Work Ethic as a concept with a focus on Islamic ethical 

practices in the business and after that, it became a separate domain of research. While hard 

work and dedication to work, honesty, being productive and fair are strongly encouraged; 

laziness, wasting time and unfairness are discouraged in Islamic orientation (Abeng, 1997). 

According to Yousef (2001) justice in the workplace is considered as an important factor for 

those high in IWE.  Social interactions and relations at work are seen as important in order to 

meet needs of individuals and form a balance between social and personal life (Yousef, 

2001). Hence, IWE is expected to influence justice perception positively.  

Reactions of individuals can depend on the fairness of the situation. While fair situations 

stimulate more positive expectations based on reactions, unfair situations produce nuanced 

reasoning and differentiated effects (Cojuharenco and Patient, 2013). Hence, while a positive 

relationship between IWE and organizational justice perception in fair situations is expected, 

no relationship is expected in unfair situations.  

H: The effect of IWE on organizational justice perception differs depending on the fairness 

and unfairness of the situation. 

2. Methodology 

The data was collected from the academicians working in various universities in Izmir.  The 

questionnaire form was used to collect data. The total number of response was 217; however, 

only 193 of them were included to the analysis. The profile of the respondents reflects that 

the average age is 40 and the respondents range from 22 to 67 years old. The sample is 

composed of 110 female (57%) and 83 (43%) male respondents. The respondents have 10 

year of tenure in average.  

2.1. Measurements   

Islamic work ethic was measured by a 17-item questionnaire developed by Ali (1992). The 

scale is a 5- point Likert scale with items ranging from (1) strongly disagree to (5) strongly 

agree. Organizational justice was measured with a vignette adapted from Cojuharenco and 

Patient (2013). Participants were given either fair condition or unfair condition and asked to 

put themselves in a supervisor‘s place whose is trying to make a promotion decision about an 

employee. Following the scenario, participants were asked to answer 12 questions.  

In terms of validity and reliability, the measurement model has satisfactory levels. The 

reliability values of the scales are IWE (α= 0.829) and Organizational Justice (α= 891), all 

the constructs the Cronbach‘s alpha are greater than 0.70 providing a satisfactory level for 

the reliability (Nunnally, 1982). To assess the convergent validity, a confirmatory factor 

analysis containing all the multi-item construct is conducted. For organizational justice a 

second order analysis provides better fitness for the model, all the items have factor loadings 

higher than 0.5. In Islamic Work Ethic three items' factor loadings were under the acceptance 

level therefore those items were excluded from the analysis (Hair et al., 2010).  In addition, 

all factors are significant verifying the convergent validity of the scales. Moreover, the fit 

indices are at an acceptable level of fitness to the data: CFI= 0.860, CMIN/DF= 1.596, 

RMSEA= 0.056 (Hair et al., 2010).  
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3.  Findings 

Hierarchical linear regression was used to test the hypothesis (Table 1). In the analysis, first 

the main effects were put in the model and the model was significant, R
2
 = .037, F(2, 190)= 

3.699, p = .021. Only scenario condition was significant, β = .254, p = .009. Next, the 

interaction term of IWE and scenario condition (fairness vs. unfairness) was added to the 

model. This model was also significant, R
2
 = .086, F(3, 189)= 5.898, p = .001 and the 

interaction term added significant variance to the model, R
2
 = .048, p = .002. In the second 

model both main effects and their interaction were significant. Islamic work ethic influenced 

organizational justice perception positively, β = .348, p = .004; but the effect of interaction 

of IWE and scenario condition was negative, β = -.515, p = .002. 

Table 1: Hierarchical Regression Analysis Results for Scenario Condition and Islamic Work 

Ethic on Organizational Justice Perception 

Variable Step 1   Step 2 

  b SE   b SE 

Constant    4.183    .066***   4.174 .065*** 

Main Effects           

Condition .254    .096**   .254 .094** 

Islamic Work Ethic .068    .083   .348 .120** 

Two-Way Interaction           

Condition X Islamic 

Work Ethic 

      -.515 .163** 

n 193   193 

F 3.699*   5.898** 

R
2
 .037   .086 

Adjusted R
2
 .027   .071 

Change in R
2
      .048** 

Note: SE = Standard error, b = Unstandardized Beta Coefficient, N = 193 

Condition 0 = Fair scenario condition, 1 = Unfair scenario condition; * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

When the nature of this interaction is analyzed, IWE affects organizational justice perception 

positively in fair scenario condition, β = .348, SE = .120, p = .004; whereas, no significant 

effect of IWE on organizational justice perception was found in unfair scenario condition, β= 

-.167, SE = .110, p = .131. This supports the study‘s hypothesis that because organizational 

justice is perceived differently in fair and unfair situations, the influence of Islamic work 

ethic on organizational justice perception differs in fair vs. unfair situations, as well. 

 4. Conclusion 

The results of the study indicate that IWE has a positive effect on organizational justice 

perception when the situation is fair; however, this effect becomes insignificant when the 

situation is unfair. The findings are consistent with the literature suggesting that individuals 

could give different reactions depending on the fairness of the situation (Cojuharenco and 

Patient, 2013). In other words, fairness and unfairness are not two ends of a continuum but 

different constructs (Colquitt et al., 2015). This study also extends the previous studies that 
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focus on the effect of IWE on organizational justice (Rokhman and Hassan, 2014) by 

revealing that the positive impact of IWE on organizational justice perception is restricted to 

fair organizational environments. The current study suffers from some limitations. The study 

was conducted among the academicians who actively work in different universities; the 

results may reflect particular characteristics of the university environment. Hence, the results 

may not be generalized to other organizations.  
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ÖZET 

Bilgi teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler yeni yaklaĢımların ortaya Ñıkmasına ve iĢletmelerin bilgi teknolojilerine 

yönelmelerine sebep olmuĢtur. Bilgisayar yazılımlarının giderek iĢletme organizasyonlarına dÍhil edilmesi 

iĢletmelerin iĢ akıĢ süreÑlerinin hızlanmasını ve verimliliğin artmasını sağlamaktadır. Piyasada alternatif yazılım 

programlarının Ñokluğu karar verici Ģirketlerin karar aĢamasında iĢ süreÑlerine uygun doğru yazılım programının 

seÑilmesinde bazı kriterleri dikkate almasını gerektirmektedir. Æok Kriterli Karar Verme Teknikleri bu aĢamada 

karar vericilere kolaylık sağlayan metotlardan biridir. 

ÆalıĢmada, mikro ölÑekli iĢletmelerle, makro ölÑekli bir iĢletmenin Kurumsal Kaynak Planlaması yazılım 

seÑimini etkileyen faktörler ele alınmaktadır. Bu bağlamda lisans maliyeti, yıllık bakım giderleri, danıĢmanlık 

eğitim giderleri, yazılım programlarının teknik alt yapısı, yazılım programlarının güvenliği, satıcının pazar 

durumu, yazılım programının teknik garanti süresi gibi kriterler tespit edilmiĢ, kriterlerin ikili karĢılaĢtırmaları 

yapılarak önem dereceleri Analitik HiyerarĢi Süreciyle belirlenmiĢ ve firmalara bir Ñözüm önerisi getirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması, Æok Kriterli Karar Verne Teknikleri, ġirketler 

 

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SOFTWARE SELECTION CRITERIA Of 

DETERMINATION WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCES 

ABSTRACT 

Developments in information technology have caused new approaches to emerge and businesses to turn to 

information technology. The inclusion of computer software in business organizations has led to accelerated 

workflow processes and increased productivity. The existence of alternative software packages in the market 

requires decision makers to make careful decisions at the decision-making stage, as well as other features of the 

package programs that firms have provided. The Multi-Criteria Decision Making Techniques are based on 

methods that facilitate decision-makers at this stage. 

In the study, the criteria affecting the selection of the Enterprise Resource Planning software of the micro scale 

operators and the macro scale operator were determined, such as license costs, annual maintenance expenses, 

education expenses, consulting, technical infrastructure, software programs, security of software programs, the 

market situation vendor of software technical warranty period criteria were determined and benchmarks were 

compared with the importance hierarchical Analytical Hierarchy Process and a firm solution proposal was 

introduced. 

Key Words: Enterprise Resource Planning, Analytical Hierarchy Process, Companies 
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1. GĠRĠġ 

Günümüz Ñağında yaĢanan rekabet ortamıyla birlikte, geliĢen teknolojinin de ilerlemesi firmaların ileri 

bilgi teknolojilerine ihtiyaÑ duymalarına sebep olmuĢtur. ĠĢletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajını 

sağlayabilmesi ve tüketicilere daha hızlı bir Ģekilde ulaĢabilmesi iÑin, üretim sürecinden dağıtım 

sürecine kadar iĢletme iÑerisindeki tüm süreÑleri birbiriyle bağlantılı bir bilgi yönetim sistemi haline 

getirmeleri gerekmektedir. Êretim yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, kalite kontrol yönetimi, stok 

yönetimi, finans yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi, müĢteri iliĢkileri yönetimi gibi 

birÑok süreci birbiriyle bağlantılı bir bilgi teknolojisi olarak ele almak isteyen iĢletme sahiplerine 

Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning-ERP) bir Ñözüm olarak sunulmuĢtur. 

ERP‘nin bilgisayar destekli yazılım paketleri halinde olması iĢletme sahiplerine iĢlemsel, yönetimsel, 

stratejik ve örgütsel faydalar sağlayarak daha düĢük maliyetlerle doğru ve daha hızlı kararlar almayı 

kolaylaĢtırmaktadır. 

Bireyler günlük yaĢantılarında fazla zorlanmadan kiĢisel birÑok karar alıp uygulamaktadırlar. Ancak 

alınan kararların baĢka bireyleri de etkileyeceği ve olumsuz sonuÑlar doğurabilecek Ģekilde olması 

durumunda karar vermek oldukÑa zorlaĢmaktadır. SeÑim yapılmasını etkileyen kriterlerin ve 

alternatiflerin birden fazla olması karmaĢık yapıda problemlerin ortaya Ñıkmasına ve seÑim yapmanın 

zorlaĢmasına sebep olmaktadır. Bu gibi karmaĢık yapılı problemlerin Ñözümüne yardımcı olabilecek 

bilimsel teoriler ve analitik yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Analitik Ağ Süreci, Analitik HiyerarĢi Süreci, 

ELECTREE, TOPSIS, VIKOR metotları Æok Kriterli Karar Verme (ÆKKV) yöntemleri iÑin 

geliĢtirilmiĢ analitik yöntemlerden bazılarıdır. 

Piyasada iĢletmelere ERP ihtiyaÑlarını karĢılayabilecek birÑok paket programı sağlayan büyük yazılım 

Ģirketleri mevcuttur. Pazar payları oldukÑa yüksek olan Ģirketlerin sunmuĢ olduğu hizmetler arasında 

fazla farkların bulunmaması iĢletme sahiplerinin karar vermesini oldukÑa zorlaĢtırmaktadır. Yapılan 

yatırımların karĢılığını alabilmek iÑin geliĢi güzel alınan kararlar iĢletmelere büyük zararlara sebep 

olabileceğinden karar vericilerin analitik yöntemlere baĢvurması gerekmektedir. Bu ÑalıĢmada karar 

vericilerin seÑimlerini kolaylaĢtırmak iÑin ÆKKV yöntemlerinden mevcut kriterlere göre alternatifler 

arasından en uygun olanını belirlemek iÑin Thomas L. Saaty tarafından geliĢtirilen Analitik HiyerarĢi 

Sürecine baĢvurulmuĢtur. 

 

2. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ ORTAYA ÇIKIġI 

Günümüzde iĢletmelerin bilim ve teknoloji dünyasındaki değiĢimleri yakından takip etmesi piyasada 

rekabet edilebilirliklerini sağlamlaĢtırmaktadır. Sürekli değiĢen ve geliĢen bilim ve teknoloji 

karĢısında iĢletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri yönetim süreÑlerinin de değiĢmesiyle 

gerÑekleĢecektir. Süreci yakından takip eden iĢletmeler geleneksel yönetim modellerinden post 

modern yönetim modellerine geÑerek teknolojik geliĢmelerden yararlanmıĢlardır (Altay, 2007: 27; 

Demirci, 2017: 52). Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) bilgi teknolojilerindeki geliĢmelerle paralel 

her geÑen gün ilerlemekte olup iĢletmelere katma değer sağlamaya devam etmektedir. 

Tablo 1: ERP Sistemlerinin Tarihsel GeliĢimi 

Sistem Tipi Zaman Amaç Odak Nokta 

SipariĢ Noktası 

Sistemleri 
1960‘lar 

GeÑmiĢ verileri kullanarak 

tahmin ve stok yönetimi 

Maliyet, yüksek miktarda 

üretim ortamlarını destekleyen 

stok sistemleri 

Malzeme ĠhtiyaÑ 

Planlaması 

(MRP) 

1970‘ler 

Talep tabanlı olarak üretim ve 

malzeme süreÑlerinin miktar ve 

zamansal olarak planlanması 

Êretim entegrasyonu ve 

planlaması 

Êretim 

Kaynakları 

Planlaması (MRP 

II) 

1980‘ler 

Kapasite planlaması ile imalat 

planlarının atölye düzeyinde 

uygulanması ve izlenmesi 

Tüm üretim kaynaklarının 

bütünleĢtirilmesi, detaylı 

maliyet raporları ve kalite 
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Kurumsal 

Kaynak 

Planlaması (ERP) 

1990‘lar 

ve sonrası 

MüĢteri ve tedarik boyutunu da 

katarak iĢletmedeki tüm 

birimlerin bütünleĢtirilmesi 

Êretim, tedarik ve müĢteri 

verilerinin bütünleĢmesi 

Kaynak: Mary Summer, Enterprise Resource Planning, 2004, Prentice Hall, New Jersey, s:3     

Farklı bakıĢ aÑılarına göre tanımlar yapılmasına rağmen genel olarak ERP‘yi iĢletmelerde oluĢan tüm 

bilgi akıĢını birbiriyle bağlantılı bir Ģekilde sağlayan ticari yazılım programları olarak tanımlayabiliriz. 

Daha aÑık bir Ģekilde belirtmek gerekirse tüketici isteklerinin en iyi Ģekilde karĢılanabilmesi iÑin 

iĢletmelerin amaÑları ve hedefleri doğrultusunda tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının yanı sıra 

iĢletmenin tüm süreÑlerini etkili ve verimli Ģekilde planlanması, eĢgüdümlü bir Ģekilde kontrol 

edilmesi iĢlevlerini barındıran bir paket yazılım sistemidir. Böylece iĢletme iÑerisinde yürütülen 

iĢlerin daha kolay bir Ģekilde yapılması, karar verme süreÑlerinin kısalması ve verimliliğin artması 

sağlanmıĢ olur (Talu, 2004: 6; Tandoğan, 2007: 1). ĠĢletmelerin ERP sistemlerini kullanmasındaki 

amaÑlar 5 baĢlık altında toplanmıĢ ve AktaĢ (2009, 26-27) tarafından aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢtır: 

 ĠĢlemsel Amaçlar; maliyetlerin minimum olacak Ģekilde azaltılması, birden fazla tekrarlanan 

iĢlem sürelerinin azaltılması, basit ve anlaĢılır bir bilgi akıĢı, verimlilik artıĢı, tüketiciye 

sunulan hizmet kalitesinin daha sağlıklı bir Ģekilde sağlanmasıdır. 

 Yönetimsel Amaçlar; iĢletme iÑi verilecek kararlar ve uzun vadeli planlama ile performans 

iyileĢtirmelerinin yapılabilmesi, raporlama ve analiz olanaklarının artmasıdır. 

 Stratejik Amaçlar; iĢ hacmindeki artıĢları desteklemesi, sistemli iĢ akıĢını sağlaması, iĢ 

sözleĢmeleri, yenilik faaliyetleri, maliyet yönetim iliĢkileri, imal edilmiĢ ürünlerin 

farklılaĢtırılması ve yurt dıĢı iĢ ortaklıklarının sağlanmasıdır. 

 Bilgi ĠĢleme ĠliĢkin Amaçlar; ĠĢlemleri esnekliği, bilgi iĢlem maliyetlerinin düĢmesi ve bilgi 

iĢlem sonucunda kapasitenin arttırılmasıdır. 

 Örgütsel Amaçlar; örgüt iÑi değiĢimlerin, iĢ öğrenme etkinliklerinin, yetki devirlerinin ve 

ortak bir görüĢ aÑısının oluĢturulmasını desteklemektedir. 

ERP bütünleĢik bir yazılım mimarisiyle tek bir veri tabanı ve birÑok özellikleriyle Ñok sayıdaki 

bölümün ihtiyaÑlarının karĢılayan birbiriyle etkileĢim halinde bilgi paylaĢımı sağlayabilen sistemdir. 

Aynı zamanda kurumların gerekli olmayan faaliyetlerin Ñıkarılmasına yardımcı olurken, verileri analiz 

ederek iĢletmelerin doğru kararlar almasını sağlamaktadır (ġahin, 2014). 

 

3. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI YAZILIMLARININ ÖZELLĠKLERĠ  

Farklı sektörlerde hizmet veren iĢletmelerin ihtiyaÑlarını karĢılayabilecek Ģekilde hazırlanan ERP 

yazılımlarının en önemli özelliği iĢletme organizasyonundaki tüm bölüm ve fonksiyonlarını tek bir 

sistem iÑerisinde ele almasıdır. ERP‘nin baĢlıca diğer temel özelliklerini ise Ģu Ģekilde sıralayabiliriz 

(Ézcan, 2006: 5-6; Postacı vd., 2012:10-11): 

 Farklı organizasyon yapılarına uyumlu, kurulum sırasında organizasyon yapısına uygun bir 

Ģekilde özelleĢtirilebilen yazılımlardır. 

 Organizasyondaki tüm ana verilerin ve iĢ sürecine ait tüm verilerin saklanmasını sağlayıp 

bu veriler arasında bağlantı kuran veri tabanıdır. 

 Tüm iĢ akıĢlarında yaĢanabilecek olumsuzluklara karĢı Ñözüm önerileri sunar. 

 Êlkeden ülkeye farklılık gösterebilecek yönetimsel ve yasal düzenlemeler gibi iĢlemleri 

mevcut Ģartlara göre düzenleyip uygulanmasına yardımcı olur. 

 Tedarik yönetimi, sipariĢ yönetimi, ödeme iĢlemleri gibi sürekli birbirini takip eden iĢ 

akıĢlarını desteklemektedir. 

 ĠĢletmeler farklı bölgelerdeki Ģubelerinin ya da fabrikalarının iĢ süreÑlerini sıkıntısız bir 

Ģekilde entegre etmelerini sağlar. 

  Gerekli olan bilgiye hızlı bir Ģekilde ulaĢılmasını sağlar. 

Ézelliklerden de görüldüğü üzere ERP yazılımlarının iĢletmeler tarafından tercih edilmesinin temel 

amacı; muhasebe, finans, satıĢ-dağıtım, üretim planlama, stok yönetimi, satın alma, üretim, pazarlama, 

kalite yönetimi, insan kaynakları, bakım-onarım yönetimi gibi organizasyon iÑindeki tüm süreÑler 

arasında bilgi akıĢını ve etkileĢimin daha sağlıklı bir Ģekilde ilerlemesini sağlamaktır (Karabulut, 

2013: 54). ERP sistemlerinin kurulmasında karĢılaĢılan iĢletme iÑin olumsuz özellikleri ise (Heizer ve 

Render, 2004: 543): 

 Yazılım satın alma ve kurulum maliyetlerinin oldukÑa yüksek olması, 
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 Yatırım geri dönüĢ süresinin uzun zaman alması, 

 ĠĢletme kültüründe önemli değiĢikliklere sebep olması, 

 Uygulama süreÑlerinin sürekliliği ve güncellenme gerekliliği, 

 ĠĢletme ÑalıĢanlarının eğitimsiz olması Ģeklinde sıralanabilir. 

 

 

4. ANALĠTĠK HĠYERARġĠ SÜRECĠ 
Thomas Lee Saaty tarafından 1970‘li yıllarda geliĢtirilmiĢ olan Analitik HiyerarĢi Süreci (AHS) ÑeĢitli 

karar verme problemlerinde kullanılmaktadır. Karar vericilerin problem Ñözümlerinde ikili 

karĢılaĢtırmalar yaparak daha objektif ve subjektif kararlar almasını sağlayan matematiksel bir 

yöntemdir (Kuruüzüm ve Atsan, 2001: 84). Karar verme aĢamasında temel bir yaklaĢım olan AHS 

ÑeĢitli kriterleri dikkate alarak alternatifler arasından en uygun seÑimin rasyonel ve sezgisel olarak 

karar verilmesi iÑin tasarlanmıĢtır. Bu süreÑte ikili karĢılaĢtırmalar yapılarak alternatifler sıralanır ve 

karar vericilerin genel önceliklerinin belirlenmesinde yardımcı olunur (Saaty ve Vargas, 2000: 1). 

HiyerarĢi yapısının oluĢturulması, kriter önceliklerinin belirlenmesi ve sonuÑların değerlendirilmesi 

iĢlemleri olmak üzere üÑ ana unsur etrafında kurulmuĢ olan AHS‘nin diğer aĢamaları ise (Formann ve 

Gass, 2001: 471; KoÑak, 2003: 70; KeÑek ve Yıldırım, 2010: 198; Ulucan, 2004: 332-333): 

 Problemin tanımlanması,  

 Kriterlerin tanımlanması,  

 Alternatiflerin belirlenmesi,  

 HiyerarĢik yapının oluĢturulması,  

 Nisbi önem ölÑeğinin belirlenmesi,  

 Kriterlerin ikili karĢılaĢtırma matrislerinin oluĢturulması,  

 Kriterlerin ağırlıklı ortalamalarının bulunması, 

 Tutarlılık analizinin yapılması,  

 En yüksek önceliğe sahip alternatifin seÑilmesidir. 

KarmaĢık yapıdaki problemler tanımlandıktan sonra bu kararı etkileyecek kriterler belirlenir. 

Kriterlere uygun alternatifler seÑilir ve böylelikle hiyerarĢi yapı oluĢturulmuĢ olur. KarĢılaĢtırmalı 

yargılar ya da ikili karĢılaĢtırmalar yapılırken Saaty tarafından oluĢturulan önem skalası 

kullanılmaktadır. 

Tablo 2: Énem Skalası 

Önem 

Değerleri 

 

Değer Tanımları 

1 Her iki faktörün eĢit öneme sahip olması durumu 

3 1. Faktörün 2. faktörden daha önemli olması durumu 

5 1. Faktörün 2. faktörden Ñok önemli olması durumu 

7 1. Faktörün 2. faktöre nazaran Ñok güÑlü bir öneme sahip olması durumu 

9 1. Faktörün 2. faktöre nazaran mutlak üstün bir öneme sahip olması durumu 

2,4,6,8 Ara değerler 

Kaynak: Saaty, T. L. (1980).The Analytic Hierarchy Process.USA:McGraw-Hill. 

Kriterlerin ikili karĢılaĢtırma matrisi, n x n boyutlu bir matristir. Matrisin köĢegeni üzerindeki matris 

elemanları 1 değerini alır. Bunun sebebi kriterin kendisi ile karĢılaĢtırılmasından kaynaklanmaktadır.  

Tablo 3: Ġkili KarĢılaĢtırma Matrisi 

 Kriter 1 Kriter 2 ………. Kriter n 

Kriter 1 W1/W1 W1/W2 …. W1/Wn 

Kriter 2 W2/W1 W2/w2 … W2/Wn 

………. … ... … … 

Kriter n Wn/W1 Wn/W2 … Wn/Wn 

Kaynak: Vargas L.G. (1990). An overview of the analytic hierarchy process and its applications. 

European Journal of Operational Research, 48 (1): 2-8. 
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Ġkili karĢılaĢtırma matrisi oluĢturulurken birinci kriter ikinci kritere göre karar verici tarafından daha 

önemliyse, karĢılaĢtırma matrisinin birinci satır ikinci sütun bileĢeni 3 değerini alacaktır. Tam tersi 

durumunda ise karĢılaĢtırma matrisinin birinci satır ikinci sütun bileĢeni 1/3 değerini alacaktır. Karar 

verici eğer kriterlerin eĢit öneme sahip olduklarını düĢünüyorsa bu durumda bileĢen 1 değerini 

alacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonucu oluĢan ikili karĢılaĢtırmalı matristen kriterlerin ağırlıklı 

ortalamaları bulunur. Karar vericilerin yapmıĢ olduğu değerlendirmelerin tutarlı olup olmadığı 

mantıksal ve matematiksel olarak hesaplandıktan sonra en yüksek önceliğe sahip alternatif seÑilerek 

problem Ñözümü tamamlanmıĢ olur.  

Karar vericilerin kriterleri değerlendirirken tutarlı davranıp davranmadığını ölÑmek iÑin kriter sayısına 

bağlı olarak Rassal Göstergeler tablosundan yararlanılmaktadır. Hesaplamalar sonucunda bulunan 

değer 0,10 ve altında ise karar vericilerin tutarlı değerlendirmelerde bulunduğu ancak tersi bir 

durumunda ise vermiĢ olduğu kararları tekrar gözden geÑirmeleri gerekmektedir (Saaty ve Vargas, 

2000: 9). En büyük öz değer λmax ise, matrisin tutarlı olması iÑin λmax = n olması gerekmektedir 

(Sekreter vd, 2004: 142). Tutarlılık oranı Ñıkan sonucun rastgelelik indeksine bölünmesiyle elde 

edilmektedir (Erkiletlioğlu, 2000: 76). 

T.Ġ = (λMAX-n) / (n-1) 

T.O = TĠ / RĠS 

Tablo 4: Rastgele Ġndeks Sayısı 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rassallık 

Gösterge

si 

0 0 0,5

8 

0,

9 

1,1

2 

1,2

4 

1,3

2 

1,4

1 

1,4

5 

1,4

9 

1,5

1 

1,4

8 

1,5

6 

1,5

7 

1,5

9 

Kaynak: Kwıesıelewıcz Miroslaw, Uden Ewa Van (2004); ―Inconsistent and Contradictory 

Judgements In Pairwaise Comparison Method In The AHP‖, Computers & Operations Research, s. 

31. 

 

5. LĠTERATÜR TARAMASI 

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Analitik HiyerarĢi Süreci (AHS) ile seÑimi: Otomotiv 

Sektöründe Uygulama (KeÑek ve Yıldırım, 2010) adlı ÑalıĢmada otomotiv sektöründe faaliyet 

gösteren farklı illerdeki iki karar almada yetkili ÑalıĢanları ile görüĢülüp AHS tekniği ile yapılan 

değerlendirmeler sonucunda en etkin ERP yazılımları belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Bulanık AHS ve Bulanık Moora Yöntemleriyle SeÑimi: 

Êretim Sektöründe Uygulama‘da (Vatansever ve Uluköy, 2013) baĢarılı bir kurumsal kaynak 

projesini uygulamak iÑin firma yapısına uygun doğru yazılımın seÑilmesi gerektiği, yanlıĢ seÑilen 

yazılımların iĢletmelerde ciddi bir maliyet ve zaman kaybına sebep olduğu bu yüzden üretim sektörü 

iÑin en uygun ERP yazılımı seÑimi iÑin karar vericilerin görüĢleri doğrultusunda oluĢturulan karar 

matrisleriyle kriter ağırlıklarının belirlenmesinde Bulanık AHS ve alternatiflerin değerlendirilmesi iĢe 

Bulanık Moora yöntemleri uygulanarak karar verilmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

Kurumsal Kaynak Planlaması ve Yazılım SeÑim Süreci (Bayraktar ve Efe, 2006) adlı ÑalıĢmada ise 

kurumların ERP sistemlerine neden gereksinim duydukları, bu gereksinimleri nasıl karĢılayacakları ve 

bu gereksinimlere en uygun yazılımın seÑim sürecinden bahsetmiĢlerdir. 

Kurumsal Kaynak Planlama Sistem seÑimine AHS Tabanlı Bir YaklaĢım‘da (Wei ve Wang, 2004) 

kurumsal kaynak planlamalarının Ģirketlerin gelecekteki rekabet edilebilirliğini ve performansını 

önemli derecede etkileyebilecek kritik bir yatırım aracı olduğundan ve bu yatırımın doğru bir Ģekilde 

seÑilebilmesi iÑin gerekli aĢamalardan bahsetmiĢtir. 

Bulanık Modelleme ile Kurumsal Kaynak Planlama AraÑ SeÑimi (Bueno, 2007) adlı ÑalıĢmada ERP 

araÑlarının karar verme seÑimini yapılandırmayı önermekle birlikte bu amaÑla bir ERP aracının 

ediniminde kesin olarak organize ve yapısal bir ÑerÑeve sunabilen bir bulanık biliĢsel tarife tabanlı bir 

yaklaĢım üzerine ÑalıĢılmıĢtır. 
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6. UYGULAMA 

ĠĢletme iÑerisindeki tüm organizasyonlarındaki süreÑlerde problemlerin oluĢması, müĢterilerden gelen 

taleplere yetiĢilememesi, ÑalıĢanlarının verimliliğini ölÑmekte sorunlar yaĢanması, iĢletme karlılığının 

ve verimliliğinin azalması, rakiplerden geri kalınması ve finansal, üretim, stok vb. herhangi bir raporu 

hazırlamanın dahi uzun zamanlı olması gibi sıkıntıları aĢabilmek iÑin insan, iĢ ve teknoloji faktörlerini 

birleĢtiren entegre sistemlerden faydalanmak iĢletmelerin iĢletme iÑi organizasyonlarındaki süreÑlerin 

daha sağlıklı iĢlemesine sebep olacaktır. 

Yapılan ÑalıĢmada UĢak ilinde seramik sektörlerinde faaliyet gösteren dört orta ölÑekli bir büyük 

ölÑekli iĢletme ile yüz yüze iletiĢime geÑilmiĢ ve yazılım seÑiminde göz önünde bulundurdukları 

kriterler tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda iĢletme iÑindeki tüm süreÑleri ortak bir yapı altında 

bütünleĢtirmeyi öngören yazılım programlarının iĢletmeler tarafından satın alınırken, mikro ölÑekli 

iĢletmelerle daha kurumsal bir iĢletmenin hangi kriterleri daha Ñok dikkate aldığı AHS ile belirlenmiĢ 

ve bunun sebeplerinin neler olduğu incelenmiĢtir. ĠĢletmelerin yazılım programlarını seÑerken dikkate 

aldığı kriterler: 

 Lisans Maliyeti, 

 Yıllık Bakım Giderleri, 

 DanıĢmanlık Eğitim Giderleri, 

 Yazılım Programlarının Teknik Alt Yapısı, 

 Yazılım Programlarının Güvenliği, 

 Satıcının Pazar Durumu, 

 Yazılım Programının Teknik Garanti Süresi‘dir. 

Tablo 5: Kriterlerin Ġkili KarĢılaĢtırma Analizi (Mikro ÉlÑekli ĠĢletmeler ĠÑin) 

Seçenekler/Krite

rler 

LĠSANS 

MALĠYE

TĠ 

YILLI

K 

BAKI

M 

GĠDE

RĠ 

DANIġMANL

IK EĞĠTĠM 

GĠDERLERĠ 

TEKNĠ

K ALT 

YAPI 

SĠSTEM 

GÊVENLĠ

ĞĠ 

SATICIN

IN 

PAZAR 

DURUM

U 

TEKNĠK 

GARAN

TĠ 

SÊRESĠ 

LĠSANS 

MALĠYETĠ 
1,0000 1,0617 4,6000 3,0143 3,6333 5,3000 7,6000 

YILLIK BAKIM 

GĠDERĠ 
0,9419 1,0000 4,6000 3,5000 3,8476 5,6000 7,0000 

DANIġMANLIK 

EĞĠTĠM 

GĠDERLERĠ 

0,2174 0,2174 1,0000 0,5329 1,1743 1,6710 3,2611 

TEKNĠK ALT 

YAPI 
0,3318 0,2857 1,8765 1,0000 3,3333 4,7143 6,5200 

SĠSTEM 

GÊVENLĠĞĠ 
0,2752 0,2599 0,8516 0,3000 1,0000 4,2200 6,2000 

SATICININ 

PAZAR 

DURUMU 

0,1887 0,1786 0,5984 0,2121 0,2370 1,0000 4,8667 

TEKNĠK 

GARANTĠ 

SÊRESĠ 

0,1316 0,1429 0,3066 0,1534 0,1613 0,2055 1,0000 

Mikro ölÑekli farklı faaliyet alanlarında hizmet veren 10 iĢletmenin yöneticileriyle görüĢülerek 

kriterlerin ikili karĢılaĢtırmaları ve birbirlerine olan üstünlükleri tespit edilmeye ÑalıĢılmıĢtır. Ġkili 

karĢılaĢtırma analizleri 10 karar vericinin vermiĢ olduğu kararların ortalaması alınarak tek bir tabloda 

oluĢturulmuĢ ve Tablo 5‘te gösterilmiĢtir. Kriterlerin ikili karĢılaĢtırmalarına göre karar vericilerin 

vermiĢ olduğu kararların tutarlılığı 0,06 ÑıkmıĢ olup yapılan karĢılaĢtırmaların güvenilir olduğu 

anlaĢılmıĢtır. 
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Tablo 6: Kriterlerin Ağırlıklı Puanları (Mikro ÉlÑekli ĠĢletmeler ĠÑin) 

Kriterler Ağırlıklı Puanlar 

Lisans Maliyeti 0,2916 

Yıllık Bakım Gideri 0,3026 

DanıĢmanlık Eğitim Giderleri 0,0747 

Teknik Alt Yapı 0,1660 

Sistem Güvenliği 0,0979 

Satıcının Pazar Durumu 0,0458 

Teknik Garanti Süresi 0,0214 

Kriterlerin ikili karĢılaĢtırma analizinden yola Ñıkılarak kriterlerin ağırlıklı puanları Tablo 6‘daki 

gibidir. Mikro ölÑekli iĢletmelerin yazılım seÑimlerini etkileyen kriterlerden yıllık bakım giderlerinin 

%30.26, lisans maliyetinin %29.16, teknik alt yapının %16.60, sistem güvenliğinin %9.79, 

danıĢmanlık eğitim giderlerinin %7.47, satıcının pazar durumunun %4.58, teknik garanti süresinin 

%2.14 etkili olduğu gözlemlenmektedir. ĠĢletmeler satın almıĢ olduğu ERP yazılım programları iÑin 

her yıl belli bir miktarda ücret ödemektedirler. TedarikÑi firmaya ödenen ücret karĢılığında her türlü 

teknik destek, güncelleme ve sorun giderme hizmeti iĢletmelere sağlanmaktadır. Bu ücretlerin 

tekrarlanan bir gider olması sebebiyle mikro ölÑekli iĢletmeleri yazılım programı satın alacakları 

zaman en Ñok etkileyen kriter yıllık bakım gideri olmuĢtur. Lisans hakkı maliyetlerinin de aynı Ģekilde 

yüksek meblağlarda olması mikro ölÑekli iĢletmeleri etkileyen bir baĢka etkendir. BaĢlangıÑ 

seviyesinde ödenecek olan bu yüksek meblağlar iĢletmelerin yazılım programlarının teknik alt yapısı, 

sistem güvenliği, satıcının pazar durumu ve teknik garanti süreleri gibi diğer kriterlerin daha az 

önemsenmesine sebep olmuĢtur. DanıĢmanlık eğitim giderleri ise mikro ölÑekli iĢletmelerin ERP 

Ñözümlerinden etkin bir Ģekilde yararlanabilmek iÑin alınacak eğitimin önemli bir kriter olmasından 

dolayı ve ödenecek olan ücretin iĢletme aÑısından Ñok büyük bir kayba sebep olmayacağı 

gözlenmiĢtir. 

 Tablo 7: Kriterlerin Ġkili KarĢılaĢtırma Analizi (Makro ÉlÑekli ĠĢletme ĠÑin) 

Seçenekler/Krite

rler 

LĠSANS 

MALĠYE

TĠ 

YILLI

K 

BAKI

M 

GĠDE

RĠ 

DANIġMANL

IK EĞĠTĠM 

GĠDERLERĠ 

TEKNĠ

K ALT 

YAPI 

SĠSTEM 

GÊVENLĠ

ĞĠ 

SATICIN

IN 

PAZAR 

DURUM

U 

TEKNĠK 

GARAN

TĠ 

SÊRESĠ 

LĠSANS 

MALĠYETĠ 
1,0000 0,5000 0,2000 0,1667 0,2500 4,0000 3,0000 

YILLIK BAKIM 

GĠDERĠ 
2,0000 1,0000 0,1667 0,3333 0,2500 4,0000 6,0000 

DANIġMANLIK 

EĞĠTĠM 

GĠDERLERĠ 

5,0000 6,0000 1,0000 0,5000 2,0000 4,0000 6,0000 

TEKNĠK ALT 

YAPI 
6,0000 3,0000 2,0000 1,0000 4,0000 7,0000 9,0000 

SĠSTEM 

GÊVENLĠĞĠ 
4,0000 4,0000 0,5000 0,2500 1,0000 4,0000 6,0000 

SATICININ 

PAZAR 

DURUMU 

0,2500 0,2500 0,2500 0,1429 0,2500 1,0000 3,0000 

TEKNĠK 

GARANTĠ 

SÊRESĠ 

0,3333 0,1667 0,1667 0,1111 0,1667 0,3333 1,0000 

Makro ölÑekli ERP yazılımlarından birini kullanmakta olan bir iĢletme yöneticisiyle görüĢülerek 

kriterlerin ikili karĢılaĢtırmaları ve birbirlerine olan üstünlükleri tespit edilmeye ÑalıĢılmıĢ ve bu 

değerlendirmeler Tablo 7‘de gösterilmiĢtir. Kriterlerin ikili karĢılaĢtırmalarına göre karar vericinin 

vermiĢ olduğu kararların tutarlılığı 0,08 ÑıkmıĢ olup yapılan karĢılaĢtırmaların güvenilir olduğu 

anlaĢılmıĢtır. 
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Tablo 8: Kriterlerin Ağırlıklı Puanları (Makro ÉlÑekli ĠĢletme ĠÑin) 

Kriterler Ağırlıklı Puanlar 

Lisans Maliyeti 0,0638 

Yıllık Bakım Gideri 0,0935 

DanıĢmanlık Eğitim Giderleri 0,2638 

Teknik Alt Yapı 0,3402 

Sistem Güvenliği 0,1804 

Satıcının Pazar Durumu 0,0363 

Teknik Garanti Süresi 0,0220 

Kriterlerin ikili karĢılaĢtırma analizinden yola Ñıkılarak kriterlerin ağırlıklı puanları Tablo 8‘deki 

gibidir. Makro ölÑekli iĢletmenin yazılım seÑimlerini etkileyen kriterlerden teknik alt yapının %34.02, 

danıĢmanlık eğitim giderlerinin %26.38, sistem güvenliğinin %18.04,     yıllık bakım giderlerinin 

%9.35, lisans maliyetinin %6.38 satıcının pazar durumunun %3.63, teknik garanti süresinin %2.20 

etkili olduğu gözlemlenmektedir. Mikro ölÑekli iĢletmelere göre daha kurumsal olan makro ölÑekli 

iĢletmeler almıĢ oldukları ERP yazılım programlarına ödemiĢ oldukları lisans maliyetinin ve yıllık 

bakım giderlerinin iĢletmenin Ñıkarları iÑin mantıklı bir yatırım olacağını düĢünmektedirler. Bunun 

sebebi iĢletme iÑerisinde ERP uyarlama sürecinin planlanan zaman ve bütÑe iÑerisinde 

tamamlanmasından sonra yapılan yatırımın maliyeti iĢletmeye kazanÑ olarak dönüĢmesinden 

kaynaklanmaktadır. Makro ölÑekli iĢletmelerde yazılım seÑimi yapılırken dikkat edilecek en önemli 

husus iĢletme yapısına uyumlu Ģekilde ÑalıĢılabilecek paket programın seÑilmesidir. ERP yazılım 

programlarına sahip iĢletmelerin yazılım seÑimlerinde dikkat edeceği bir baĢka husus ise geliĢen ve 

sürekli değiĢen ekonomi ve rekabet ortamında yeniliklerin takibi ve personelin bu değiĢime ayak 

uydurabilmesi iÑin ödenecek olan danıĢmanlık eğitim giderleridir. 

 

8. SONUÇ 

Uluslararası rekabetin artması, bilgi teknolojisinin sağladığı olanakların artması, uluslararası dağıtım 

zincirlerinin yaygın hale gelmesi ve Ñok tesisli organizasyonların iyi idare ve kontrol edilme 

ihtiyacının doğması ERP yazılım sistemlerinin ortaya Ñıkmasına sebep olan nedenlerdendir (Yılmaz, 

2006: 25). Tüm sektörlerde uygulanabilecek modülerde olan ERP yazılım sistemleri diğer paket 

programlara göre kurulum esnasında kurumun ihtiyaÑlarına göre özelleĢtirilebilir. ĠĢletme iÑerisindeki 

tüm ana verileri ve iĢ süreÑlerine ait verileri entegre bir Ģekilde tutan ERP yazılım sistemleri temel iĢ 

süreÑleri hakkında Ñözüm önerileri de sunmaktadır (Klaus vd., 2000). 

ERP yazılım seÑiminde baĢta ödenecek ücretlerin maliyetli olması ve alternatif firmaların var olması 

iĢletmelerin seÑim yaparken daha dikkatli kararlar vermesini gerektirmektedir. ĠĢletme adına karar 

vericilerin daha sağlıklı karar almasını sağlayan ÆKKV teknikleri optimal seÑimin yapılmasını 

sağlayacaktır. Bu ÑalıĢmada ise mikro ölÑekli iĢletmelerle makro ölÑekli iĢletmelerin yazılım seÑimini 

etkileyen kriterlerin değerlendirilmesi amaÑlanmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre mikro ölÑekli 

iĢletmeler baĢta ödenecek olan ücretlerin maliyetli olmasından dolayı yazılım seÑiminde daha dikkatli 

bir davranıĢ sergiledikleri gözlenmektedir. Makro ölÑekli iĢletmelerde ise yapılan yatırımların uzun 

vadede iĢletme kÍrına olacağı düĢünülmektedir. ERP yazılım sistemleri seÑiminde dikkat edilecek 

diğer önemli nokta iste paket programların teknik alt yapısının iĢletme fonksiyonlarına uyumlu bir 

Ģekilde seÑilmesi gerekliliğidir. 

ERP yazılım sistemlerinde yapılacak diğer ÑalıĢmalarda, alternatifler ve kriterler değiĢtirilerek ve 

yazılım sistemleri firmaları belirlenerek ÆKKV teknikleriyle baĢka değerlendirmelerin sağlanabileceği 

söylenebilir.  
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Özet 

Teknoparkların, ülkelerin ileri teknolojileri üretmesi ve geliĢtirmesi noktasında önemli bir rolü bulunmaktadır. 

Teknoparklarda, Ñoğunluğu Ar-Ge firması olmak üzere ileri teknoloji firmaları bulunmaktadır. Pazar odaklı olma, 

1990‘lardan itibaren firmaların performanslarını, kÍrlılıklarını, sektörlerinde baĢarılı olmalarını etkileyen önemli 

bir unsur haline gelmiĢtir. Bu ÑalıĢmada, teknopark iÑinde faaliyet gösteren Ar-Ge yoğunluklu ileri teknoloji 

firmalarının pazar odaklılık eğilimleri incelenmiĢtir. Bu ÑalıĢmada Ġstanbul‘da bulunan beĢ teknoparkta faaliyet 

gösteren firmaların üst düzey yöneticileri ile bir anket ÑalıĢması yürütülmüĢtür. AraĢtırmaya katılan 107 firma 

pazar odaklılık eğilimlerine göre kümeleme analiziyle sınıflandırılmıĢtır. Bu ÑalıĢmada yapılan faktör analizi 

sonucunda pazar odaklılığın bileĢenlerinin; müĢteri odaklılık, rakip odaklılık, cevap verebilme yeteneği (esneklik) 

ve pazarlama Ñevresine duyarlılık (pazarı takip etme) olmak üzere dört faktörden oluĢtuğu görülmüĢtür. Ayrıca 

pazar odaklılık eğilimlerine göre yapılan kümeleme analizinde üÑ farklı firma profili oluĢmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Teknopark, pazar odaklılık, pazar odaklılık eğilimi, müĢteri odaklılık, rakip odaklılık 

 

 

 

DETERMINING THE MARKET ORIENTATION PROFILES OF COMPANIES IN 

TECHNOPARKS WITH CLUSTER ANALYSIS 

 
 

 

Abstract 

Technoparks play a critical role in developing and producing high technologies. There are mostly high tech R&D 

companies at Technoparks. Since 1990s, being market oriented considered as a critical factor that affect 

company‘s performance, profitability, and success in the industry. This study analyses the market orientation 

tendencies of high tech R&D companies at Technoparks. In this study a survey was conducted with the managers 

of companies that are operated their activities in the five Technoparks at Ġstanbul.  107 companies that attended 

the survey were classified based on their market orientation tendencies. Customer orientation, competitor 

orientation, flexibility and responsiveness to market environment were found as four component of market 

orientation as result of factor analysis. Moreover, with regard to market orientation three different company 

profiles were emerged. 

Keywords: Technopark, market orientation, market orientation tendency, customer orientation, 

competitor orientation 

 

 

 

1. GĠRĠġ 

Ġlk olarak 1950‘lerde kurulan teknoparklar, 1970‘lerden sonra yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. 

Teknoparklardaki firmaların ülke ekonomilerine katkıları görüldükÑe, devletler teknoparkların 

kurulmasını desteklemiĢler ve teĢvik edici olmuĢlardır. ABD‘de 1951‘de kurulan Silikon Vadisi‘nden 

sonraki ilk teknopark, 1972‘de Ġngiltere, Edinburg‘da kurulmuĢtur. Amerika‘dan Silikon Vadisisi, 

Ġngiltere‘den Cambridge Bilim Parkı, Almanya‘dan Berlin Yeni Teknoloji Merkezi, Fransa‘dan 

Sophia Antipolis, Japonya‘dan Tsukuba Bilim ve Teknoloji Parkı bilinen teknoparklardandır 

(Pamukkale Teknokent, 2015). Apple, Facebook, Twitter, Google gibi dünya markaları Silikon 

Vadisi‘nde bulunmaktadır. Æevremize baktığımızda; bu firmaların ürünlerinin kullanım oranını veya 

etkilerini düĢündüğümüzde, Silikon Vadisi‘nin bilgi devriminin merkezi olduğunu görülmektedir. 
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Silikon Vadisi, özellikle baĢarılı ekonomik bir model olarak, dünyada teknoparkların kurulmasında 

etkili olmuĢtur (Duff, 2016).  

Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Derneğinin (TGBD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın verilerini 

derleyerek yayınladığı rapora göre; Türkiye‘de 1990‘da KOSGEB, üniversiteler iĢbirliği ile 

teknoparkların baĢlangıcı olan Teknoloji Merkezleri kurulmaya baĢlanmıĢtır. 2001 yılında ise 4691 

sayılı yasa ile teknoparklar/teknokentler kurulmaya baĢlanmıĢtır. 2016 yılı itibari ile 69 teknoparkın 

55 tanesi faaliyete geÑmiĢ, diğerleri kuruluĢ aĢamasındadır. Teknokentler‘de Ar-Ge ÑalıĢması yapan 

firmaların, %37‘si yazılım, %17‘si bilgisayar ve iletiĢim teknolojileri, %8‘i elektronik, %6‘sı makine 

ve teÑhizatı alanlarında olmak üzere toplam firma sayısı 4.510‘a ulaĢmıĢtır. 2016 Mayıs ayı itibari ile 

buralarda 46.314 kiĢi istihdam edilmektedir. Tamamlanan Ar-Ge proje sayısı 23.007, devam eden 

proje sayısı 8.915 olmuĢtur. Tescilli patent sayısı 640, baĢvuru süreci devam eden patent sayısı 

1.121‘dir (TGDB, 2016). 

Yapılan literatür taramasında, Türkiye‘de farklı sektörlerde ve farklı büyüklükteki firmalar üzerinden 

pazar odaklılık ÑalıĢmalarının yapıldığı görülmekle beraber, teknoparklardaki ileri teknoloji 

firmalarının pazar odaklılık eğilimlerini etkileyen faktörleri belirlemeye ve teknoparklardaki Ar-Ge 

yoğunluklu bu firmaların pazar odaklılık eğilimlerine göre sınıflandıran bir ÑalıĢmaya 

rastlanılmamıĢtır. Bu araĢtırmanın amacı pazar odaklılığının bileĢenlerini belirleme ve teknoparkta 

faaliyet gösteren Ar-Ge yoğun firmaların pazar odaklılık eğilimlerine göre sınıflandırılmasıdır.  

 

2. LĠTERATÜR TARAMASI 

Jaworski ve Kohli (1996) yaptıkları araĢtırmada, pazar odaklılığı aÑıklamak iÑin daha önce bu alanda 

yapılmıĢ olan belli baĢlı ÑalıĢmaları (Kohli ve Jaworski, 1990; Narver ve Slater, 1990; Deshpande vd., 

1993; Day, 1994 ) incelemiĢtir. Buna göre pazar odaklılığı tanımlarının ortak temel bileĢeni müĢteriye 

odaklanma ve müĢteriye değer sunma olduğu görülmüĢtür (Jaworski ve Kohli, 1996). 

Literatürde birÑok ÑalıĢma pazar odaklılığın alt boyutları incelemiĢtir.  Pazar odaklılık alanında kabul 

görmüĢ önemli ölÑeklerden biri olan MKTOR, Narver ve Slater (1990) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu 

ÑalıĢmada pazar odaklılığın bileĢenleri müĢteri odaklılık, rakip odaklılık ve iÑ koordinasyon olarak ele 

alınmıĢtır (Narver ve Slater, 1990). 

Jaworski ve Kohli (1993) ise Amerika‘da büyük ve göreceli küÑük iĢletmeler üzerine yaptıkları bir 

araĢtırmada, pazar odaklılığı 32 ifade ile ölÑmüĢtür. Bu ÑalıĢmada pazar odaklılık bilgi üretimi, bu 

bilginin yaygınlaĢtırılması ve bilgiye dayanarak pazarın ihtiyaÑlarına cevap verebilme yeteneği 

faktörleri altında incelemiĢtir.  

Kohli, Jaworski, ve Kumar (1993) Amerika‘daki büyük firmalar üzerinde gerÑekleĢtirdikleri 

araĢtırmada ise 32 maddeden 20 maddeye indirdikleri MARKOR ölÑeğinde pazar odaklılığı; 

müĢterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaÑları ile ilgili bilginin belirlenmesi (bilgi üretimi), bu bilginin 

organizasyon iÑinde yatay ve dikey olarak yayılması (bilginin yayılması) ve iĢletmenin pazar bilgisine 

karĢı kapsamlı bir Ģekilde harekete geÑip tepki vermesi (cevap verebilme yeteneği) faktörleri olmak 

üzere 3 faktör altında aÑıklamıĢlardır (Kohli, Jaworski, ve Kumar, 1993). 

Farklı sektörlerden oluĢan 248 Kanada firmasından toplanan verilerle yapılan ölÑek oluĢturma 

ÑalıĢmasında ise pazar odaklılığın boyutları 4 faktöre indirgenerek incelenmiĢtir. Bunlar müĢteri 

odaklılık, rakip odaklılık, iÑ koordinasyon ve kÍr odaklılıktır (Deng ve Dart, 1994). Yapılan baĢka bir 

ÑalıĢmada ise müĢteriler ve rakiplerden sistematik olarak bilgi toplanması, pazar bilgisinin 

geliĢtirilmesi iÑin bilgilerin sistematik analiz edilmesi ve değiĢime rehberlik iÑin bu bilgilerin 

sistematik kullanımı olmak üzere pazar odaklılığın 3 bileĢenden oluĢması gerektiğini öne 

sürülmektedir ( Hunt ve Morgan, 1995 ). Gray ve arkadaĢları (1998) Yeni Zelanda iĢletmeleri ile 

yürüttüğü ÑalıĢmada pazar odaklılık ölÑeği oluĢturmaya ÑalıĢmıĢlardır. Bu ÑalıĢmada 5 faktörlü 20 

ifadeli bir ölÑek geliĢtirmiĢlerdir. Bu 5 faktör müĢteri odaklılık, rakip odaklılık, iÑ koordinasyon, 

cevap verebilme yeteneği ve kÍr odaklılıktan oluĢmaktadır vurgusudur (Gray vd., 1998). 

Pazar odaklılığı ölÑmek iÑin Narver ve Slater (1990) tarafından geliĢtirilen MKTOR ölÑeği ile Kohli, 

Jaworski ve Kumar (1993) tarafından oluĢturdukları MARKOR ölÑeğini sentezleyerek DeshpandÒ ve 

Farley (1998) 10 ifadeli MORTN ölÑeğini oluĢturmuĢtur. Æin‘de 588 otel üzerinden yapılan 

araĢtırmada ise pazar odaklılık 4 faktör olarak belirlenmiĢtir. Bunlar; bilgi üretimi, bilginin 

yaygınlaĢtırılması, bilginin organizasyon iÑinde paylaĢımı ve organizasyonun bu bilgiyi kullanarak 

pazara cevap verebilme yeteneğidir (Wang, Chen, ve Chen, 2012). Yakın zamanda da imalat 

sanayinde yer alan Alman ileri teknoloji iĢletmelerinde pazar odaklılığı ölÑmek iÑin, 12 maddeden 

oluĢan ve 4 faktörlü uyarlanmıĢ edilmiĢ MMOS pazar odaklılık ölÑeği oluĢturulmuĢtur. Bu ÑalıĢmanın 
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sonucunda müĢterilerden bilgi toplama, rakiplerden bilgi toplama, bilginin yaygınlaĢtırılması ve 

entegrasyonu, ve pazar bilgisine cevap verebilme yeteneği olmak üzere pazar odaklılığı 4 bileĢenden 

oluĢtuğu bulunmuĢtur (Jangl, 2016 ).  

MüĢteri Odaklılık 

MüĢteri odaklılık, müĢterilerin ihtiyaÑlarını anlayıp, ona uygun müĢteri değeri oluĢturmak, satıĢ 

sonrası hizmete de dahil edilerek müĢteri memnuniyeti oluĢturmak ve bu yolla müĢteri bağlılığı 

oluĢturma sürecidir (Narver ve Slater, 1990). Narver ve Slater (1990) bu ÑalıĢmasında, pazar 

odaklılığın firmanın karlılığı üzerine pozitif etkisinin olduğunu göstermiĢ, müĢteri odaklılığı da pazar 

odaklılığın bileĢenlerinden biri olarak almıĢtır. MüĢteri odaklılığın; firma performansını pozitif yönde 

etkilediği (Deshpand‘e vd., 1993), yenilikÑiliği olumlu yönde etkilediği (Matsuo, 2005), ÑalıĢanların iĢ 

tatmini ile pozitif iliĢkili olduğu (Lindblom vd., 2015) yapılan ÑalıĢmalarla ortaya konmuĢtur. 

Rakip Odaklılık 

Rakip odaklılık, rakiplerden bilgilerin toplanması, bunların firma iÑinde değerlendirilmesi, rekabet 

avantajı sağlayacak Ģekilde hızla harekete geÑilmesi Ģeklinde tanımlayabiliriz (Narver ve Slater,1990). 

Firmaların fiyatlandırmayı önemsemesi ve müĢteriye servisi önemsemesi, rakip odaklılığa pozitif etki 

yapar (Zhou vd., 2009). Rakiplerin yoğunluğu rakipler hakkında bilgi edinme sürecini 

yoğunlaĢtıracaktır, rakipler hakkında ayrıntılı bilgi ise pazarda avantajlı yeni ürünler geliĢtirmeyi 

teĢvik edecektir (Li ve Calantone, 1998). Rakip odaklılık ile firmanın karlılığı arasında pozitif bir 

iliĢki olduğunu gösteren ÑalıĢmalar da mevcuttur (Dawes, 2000). Rakip odaklılık ile firma performans 

ölÑüsü arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Noble vd., 2002).  

Cevap Verebilme Yeteneği 

Esneklik, değiĢime adapte olma, dinamik rekabetin olduğu ortamlarda firmaların ayakta kalması iÑin 

hayati öneme sahiptir. Cevap verebilme yeteneği, üretilen ve firma iÑinde yaygınlaĢtırılan bilgiye 

tepki olarak harekete geÑmedir (Kohli vd., 1993). BaĢka bir ÑalıĢmada ise cevap verebilme yeteneği, 

müĢterilerin ürün-hizmet ihtiyaÑlarını anlamaya ÑalıĢma ve rakip fiyatlamalarındaki değiĢime hızla 

cevap verilmesi olduğu ileri sürülmüĢtür (Gray vd., 1998). Ġleri teknoloji sektöründe ise cevap 

verebilme yeteneği,  alanında yeni ürünlerin geliĢtirilmesinin prensip hale getirilmesi, rakiplerin fiyat 

kampanyalarına hızla tepki verilmesi ve firmanın kendi müĢterilerine yönelik baĢlatılabilecek yoğun 

reklam kampanyalarına karĢılık hemen karĢılık verilmesi olarak tanımlanmıĢtır (Jangl, 2016 ). 

Firmaların pazar odaklı olabilmeleri iÑin her Ģeyden önce üst düzey yöneticilerin, pazarın ihtiyaÑlarına 

karĢı duyarlı olması gerekir (Jaworski ve Kohli, 1993). Bu alandaki bulgular cevap verebilme 

yeteneğinin, hedef pazar seÑimi, ihtiyaÑ duyulan ürünlerin tasarlanması, üretimi, dağıtılması 

aĢamalarını etkilediği görülmüĢtür (Kohli ve Jaworski, 1990).  

 

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Bu araĢtırmanın amacı Ar-Ge yoğun yüksek teknoloji firmaları iÑin pazar odaklılığının bileĢenlerini 

belirleme ve teknoparkta faaliyet gösteren yüksek teknoloji firmalarını pazar odaklılık eğilimlerine 

göre sınıflandırmaktır. Bu araĢtırmanın ana kütlesi Ġstanbul‘daki 5 teknopark iÑinde faaliyet gösteren 

yüksek teknoloji firmalarının üst düzey yöneticileridir. Bu araĢtırmada kullanılan pazar odaklılık 

ölÑeği Narver ve Slater (1990), Kohli ve Jaworski (1993), ve Jangl (2016) tarafından yapılan 

ÑalıĢmalardan yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. Bu ÑalıĢmada kullanılan ifadeler iÑin 7‘li Likert ölÑeği 

(1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Tamamen katılıyorum) kullanılmıĢtır. Bu ÑalıĢma Ġstanbul‘daki 5 

teknoparkta bulunan ileri teknoloji firmaları üzerinden yürütülmüĢtür. Bu beĢ Teknopark iÑinde 

faaliyet gösteren toplam 880 firmadan 107‘si bu ÑalıĢmaya katılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan firmaların 

yöneticilerinin demografik özellikleri Tablo 1‘de gösterilmiĢtir.  
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Tablo 1 AraĢtırmaya Katılan Firmaların Yöneticilerinin Demografik Ézellikleri  

  N %   N % 

Cinsiyetinizi belirtiniz.     Mezuniyetinizi belirtiniz.     

Bay 75 70,1 Doktora 10 9,3 

Bayan 32 29,9 Yüksek lisans 34 31,8 

      Lisans 62 57,9 

YaĢınızı belirtiniz.     Lise 1 0,9 

20-29 26 24,3 Ġlköğretim 0 0 

30-39 46 43       

40-49 29 27,1 ĠĢletme içindeki      

50-59 6 5,6 pozisyonunuzu belirtiniz.     

      ĠĢ sahibi/ iĢveren 39 36,4 

Medeni durumunuzu belirtiniz.     Êst düzey yönetici 37 34,6 

Evli 73 68,2 Uzman 24 22,4 

Bekar 34 31,8 Diğer 7 6,5 

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de ÑalıĢanların tamamına yakını, teknoparkların kuruluĢ 

amaÑlarına uygun biÑimde eğitim seviyelerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca anketi 

dolduranların büyük kısmının ( % 71 ) iĢletmede üst düzey pozisyonda ÑalıĢanlardan oluĢtuğu 

görülmektedir. Türkiye‘deki teknoparklardaki firmaların sektörel dağılımı 2016 yılında; %54‘ü 

biliĢim (yazılım, bilgisayar ve iletiĢim teknolojileri ), %8‘i elektronik, %6‘sı makine ve teÑhizatı 

alanlarındadır (TGDB, 2016). Ankete katılanların dağılımının da buna yakın olduğu görülmektedir 

(Tablo 2). Bununla birlikte bu ÑalıĢmada, yabancı ve Türk-yabancı ortaklı firma sayısının Türkiye 

ortalamasına göre oldukÑa yüksek olduğu görülmektedir. AraĢtırmanın Ġstanbul‘da yapılmasından 

dolayı bu, beklenen bir sonuÑtur. Ayrıca firmaların büyüklüklerine baktığımızda sadece % 7‘sinin 

büyük ölÑekli firma olduğu görülmektedir. Bu da yine teknoparkların kurulma amacına uygundur.  

 

Tablo 2 Firmaların Demografik Ézellikleri 

  N % 

 

N % 

Firmanız kaç     Firmanız hangi      

 yıldır faaliyette?     alanda faaliyet gösteriyor?     

0-4 40 37,4 BiliĢim 62 57,9 

5-9 21 19,6 Elektronik 14 13,1 

10-14 23 21,5 Sağlık 7 6,5 

15-19 10 9,3 Biyoteknoloji 2 1,9 

20 ve üzeri 13 12,1 Diğer 22 20,6 

            

Kaç yıldır           

 teknoparkta faaliyettesiniz?           

0-2 40 37,4 Firmanızın türünü belirtiniz.     

3-4 32 29,9 Anonim 53 49,5 

5-6 20 18,7 Limited 50 46,7 

7-9 6 5,6 ġahıs 4 3,7 

10 ve üzeri 9 8,4 Diğer 0 0 

            

Firmanızda kaç kiĢi çalıĢıyor?           

10 altı 54 50,5 Firmanızın sermaye     

10-49 39 36,4  kaynağını belirtiniz.     

50-249 11 10,3 Türk sermayeli 95 88,8 

250 ve üzeri 3 2,8 Yabancı sermayeli 1 0,9 

      Türk-yabancı sermayeli 10 9,3 

Yıllık cironuz ne kadar?     Diğer 1 0,9 

1 Milyon TL den az 51 47,7       

1-8 Milyon TL 37 34,6       
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4. ARAġTIRMANIN BULGULARI 

Bu araĢtırmanın amacı Ar-Ge yoğun yüksek teknoloji firmaları iÑin pazar odaklılığının bileĢenlerini 

belirlemek olduğu iÑin önce faktör analizi yapılmıĢtır. Bu ÑalıĢmada kullanılan pazar odaklılığı ölÑeği 

19 ifadeden oluĢmaktadır. Bu ölÑeğin Alfa-Cronbach değeri 0,92 olarak bulunmuĢtur. Bununla 

birlikte, faktör analizinde ortaya Ñıkan her bir faktörün de Alfa-Cronbach değerleri aĢağıdaki Tablo 

3‘de görülmektedir. Bu Alfa-Cronbach değerleri kabul edilebilir güvenirlik düzeyindedir (Hair, 1998: 

88). 

 

Tablo 3 Pazar Odaklılık Yüklenici Faktörlerin Güvenirlik Değerleri 

Faktörler Cr Alfa 

MüĢteri Odaklılık 0,907 

Rakip Odaklılık 0,923 

Cevap Verebilme Yeteneği (Esneklik) 0,782 

Pazarlama Æevresine Duyarlılık 0,776 

 

Bu ÑalıĢmanın veri setine yapılan KMO testinin sonucu 0,870 olarak ÑıkmıĢtır ve 1‘e oldukÑa yakın 

bir değer olduğu iÑin rahatlıkla veri setinin faktör analizine uygun olduğu söylenebilmektedir. 
Ézdeğeri 1‘in üstünde olan 4 faktör bulunmakta ve bu faktörler toplam aÑıklanabilir 

varyansın %73‘nü oluĢturmaktadır. Ġleri teknoloji firmaları ile yürütülen bu ÑalıĢmada, kullanılan 19 

ifadenin yapılan faktör analizi sonrasında; müĢteri odaklılık, rakip odaklılık, cevap verebilme yeteneği 

(esneklik) ile pazarlama Ñevresine duyarlılık olmak üzere 4 faktör altında toplandıkları ve bunların 

faktör yükleri aĢağıdaki tabloda görülmektedir ( Tablo 4).  

Tablo 4 Faktör Yükleri 

 

Faktörler   BileĢenler   

  1 2 3 4 

MüĢteri Odaklılık         

MüĢterilerimizin ihtiyaÑlarını anlayarak rekabet avantajı elde etmeyi 

hedefliyoruz. 

,904       

MüĢteri memnuniyetini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. ,884       

MüĢteriye sunduğumuz değeri artırmak öncelikli iĢ stratejilerimiz 

arasındadır. 

,852       

MüĢteri ihtiyaÑlarına yönelik hizmet sunmak iÑin stratejilerimizi sürekli 

olarak geliĢtiriyoruz. 

,827       

Rakiplerimizden daha Ñok müĢteri odaklıyız. ,676       

MüĢterilerin mevcut ve gelecekte olabilecek ihtiyaÑlarını anlamak iÑin 

düzenli araĢtırmalar yapıyoruz. 

,582     ,545 

MüĢterilerin gizli ihtiyaÑlarını ve gereksinimlerini daha iyi anlamak iÑin 

gayret gösteriyoruz. 

,543       

Rakip Odaklılık         

Rakiplerimizin güÑlü ve zayıf noktalarının değerlendirilmesini yaparız.   ,900     

Rakiplerin gelecekteki eylemlerinin neler olabileceğini öngörmeye ÑalıĢırız.   ,871     

Pazarlama planlarımızı yön verirken rakiplerimiz hakkında pazarlama 

verileri toplarız. 

  ,869     

Rakiplerimizin pazarlama faaliyetlerini düzenli olarak takip ediyoruz.   ,838     

Êst düzey yöneticiler rakiplerin faaliyetleri ile ilgili neler yapabileceklerini 

düĢünüp tartıĢırlar. 

  ,634     

Cevap Verebilme Yeteneği (Esneklik)         

Hedef pazarlardaki rakiplerimizin fiyat yapılarındaki önemli değiĢikliklere 

hızlı bir Ģekilde cevap veriyoruz. 

    ,807   

8-40 Milyon TL 12 11,2       

40 Milyon TL den fazla 7 6,5       
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ĠĢ ortamımızdaki önemli değiĢimlere (ör. düzenleme, teknoloji) hızlı bir 

Ģekilde yanıt veriyoruz. 

    ,766   

Hedef pazarlarımızda bizi tehdit eden rekabetÑi eylemlere hızla cevap 

veriyoruz. 

    ,742   

Rakiplerimizin pazarlama faaliyetlerine hızlı bir Ģekilde karĢılık veriyoruz.   ,426 ,527   

Pazarlama Çevresine Duyarlılık         

Hedef pazarımızda teknolojik, ekonomik,  yasal düzenlemeler gibi 

alanlarda meydana gelen değiĢimi hızla fark edip pozisyon alabilmekteyiz. 

      ,880 

Hedef pazarımızda meydana gelen teknolojik, politik, ekonomik ve yasal 

düzenlemeler ile ilgili trendleri takip edip bu yönde veri toplamaktayız. 

      ,759 

MüĢterilerin memnuniyeti düzeyi ile ilgili verileri sistematik olarak toplar 

ve değerlendiririz. 

  ,408   ,532 

 

 

Teknoparkta faaliyet gösteren yüksek teknoloji firmalarını pazar odaklılık eğilimlerine göre 

sınıflandırmak amacı ile kümeleme analizi yapılmıĢtır. Firmalar, K-means kümeleme analizi 

yöntemiyle, pazar odaklılık ölÑeğindeki ifadelere verdikleri yanıtlara göre üÑ kümede toplanmıĢtır. 

Ankete katılan 107 ileri teknoloji firmasının 23‘ü ( %21,5 ) 1. küme iÑinde yer almıĢtır. Veri setinin 

büyük kısmını oluĢturan 65 ( %60,7 ) katılımcı 2. kümede yer almıĢtır. Son küme olan 3. kümede ise 

19 ( %17,8) ) iĢletme yer almıĢtır. 

Tablo 5 Pazar Odaklılık Eğilimlerine Göre ĠĢletme Profilleri 

  

Kümeler 

MüĢteri Odaklılık Pazar Odaklılık Ürün Odaklılık 

MüĢteri Odaklılık 6,20 6,40 4,42 

Rakip Odaklılık 3,62 5,98 4,17 

Cevap Verebilme Yeteneği 

(Esneklik) 

4,71 5,62 4,04 

Pazarlama Çevresine Duyarlılık 5,36 6,09 3,77 

 

Kümeleme analizine göre ortaya Ñıkan yukarıdaki sonuÑlar ÑerÑevesinde, anlamlı olarak bölünen 3 

ayrı grubun farklılıklarını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz; 

1. Küme rakip odaklılık ve esnekliğe Ñok önem vermese de müĢterilerin istek ve arzularını 

önemsiyor. MüĢterilerin ihtiyaÑ ve gereksinimlerini anlamaya ÑalıĢıyor, müĢterilerin gizli 

ihtiyaÑları da dahil olmak üzere onları anlamak iÑin araĢtırmalar yapıyorlar. MüĢteriye sunulan 

değeri artırarak rekabette bir adım öne geÑebileceklerine inanıyorlar. MüĢteri ihtiyaÑlarına 

yönelik hizmet sunmak iÑin sürekli kendilerini geliĢtirmeye ÑalıĢıyorlar. Dolayısıyla bu grubu 

‗Müşteri Odaklılar‘ olarak adlandırabilir.  

 

2. Küme ankete katılan iĢletmelerin büyük Ñoğunluğu bu grupta yer almakta. MüĢteri odaklılık, 

rakip odaklılık, esneklik ve pazara duyarlılığını diğer kümelere kıyasla daha fazla önemsiyorlar. 

1. Gruptaki iĢletmelerin önem verdikleri kavramların yanında; rakiplerin faaliyetlerinin neler 

olduğu ve neler olabileceği noktasında veri toplamanın ve bunları değerlendirip cevap 

verebilmenin de önemli olduğunu düĢünüyorlar. Ayrıca; rakiplerin eylemleri, rekabetÑi eylemler 

ile değiĢimlere karĢı esnek olmanın ve pozisyon almanın önemli olduğunu düĢünüyorlar. Bu 

grup ise ‗Pazar Odaklılar‟ olarak adlandırılabilir. 

 

3. Küme ankete katılan iĢletmelerin küÑük bir bölümünü oluĢturmaktadır. Pazarda oluĢabilecek 

değiĢimlere, rakiplerin faaliyetlerine, müĢterilerin ihtiyaÑ ve gereksinimlerini anlama noktasında 

Ñok da araĢtırma yapmadıklarını ve bu kapsamda değiĢimi Ñok da anlamadıklarını, dolayısı ile 

bunlara karĢılık verme noktasında net kararlarının olmadığını belirtmiĢlerdir. Bu gruptakiler 

teknoparkların iÑerisinde yer alarak, ileri teknoloji ürünü üretmeye odaklandıklarından dolayı 

'Ürün Odaklılar‟ Ģeklinde isimlendirilebilir. 
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5. SONUÇ 

Ġstanbul ilindeki 5 Teknoparkta faaliyet gösteren 107 Ar-Ge yoğunluklu yüksek teknoloji firmasının 

pazar odaklılık eğilimleri incelendiğinde pazar odaklılığının bileĢenleri müĢteri odaklılık, rakip 

odaklılık, cevap verebilme yeteneği (esneklik) ve pazarlama Ñevresine duyarlılık (pazarlama Ñevresini 

takip etme) olmak üzere dört faktör olarak bulunmuĢtur.  Ar-Ge ağırlıklı, ileri teknoloji firmaları pazar 

odaklılık eğilimlerine göre 3 küme olarak sınıflandırılmıĢtır. Bunlar; müĢteri odaklı grup, pazar odaklı 

grup ve ürün odaklı grup Ģeklinde oluĢmuĢtur. Firmaların büyük kısmı pazar odaklı grup iÑinde yer 

almıĢtır.  
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YALIN ÜRETĠM UYGULAMALARI VE KAZANIMLARI 

 

Emre Bilgin Sarı 

AraĢ. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, emre.bilgin@deu.edu.tr  

Özet:  

ÆalıĢmada yalın üretimle ilgili, Ñevrim süresinin kısaltılması, 5S, SMED, kaizen, toplam verimli bakım, kalite 

gibi ilke ve teknikler Türkiye'de faaliyet gösteren yurt iÑinde ve yurt dıĢında otomotiv, beyaz eĢya, elektronik, 

mobilya, inĢaat, makine sektörlerindeki ana üreticilerin ve güÑlü markaların tedarikÑisi olan bir iĢletmenin üretim 

sürecinde uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuÑlarla yalın üretim sisteminin iĢletmenin üretim sürecinde israfı azaltıp 

verimliliği artırma konusundaki etkinliğinin görülmesi sağlanmıĢtır. ÆalıĢma yalın üretim tekniklerinin bir 

iĢletmede uygulanarak elde edilen kazanımları göstermesi aÑısından literatür ve sektörel tarafından ilgi Ñekicidir. 

Anahtar Kelimeler: Yalın Êretim, 5S, SMED, TPM 

 

LEAN MANUFACTURING APPLICATIONS AND BENEFITS  

Abstract:. 

In this study, regarding lean manufacturing some principles and techniques have been applied such as 

abbreviation of cycle time, 5S, SMED, kaizen, total productive maintenance and quality in the production process 

of the main producers in the domestic and abroad automotive, white goods, electronics, furniture, construction 

and machinery sectors and the supplier of strong brands. With the results obtained, it is ensured that the lean 

production system has the effect of reducing the waste and increasing the productivity in the production process 

of the operator. The study is of interest to the literature and the sectoral viewpoint that the lean production 

techniques show the gains obtained by applying to an enterprise. 

Keywords: Lean Manfacturing, 5S, SMED, TPM. 
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1. GĠRĠġ   

Yirmi birinci yüzyıl üretimi,  kiĢiselleĢtirilmiĢ ürünler ile karakterize edilmektedir. Bu özelliği 

gerektirdiği karmaĢık üretim planlama ve kontrol sistemleri, ürünlerin seri üretimini zorlaĢtırmaktadır. 

BirÑok iĢletme, yeni müĢteri odaklı ve küresel rekabetÑi pazarlarda sıkıntı Ñeker hale gelmiĢ ve yeni 

arayıĢlar iÑine girmiĢlerdir. Tam da bu dönemde iÑinde bulundukları durumun üstesinden gelmek ve 

daha karlı hale gelmek iÑin birÑok üretici "yalın üretim" e yönelmiĢtir. Yalın üretimin amacı, israfı 

azaltarak müĢterinin talebine Ñok duyarlı olmayı sağlamaktır. Yalın üretim müĢterinin istediği kadar 

hızlı ve en düĢük maliyetle ürün ve hizmetleri üretmeyi amaÑlamaktadır. 

Yalın üretim maliyetleri düĢürerek, verimliliği ve kaliteyi artırarak üreticilere rekabet avantajı 

sağlamaktadır. Literatürde yer alan birÑok ÑalıĢma yalın üretimin, üretim süresi,  iĢleme süresi, 

ÑalıĢma süresi, kurulum zamanı, envanter miktarı, kusurlar ile hurda miktarı ve toplam ekipman 

etkinliği konuları iyileĢtirmede niceliksel faydalarını ortaya aÑıklamaktadır. Yalın üretimin iĢ baĢarısı 

üzerindeki etkisi göz ardı edilemez derecededir. Yalın araÑ ve teknikler, Ģirketlerin daha esnek ve daha 

karlı olmasını sağlamaktadır. Yalın üretimin amacı israfın azaltılması yoluyla müĢteri taleplerini 

mümkün olan en üst düzeyde karĢılamaktır (Shah ve Ward, 2007 – Pal ve Kachhwaha, 2013). Ġsrafın 

ortadan kaldırılması, insan kaynaklarından, tasarım, üretim süreÑlerine, dağıtımdan ve envanter 

yönetimine kadar pek Ñok alanda düĢünülmesi gerekmektedir (Sang, vd. 2013 – Kannan vd. 2013). 

Liker ve Meier (2005) yalın üretimi, problemin tanımlanması ve ortaya Ñıkarılması, problemin 

nedenlerinin analiz edilmesi ve problemin Ñözümlenmesi olmak üzere üÑ aĢamada ele almaktadır.  

Bu ÑalıĢmanın temel amacı, yalın üretime yönelik yapılan kapsamlı literatür taramalarından ziyade 

teorik konuların pratikteki yerine dikkat Ñekmektir ve yalın üretim teknikleri kullanılarak yapılan 

uygulama sonuÑların ortaya konmasıdır. Ayrıca bu konuda fikir sahibi olmak isteyenlerin de 

ulaĢabileceği kaynak haline gelmesidir. Uygulamada yer alan ÑalıĢmalar, incelemeye alınan ürünlerin 

(hammadde, mamul ve yarı mamul) stok durumunun iyileĢtirilmesine yönelik baĢlamıĢtır. Êretim 

süresinin iyileĢtirilmesi iÑin iĢ yeri düzeni, kalite ve bakım problemleri ile birlikte ele alınan konuların 

Ñözümü sağlanmıĢtır. Ayrıca yapılan iyileĢtirmelerin parasal değeri ile kazanımlar paylaĢılmıĢtır.  

2. YALIN ÜRETĠM UYGULAMALARI  

Êretim iĢletmelerinin faaliyetlerini daha iyiye götürme gayretleri yalın üretim tekniklerinin baĢarılı bir 

Ģekilde uygulanmasıyla sonuca ulaĢabilir. Yalın üretimin baĢarılı bir Ģekilde uygulanabilmesi iÑin ise 

tüm öğelerin bir araya getirilmesi ve uygulama görevinin sırasıyla tatbik edilmesi gerekmektedir. 

Literatürde yalın tekniklerin bir araya getirilmesi ve sıralanmasına yönelik sınıflandırmadan 

yararlanan ÑalıĢmalar bulunmaktadır. Shah ve Ward 2003 yılında yaptıkları ÑalıĢmada 22 yalın 

uygulama tekniği aÑıklamıĢ ve bu teknikleri tam zamanında üretim (JIT), toplam üretken bakım 

(TPM), toplam kalite yönetimi (TKY) ve insan kaynakları yönetimi (ĠKY) olmak üzere dört 

kategoride sınıflandırılmıĢtır. Papadopoulou ve Ézbayrak (2005) ÑalıĢmasında yalın uygulamaları; 

üretim alanı yönetimi, ürün / süreÑ odaklı yönetim, üretim planlama-Ñizelgeleme-kontrol, yalın 

bütünleĢme, iĢgücü yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi olarak altı kategoriye ayırmıĢtır. Moyano-

Fuentes ve Sacristan-Diaz (2012) yalın üretim literatürünü iÑsel yönden  (atölye yönetimi), değer 

zinciri,  iĢ organizasyonuna ve coğrafi bağlamda ele almıĢtır.  Ancak tüm bu ÑalıĢmaların temelinde 

öncelikle Ohno (1988) tarafından tanımlanan ve Womack ve Jones (1996) tarafından rapor edilen yedi 

temel israf bulunmaktadır. Bu israflar; fazla üretim, bekleme, taĢımalar, mesafe, stoklar, hareketler ve 

kusurlar olarak sıralanmaktadır.  

AraĢtırma kapsamında yalın üretim uygulamalarının yapıldığı iĢletme ise, yaĢadığı olumsuz durumlara 

Ñözüm arayıĢı iÑerisinde yalın felsefeyi keĢfetmiĢ bir imalat iĢletmesidir. Stokların giderek artması ve 

iĢ yapmayı zorlaĢtırıcı bir hal almasıyla ortaya Ñıkan üretim sorunları yalın üretim tekniklerinin 

uygulamaları ile Ñözüme ulaĢmaya uygun bulunmuĢtur.  

3.1. Stokların Azaltılması  

Êretim sistemlerinde tespit edilen israfın büyük oranda stokların durumundan kaynaklandığı 

bilinmektedir. Bu stoklar, hammadde, yarı mamul ve bitmiĢ ürün stokları olarak sınıflandırılmaktadır. 

Hammadde, yarı mamul ve bitmiĢ ürün stoklarında yaĢanan artıĢ iĢletmelerin stok devir hızını 

düĢürmekte ve artan stok miktarı, devir hızında hayati önem taĢımaktadır. Krisztina ve  Zsolt Matyusz 

(2011), dünya klasında  üretim yapan 1000 iĢletmeye uyguladıkları ankette, stok devir hızının 

düĢürülmesinin önemini araĢtırmaktadır.    

Sakakibara ve diğerleri (1997), üretim alanında fazla hammadde bulundurmanın baĢarısız üretim 

planlamadan kaynaklandığını, arızalı parÑaların ve iĢlem beklemelerinin yarı mamul stoklarını 

arttırdığını, taĢıma aksaklıklarının bitmiĢ ürün stoklarının depoda uzun süre kalmasına hatta belki de 
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hiÑ satılamamasına yol aÑtığını aktarmaktadır. Bu bilgiler ıĢığında iĢletmede incelemeye alınan 

ürünler ve stok miktarı dikkat Ñekici düzeyde fazladır.  

 

ÆalıĢma kapsamında iĢletmeden üretilen altı kalem ürün incelemeye alınmıĢtır ve 2017 yılı iÑerisinde 

üretim miktarı belirlenmiĢtir. ĠĢletmenin ürettiği ürünler adet olarak değerlendirilse de üretim miktarı 

genellikle ağırlık (ton) bakımından ele alınmaktadır bu neden üretim miktarı öncelikle adet ve ton 

olarak verilmekte daha sonrasında ton miktarı üzerinden gidilmektedir. Tablo 1‘de iĢletmenin 

incelemeye alınan ürünlerine ait üretim miktarı (adet ve ton cinsinden), toplam hammadde stoku ve 

bitmiĢ ürün stoku maliyeti verilmektedir.  

Tablo 1. Ġncelemeye Alınan Êrünlerin Yıllık Êretim ve Stok Miktarı 

Ürün Türü 
Üretim Miktarı 

(Adet) 

Üretim Miktarı 

(Ton) 
Hammadde Stoku 

(Yıllık) 

BitmiĢ Ürün Stoku 

(Yıllık) 

AltıköĢe Cıvata 8,000,000 adet 226 ton 

2250 ton x 625 € 
= 

1.406.250 

1703 ton x 1512 € 
= 

2.724.800 

ġapkalı Cıvata 1,650,000 adet  59 ton 

Bijon 260,000 adet  18 ton 

Inbus 230,000 adet  10,5 ton 

HavĢa BaĢlı Cıvata 1,550,000 adet  23 ton 

Ézel Êretimler 9,250,000 adet  267 ton 

ĠĢletmenin incelenen ürünlerinin hammadde ve bitmiĢ ürün stok miktarlarının problem olarak 

görülmesinin yanında üretim sürecinde yer alan yarı mamul stokları da dikkat Ñekici seviyeye 

ulaĢmıĢtır. Bu kapsamda iĢletmenin tüm yıl iÑinde üretim alanında yarı mamul olarak bulunan stokları 

ile günlük üretim miktarı karĢılaĢtırılmak istendiğinde Tablo 2‘de gösterilen veriler ortaya 

Ñıkmaktadır.  

Tablo 2. Yarı Mamul Stok ve Günlük Êretim Miktarı 

Üretim Süreci 

Soğuk  

ġekillendirme 

Bekleyen 

Hammadde  

Isıl ĠĢlem 

Bekleyen 

Yarı 

Mamul 

Isıl ĠĢlem 

Sonrası 

Bekleyen 

Yarı 

Mamul 

Fason 

Kaplama 

Bekleyen 

Yarı 

Mamul 

Ayıklama 

Bekleyen 

Yarı 

Mamul 

Paketleme 

Bekleyen 

Yarı 

Mamul 

Toplam 

(Ton/Yıl) 
185 350 48 94 112 143 

Ortalama 

Üretim 

(Ton/Gün) 

88 72 72 20 16 80 

ĠĢletmenin hammadde, yarı mamul ve bitmiĢ ürün stoklarının fazla olması ve üretimde gecikmeler 

yaĢanması ile ele alınan problemin Ñözümünde yalın üretim tekniklerinin kullanılması gerektiğine 

karar verilmiĢtir. ĠĢletmenin 2018 yılı iÑerisinde müĢteri talebinin 2017 yılına göre ortalama %10 

artacağı varsayımı ile hareket edildiğinde artan talebin karĢılanabilmesi iÑin üretim alanında 

iyileĢtirmelerin yapılması bir diğer zorunluluk olarak görülmektedir.  

3.2. Üretim Planlaması Ġçin Takt Zamanının Belirlenmesi 

Tam zamanında üretim felsefesinde üretim oranının müĢteri talep hızına uydurulması amacıyla 

kullanılan ―takt zamanı‖ Almanca bir kelime olup, orkestra yöneticisinin batonu ile sağladığı tempo 

anlamına gelmektedir (Duanmu ve Taaffe, 2007: 1634). Takt zamanı taleple bağlantılı olduğundan 

gerÑekte Takt zamanını müĢteri belirlemektedir. Bu nedenle takt zamanının hesaplamasında zaman 

bazlı müĢteri talebi büyük önem taĢımaktadır. AĢağıda iĢletmenin takt zamanı hesaplaması 

aÑıklanmaktadır (Monden, 1983).  

Takt Zamanı  = Net ÆalıĢma Zamanı (period) / MüĢteri Talebi (Period) 

ÆalıĢma kapsamında incelenen iĢletmenin 2 vardiya Ģeklinde ve haftada 5 gün üretim yaptığı 

bilinmektedir. Ayrıca 2018 yılı iÑerisinde müĢteri talebinin 2017 yılına göre ortalama %10 artacağı 

varsayımı ile hareket edilmektedir.  Bu durumda takt zamanının bulunabilmesi iÑin iÑin ÑalıĢma süresi 

ve müĢteri talebi ile ilgili yapılan hesaplamalar Tablo 3‘te gösterilmektedir.  

Tablo 3. Tak Zamanının Hesaplanması 
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Net ÇalıĢma Zamanı (period) 

1 Vardiya: 540 dak 

2 Vardiya: 2 x 540       1080 dak 

Aylık Net ÆalıĢma           22 gün / ay 

Aylık Net ÆalıĢma    23.760 dak / ay 

MüĢteri Talebi (period) 

2018 yılı Toplam MüĢteri Talebi  

(2017 yılı üretiminin %10 arttırılmıĢı) 

 835.830.000 adet / yıl         

   =  69.652.000 adet / ay  

Takt Zamanı = Net ÑalıĢma süresi / MüĢteri talebi 

Takt Zamanı = 23.760 / 69.652.000 = 0.02 sn/adet 

Takt Zamanı = 0.02 sn x 45 adet makine = 0,92 sn/adet 

Takt zamanının hesaplanması ardından ortaya Ñıkan değer 0,92 sn‘dir. Bunun anlamı her 0,92 sn‘de 

bir parÑanın her operasyondan geÑmiĢ olması demektir. Bu hedefin gerÑekleĢtirilebilmesi iÑin iĢlem 

sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. Bu amaÑla gereksiz iĢlem ve faaliyetler ortaya Ñıkarılmalıdır.  

3.3. Kaizen ÇalıĢmaları 

Sürekli ĠyileĢtirme Deming'in basitÑe "BaĢarıları arttıran ve baĢarısızlıkları azaltacak iyileĢtirme 

giriĢimleri" olarak tanımladığı bir felsefedir. Sürekli ĠyileĢtirme, iĢyerinde kültürel değiĢimi Ñabalayan 

yönetim odaklı bir unsurdur. SüreÑ kararlılığı sağlandıktan sonra, verimsizliklerin en temel nedenini 

belirlemek ve bu verimsizlikleri azaltmaya yönelik etkili önlemleri uygulamak iÑin kaizen ÑalıĢmaları 

gereklidir (Halyor, 2013 – Bessant ve Francis, 1999 – Bhuiyan ve Baghel 2005) . 

ÆalıĢmada incelenen iĢletmede iyilwĢtirme ÑalıĢmalarının yapılabilmesi iÑin hazırlık ve ayar iĢlemi 

iÑin spagetti diyagramı oluĢturulmuĢtur. ġekil 1‘de sunulan bilgiler kaizen ÑalıĢmaları öncesi hazırlık 

ve ayar ÑalıĢmaları iÑin yapılan spagetti diyagramı ve ortaya Ñıkarılan hesaplamalardır.  

ġekil 1.  Kaizen Éncesi Hazırlık ve Ayar ĠĢlemi ĠÑin Spagetti Diyagramı 
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1. Makine – Masa Arası  (8x8 = 64 Adım) 

2. Makine – Hadde Altı (21x6=126 Adım) 
3. Makine – TaĢlama Tezgahı (14x4 = 56 Adım) 

4. NKW – Giyotin (3x4 = 12 Adım) 

5. NKW – Konveyör (3x2 = 6 Adım) 
6. Makine – NKW (8x2 = 16 Adım) 

7. NKW – Masa (4x4 = 16 Adım) 

8. Makine – Kalıp Deposu (66x2 = 132 Adım) 
9. Makine – Anahtar (10x2 = 20 Adım) 

10. Makine – Doğrultma Makara Montajı  

(2x4 = 8 Adım) 
11. Makine – Hadde (3 Adım) 

12. Makine – Kalıp Atölye (96 + 90 = 186 Adım) 

13. Makine – Kalite Güvence (72x4 = 288 Adım) 
14. Aspel – Hadde (5x8 = 40 Adım) 

15. Makine – Aspel  (15x2 =30) 

16. Makine – Kaynak Makinesi (20x2 = 40 Adım) 
17. Makine – VinÑ (19x2 = 38 Adım) 

18. Mengene-19B5S1 – QBPA – Mengene  

(21+10+25 = 56 Adım) 
19. Makine 19B5S1 (12x2 = 24 Adım) 

20. Mengene – Makine (30x6 = 180 Adım) 

21. Makine – (Komparatör 10x2 = 20) 

TOPLAM 1341 Adım 

Her Adım Ortalama 0,75m  1341x0,75m = 1005,75 M 
Her Adım Ortalama 2 Saniye     1341x2/60 = 44,7 Dakika  

ĠÑsel dıĢsal faaliyetlerin ayrılması + makine etrafında gerekli olan düzenlemelerin tamamlanmasıyla 1145 adım, ortalama 

38,16 dakika kazanıldı. 

 

ĠĢletmenin yeni ürüne geÑiĢ sürecinde yapmıĢ olduğu hazırlık ve ayar iĢlemlerinde geÑirmiĢ olduğu 

adımlar ġekil 1‘de tek tek aÑıklanmıĢtır ve 1341 adım hareket, 1005,75 metre yürüme ile 44,7 

dakikalık bir zaman israfı ortaya ÑıkarılmıĢtır. Bu ÑalıĢmanın ardından iĢletmenin yeni ürüne yönelik 

boy ayarı iÑin yaptığı iĢlemlere yönelik hazırlanan spagetti diyagramı ġekil 2‘de gösterilmektedir.  

ġekil 2. Kaizen Éncesi Boy Ayarı ĠÑin Spagetti Diyagramı 
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1. Makine – Masa Arası (8x8 = 64 Adım) 

2. Makine – Masa Arası (14x2 = 28 Adım) 
3. Makine – Æıkarıcı Ayarı (12x4=48 Adım) 

4. Makine – NKW (22x1 = 22 Adım) 

5. Makine – Pano (20x1 = 20 Adım) 

6. Makine – Boy Ayar Makine Arkası  

(38x1 = 38 Adım) 
7. Masa – Barkot PC (48x1 = 48 Adım) 

8. Masa – NKW (6x3 = 18 Adım) 

9. Barkot – PC-KGM (40x1 = 40 Adım) 
10. Makine – Kalıp Atölyesi (204x1 = 204 Adım) 

TOPLAM 466 adım 

Her Adım Ortalama 0,75m      466x0,75m = 349,5 M 
Her Adım Ortalama 2 Saniye   349,5x2/60 = 11,65 Dakika 

Benzer iyileĢtirmelerle boy ayarlarında da %80 oranında iyileĢme sağlandı. Böylelikle 372 adım ve 12,42 dakika 

kazanıldı 

 

ĠĢletmenin yeni ürüne yönelik boy ayarı iÑin yaptığı iĢlemler iÑin hazırlanan spagetti diyagramında 

466 adım hareket, 349,5 metre yürüme ve 11,65 dakika zaman geÑirdiği saptanmıĢtır.  

Spagetti diyagramları yardımıyla ortaya Ñıkarılan gereksiz yürüme ve mesafelerin ortadan 

kaldırılabilmesine yönelik sorun tespiti ve Ñözüm önerileri ÑalıĢanların görüĢlerine baĢvurularak 

toplanmıĢtır. Tablo 4‘te üretim alanında zaman kaybına yönelik Ñözüm önerileri sunulmaktadır.  

Tablo 4.  Êretim Alanında OluĢan Sorunlar ve Æözüm Énerileri 

No SORUN ÇÖZÜM ÖNERĠSĠ 

1 
Hollerde kaynak makinesi, makas, taĢ motoru 

eksik olduğu iÑin beklemeler oluĢuyor. 

Her iki hücreye bir kaynak makinesi, makas, taĢ 

motoru konulması 

2 Hatlarda eksik takım bulunması 
Her hat iÑin gerekli takımların bulundurulması 

tezgah yanında gölge panolara asılması 

3 

Kalıplarda zaman zaman ölÑüler uygun olmadığı 

iÑin setup süreleri (sökme takma) uzamaktadır 

(hadde ve redüksiyon kalıbı gibi) 

KullanılmıĢ kalıp ölÑülerinin tespit edilmesi 
toleransların kalıp üzerine yazılması 

4 

Kalıpların tashihi iÑin uzun süre atölyede 

kalınıyor, kayıp süreler oluĢuyor, özellikle gece 

vardiyalarında 0,05 mm taĢlamak iÑin 45 dakika 
bekleniyor 

Durum incelenerek kayıp sürelerin kaldırılması 

5 

Soğuk Ģekillendirmeye uygun olmayan 

hammadde kullanılması ve iĢ emrine uygun 

hammadde bulunamaması 

Ham malzemenin soğuk Ģekillendirmeye uygun, 

plastik Ģekillendirmesi uyumlu halde alınması ve 

iĢ emrinin fiili ambar stoklarına uygun alınması 

6 Acil üretimlerde mevcut ÑalıĢma programı Setuplarda maksimum faydalanmak iÑin ayarlı 
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kesilerek araya alınan programın daha sonra 

stokta bekletilmesi 

tezgahın parti bitimine kadar kullanılması, Ñok 

kritik durumlarda hızlı setup ile dönüĢüme 

gidilebilmesi 

7 
Êretim programı iÑin uygun kalıp aranıp 

bulunamaması, daha önce uygun setin bozulması 

Mümkün olduğunca kalıp setlerinin 

bozulmaması ve kalıpların takoz ve pimlerin 
yedeklenmesi 

8 
ĠĢ gören motivasyonu üretim verimi iÑin son 
derece önemlidir. Bu motivasyonun sağlanması  

ĠĢ görenlerin katılımcı bir anlayıĢla Ģirket birlik 

felsefesinin benimsenmesi iÑin ÑeĢitli aktiviteler 

belirli periyotlarda uygulanmalıdır. 

9 
Éneri sisteminin geliĢtirilmesi ve önerilerin 
sürekliliğinin sağlanması 

Éneri sisteminin geliĢtirilmesi, yeni öneri 

sistemleri uygulanması, katılım anlayıĢının 

sürekliliğinin sağlanması  

10 
ĠĢ görenler tarafından verilen öneriler dikkate 
alınmaması nedeniyle öneri sayısının düĢmesi 

Yeni öneri sisteminin kurulması ve her öneriye 
mutlaka olumlu veya olumsuz cevap verilmesi 

11 

Makinelerde kullanılan emniyet cıvatası, 

ejektörler, kalıplar ve Ñok sık bozulan parÑalar 
iÑin zamanında yedeklerin yapılamaması nedeni 

ile kayıpların oluĢması 

Belirtilen parÑaların üretim programına göre 
zamanında yapılması ve yedeklenmesi 

12 

Mevcut bakım ekibinin yeterli olmaması 

nedeniyle planlı bakım yapılamaması sonucu 
arızaların oluĢması, arızaya ancak arıza 

oluĢtuğunda müdahale edilmesi 

Planlı bakım sisteminin yaygınlaĢtırılması, kritik 
parÑaların tespit edilmesi 

13 

Vardiya ÑalıĢanları arasında iletiĢim eksikliği 
nedeniyle kayıpların oluĢması (örn kalıpların 

malzemenin ve teknik resmin hazırlanmaması) 

Vardiyalar arası bilgi formu hazırlanması ve 

gerekli bilgilerin bu forma iĢlenmesi 

14 

Mevcut hollerde ideal ÑalıĢma ortamın 
sağlanamaması sebebiyle iĢ gören veriminin 

düĢmesi 

KıĢ ve yaz mevsimi ideal koĢullarının 

araĢtırılması 

15 

Yeni iĢ görenlerin Ñok uzun sürede set up 

yapmaları ve bazı durumlarda arızalara neden 
olması Érnek olarak ejektörsüz kalıp bağlanması 

SMED eğitimi yaygınlaĢtırılması, hedef setup 

sürelerine ulaĢılması 

16 

Eski makinelerin bakımının zamanında 

yapılmaması nedeni ile hatalı ürünler oluĢması ve 
verimin düĢmesi 

Verimi Ñok düĢüren makinelerin mümkünse 

bakımlı hale getirilmesi Ñok düĢük verimle 
ÑalıĢanların devre dıĢı bırakılması 

17 

Stok alanlarının bilinÑsiz kullanılması nedeni ile 

fabrika iÑi konteynır ve malzeme koymak iÑin 

boĢ alan bulunamaması 

Yarı mamul stok miktarlarına uygun alanların 

iĢaretlenmesi bunun dıĢına herhangi bir 

malzemenin konulmaması 

18 
ĠĢ görenlerin gereksiz iĢlerle uğraĢması nedeni ile 
verimsiz ÑalıĢma olabiliyor 

ĠĢ gören veriminin yükselmesi iÑin lojistik destek 

sağlayan örümcek adam (orta eleman) 

kavramının hollere göre düĢünülmesi 

19 

Onay verme ve ölÑme iĢlemleri iÑin oluĢan 
kuyruk nedeni ile KGM de onay sürelerinin uzun 

olması 

Hızlı onay verme sistemler geliĢtirilmesi, Ñoklu 
bakalite alma ve parlatma sistemlerinin 

geliĢtirilmesi 

20 
Mevcut hollerde aydınlatma sisteminin yeterli 
olmaması 

Kritik noktalarda lokal aydınlatma sisteminin 
oluĢturulması 

ĠĢletmeye ait verilerin toplanması ve değerlendirilmesine yönelik ÑalıĢanlardan alınan bilgiler ıĢığında 

ortaya Ñıkarılan sorunlar ve Ñözüm önerileri temelde kalite ve bakım konuları üzerine 

yoğunlaĢmaktadır. Bu nedenle toplam kalite yönetimi ve toplam üretken bakım ÑalıĢmalarını 

desteklemek amacıyla yürütülen yalın uygulamalar ele alınmaktadır.  

3.4. Kalite 

Yalın üretim sisteminde ürün akıĢı tek parÑaya indirgenmektedir. Tek parÑa akıĢ uygulamalarında 

parÑa iĢlenmekte, kontrol edilmekte ve nakledilmektedir. Bir kusur oluĢtuğunda, sebep ortadan 

kalkıncaya kadar üretim hattı derhal durdurulmaktadır. Böyle bir durumda hat otonomasyon ile hangi 

süreÑte yanlıĢlık olduğunu ortaya Ñıkarma özelliğine sahiptir. Ancak otomatik olmayan ekipmanın 

ÑalıĢmasında ortaya Ñıkan kalite sorunları, yükleme, boĢaltma ve kurulumdaki insan hatalarından 

kaynaklanmaktadır. Bu hataların tespiti ve düzeltilmesi ise büyük önem taĢımaktadır (Hinckley, 2007: 

227). 

ÆalıĢmada yer alan iĢletmenin ürün bazlı kalite problemleri ve karĢılığında sunulan Ñözüm önerilerine 

yönelik Tablo 5‘de yer alan bilgiler paylaĢılmaktadır. Bu sorunların ortaya Ñıkarılması iÑin ise balık 

kılÑığı diyagramından yararlanılmıĢtır ve ġekil 3‘te gösterilmektedir. Æevre, insan, makine, sistem ve 

malzeme kaynaklı hataların detaylandırılması amacıyla oluĢturulan balık kılÑığı diyagramında hata 

sebepleri önceliklerine göre sıralanmıĢtır. Ardından hataların sınıflandırılması amacıyla hata 

kaynakları araĢtırılmıĢtır. Tespit edilen on iki hata sebebi analiz edilerek kaynakları belirlenmiĢtir.  

ġekil 3. Kalite Sorunları iÑin Balık KılÑığı Diyagramı 
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Tablo 5.  ―Kalite‖ Sorunları Ve Æözüm Énerileri 

SORUN ÇÖZÜM ÖNERĠSĠ 

Anahtar Ağzı 

Tolerans DıĢı Büyük 

 Doğru bıÑağın bağlanması 

 ĠĢ görenlerin eğitimi 

DiĢ Bozukluğu 

 Ġlk ayar esnasında tarakların büyüteÑle kontrol edilmesi 

 YanlıĢ tarak altlığı kullanılması  

 ĠĢ görenin eğitimi 

BıÑak Tırnak Atığı 

 BıÑakların düzgün tesviye edilmemesi 

 KüÑük kutu kontrolünün dikkatli yapılması 

 AĢınma miktarının kontrol altına alınması ve taĢlamanın orijinal bıÑaklara uygun 
yapılması 

 TaĢlama sonrası toplu halde yeniden TiN (Titan Nitrür) kaplandıktan sonra 

denenmesi 

DiĢlerde Tellenme  

 Tarak ayarlarının düzgün yapılması 

 Ayar sırasında sıfır noktasında mercekle kontrol edilmesi 

 KüÑük kutu kontrollerinin dikkatli yapılması  

Kalite problemlerinin tespit edilmesi ve getirilen Ñözüm önerileri incelendiğinde baĢta bakım 

sorunlarına dikkat Ñekildiği, ayrıca Ñevre temizlik ve düzeni ile doğru kalibrasyon araÑlarının 

kullanımının hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olacağı görülmektedir. Bu nedenle bakım 

ÑalıĢmaları önem kazanmaktadır.  

 3.5. Bakım 

Toplam üretken bakım, günlük üretim faaliyetleri iÑinde ÑalıĢanların tamamının katılımını gerektiren, 

iĢ görene üzerinde ÑalıĢtığı tezgÍh veya ekipmanın bakım zorunluluğunu da getiren, arızaları önleyen, 

ekipmanların etkinliğini en üst düzeye Ñıkaran bir yaklaĢımıdır (Chaneski, 2002). Êretim sisteminin 

verimliliğini en üst düzeye Ñıkaracak bir iĢletme kültürünün oluĢturulmasına olanak tanıyan bakım 

faaliyetleri, tüm üretim sisteminin, kayıpları önleyerek sıfırlama hedeflerini, sıfır kaza, sıfır kusur, 

sıfır arıza, Ģeklinde sıralayabilmek iÑin sistemin kurulmasını gerektirmektedir. ĠĢletmenin bakım 

faaliyetleri ile önüne geÑebileceği temel kayıplar ġekil 4‘te verilmiĢtir.  

ġekil 4. Bakım Kayıpları 
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ÆalıĢmada yer alan iĢletmenin bakım problemleri ve karĢılığında sunulan Ñözüm önerilerine yönelik 

Tablo 6‘de yer alan bilgiler paylaĢılmaktadır.  

Tablo 6.  ―Bakım‖ Sorunları Ve Æözüm Énerileri 

Gece vardiyasında mekanik bakım ekibi olmadığı iÑin makine 

arıza duruĢları yaĢanmaktadır. Yetkinliği olmayan 

operatörlerin arızalara müdahale etmeleri nedeniyle daha 
büyük arızalar meydana gelebilmektedir. 

Gece vardiyası iÑin eleman alınıp ve kısa sürede yetiĢtirilerek 

görevlendirilmesi. 

Kaplama ve paketleme birimlerindeki arızalara müdahalede 

gecikmeler olmaktadır 

Kaplama ve paketleme bölümünde oluĢan kritik arızalar iÑin 

kendi iÑlerinden elemanlar yetiĢtirerek arızalara zaman 

kaybetmeden müdahale edilebilir. 

Operatörler periyodik bakımları eksiksiz ve uygun olarak 

yapabilmeliler. Makineleri bilinÑli olarak kullanmalılar. 

Bakım ekibi hafta sonları operatörlere eğitim vermelidir.(ġu 

andaki ekip bunu yapabilir) 

Bakım ekibiyle üretim bölümü arasında arızalar konusunda 
diyalog eksikliği yaĢanmaktadır. 

Bakım ekibiyle üretim yetkilileri haftada bir kez bir araya 
gelerek10-15 dk süreli toplantıda o hafta iÑinde yaĢanan 

arızalar ve arızaların neden kaynaklandığı hakkında fikir alıĢ 

veriĢi yapılması. 

Yıllık planlı bakımlar eleman yetersizliği nedeniyle 
yapılamamaktadır. 

Eleman sayısı arttırılıp yetiĢtirilerek planlı bakımları 
yapılabilir. 

Mekanik ve elektrik arıza sorunları nedeniyle önemli duruĢlar 

yaĢanmaktadır. 

Toplam verimli bakım felsefesinin yaygınlaĢtırılması iÑin 

bakım ekibine, üretim Ģeflerine, üretim mühendislerine, 
operatörlere Toplam Verimli Bakım eğitimlerin verilmesi ve 

yaygınlaĢtırılması. 

3.6. 5S 

5S, organize; temiz ve yüksek verimliliğe sahip bir iĢ yerinin oluĢturulması ve devamlılığının 

sağlanması iÑin bir iĢ süreci ve ÑalıĢma metodudur. Kaizen‘e uyarlanmıĢ bir sistem olup, ― Her Ģey 

ĠÑin Bir Yer, Her Ģey Yerli Yerinde‖ felsefesini benimsemektedir. 

 SEIRI (Ayırma ve UzaklaĢtırma): Sürekli kullanılan, bazen kullanılan ve hiÑ kullanılmayan 
malzemelerin ayrılması, gereksiz malzemelerin uzaklaĢtırılması 

 SEITON (Düzenleme ve Tanımlama): Sürekli kullanılan malzemelerin kolay kullanım ve Ñabuk 

kullanım ve Ñabuk ulaĢabilme yardımıyla düzenlenmesi 

 SEISO (Temizlik): Kullanılan makine alet, TeÑhizat ve ÑalıĢma ortamının temiz tutulması, günlük 
temizlik 

 SEIKETSU (Sık Sık Kontrol):  Ġlk 3S uygulamasının aynı yaklaĢımla kontrolü 

 SHITSUKE: Sürekliliği Sağlamak ĠÑin Motivasyon 

5S uygulamalrı ÑalıĢmanın takip edildiği iĢletmede bilinmektedir. Ancak ne yazık ki sadece belirli 

dönemlerde (Denetimler ve MüĢteri Ziyaretleri vb) temizlik yapılmakta ve bunun  yeterli olduğu 

düĢünülmektedir. Oysa iĢletmelerde temizlik ve düzen sadece hijyen iÑin değil, iĢletmedeki kayıpların 

yok edilmesi iÑin gereklidir. 5S programının belli bir disiplinde sürekliliği sağlanmalıdır. Ayrıca 

iĢletmede temizlik ve düzen sadece hijyen iÑin değil, iĢletmedeki kayıpların yok edilmesi iÑin 

gereklidir. 
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3.7. SMED 

Hızlı kalıp değiĢimi, Shingo (1985) ÑalıĢmasında, "Tekli Dakikalarda Kalıp DeğiĢimi‖ (SMED) olarak 

aÑıklanmaktadır. Video üzerinden zaman incelemesine göre iÑ ve dıĢ kurulum süreleri birbirinden 

ayrıĢtırılmıĢtır. Makineyi durdurarak gerÑekleĢtirilen faaliyetlere iÑ kurulum denirken diğer yandan 

faaliyet durdurulmadan makine etrafında gerÑekleĢtirilen faaliyetler dıĢ kurulum olarak 

adlandırılmaktadır. Yamazumi grafiği, iÑ ve dıĢ kurulum sürelerini analiz etmek iÑin kullanılmaktadır. 

Bu analizlere dayanarak olası iÑ kurulum süresi, harici kuruluma dönüĢtürülmekte ve iÑ kurulum 

zamanı, tek dokunuĢla kurulum ayarlamaları yapılması yoluyla akıcı hale getirilerek tek dakikaya 

kadar indirilmektedir. Son olarak, bu kurulum iĢleminin standardizasyonu geliĢtirilerek sürdürülebilir 

hale getirilmektedir.  

4. YALIN ÜRETĠM UYGULAMALARI KAZANIMLARI  

Yalın üretim uygulamaları, sonuÑları değerlendirildiğinde ve kazanımları ortaya Ñıkarıldığında 

önemini yansıtan ve dikkat Ñekmeyi baĢaran uygulamalardır. ĠĢletmede yapılan yalın üretim 

uygulamaları, israfı ortadan kaldırmaya yönelik olup, zaman tasarrufu ve hareket tasarrufu olarak iki 

baĢlık altında toplanmıĢtır. Tablo 7‘de kaizen iyileĢtirme sonuÑlarına yer verilmektedir.  

Tablo 7.  Kaizen Sonrası ĠyileĢtirme SonuÑları 

Sıra ĠyileĢtirme kriterleri 
Kaizen 

öncesi süre 

Kaizen 

hedefi  

iyileĢtirme 

(%) 

Kaizen 

sonrası 

süre 

ĠyileĢtirme Yöntemi 

1 
Kurulum ayar hazırlık 

süreleri iyileĢtirme 
210 dakika 47 120* 

SMED uygulama, iÑsel ve dıĢsal  

faaliyetleri birbirinden ayırma 

2 YürüyüĢ yolları 1340 adım 85 200 

Hazırlık kurulum ve ayar iÑin gerekli 

olan tüm takım, kalıp, besleme 

takozları ve tüm teÑhizat makine 
yanında 

3 

Kalıp bekleme 

sürelerinin  

ortadan kaldırılması 

ort. 60380 
dak/ay 

80 
12000 
dak/ay 

Êretim takımları yönetim projesi  

kapsamında kalıpların yedeklenmesi 

ve tanımlanması,  

4 

Makine duruĢları  

(Mekanik ve Elektrik 

arıza) 

ort.  

8600 

dak/ay 
 

30 

5680 

dak/ay 

 

Toplam verimli bakım yönteminin  

uygulanması. Kritik tezgahların tespiti 

ve 16 temel duruĢun belli bir sisteme 
göre izlenmesi 

5 Boy değiĢim kayıpları 
23662 

dak/ay 
50 

11800 

dak/ay 

Tüm gerekli kalıplar, besleme 

takozları (boyutları belirlenmiĢ) 

sorunlu olan kalıp yedekleri, hızlı ayar 
teÑhizatları, 5S uygulanması, ilk onay 

sürecinin bilgisayar sistemine 

aktarılması ve onay süresinin 
kısaltılması 

6 
Kalite kontrol onay 

süresi 

ort. 

55 dk 
55 25 dak 

Hızlı onay verme iÑin dörtlü kalite 

alma, parlatma gibi teÑhizatın 
tamamlanması. Operatörlerin NKW 

ayarına geÑmeden önce Kalite Kontrol 

birimine cıvata ve onay formunun 
götürülüp daha sonra NKW ayarına 

geÑilmesi, NKW ayarı bittikten sonra 

final kontrol yapılması 

7 
Kaynak makine 

sayısının arttırılması 
12 dk 50 6 dak 

Kaynak makinesi alınması ve hızlı 

bağlama aparatlarının temini. 

Kaizen ÑalıĢmaları sırasında minimum %30 maksimum %85 olan iyileĢtirme hedefleri 

gerÑekleĢtirilerek zaman ve hareket tasarrufu sağlanmıĢtır. ĠyileĢtirmelerin yapılması iÑin gereken 

düzenlemeler sistematik hale getirilmiĢtir ve yalın üretim uygulamalarından yararlanılmıĢtır. SMED, 

5S, TPM, TKY gibi yaklaĢımlardan yararlanılarak düzenlenen üretim alanı etkinliği arttırılmıĢtır. 

Yapılan uygulamaların sonuÑlarının parasal kazanımları Tablo 8‘de gösterilmektedir.  

Tablo 8.  Kaizen Sonrası ĠyileĢtirme SonuÑları Yıllık Parasal Değerleri 
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Sıra Açıklama Hesaplama €/yıl 

1 

Kurulum hazırlık ve ayar 
iyileĢtirme (ĠÑsel-dıĢsal 

faaliyetlerin  

ayrılması, hızlı bağlama / 
sökme sistemleri 

90 dak x 286 ayar/ay x 12 ay x 0,06 €/dak = 18533 

2 
Makine kapasitesinin 

kullanımı 
90 dak x 286 ayar/ay x 12 ay x 0,06 €/dak = 18533 

3 YürüyüĢ yolları 1140 adım x 2" / 60" x 286 ayar/ay x 12 ay x 0,06 €/dak = 7825 

4 

Kalıp bekleme 

sürelerindeki kayıpların  
ortadan kaldırılması 

48380 dak/ay x 12 ay x 0,06 €/dak = 34834 

5 

  

  

Makine duruĢları 

a.Mekanik 

b.Elektrik 

2000 dak/ay x 45 makine / 15 makine x 12 ay x 0,06 €/dak = 
630 dak/ay x 45 makine / 15 makine x 12 ay x 0,06 €/dak = 

4320 
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6 Boy değiĢim kayıpları 11800 dak/ay x 12 ay x 0,06 €/dak = 8496 

7 
Kalite kontrol onay verme 

süresi 
30 dak/ayar x 286 ayar/ay x 12 ay x 0,06 €/dak = 6177 

8 Kaynak makinesi alımı 6 dak/kaynak x 23000 ton / 1,5 ton x  0,06 €/dak = 5520 

  
Toplam  = 105.599    

9 
DuruĢ olan sürelerin 
üretimde kullanılması 

27,16 gün / 252 gün/yıl x 21390 ton/yıl x 1512 €/ton = 
        

3.485.714     

ÆalıĢma kapsamında yapılan iyileĢtirmeler bir bütün iÑinde incelendiğinde, iĢletmenin 105.599 Euro 

kazanımı olduğu görülmektedir. Gereksiz taĢımalar ve hareketlerden uzak durarak israfın önlenmesine 

yönelik yapılan iyileĢtirmeler ile iĢletme 105.599 Euro tasarruf etmektedir. Bununla birlikte daha da 

dikkat Ñekici olan iĢletme kayıp zaman ve iĢÑilik değerlerine üretime dönüĢtürdüğünde katma değeri 

olmayan iĢlerin katma değerli zaman olarak kullanılması durumunda 3.485.714 Euro kazancı olduğu 

görülmektedir.  

5. SONUÇ Ve DEĞERLENDĠRME 

Yalın üretim uygulamaları sonucunda, iĢletmenin değer katmaya faaliyetlerinin oranında ciddi 

düĢüĢler yaĢanmıĢtır. Kalite ve bakım problemlerine Ñözümler sağlanması,kalıp değiĢim sürelerinin 

azaltılması ve 5S ÑalıĢmaları sonrasında, 105.599 Euro kazanÑ sağlanmıĢtır. Bunun yanında, 

kaybedilen zamanının üretime dönüĢtürülmesi ile 3.485.714 Euro gelir olacağı aÑıklanmaktadır.  Bu 

gelirin önemli bir kısmının yalın üretim uygulamalarına bağlı oluğu görülmektedir. Bu ÑalıĢmada da 

kullanılan metotlar basit ama iĢlevseldir. Endüstriyel üretimlerde oluĢacak hatalar daha büyük 

sonuÑlar getirecektir. Yalın üretim bize bu hataları önleme yolunda güzel teknikler sunmaktadır. Bu 

ÑalıĢmada aktarılan bilgiler diğer bir Ñok üretim iĢletmesinde görülen spesifik problemlerin Ñözüm 

arayıĢı iÑin de yol gösterici olacaktır.  
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Özet 

Rekabet avantajı sağlayan baĢlıca unsurlardan biri olan yeniliğin artan önemi ülkelerin ve iĢletmelerin yeniliğe 

olan ilgisinin de artmasına neden olmuĢtur. Yeniliğin, rekabetÑi bir Ñevrede yer alan iĢletmeler iÑin kaÑınılmaz bir 

tercihe dönüĢmesi ile birlikte iĢletmeler iÑin hayati önem taĢıyan yenilik sürecinin kalitesini ifade eden yenilik 

performansının arttırılması da iĢletme performansı aÑısından bir itici güÑ haline gelmiĢtir. Pek Ñok iĢletme yenilik 

performansını ölÑümlemeye ÑalıĢırken genellikle ortaya Ñıkan temel sorun yenilik performansı ölÑümlerinde 

iĢletmenin hangi yenilik göstergelerini kullanması ve bunlardan hangilerine öncelik vermesi gerekliliğidir. Bu 

kapsamda ÑalıĢmada, iĢletmelerin yenilik performanslarına iliĢkin göstergelerin önceliklendirilmesi 

amaÑlanmıĢtır. Yenilik performansı göstergelerinin önem düzeyleri ise, DEMATEL Tabanlı ANP (DANP) 

yöntemiyle belirlenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre sırasıyla; DıĢsal Bilgi Kaynakları ile Yeniliğin 

TicarileĢtirilmesi, DıĢ Kaynaklı Fikirlerin Oranı ve Ar-Ge Yoğunluğu en önemli üÑ yenilik performansı 

göstergesi olarak görülmektedir. Ana kriterler bazında yapılan değerlendirmede ise önem düzeyine göre Yeniliğin 

TicarileĢtirilmesi, Bilgiye EriĢim ve Yenilik Yapma ana kriterleri olarak sıralanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilik, yenilik performansı, DEMATEL Tabanlı ANP (DANP). 

EVALUATION OF INNOVATION PERFORMANCE INDICATORS WITH 

DEMATAL BASED ANALYTIC NETWORK PROCESS (DANP) METHOD 

Abstract 

The growing importance of innovation, one of the main elements providing competitive advantage, has also 

caused the countries and businesses‘ relevance on innovation to be increased. By the innovations‘ turn into an 

inevitable choice for businesses, enhancement of innovation performance which states the quality of the 

innovation process essential for businesses has become a driving force in terms of business performance. The 

basic problem occurring mostly while businesses are attempting to measure the innovation performance is the 

necessity of which performance indicator to be used in innovation performance measurement and which of those 

indicators are to be prioritized. Within this context it is aimed at prioritizing the indicators related to innovation 

performance of businesses.  The importance levels of innovation performance indicators have been determined by 

DEMATEL based ANP (DANP) method. According to the findings commercialization of innovation by external 

knowledge sources, the proportion of externally sourced ideas and R&D intensity have appeared as the most 

important three innovation performance indicators respectively. As for the assessment on the basis of dimensions, 

they are prioritized as commercialization of innovation, access to information and building innovation.   

Keywords: Innovation, Innovation Performance, DEMATEL Based ANP (DANP). 

 

1. GĠRĠġ 

Dünya ekonomisinin ve ülke ekonomilerinin gösterecekleri performansa iliĢkin belirsizlikler (TaĢıran 

ve Ézoğlu, 2017: 13) ile birlikte mevcut ekonomik duruma bakıldığında, iĢletmeler rekabet edebilirlik 

konusunda büyük zorluklarla karĢılaĢmaktadır. ĠĢletmelerin, değiĢen iĢ ortamına ve müĢterilerin 

taleplerine yönelik tepkilerinde esneklik ön plana Ñıkmaktadır. Bu nedenle değiĢen bu tür Ģartları 

yerine getirmek iÑin sürekli bir baskı unsuru haline gelen yenilik, iĢletmelerde sürdürülebilir 

büyümenin temeli haline gelmiĢtir (Zizlavsky, 2016: 816) ve sahip olduğu kritik önem sayesinde 

büyük ilgi görmektedir (Prajogo vd., 2004: 178). KüreselleĢme ile birlikte yüksek rekabet ile karĢı 

karĢıya kalan iĢletmeler, iĢlerini yönetmek ve geliĢtirmek iÑin yeniliklerini daha anlaĢılır hale 

getirmeye odaklanmaktadır. Hayatta kalmaya ve büyümeye yönlendirilen modern iĢletmeler, yenilik 

ile birlikte farklı birÑok değer yaratma ve anlaĢılır olma düĢüncesi taĢımaktadır. Hızla değiĢen pazar 

yapısı iÑin yenilik, hayatta kalmanın bir yoludur. Ancak pek Ñok iĢletmenin, yenilikÑiliklerini 

ölÑümleme ile ilgili yaptığı baĢarısız ÑalıĢmalar yenilikÑiliklerini sürdürmedeki önemli engellerden 

biri olarak görülmektedir. Yeniliğin ölÑülmesi ile ilgili baĢarısızlıklar, yenilik ile ilgili bilinmeyen 

faktörlerin farkına varılmasını zorlaĢtırdığından yenilik sürecini kesintiye uğratabilmektedir (Kim, 

2014: 1).  
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Devletlerin ve iĢletmelerin yeniliğin önemi hakkında farkındalığın üst seviyelere Ñıkması (Karaata, 

2012: 5) ve yeniliğin pek Ñok sektörde ticari büyümeyle güÑlü iliĢkilere sahip olması yeniliğin 

ölÑümlenmesini de daha önemli hale getirmiĢtir (NESTA, 2009: 7). Bazen yeniliklerin performans 

üzerindeki etkisi hemen olmayabileceği gibi aynı dönemde büyümeye, satıĢlara veya verimliliğe de 

yansımayabilecektir. Ayrıca bazı durumlarda pazar payı veya iĢletme satıĢlarındaki artıĢ, sadece belirli 

bir yenilikten kaynaklanmamaktadır. YaĢanan geliĢmeler, diğer pek Ñok endüstriyel ve pazar 

değiĢikliklerinden etkilenebilmektedir. Ancak yeniliklerin; pazarın varlığını, ürünlerini ve üretim 

yeteneklerini olumlu etkilediğinin farkında olan iĢletmelerin yenilikleri takip etmeye istekli olmaları 

beklenmektedir (Fındık ve Beyhan, 2014: 2). ĠĢletmelerin yenilik performansı, öncelikle kendi 

yenilikÑi faaliyetleri ve yenilikle iliĢkili Ñevreyle olan etkileĢimleriyle belirlenmektedir. Bu Ñevresel 

unsurlar ülkelere göre farklılık gösterebileceği (Hinlopen, 2003: 145), iĢletmelere göre de belirgin 

farklılıklar gösterebilmektedir. Yenilik performansının ölÑümünde iĢletmelerin yeniliği algılama 

perspektifi dikkate alındığında, kullanılan göstergelerin farklılaĢması ve önceliklendirilmesi 

kaÑınılmaz olacaktır. Bu doğrultuda ÑalıĢmada iĢletmelerin yenilik performanslarına iliĢkin 

göstergelerin önceliklendirilmesi amacıyla DEMATEL ve Analitik Ağ Süreci (ANP) yöntemlerini 

bütünleĢtiren DEMATEL Tabanlı ANP (DANP) yaklaĢımıyla bu göstergelerin önem düzeyleri 

belirlenmiĢtir. Bu kapsamda yenilik ve yenilik performansına iliĢkin literatür taramasına yer 

verildikten sonra DANP yönteminin uygulama adımları ele alınmıĢtır. ÆalıĢmanın son bölümünde ise, 

araĢtırmada kullanılan yenilik performansı göstergeleri aÑıklanmıĢ ve araĢtırma bulguları 

değerlendirilmiĢtir.  

 

2. LĠTERATÜR TARAMASI 

2.1. Yenilik Kavramı 

Yeni ürünlerin Ñoğalması ile birlikte maliyetleri arttırması ve pazar tarafından kabul edilmemesi gibi 

riskler, yeni ürünlerin ve hizmetlerin baĢarısızlığı, hızlı bir yenilik zorunluluğu getiren hızlı teknolojik 

geliĢmeler, iĢletmelerin bilgi birikiminin yaratılması ve geniĢletilmesi gerekliliği iĢletmelerin 

amaÑlarına ulaĢması iÑin tüketicilerin ihtiyaÑ ve taleplerini belirlemeye ve tatmin edecek yenilikler 

geliĢtirmeye yönelik önemin artmasına neden olmuĢtur (Stankovic, 2011: 332). Rekabet avantajı 

sağlayan baĢlıca kaynaklardan biri olan yenilik (Li ve Atuahene-Gima, 2001: 1125), refah anlamına 

gelmektedir. Verimliliği ve ekonomik büyümeyi yönlendirir, yeni ve daha iyi iĢler iÑin fırsatlar 

yaratır, sosyal hareketliliği sağlar ve küresel toplumsal zorluklara yanıt vermede yardımcı olur 

(Bienkowska ve Moedas, 2017: 3). Bu nedenle yenilik, ekonomik büyüme tartıĢmalarının merkezinde 

yer alır ve yenilikÑi bir ekonomiyi teĢvik etmek birÑok devletin talep listesinde yüksek öneme sahiptir 

(NESTA, 2009: 6). Ayrıca hedef müĢterilerin ihtiyaÑlarına göre yeni değerler sunan ve onları 

rakiplerinden daha hızlı ve daha verimli pazarlayan iĢletmelerin, daha yüksek performans elde etmek 

ve sürdürülebilir rekabet avantajları yaratmak iÑin daha iyi bir konuma sahip olduğu kabul 

edilmektedir  (Calantone vd., 1995: 215). Yenilik, iĢletmelerin yenilik yapma yeteneğini artırarak 

performansını da geliĢtirebilmektedir. Érneğin üretim süreÑlerinin yeteneklerini geliĢtirmek; yeni bir 

ürün yelpazesi geliĢtirmeyi ve yeni örgüt uygulamalarını mümkün kılmaktadır ya da iĢletmenin diğer 

yenilikleri geliĢtirmek iÑin kullanılabilecek yeni bilgi edinme ve yaratma becerisini 

geliĢtirebilmektedir (OECD, 2005: 29). 

Fikirleri ticari değere dönüĢtüren bir süreÑ olan yeniliği devam eden baĢarının bir yolu olarak seÑmeye 

karar veren iĢletmelerin baĢlangıÑ noktası, yenilik tanımını geliĢtirmek ve belirlemektir (Chen vd., 

2012: 155). Yenilik kavramı, yıllar boyunca ÑeĢitli anlamlar kazanmıĢtır (Verhees ve Meulenberg, 

2004: 136). (Schumpeter, 1935: 4) yeniliğin kapsamını, ―yeni bir ürünün veya zaten bilinen ürünün 

yeni bir türünün piyasaya sürülmesi; ürünlerin üretim yöntemlerindeki teknolojik yenilikler; yeni 

pazarlar veya pazarlama yöntemleri; yeni arz kaynaklarının geliĢtirilmesi ve yeni örgüt biÑimlerinin 

geliĢtirilmesi‖ olarak ifade etmiĢtir. ĠĢletmeler iÑin bir tür sermaye olarak nitelendirilen yenilik Rogers 

(1995: 276) tarafından ―birey, örgüt ya da toplum tarafından yeni olarak algılanan bir fikir, ürün, 

süreÑ, sistem ya da nesne‖ olarak tanımlanmıĢtır. Ayrıca fikirlerin, uygulamaların ve mevcut ürün, 

sistem ve kaynakların ticarileĢtirilmesini de iÑeren yenilik (Bird, 1989: 39), birey, grup, örgüt ya da 

topluma yarar sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢ, uygulayıcı ve kullanıcılarca yeni olarak tanımlanmıĢ 

fikir, süreÑ, ürün ve prosedürlerin farklı Ģekillerde ortaya konulması ve uygulanmasıdır (West ve Farr, 

1990: 9). Literatürde yeniliğin bir süreÑ olarak değerlendirildiği ve bu kapsamda tanımlandığı da 

görülmektedir. Damanpour (1996: 694) tarafından ―benimseyecek örgüt aÑısından yeni olan bir fikrin 

ya da davranıĢın benimsenmesi‖ olarak tanımlanan yenilik kavramı aynı zamanda yeniliğin 

benimsenmesi, yeni fikirlerin veya davranıĢların üretilmesi, geliĢtirilmesi ve uygulanmasını iÑeren bir 

süreÑ olarak ifade edilmektedir. Burgelmann ve Maidique (1996: 2) ise bir süreÑ olarak 
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değerlendirdiği yenilik kavramını; yeni, pazarlanabilir ürün ve hizmetlere ve/veya yeni üretim ve 

dağıtım sistemlerine yol aÑan bütünleĢik faaliyetler olarak tanımlanabilecek yenilik sürecinin sonucu 

olarak değerlendirmektedir. 

Yenilik; yalnızca temel ve uygulamalı araĢtırmayı değil, aynı zamanda ürün geliĢtirme, imalat, 

pazarlama, dağıtım, servis ve daha sonraki ürün adaptasyonu ve yükseltilmesini de iÑermektedir 

(Smith ve Barfield, 1996: 1). Bu nedenle ÑağdaĢ iĢ koĢulları altında rekabet avantajı sağlayan temel 

kaynaklardan biri olan yenilik, iĢletmelerin tüm alanlarda yeni bilgi edinme kabiliyetini arttırmasına 

neden olarak daha hızlı, daha fazla ve daha iyi yenilik yapan iĢletmelerin, uzun vadeli stratejik 

pozisyonlarını güÑlendirmesini sağlamaktadır. ĠĢletmelerin yeni ürün ve hizmetler yaratma yeteneği 

ve iĢ süreÑlerini sürekli olarak yeniden tasarlaması ve geliĢtirmesi ile elde edilen baĢarı, tüm yenilik 

türleri ile bağlantılıdır (Stankovic, 2011: 331-332). Oslo Manual‘e göre, iĢletmelerin faaliyetlerinde 

geniĢ bir yelpazede değiĢiklikler iÑeren dört yenilik ÑeĢidi bulunmaktadır (OECD, 2005: 53): 

 Ürün yenilikleri; malların veya hizmetlerin yeteneklerinde önemli değiĢiklikler iÑerir. Yeni 

ürün ve hizmetlerin yanı sıra mevcut ürünlerdeki önemli iyileĢtirmeleri de kapsamaktadır.  

 Süreç yenilikleri; üretim ve teslimat yöntemlerinde önemli değiĢiklikleri oluĢturmaktadır. 

 Örgütsel yenilikler; yeni örgütsel yöntemlerin uygulanmasına atıfta bulunmaktadır. Bunlar; 

ticari uygulamalarda, iĢyeri organizasyonunda veya Ģirketin dıĢ iliĢkilerinde değiĢiklikler 

olabilir. 

 Pazarlama yenilikleri; ürün tasarımında ve ambalajlamada, ürün tanıtımında ve 

konumlandırmada ve mal ve hizmet fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan değiĢiklikler gibi 

yeni pazarlama yöntemlerinin uygulanmasını iÑermektedir.  

2.2. Yenilik Performansı Kavramı 

Performans, farklı amaÑlar doğrultusunda birey ve gruplar düzeyinde ayrı ayrı değerlendirilebilecek 

bir kavramdır. Genel olarak hedeflenen düzeye ne ölÑüde yakın sonuÑlar elde edildiğinin bir 

göstergesi olarak ifade edilen performans kavramı; bir iĢi yapma kapasitesi, etkileme gücü, 

dayanıklılık gibi farklı durumları aÑıklamak amacıyla kullanılmaktadır. ĠĢletme performansı ise 

―iĢletmenin ÑalıĢma göstergelerinin amaÑlarına, endüstri ortalamasına veya objektif olarak önceden 

belirlenmiĢ olan rasyo ya da değerlere ulaĢma derecesine iliĢkin bir veri sunmak‖ olarak 

tanımlanabilmektedir (KüÑük, 2011: 272). Ġktisadi aÑıdan performans ise, genellikle maliyetlere 

kıyasla elde edilen baĢarılar veya daha genel olarak kullanılan girdilere kıyasla üretilen Ñıktılar olarak 

ifade edilmektedir (Brenner ve Broekel, 2011: 11). ĠĢletmelerin geliĢimi aÑısından güÑlü bir araÑ 

olarak kabul edilen performans ölÑümü, iĢletmenin anahtar konular ve gruplar iÑin değer yaratmasına 

yardımcı olmaktadır (Stankovic, 2011: 333). Belirli iĢ süreÑleri ve iĢletmelerin genel performansı 

arasında bir ara değiĢken olarak kabul edilen yenilik performansı ise, iĢletme iÑindeki aksiyonları ve 

etkileri belirgin Ģekilde tasvir etmeye yardımcı olmaktadır (Alegre vd., 2006: 334). Pek Ñok ÑalıĢma 

yeniliğin, iĢletme performansı aÑısından önemine vurgu yaparak (Zahra vd., 1988; Damanpour vd., 

1989; Khan ve Manopichetwattana, 1989) yeniliğin bir iĢletme fonksiyonu olarak değerlendirilmesi 

gerekliliğini iĢaret etmektedir (Han vd., 1998: 30). Yeniliklerin iĢletme performansı üzerinde etkileri 

satıĢ ve pazar payından üretkenlik ve verimlilikteki değiĢikliklere kadar geniĢ bir yelpazeyi 

kapsamaktadır (OECD, 2005: 19). Yenilik performansının ölÑülmesi sadece kontrol amaÑlı 

yapılmamakla birlikte aynı zamanda motivasyon, ödül ve iyileĢtirme amaÑlarını da kapsamaktadır. 

Ayrıca, yenilik performansı ölÑümü ile ilgili elde edilen bilgilerin, iĢletmenin stratejik amaÑları 

kapsamında değerlendirilerek iĢletme iÑerisinde ve paydaĢlarla paylaĢılması planlanmaktadır 

(Stankovic, 2011: 340). Yenilik performansının artırılması, rekabetÑi bir Ñevrede yer alan iĢletmeler 

iÑin kaÑınılmaz bir tercih haline gelmiĢtir (Yusr vd., 2017: 955). Bu nedenle iĢletmelerin, yeniliklerin 

sağladığı faydaları maksimize etmek amacıyla yenilik performansı ölÑümüne stratejik ve operasyonel 

aÑıdan daha fazla önem vermesi gerekmektedir (Saunila, 2017: 2). 

ĠĢletme performansı aÑısından önemli bir itici güÑ haline gelen yenilik performansı kavramı, 

iĢletmeler iÑin hayati önem taĢıyan yenilik sürecinin kalitesini ifade etmektedir. Bu konudaki 

yaklaĢımların Ñokluğu ve yenilik performansı ölÑümünün tek bir yöntemle doğru bir Ģekilde 

yapılmasının getirdiği zorluk, performans ölÑümünde ortak bir dilin oluĢmasının önüne geÑmektedir. 

Yenilik, birÑok aÑıdan gerÑekleĢtirilebileceği gibi her yaklaĢım yenilik performansı ölÑümünde farklı 

ÑıkıĢ noktalarına sahiptir. Bununla birlikte yeniliğin türü, kapsamı ve boyutları gibi kritik noktalar 

yenilik performansı ölÑümünün tasarımında farklılıkları beraberinde getirmektedir (Shapiro, 2006: 42; 

Mazur ve Inkow, 2017: 15). Geleneksel performans ölÑüm sistemlerinde algılanan yetersizlikler, 

birÑok iĢletmenin mali olmayan ölÑümlere nazaran geliĢmiĢ finansal ölÑümlere daha fazla önem 

vermesinden kaynaklanmaktadır (Ittner ve Larcker, 1998: 206). Sezgisel ve yaratıcı bir süreÑ olarak 

ölÑülmesi zor olan yenilik, genel olarak finansal aÑıdan ya da sayılarla ölÑülmektedir. Yeni ürüne veya 
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hizmete özgü satıĢ veya gelir artıĢı finansal bir ölÑümü ifade ederken; patent sayısı, marka, yayın ve 

üretilen ürün veya hizmet miktarı gibi öğeler ise sayım tipi ölÑümün kapsamını oluĢturmaktadır 

(Chobotova ve Rylkova, 2014: 2077).  

Yıllar iÑerisinde yenilik performansı ölÑümünde maddi varlıkların önemi azalırken, maddi olmayan 

varlıkların etkisi daha yoğun olarak ele alınmıĢtır. Bu nedenle ticari performans göstergeleri, yenilik 

performansı ölÑümlerinde yeterli olarak görülmemektedir (Kaplan ve Norton, 2001: 8). Yenilik 

performansı ölÑümlerinin tarihsel süreÑ iÑerisinde gösterdiği değiĢimler dört aĢamada 

değerlendirilebilmektedir (Tablo 1). Ġlk nesil ölÑümler, Ar-Ge yatırımları, eğitim harcamaları, sermaye 

harcaması, Bilim ve Teknoloji (B&T) personeli, teknoloji yoğunluğu ve benzeri girdilere odaklanan 

yenilikÑi bir doğrusal anlayıĢı yansıtmaktadır. Ġkinci nesil ölÑümler ise, B&T faaliyetlerinin patent 

sayıları, yeni ürün ve süreÑlerin bilimsel yayın sayıları ve ileri teknoloji ticareti gibi ara Ñıktılarını 

dikkate almaktadır. AraĢtırmalar ve kamuya aÑık verilerin entegrasyonunu temel alan geniĢletilmiĢ 

yenilik göstergelerine ve endekslere odaklanan üÑüncü nesil ölÑümler, hizmet sektöründeki yenilikleri 

iÑeren uluslararası veri Ģirketlerinin araĢtırmalarının geÑerliliği ile ilgili zorlukları gidermeye 

odaklanmıĢtır. Halen embriyonik aĢamada olan ilgili dördüncü nesil ölÑümlerde ise; bilgi, ağlar, risk 

ve sistem dinamikleri gibi ölÑütler bulunmaktadır (Chobotova ve Rylkova, 2014: 2078). 

Tablo 16. Yenilik Performansı Göstergelerinin Nesillere Göre GeliĢimi 

Birinci Nesil 

Yenilik 

Göstergeleri 

(1950-1970) 

Ar-Ge harcamaları 

B&T personeli 

Sermaye 

Teknoloji yoğunluğu 

Ġkinci Nesil 

Yenilik 

Göstergeleri 

(1970-1990) 

Patentler 

Yayınlar 

Êrünler 

Kalite değiĢimi 

ÊÑüncü Nesil 

Yenilik 

Göstergeleri 

(1990-2000) 

Yenilik araĢtırmaları 

Endeksleme 

Yenilik kapasitesinin 

kıyaslanması 

Dördüncü Nesil 

Yenilik 

Göstergeleri 

(2000'li yıllar) 

Bilgi 

Soyut varlıklar 

Ağlar 

Talep 

Kümeler 

Yönetim teknikleri 

Risk/KazanÑ 

Sistem dinamikleri 

Kaynak: Milbergs, 2006: 4. 

Yenilik; sektörel, bölgesel ve iĢletme bazında olmak üzere ÑeĢitli düzeylerde araĢtırılmaktadır. Son 

yıllarda iĢletmelerin yenilikÑilik baĢarısı üzerine yapılan iĢletme düzeyinde araĢtırmalar, yenilikÑi 

baĢarının farklılıklarını aÑıklamak iÑin iĢletme yapısı, kültürü ve yönetimindeki farklılıklara 

odaklanmaktadır (Verhees ve Meulenberg, 2004: 136). Bununla birlikte yenilik ölÑümlerinde ihtiyaÑ 

duyulan kritik nokta, iĢletmenin hangi yenilik ölÑümlerini kullanması gerekliliğidir. Yeniliğin bazı 

durumlarda fiziksel olarak mevcut olmaması ve sayılarla gösterilememesi ölÑme kriterlerinin 

belirlenmesini zorlaĢtırmaktadır (Kim, 2014: 1). 

Hagedoorn ve Cloodt (2003: 1370), performans göstergelerindeki ÑeĢitliliğe vurgu yaparak yenilikle 

bağlantılı performansın kapsamını üÑ grupta değerlendirmektedir: patent sayısı ile ölÑülebilen yaratıcı 

performans; Ar-Ge girdileri ile ölÑülebilen Ar-Ge performansı ve iĢletmenin yeni ürün geliĢtirme 

performansını ölÑen yeni ürün ilanlarıdır. Chen ve Huang (2010: 422-423) yenilik performansının; 

belirli bir yılda elde edilen patent sayısı olarak ölÑülen yenilik miktarı ve patent atıf istatistiklerini 

temel alan yenilik kalitesi olmak üzere iki boyuttan oluĢtuğunu ifade etmektedir. Yenilik 

performansının iki boyut olarak ele alındığı bir baĢka ÑalıĢmada ise; yeni ürün sayısı, ürünlerin yenilik 

düzeyi, yeni üretim hızının geliĢimi ve pazardaki yeni ürünlerin baĢarı oranı ile ölÑülen ―yenilik 

verimliliği‖ ve yeni ürünün gelir oranı, kalitenin geliĢtirilmesi, maliyetin azaltılması ve artan katma 

değer ile ölÑülen ―yenilik karlılığı‖ yer almaktadır (Zheng vd., 2013: 1215-1216). Chobotova ve 
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Rylkova (2014: 2079) ise yenilik performansını Ģu göstergelerle ölÑümlemektedir: bir dönemde 

uygulanan yeniliklerin sayısı, baĢarılı projelerin sayısının baĢlatılan yenilikÑi projelerin toplam 

sayısına oranı, yenilikÑi projelerin ortalama gerÑekleĢme süresi, belirli bir süre iÑin patent sayısı, 

yeniliğin getirisi, satıĢların toplam yenilik harcamalarına oranı ve projenin katkısının toplam 

maliyetine oranı. Bir diğer ölÑümde ise Mazur ve Inkow (2017: 23) yenilik performansını, iĢgücü 

yaratıcılığı ve bilgi paylaĢımı üzerine odaklanmıĢ ―yeniliğin yeterliliği‖ ve Ar-Ge girdileri ve yeni 

ürünler veya patentler gibi Ñıktılara odaklanan ve teknolojik performansı ifade eden ―yeniliğin 

verimliliği‖ olmak üzere iki boyutta değerlendirmektedir. NESTA(2009: 27)‘ya göre ise yenilik 

performansı; ―bilgiye eriĢim‖, ―yenilik yapma‖ ve ―yeniliğin ticarileĢtirilmesi‖ boyutları ile 

ölÑülmektedir. NESTA tarafından kullanılan ve yenilik performansını detaylı bir Ģekilde ölÑümleyen 

―Yenilik Endeksi‖ ile ilgili daha ayrıntılı aÑıklamalar araĢtırma bölümünde yer alacaktır. 

 

3.  DEMATEL TABANLI ANALĠTĠK AĞ SÜRECĠ (DANP) 

DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) yöntemi Geneva Battelle Memorial 

Enstitüsü Bilim ve Ġnsan ĠliĢkileri Programı‘nda 1972-1976 yılları arasında yürütülen proje 

kapsamında Fontella ve Gabus tarafından karmaĢık problemlerin araĢtırılması ve Ñözümlenmesi 

amacıyla geliĢtirilmiĢtir (Shieh vd., 2010: 279). Yöntem, karmaĢık faktörler arasında nedensel iliĢkiler 

iÑeren yapısal modellerin oluĢturulması ve analiz edilmesi sürecini iÑermektedir. Analitik HiyerarĢi 

Süreci (AHP) gibi ele alınan problemin bileĢenlerinin bağımsız olduğu varsayımına sahip yöntemlerin 

aksine DEMATEL yöntemi ile problemde yer alan bileĢenlerin karĢılıklı bağımlılıkları 

belirlenebilmekte ve nedensellik diyagramları ile gösterilebilmektedir. DEMATEL ile ele alınan 

kriterler, neden (etkileyen) - sonuÑ (etkilenen) gruplarına ayrılabilmekte ve elde edilen sonuÑlarla 

kriterlerin birbirlerini etkileme güÑleri ortaya konabilmektedir (Wu, 2008: 830; Shieh vd., 2010: 279; 

Tzeng vd., 2007: 1030).  

Analitik Ağ Süreci (ANP) yöntemi ise, kriterlerin birbirinden bağımsız olduğu temeline dayanan 

hiyerarĢik yapının sınırlayıcılığını ortadan kaldırarak AHP yöntemini geniĢletmek üzere 1996 yılında 

Saaty tarafından ortaya konmuĢtur (Tzeng ve Huang, 2011: 29). ANP yöntemi karar problemindeki 

bileĢenler (kriterler ve alternatifler) arasındaki bağımlılıkları dikkate alarak AHP yönteminin 

genelleĢtirilmiĢ biÑimini oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda ANP karar probleminde üst seviyelerdeki 

bileĢenlerin alt seviyelerdekilerden ve aynı seviyedeki bileĢenlerin birbirlerinden bağımsız olduğu 

varsayımı olmaksızın karar problemlerinin ele alınabilmesine olanak sağlayan bir yapı ortaya 

koymaktadır. ANP yöntemi hiyerarĢideki gibi seviyelerin belirlenmesine ihtiyaÑ duyulmayan ağ 

yapısını kullanmakta ve etki kavramı ANP‘nin temelini oluĢturmaktadır. Pek Ñok karar problemi 

birbirleriyle etkileĢim ve bağımlılık iÑinde olan bileĢenlerden oluĢtuğu iÑin hiyerarĢik olarak 

yapılandırılamamaktadır. ANP yöntemi de karar problemlerinin bileĢenleri arasındaki bağımlılık ve 

geribildirimi ele alabilen ağ yapısı ile karar vericiler iÑin bu tür karar problemlerinin Ñözümünde 

önemli bir karar verme aracı olmaktadır (Saaty, 1999: 1; Saaty, 2008:2).  

Æok kriterli karar verme problemlerinde DEMATEL ve ANP yöntemleri birlikte kullanılarak hem 

problemde yer alan kriterlerin birbirleriyle iliĢkileri ve birbirlerini etkileme düzeyleri ortaya 

konabilmekte hem de kriterlerin önem düzeylerini gösteren ağırlıklar hesaplanabilmektedir.  

DEMATEL ile cevaplayıcıların görüĢlerinden yola Ñıkılarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda 

kriterler arasındaki iliĢkilerin belirlenmesinin ardından ANP yöntemiyle ağırlıkların hesaplanabilmesi 

iÑin cevaplayıcıların ikili karĢılaĢtırma yapmaları durumunda iki farklı ölÑeğin kullanılması 

gerekmektedir. Literatürde bu Ģekilde DEMATEL ve ardından ANP yönteminden faydalanılan farklı 

uygulama alanlarında ÑalıĢmalar (Chen vd., 2012: 1355-1373; Lin vd., 2012: 1-14) da bulunmaktadır.  

AHP‘deki hiyerarĢik yapının sınırlayıcı özelliklerini ortadan kaldırmasına ve kriterler arasındaki 

iliĢkileri ağ yapısı ile ele almasına karĢın, ANP yönteminde ikili karĢılaĢtırmalara iliĢkin ölÑeğin 

doldurulması cevaplayıcılar aÑısından oldukÑa zor olabilmektedir. Kriterlerin ağırlıklarının 

hesaplanmasında ANP kullanıldığında faktörlerin birbirlerine bağımlılıkları ikili karĢılaĢtırmalarda 

birbirinin tersi (1/aij) olarak değerlendirilmektedir. DEMATEL yönteminin değerlendirme skalasında 

ise ikili karĢılaĢtırmalarda değerler birbirinin tersi olmamaktadır. Ayrıca ANP‘de sütun toplamıyla 

normalizasyon yapıldığı iÑin kriter kümelerinin (ana kriterlerin) eĢit ağırlıklı olduğu varsayımıyla 

ağırlıklandırılmıĢ süpermatris hesaplanmaktadır. Bu eksikliklerin ortadan kaldırılması amacıyla ortaya 

konan DEMATEL tabanlı ANP (DANP) yönteminden faydalanıldığında ise cevaplayıcılara 

DEMATEL ve ANP iÑin ayrı ayrı değerlendirmeler yaptırılmamakta ve sadece tek bir matris 

kullanılmaktadır (VujanoviĤ vd., 2012: 10557; Kuo vd., 2015: 1662, 1668; Liou, 2015: 355). Diğer bir 

ifadeyle kriterler arasındaki iliĢkilerin ortaya konması ve ağırlıkların belirlenmesinde DANP yöntemi 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 

1395 

kullanıldığında veri toplanan cevaplayıcılar kriterlere iliĢkin ikili karĢılaĢtırmalarını sadece 

DEMATEL yönteminin 0-4 değerlendirme skalası ile yapmaktadır. DEMATEL yönteminin aĢamaları 

gerÑekleĢtirildikten ve kriterler arası iliĢkiler ile birbirlerini etkileme düzeyleri ortaya konduktan sonra 

ANP yöntemine geÑilmekte ve DEMATEL ile bulunan toplam iliĢki matrisinden faydalanılarak 

ANP‘nin ağırlıklandırılmamıĢ baĢlangıÑ süpermatris elde edilmekte, ANP yöntemi uygulama adımları 

ile de kriterlerin ağırlıkları hesaplanmaktadır. 

DANP yönteminin uygulama adımları detaylı Ģekilde aĢağıda ele alınmaktadır (Tzeng ve Huang, 

2011: 159-163 ve 303-305; Chen ve Tzeng, 2011: 26-29; Liu vd., 2012: 417-419; Wang ve Tzeng, 

2012: 5605-5607; Hung vd., 2012: 89-90; Hsu vd., 2013: 2298-2300): 

1.Adım: Direkt ĠliĢki (Etki) Matrisinin OluĢturulması: DEMATEL yönteminin 0-4 ikili 

karĢılaĢtırma skalası (0: Etki Yok, 1: DüĢük Etki, 2: Orta Düzeyde Etki, 3: Yüksek Etki ve 4: Æok 

Yüksek Etki) kullanılarak cevaplayıcının i. kriterin j. kriteri ne düzeyde etkilediğine iliĢkin 

değerlendirmeleri ile direkt iliĢki matrisi oluĢturulmaktadır. Her cevaplayıcı iÑin oluĢturulan direkt 

iliĢki matrislerinin aynı hücrelerinin ortalaması alınarak değerlendirmeler tüm cevaplayıcılar iÑin tek 

bir direkt iliĢki matrisinde birleĢtirilmekte ve aĢağıdaki Ģekilde gösterilmektedir: 

 

2.Adım: Normalize EdilmiĢ Direkt ĠliĢki (Etki) Matrisinin Elde Edilmesi: Direkt iliĢki 

matrisindeki satır ve sütun toplamlarının kullanıldığı EĢitlik (2) yardımıyla, köĢegen değerleri 0 ve 

diğer değerleri 0 ile 1 arasında olan normalize edilmiĢ direkt iliĢki matrisi hesaplanmaktadır. 

1 1

1 1
,

max max
n n

ij ij
i i

j i

s min

a a
 

 
 
 
 
 
 

 
 olmak üzere D s A   (2) 

3.Adım: Toplam ĠliĢki (Etki) Matrisinin Hesaplanması: Normalize edilmiĢ direkt iliĢki matrisi ve 

n n  boyutunda birim matris (I) kullanılarak toplam iliĢki matrisi 
ij n n

T t


    (i,j=1,2,…,n) de 

aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmaktadır: 

 2 1... ( )T D D D D I D         (3) 

Toplam iliĢki matrisinin satır ve sütun toplamlarından oluĢan r  ve c vektörleri EĢitlik (4) ve (5) ile 

bulunarak kriterlerin birbirlerini etkileme düzeyleri de belirlenebilmektedir. ri değeri i. kriterin diğer 

kriterler üzerindeki toplam etkisini, cj değeri de diğer kriterlerin j. kriter üzerindeki toplam etkisini 

göstermektedir. Buna ek olarak i=j iÑin her kriterin satır sütun toplamları toplanarak bulunan ( )i ir c

değerleri, kriterin etkileme ve etkilenme derecesinin toplamından oluĢtuğu iÑin, i. kriterin karar 

problemindeki önem derecesini ortaya koymaktadır. Ayrıca yine i=j iÑin her kriterin satır toplamından 

sütun toplamı Ñıkarılarak bulunan ( )i ir c değerleri ise i. kriterin karar problemindeki net etkisini 

göstermektedir. Bu değerlerden yola Ñıkarak kriterin neden (etkileyen) veya sonuÑ (etkilenen) kriteri 

olduğu da belirlenebilmektedir. ( )i ir c  değeri pozitif ise kriterin diğer kriterleri etkileyen, negatif ise 

de diğer kriterlerden etkilenen bir kriter olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır.  

 
1

1 1

n

i ijn
j n

r r t


 

 
   

 
  (4) 

1 1
1 1

n

j j ijn n
i n

c c c t
 

 

           
 
  (5) 

( )i ir c  ve ( )i ir c değerleri sırasıyla dikey ve yatay eksenlere yerleĢtirilerek kriterler arasındaki 

etkileĢim ve iliĢkileri ortaya koyan etki-iliĢki diyagramı Ñizilebilmektedir.  

(1) 
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DANP yönteminin ilk 3 adımı DEMATEL yönteminin adımları iken sonraki adımlarda ANP‘nin ikili 

karĢılaĢtırmalarını yapmaksızın 3.adımda hesaplanan toplam iliĢki matrisinden faydalanılarak 

baĢlangıÑ süpermatris oluĢturulmakta ve de ağırlıklandırılmıĢ süpermatris ile limit süpermatris 

hesaplanmaktadır. 

4. Adım: BaĢlangıç Süpermatrisin OluĢturulması: Énceki adımda elde edilen toplam iliĢki matrisi 

ana kriter grupları (D) dikkate alındığında aĢağıdaki Ģekilde gösterilmektedir. 
c ij n n

T t


     

matirisindeki her bir alt matris bir ana kriter grubu veya kümesi iÑindeki kriterlerin diğer bir gruptaki 

kriterlerle etkileĢimini göstermektedir.  Érneğin 
12

cT matrisindeki değerler D1 olarak gösterilen 1. ana 

kriter grubundaki kriterlerin D2 grubunda yer alan kriterler üzerindeki etkisini göstermektedir. 

 

Yukarıda verilen toplam iliĢki matrisi, her bir ana kriter grubu dikkate alınarak ilgili kümenin satır 

toplamlarıyla normalize edilmekte ve elde edilen normalize matrisin ( cT 
) transpozesi alınarak ise 

ANP yönteminin baĢlangıÑ süpermatrisine (W) ulaĢılmaktadır. Hesaplama iĢlemleri EĢitlik (7)-(10)‘da 

gösterilmektedir: 

 

 
1

11 11

1

m

i ij
c

j

d t


 , i=1,2,…,m1. (8) 

 

(6) 

(7) 

(9) 
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5. Adım: AğırlıklandırılmıĢ Süpermatrisin Hesaplanması: AğırlıklandırılmıĢ süpermatrisin 

hesaplanması iÑin öncelikle, ana kriterler arasındaki etkileĢimi gösteren ve EĢitlik (11)‘de verilmiĢ 

olan toplam iliĢki matrisi (
DT ) elde edilmektedir.  

 

Literatürde ana kriterler iÑin toplam iliĢki matrisinin, kriterlere iliĢkin 
cT toplam iliĢki matrisinin ilgili 

değerlerinin ortalaması alınarak oluĢturulduğu ÑalıĢmalar da yer almaktadır (Liou, 2015: 355; Ézveri 

vd., 2015: 146). ÆalıĢmada ana kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi iÑin de kriterlerde olduğu gibi 

uzmanların ana kriterleri karĢılaĢtırmasıyla elde edilen verilerle DEMATEL adımları 

gerÑekleĢtirilerek 
DT  matrisi hesaplanmıĢtır. Bu doğrultuda hem kriterler hem de ana kriterler iÑin 

uzman görüĢlerinin kullanılması amaÑlanmıĢtır. 

DT  matrisinin, satır toplamları (EĢitlik 12) kullanılarak normalize edilmesi sonucunda ana kriterlere 

iliĢkin EĢitlik (13)‘de gösterilen DT 
 matrisine ulaĢılmaktadır.  

 
1

n
ij

i D

j

d t


 , i=1,2,…,n. (12) 

 

Ana kriterlere iliĢkin DT 
 matrisinin ilgili hücreleriyle önceki aĢamada elde edilmiĢ olan baĢlangıÑ 

süpermatrisin (W) ilgili hücreleri Ñarpılarak ağırlıklandırılmıĢ süpermatris (W ) aĢağıdaki Ģekilde 

hesaplanmaktadır: 

 

(10) 

(11) 

(13) 

(14) 
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6. Adım: Limit Süpermatrisin Elde Edilmesi: AğırlıklandırılmıĢ süpermatrisin, tüm satırları aynı 

olan bir matrise ulaĢılana dek Ñok sayıda kuvveti (z) alındığında ( lim( )z

z
W


) limit süpermatris elde 

edilmekte ve kriterlere iliĢkin DANP ağırlıkları bulunmaktadır.  

Literatürdeki ÑalıĢmalar incelendiğinde DANP yönteminin hisse senedi yatırım kararları, tedarikÑi 

seÑimi, araÑ bakım faaliyetlerinin planlanması, online alıĢveriĢlerde hizmet kalitesinin 

değerlendirilmesi, proje yönetimi gibi pek Ñok alanda uygulandığı görülmektedir. Lee vd. (2011: 

8375-8383) ÑalıĢmalarında 3 ana kriter grubunda olmak üzere toplam 9 kriteri ele alarak hisse senedi 

yatırım kararında hangi kriterlerin daha önemli olduğunu belirlemiĢtir. Hsu vd. (2012: 95-111) ise 

plastik geri dönüĢümlü malzemeler iÑin tedarikÑi seÑim kararında 6 ana kriter iÑinde toplam 17 alt 

kriter ele alarak tedarikÑi seÑim kriterlerinin ağırlıklarını DANP yöntemiyle belirlemiĢ ve 3 

tedarikÑinin sıralamasını yapmak üzere de VIKOR yönteminden faydalanmıĢtır. VujanoviĤ vd. (2012: 

10552-10563) akademisyen ve sektör uzmanlarının değerlendirmeleriyle araÑ filosu bakım 

faaliyetlerinin baĢarılı Ģekilde yönetilmesindeki kriterlerin ağırlıklarını hesaplamada DANP yöntemini 

kullanmıĢtır. Chiu vd. (2013: 48-61) de Taiwan‘da online alıĢveriĢte etkili olan baĢarı faktörlerini 

ağırlıklandırmada DANP yöntemini ve 3 alıĢveriĢ sitesi alternatifinin sıralamasında da VIKOR 

yöntemini uygulamıĢtır. Shen vd. (2014: 86-97) ÑalıĢmalarında baĢarılı iĢletmelerin hisselerini alma 

kararında etkili olan ve finansal verilerden oluĢan 3 ana kriter iÑindeki toplam 8 kriterin ağırlıklarını 

DANP ile hesaplayarak Taiwan‘da yarı iletken malzeme endüstrisindeki 5 iĢletmenin hisseleri iÑin 

sıralamayı da VIKOR yöntemiyle yapmıĢlardır. Kuo vd. (2015: 1661-1689) de elektronik ve bilgi 

iĢlem sektöründen bir iĢletmenin yeĢil tedarikÑi seÑim kararında etkili olan 2 kriter grubundaki 17 

kriterin ağırlığını DANP ile belirlemiĢ ve 5 tedarikÑinin performans sıralamasını da VIKOR 

yöntemiyle gerÑekleĢtirmiĢtir. Gök ve PerÑin (2016: 131-144) ÑalıĢmalarında online alıĢveriĢ 

sitelerinin hizmet kalitesini etkileyen 4 ana kriter iÑindeki toplam 22 faktörün ağırlıklarını DANP ile 

hesaplayarak dört alternatif arasından en iyi alıĢveriĢ sitesini belirlemek iÑin de VIKOR yöntemini 

kullanmıĢtır. Lin vd. (2016: 1033-1040) ÑalıĢmalarında bulut CRM projeleri iÑin 18 uzmanın 

değerlendirmesiyle proje riski, proje yönetimi ve örgütsel performans ana kriter grupları iÑinde yer 

alan toplam 14 kriterin ağırlığını belirlemek üzere DANP yönteminden faydalanmıĢtır. Jafari-

Moghadam vd. (2017: 233-250) ise Ġran‘da yaptıkları uygulamada; akademisyenler, politika 

belirleyiciler, alandaki uzmanlar ve giriĢimcilerden elde ettikleri veriler doğrultusunda ulusal düzeyde 

turizmde giriĢimcilik politikalarının belirlenmesinde etkili olan 3 ana kriterdeki toplam 20 kriterin 

ağırlıklarını hesaplamak iÑin DANP yöntemini kullanmıĢtır. 

 

4. DANP YÖNTEMĠ ĠLE GĠRĠġĠMLERĠN YENĠLĠK PERFORMANS GÖSTERGELERĠNĠN 

ÖNEM DERECESĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK UYGULAMA 

Yapılan ÑalıĢmalar incelendiğinde AHP, ANP vb. ÑeĢitli yöntemler kullanılarak yenilik performansını 

etkileyen faktörlerin önceliklerinin belirlendiği görülmektedir. Talebi vd. (2012: 10775-10785) 

ÑalıĢmalarında Ġran‘da KOBĠ‘lerdeki yeniliği etkileyen 5 ana kriter grubunda yer alan toplam 24 

kriterin önceliklendirilmesinde ANP yönteminden faydalanmıĢtır. Lu vd. (2013: 297-316) Tayvan 

elektronik endüstrisinde yaptıkları uygulama ile iĢletmelerin yeĢil yenilik performanslarını etkileyen 

faktörlerin (pazar, giriĢim, öğrenme, kaynak ve Ñevresel odaklılık ana kriter grupları iÑinde yer alan 

toplam 15 kriterin) önceliklerini belirlemek iÑin bulanık DANP yöntemini kullanmıĢtır. Ertuğ ve 

Bülbül (2015: 149-160) süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin yenilik 

performansını etkileyen faktörlerin (Ñevresel faktörler-iÑ faktörler-iĢletme stratejik yetenekleri-üretim, 

pazarlama ve Ar-Ge ana kriterleri altında yer alan toplam 17 alt kriterin) önceliklerini AHP 

yöntemiyle belirlemiĢ ve sektörden 4 iĢletmeyi Gri ĠliĢkisel Analiz yöntemiyle yenilik 

performanslarına göre sıralamıĢtır. Costa ve Ramoz (2015: 15-34) Portekiz‘de yer alan bir KOBĠ‘de 

yaptıkları uygulamada ürün yeniliği performansında kritik rol oynayan entelektüel sermaye öğelerinin 

(insan sermayesi, yapısal sermaye ve iliĢkisel sermaye ve de bunların alt kriterlerinden oluĢan) 

önceliklerinin belirlenmesi iÑin AHP yöntemini kullanmıĢtır. Ġncelenen bu ÑalıĢmalarda iĢletmelerin 

yenilik performanslarını etkileyen faktörlerin önceliklerinin belirlenmesinin amaÑlandığı görülmüĢtür. 

Éte yandan yapılan bu ÑalıĢmanın temel amacı yenilik performansını ölÑen göstergelerin 

önceliklerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda yapılan ÑalıĢmalar incelendiğinde AHP, ANP, DANP 

gibi Ñok kriterli karar verme yöntemleriyle yenilik performansı göstergelerinin önceliklerinin 

belirlendiği üÑ ÑalıĢmaya ulaĢılmıĢtır. Bunlardan ikisi sadece teknolojik yenilik odaklı ÑalıĢmalardır. 

Kuan ve Chen (2014: 491-502) ÑalıĢmalarında iĢletmelerin teknolojik yenilik yeteneklerini belirleyen 

5 grup altında ele alınan toplam 17 göstergenin birbiriyle iliĢkisini ve ağırlıklarını DANP yöntemiyle 

elde etmiĢtir. Ravari vd. (2016: 825-847) yaptıkları ÑalıĢmada petrol endüstrisindeki uzman görüĢleri 

doğrultusunda elde ettikleri verilerle araĢtırma ve teknoloji Ģirketlerinin teknolojik yenilik 
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yeteneklerini ölÑen 6 ana kriter kümesi iÑinde yer alan toplam 18 alt kriterin önceliklerini belirlemek 

amacıyla bulanık DANP yöntemini kullanmıĢtır.  Kim (2014: 1-7) ise ÑalıĢmasında sadece teknolojik 

yeniliğe odaklanmamıĢtır; ÑalıĢmada girdilerle iliĢkili, süreÑle iliĢkili ve Ñıktılarla iliĢkili ana kriterler 

altında yer alan toplam 15 yenilik performansı göstergesini önceliklendirmede AHP yönteminden 

faydalanmıĢtır.  

4.1. AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi 

ĠĢletmelerin, genel performansı aracılığıyla yapılan yeniliklerin katkısını ölÑmek oldukÑa zordur. 

Uzun yıllar, yeniliklerin iĢletmelere olan katkılarının değerlendirilmesinde finansal olmayan nitel 

ölÑümlerin kullanılması yeterli görülmüĢtür. Yaratıcılık ve risk alma gibi maddi olmayan göstergeler 

kadar mali göstergeler de yeni nesil yenilik performansı ölÑüm yaklaĢımlarında kullanılmaktadır 

(Stankovic, 2011: 340; DETECON, 2013: 5). Bununla birlikte yenilikÑilik faaliyetlerine iliĢkin 

maliyetlerin giderek artması yatırım kararlarının daha fazla dikkat gerektirmesine neden olmuĢ ve 

ölÑülebilen göstergelerin daha baĢarılı yönetilebileceği düĢüncesi önem kazanmıĢtır (Stankovic, 2011: 

340). Yeni ürünlerin sayısı, pazar payındaki değiĢiklikler, satıĢtaki büyüme ve yeni ürünlerin 

satıĢından elde edilen kar büyümesi gibi göstergeler yenilik performansı ölÑümlerinde sıklıkla 

kullanılmaktadır (Chobotova ve Rylkova, 2014: 2079). SonuÑların sayısal ölÑümlerle gösterilmesi, 

mali önlemler ile bağlantı kurularak yeniliğin iĢletmeye gerÑek katkısının gösterilmesini 

sağlamaktadır (Stankovic, 2011: 340).  

AraĢtırmanın temel amacı iĢletmelerin yenilik performansına iliĢkin göstergelerin birbiriyle 

iliĢkilerinin ve önem derecelerinin diğer bir ifadeyle göstergelerin yenilik performansındaki 

ağırlıklarının DEMATEL Tabanlı Analitik Ağ Süreci (DANP) yöntemiyle belirlenmesidir. Bu amaÑ 

doğrultusunda ÑalıĢmada kullanılan yenilik performansı göstergeleri ve göstergelere iliĢkin 

aÑıklamalar Tablo 2‘de yer almaktadır. Literatürde yer alan yenilik performansı ölÑüm araÑları, sahip 

olması gereken kapsam dahilinde incelenmiĢ ve NESTA (2009) tarafından geliĢtirilen ―Yenilik 

Endeksi‖, mali ve maddi olmayan göstergeleri iÑermesi sebebiyle kapsamlı bir yenilik performansı 

ölÑüm aracı olarak kabul edilmiĢtir. Bu nedenle iĢletmelerin yenilik performansı göstergelerinin 

önceliklerinin belirlenmesi amaÑlanan araĢtırma kapsamında NESTA yenilik ve araĢtırma Ģirketine ait 

―Yenilik Endeksi‖ kullanılmıĢtır. Farklı sektörlerdeki iĢletmelerin yenilik performanslarını 

ölÑümleyerek sektörler arası karĢılaĢtırma yapmak amacıyla NESTA tarafından geliĢtirilen ve 

uygulanan ―Yenilik Endeksine‖ göre yenilik performansı; Bilgiye EriĢim, Yenilik Yapma ve 

Yeniliğin TicarileĢtirilmesi boyutları ile ölÑülmektedir. Bilgiye EriĢim boyutu 5, Yenilik Yapma 

boyutu 6 ve Yeniliğin TicarileĢtirilmesi boyutu ise 5 göstergeden oluĢmaktadır.  

Tablo 17. Yenilik Performansı Göstergeleri 

Gösterge 

Grupları 
Performans Göstergeleri Açıklama 

B
il

g
iy

e 
E

ri
Ģi

m
 

A1-DıĢ Kaynaklı Fikirlerin Oranı 

ĠĢletme dıĢındaki kaynaklar tarafından 

geliĢtirilmiĢ olan yeni mal/hizmet fikirlerinin 

oranı 

A2-Ar-Ge Yoğunluğu Ar-Ge harcamalarının satıĢlara oranı 

A3-Tasarım Yoğunluğu Tasarım harcamalarının satıĢlara oranı 

A4-Bilgiye EriĢimde Æok ĠĢlevlilik 

ĠĢletme iÑinde farklı uzmanlık alanlarındaki 

ÑalıĢan ve yöneticilerin bilgiye eriĢme sürecine 

dahil olabilme yoğunluğu 

A5-DıĢsal Bilgi Kaynaklarına 

EriĢim 

DıĢ paydaĢlardan (müĢteri ve tedarikÑi gibi dıĢsal 

bilgi kaynakları) gelen bilgilere eriĢme 

yoğunluğu 

Y
en

il
ik

 Y
a

p
m

a
 

B1-SüreÑ Yeniliği Yoğunluğu  
Êretim, pazarlama ve yönetim gibi alanlarda 

süreÑ yeniliği harcamalarının satıĢlara oranı 

B2-Yeni Êrün SatıĢları Yüzdesi 

 

Yeni veya geliĢtirilmiĢ mal/hizmet satıĢlarının 

toplam satıĢlara oranı 

B3-Yenilik Aktivitelerinin 

ÆeĢitliliği  

ĠĢletme tarafından yürütülen yenilik türlerinin 

(ürün, süreÑ, örgütsel, pazarlama yeniliği vb.) 

ÑeĢitliliği  

B4-Yenilik Yapmada Æok ĠĢlevlilik 

ĠĢletme iÑinde farklı uzmanlık alanlarındaki 

ÑalıĢan ve yöneticilerin yenilik sürecine dahil 

olabilme yoğunluğu 

B5-Yenilik Yapmada Takım 

ÆalıĢmasının Varlığı  

Yenilik yapma sürecinde iĢletmenin takım 

ÑalıĢmasına olanak tanıma düzeyi 

B6-DıĢsal Bilgi Kaynakları ile 

Yenilik Yapma 

DıĢ paydaĢlardan (müĢteri ve tedarikÑi gibi dıĢsal 

bilgi kaynakları) gelen bilgilerle yenilik yapma 

yoğunluğu 
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Y
en

il
iğ

in
 T

ic
a

ri
le

Ģt
ir

il
m

es
i 

C1-MüĢteri ĠliĢkileri Yöntemlerinin 

ÆeĢitliliği 

ĠĢletmelerin müĢterilerle etkileĢim iÑin farklı 

yöntemleri kullanma yoğunluğu 

C2-MarkalaĢma ve Pazarlama 

Yoğunluğu 

MarkalaĢma ve pazarlama harcamalarının 

satıĢlara oranı 

C3-Yeniliğin TicarileĢtirilmesinde 

Æok ĠĢlevlilik 

ĠĢletme iÑinde farklı uzmanlık alanlarındaki 

ÑalıĢan ve yöneticilerin yeniliğin ticarileĢtirilmesi 

sürecine dahil olabilme yoğunluğu 

C4-DıĢsal Bilgi Kaynakları ile 

Yeniliğin TicarileĢtirilmesi 

DıĢ paydaĢlardan (müĢteri ve tedarikÑi gibi dıĢsal 

bilgi kaynakları) gelen bilgilerle yeniliğin 

ticarileĢtirilme yoğunluğu 

C-5Fikri Mülkiyetin Korunması  
Fikri mülkiyet haklarının korunmasında ÑeĢitli 

yasal düzenlemelerin (patent vb.) kullanılması 

Kaynak: NESTA, 2009: 26-27; Gamal, 2011: 21. 

DANP yöntemiyle Tablo 2‘de verilen performans göstergeleri ve grupları arasındaki iliĢkilerin 

belirlenerek bu yenilik göstergelerinin önem derecelerinin hesaplanması iÑin gerekli veriler, farklı 

sektörlerden teknoloji ve yenilik uzmanları tarafından 0-4 etki skalasında yapılan değerlendirmeler 

sonucunda toplanmıĢtır.  

4.2. Analiz ve Bulgular 

DANP yönteminin ilk adımında, Tablo 2‘de yer alan performans göstergelerine (alt kriterlere) iliĢkin 

10 uzman tarafından 0-4 etki ölÑeğine göre yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucunda elde edilen direkt 

iliĢki matrislerinin aynı hücrelerinin ortalaması alınarak Tablo 3‘de gösterilen direkt iliĢki matrisi (A) 

oluĢturulmuĢtur.  

DANP‘nin sonraki iki adımında direkt iliĢki matrisi EĢitlik (2) yardımıyla normalize edilerek 

normalize edilmiĢ direkt iliĢki matrisi (D) ve ardından da D matrisi ile birim matris kullanılarak 

EĢitlik (3) ile Tablo 4‘de gösterilen toplam iliĢki matrisi (T) hesaplanmıĢtır. Toplam iliĢki matrisinin 

satır ve sütun toplamları (EĢitlik 4 ve 5) kullanılarak her alt kriter iÑin hesaplanmıĢ olan ( )i ir c  ve 

( )i ir c  değerleri de tabloda gösterilmektedir. Hesaplanan ( )i ir c değerleri dikkate alındığında A2: 

Ar-Ge Yoğunluğu alt kriterinin en yüksek ( 23,401)i ir c  değeri ile diğer kriterlerle en yüksek 

düzeyde iliĢki iÑinde olan kriter olduğu belirlenmiĢtir. ( )i ir c değeri en düĢük (20,456) olan C1: 

MüĢteri ĠliĢkileri Yöntemlerinin ÆeĢitliliği alt kriterinin ise etkileme ve etkilenme derecesinin toplamı 

aÑısından en düĢük seviyede olduğu görülmektedir. HesaplanmıĢ olan ( )i ir c değerleri doğrultusunda 

ise ( )i ir c  değeri pozitif olan A4, B5, B6, B2, C2, C5, B1 ve A3 alt kriterlerinin diğer alt kriterleri 

etkileyen performans göstergeleri olduğu; öte yandan ( )i ir c  değeri negatif olan alt kriterlerin (C4, 

A1, A5, C1, C3, B4, A2, B3) ise diğer alt kriterlerden etkilenen performans göstergeleri olduğu 

sonucuna ulaĢılmaktadır. 

Toplam iliĢki matrisi elde edildikten sonraki 4.adımda bu matrisin her bir ana kriter (küme) dikkate 

alınarak (8) ve (9) nolu eĢitlikler yardımıyla normalize edilmesi ve normalize edilen matrisin 

transpozesinin (EĢitlik 10) alınması sonucunda baĢlangıÑ süpermatrise ulaĢılmaktadır. Hesaplanan 

baĢlangıÑ süpermatris (W) Tablo 5‘de gösterilmektedir.  
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Tablo 3. Alt Kriterler iÑin Direkt ĠliĢki Matrisi 

A A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0 2,70 2,40 2,50 2,90 2,60 2,60 2,70 2,70 2,00 2,90 3,00 2,90 2,60 3,70 2,30 

A2 3,40 0 2,70 2,50 3,00 2,80 2,90 3,00 3,30 2,80 2,30 2,70 2,80 2,80 2,90 3,10 

A3 3,10 2,90 0 3,10 3,00 2,50 2,90 3,10 2,80 3,00 1,80 2,40 2,60 3,20 3,20 3,30 

A4 3,00 3,00 3,30 0 3,30 2,70 2,70 3,10 2,80 2,50 3,10 2,50 2,40 2,80 3,20 2,50 

A5 3,20 2,60 3,00 2,50 0 2,30 2,20 2,80 2,60 2,00 3,00 2,30 2,50 2,40 2,90 2,00 

B1 2,90 3,10 3,00 2,70 2,40 0 1,80 2,40 2,50 3,00 2,70 2,30 2,10 2,10 2,80 2,30 

B2 2,60 2,90 3,00 3,00 2,50 2,00 0 2,60 2,50 2,30 2,20 3,30 2,90 3,00 2,90 2,70 

B3 2,60 3,30 2,70 2,70 2,50 2,80 2,90 0 3,00 2,70 2,60 2,60 2,60 2,60 2,70 2,10 

B4 2,90 3,10 2,90 2,80 2,50 2,40 2,80 3,00 0 2,60 2,50 2,80 2,20 2,80 2,60 1,90 

B5 2,30 3,00 3,00 3,00 2,60 3,20 2,40 3,00 3,10 0 2,30 2,10 2,50 2,90 2,40 2,30 

B6 3,30 2,60 2,50 3,10 3,20 2,50 2,30 2,60 2,80 2,10 0 2,50 2,10 2,50 3,10 2,80 

C1 2,50 2,20 2,50 2,30 2,50 2,20 2,40 2,70 2,40 2,10 2,20 0 3,10 2,70 2,40 2,00 

C2 2,90 2,70 2,90 2,20 2,60 2,60 2,90 2,60 2,60 2,90 2,40 3,00 0 3,30 3,00 2,80 

C3 3,00 3,30 2,80 2,60 2,30 2,20 2,70 2,20 2,80 2,80 2,30 2,40 2,80 0 2,40 2,70 

C4 3,30 2,60 2,50 1,70 3,00 2,00 2,50 2,10 2,20 2,40 2,80 2,60 3,00 2,60 0 2,70 

C5 2,70 3,10 3,10 2,20 2,50 2,40 2,50 2,60 2,60 2,40 2,40 1,80 3,30 2,50 2,80 0 
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Tablo 4. Alt Kriterler iÑin Toplam ĠliĢki Matrisi 

T A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 ri ri+ci ri-ci 

A1 0,691 0,738 0,719 0,670 0,710 0,648 0,670 0,700 0,703 0,642 0,660 0,675 0,695 0,703 0,759 0,648 11,029 22,930 -0,872 

A2 0,804 0,721 0,765 0,707 0,750 0,687 0,712 0,744 0,754 0,694 0,683 0,705 0,730 0,746 0,783 0,700 11,687 23,401 -0,027 

A3 0,798 0,783 0,707 0,719 0,749 0,681 0,712 0,746 0,743 0,698 0,672 0,698 0,726 0,753 0,789 0,703 11,676 23,169 0,184 

A4 0,796 0,784 0,777 0,653 0,756 0,685 0,708 0,746 0,743 0,688 0,699 0,700 0,721 0,745 0,789 0,687 11,677 22,297 1,058 

A5 0,727 0,704 0,699 0,641 0,617 0,614 0,632 0,671 0,670 0,614 0,633 0,631 0,656 0,668 0,711 0,613 10,500 21,647 -0,646 

B1 0,718 0,711 0,697 0,643 0,666 0,562 0,621 0,661 0,666 0,632 0,624 0,628 0,645 0,659 0,705 0,617 10,455 20,650 0,260 

B2 0,748 0,743 0,732 0,681 0,702 0,636 0,614 0,698 0,699 0,649 0,645 0,681 0,695 0,712 0,743 0,657 11,034 21,601 0,467 

B3 0,748 0,751 0,726 0,676 0,702 0,653 0,677 0,643 0,710 0,658 0,654 0,668 0,689 0,704 0,739 0,645 11,043 22,096 -0,011 

B4 0,745 0,738 0,721 0,669 0,693 0,637 0,666 0,698 0,637 0,647 0,644 0,663 0,672 0,699 0,728 0,632 10,890 21,999 -0,219 

B5 0,738 0,742 0,729 0,678 0,700 0,658 0,663 0,703 0,709 0,596 0,644 0,653 0,683 0,706 0,729 0,645 10,976 21,283 0,669 

B6 0,755 0,729 0,715 0,676 0,709 0,640 0,657 0,692 0,699 0,638 0,592 0,658 0,672 0,694 0,740 0,652 10,918 21,202 0,634 

C1 0,677 0,661 0,656 0,606 0,638 0,582 0,606 0,637 0,634 0,586 0,586 0,551 0,637 0,642 0,666 0,583 9,945 20,456 -0,566 

C2 0,768 0,753 0,744 0,678 0,717 0,661 0,689 0,712 0,715 0,674 0,662 0,688 0,646 0,732 0,759 0,671 11,270 22,159 0,381 

C3 0,739 0,735 0,712 0,658 0,682 0,626 0,658 0,675 0,691 0,645 0,633 0,648 0,678 0,632 0,717 0,643 10,773 21,914 -0,368 

C4 0,722 0,697 0,683 0,619 0,674 0,602 0,633 0,651 0,656 0,616 0,623 0,632 0,661 0,666 0,642 0,622 10,398 22,116 -1,321 

C5 0,727 0,725 0,712 0,645 0,681 0,625 0,648 0,677 0,681 0,632 0,630 0,631 0,682 0,681 0,719 0,579 10,673 20,971 0,376 

ci 11,901 11,714 11,492 10,620 11,146 10,195 10,567 11,054 11,109 10,307 10,284 10,511 10,889 11,141 11,718 10,297  
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Tablo 5. BaĢlangıÑ Süpermatris 

W A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0,196 0,215 0,212 0,211 0,215 0,209 0,207 0,208 0,209 0,206 0,211 0,209 0,210 0,210 0,213 0,208 

A2 0,209 0,192 0,208 0,208 0,208 0,207 0,206 0,208 0,207 0,207 0,203 0,204 0,206 0,208 0,205 0,208 

A3 0,204 0,204 0,188 0,206 0,206 0,203 0,203 0,202 0,202 0,203 0,199 0,203 0,203 0,202 0,201 0,204 

A4 0,190 0,189 0,191 0,173 0,189 0,187 0,189 0,188 0,188 0,189 0,189 0,187 0,185 0,187 0,182 0,185 

A5 0,201 0,200 0,200 0,201 0,182 0,194 0,195 0,195 0,194 0,195 0,198 0,197 0,196 0,193 0,199 0,195 

B1 0,161 0,161 0,160 0,160 0,160 0,149 0,161 0,163 0,162 0,166 0,163 0,160 0,161 0,159 0,159 0,161 

B2 0,167 0,167 0,167 0,166 0,165 0,165 0,156 0,169 0,170 0,167 0,168 0,167 0,168 0,167 0,167 0,167 

B3 0,174 0,174 0,175 0,175 0,175 0,175 0,177 0,161 0,178 0,177 0,177 0,175 0,173 0,172 0,172 0,174 

B4 0,175 0,176 0,175 0,174 0,175 0,177 0,177 0,178 0,162 0,178 0,178 0,175 0,174 0,176 0,174 0,175 

B5 0,160 0,162 0,164 0,161 0,160 0,168 0,165 0,165 0,165 0,150 0,163 0,161 0,164 0,164 0,163 0,162 

B6 0,164 0,160 0,158 0,164 0,165 0,166 0,164 0,164 0,164 0,162 0,151 0,162 0,161 0,161 0,165 0,162 

C1 0,194 0,192 0,190 0,192 0,193 0,193 0,195 0,194 0,195 0,191 0,193 0,179 0,197 0,195 0,196 0,192 

C2 0,200 0,199 0,198 0,198 0,200 0,198 0,199 0,200 0,198 0,200 0,197 0,207 0,185 0,204 0,205 0,207 

C3 0,202 0,204 0,205 0,205 0,204 0,203 0,204 0,204 0,206 0,207 0,203 0,209 0,209 0,191 0,207 0,207 

C4 0,218 0,214 0,215 0,217 0,217 0,217 0,213 0,215 0,214 0,213 0,217 0,216 0,217 0,216 0,199 0,218 

C5 0,186 0,191 0,192 0,189 0,187 0,190 0,188 0,187 0,186 0,189 0,191 0,189 0,192 0,194 0,193 0,176 
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DANP yönteminin sonraki adımındaki ağırlıklandırılmıĢ süpermatrisin hesaplanması iÑin 

ise ana kriterlere iliĢkin toplam etki matrisinin normalize edilmiĢ biÑimi olan DT 
 matrisi ile 

Tablo 5‘de yer alan baĢlangıÑ süpermatrisin ilgili değerleri Ñarpılmaktadır. Bu hesaplama 

iÑin de öncelikle uzmanların ana kriterlere iliĢkin değerlendirmeleri ile ana kriterler iÑin 

direkt iliĢki matrisi oluĢturulmuĢtur. Tablo 6‘da yer alan bu matristen DEMATEL adımları 

gerÑekleĢtirilerek normalize edilmiĢ direkt iliĢki matrisi ve de toplam iliĢki matrisi 

hesaplanmıĢtır. Ana kriterler iÑin hesaplanmıĢ olan toplam iliĢki matrisi Tablo 7‘de 

gösterilmektedir. Tablonun son iki sütununda hesaplanan ( )i ir c  ve ( )i ir c  değerleri de 

gösterilmektedir. Buna göre ana kriterlerden C: Yeniliğin TicarileĢtirilmesinin en yüksek 

( ) 187,042i ir c  değeri ile diğer ana kriterlerle en yüksek iliĢki iÑinde olan ana kriter 

olduğu diğer ana kriterlerin ise aynı ( ) 185,011i ir c  değeri ile C grubundan daha düĢük 

düzeyde iliĢkili olduğu görülmektedir.  ( )i ir c  değeri negatif olan A: Bilgiye EriĢim ana 

kriterinin diğer ana kriterlerden etkilenen, ( )i ir c  değeri pozitif olan B: Yenilik Yapma 

ana kriterinin diğer ana kriterleri etkileyen ve ( )i ir c  değeri 0 olan C: Yeniliğin 

TicarileĢtirilmesi ana kriterinin de net etkisi 0 olan bir performans göstergesi grubu olduğu 

belirlenmektedir.  

Tablo 6. Ana Kriterler iÑin Direkt ĠliĢki Matrisi 

 

A-Bilgiye 

EriĢim 

B- Yenilik 

Yapma 

C- Yeniliğin 

TicarileĢtirilmesi 

A-Bilgiye  

EriĢim 
0 2,90 3,20 

B-Yenilik 

Yapma 
3,20 0 3,10 

C-Yeniliğin  

TicarileĢtirilmesi 
3,10 3,20 0 

Tablo 7. Ana Kriterler iÑin Toplam ĠliĢki Matrisi 

TD 
A-Bilgiye 

EriĢim 

B- Yenilik 

Yapma 

C- Yeniliğin 

TicarileĢtirilmesi 
ri ri+ci ri-ci 

A-Bilgiye  

EriĢim 
30,500 30,167 30,844 91,511 185,011 -1,989 

B- Yenilik 

Yapma 
31,500 30,500 31,500 93,500 185,011 1,989 

C-Yeniliğin  

TicarileĢtirilmesi 
31,500 30,844 31,177 93,521 187,042 0,000 

ci 93,500 91,511 93,521  

Ana kriterler iÑin 
DT toplam iliĢki matrisinin EĢitlik (12) ve (13) yardımıyla normalize 

edilmesi sonucunda ise Tablo 8‘de yer alan DT   matrisine ulaĢılmaktadır.  

Tablo 8. Ana Kriterler iÑin Normalize EdilmiĢ Toplam ĠliĢki Matrisi 

DT 
 

A-Bilgiye 

EriĢim 

B- Yenilik 

Yapma 

C- Yeniliğin 

TicarileĢtirilmesi 

A-Bilgiye  

EriĢim 
0,333 0,330 0,337 

B- Yenilik 

Yapma 
0,337 0,326 0,337 

C-Yeniliğin  

TicarileĢtirilmesi 
0,337 0,330 0,333 

BaĢlangıÑ süpermatris (W) ve DT   matrisinin ilgili hücreleri Ñarpılarak hesaplanmıĢ olan 

ağırlıklandırılmıĢ süpermatris (W ) ise Tablo 9‘da gösterilmektedir.  
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Tablo 9. AğırlıklandırılmıĢ Süpermatris 

W
 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0,065 0,072 0,071 0,070 0,072 0,070 0,070 0,070 0,070 0,069 0,071 0,070 0,071 0,071 0,072 0,070 

A2 0,070 0,064 0,069 0,069 0,069 0,070 0,069 0,070 0,070 0,070 0,069 0,069 0,069 0,070 0,069 0,070 

A3 0,068 0,068 0,063 0,069 0,069 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,067 0,068 0,068 0,068 0,068 0,069 

A4 0,063 0,063 0,064 0,058 0,063 0,063 0,064 0,063 0,063 0,064 0,064 0,063 0,062 0,063 0,061 0,062 

A5 0,067 0,067 0,067 0,067 0,061 0,065 0,066 0,066 0,065 0,066 0,067 0,066 0,066 0,065 0,067 0,066 

B1 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,049 0,053 0,053 0,053 0,054 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

B2 0,055 0,055 0,055 0,055 0,054 0,054 0,051 0,055 0,055 0,054 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

B3 0,057 0,057 0,058 0,058 0,058 0,057 0,058 0,052 0,058 0,058 0,058 0,058 0,057 0,057 0,057 0,057 

B4 0,058 0,058 0,058 0,057 0,058 0,058 0,058 0,058 0,053 0,058 0,058 0,058 0,057 0,058 0,057 0,058 

B5 0,053 0,054 0,054 0,053 0,053 0,055 0,054 0,054 0,054 0,049 0,053 0,053 0,054 0,054 0,054 0,054 

B6 0,054 0,053 0,052 0,054 0,054 0,054 0,053 0,053 0,053 0,053 0,049 0,053 0,053 0,053 0,054 0,053 

C1 0,065 0,065 0,064 0,065 0,065 0,065 0,066 0,065 0,066 0,064 0,065 0,060 0,066 0,065 0,065 0,064 

C2 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,066 0,069 0,062 0,068 0,068 0,069 

C3 0,068 0,069 0,069 0,069 0,069 0,068 0,069 0,069 0,069 0,070 0,068 0,070 0,070 0,064 0,069 0,069 

C4 0,074 0,072 0,072 0,073 0,073 0,073 0,072 0,072 0,072 0,072 0,073 0,072 0,072 0,072 0,066 0,073 

C5 0,063 0,064 0,065 0,064 0,063 0,064 0,063 0,063 0,063 0,064 0,064 0,063 0,064 0,065 0,064 0,059 
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DANP yöntemiyle iĢletmelerin performans göstergelerinin önem düzeylerinin belirlenebilmesi iÑin 

son adımda Tablo 9‘da verilen ağırlıklandırılmıĢ süpermatrisin, tüm satırları aynı olan limit 

süpermatrise ulaĢılana dek kuvveti alınmaktadır. Tüm satırların aynı değere sahip olması sebebiyle 

limit süpermatris matris olarak ÑalıĢmaya eklenmemiĢtir. Limit süpermatristeki alt kriter ağırlıkları 

Tablo 10‘da gösterilen global ağırlıkları oluĢturmaktadır. Lokal ağırlıklar ise her bir ana kriter grubu 

ya da kümesi iÑinde yer alan alt kriterlerin kendi kümesi iÑindeki ağırlıklarını ifade etmektedir. Ana 

kriterlere iliĢkin değerlendirmelerden yola Ñıkarak hesaplanan ana kriterlerin ağırlıkları da tabloda 

gösterilmektedir. 

Tablo 10. Yenilik Performans Göstergelerinin Énem Dereceleri 

Ana  

Kriterler 

Ana 

Kriterlerin 

Ağırlıkları 

Alt Kriterler 
Lokal 

Ağırlıklar 

Global 

Ağırlıklar 

A-Bilgiye  

EriĢim 
0,3357 

A1-DıĢ Kaynaklı Fikirlerin Oranı 0,2092 0,0703 

A2-Ar-Ge Yoğunluğu 0,2060 0,0691 

A3-Tasarım Yoğunluğu 0,2021 0,0678 

A4-Bilgiye EriĢimde Æok ĠĢlevlilik 0,1867 0,0627 

A5-DıĢsal Bilgi Kaynaklarına EriĢim 0,1959 0,0658 

B-Yenilik  
Yapma 

0,3286 

B1-SüreÑ Yeniliği Yoğunluğu  0,1605 0,0527 

B2-Yeni Êrün SatıĢları Yüzdesi 0,1664 0,0547 

B3-Yenilik Aktivitelerinin ÆeĢitliliği  0,1740 0,0572 

B4- Yenilik Yapmada Æok ĠĢlevlilik 0,1749 0,0574 

B5- Yenilik Yapmada Takım ÆalıĢmasının 

Varlığı  
0,1623 0,0533 

B6-DıĢsal Bilgi Kaynakları ile Yenilik 

Yapma 
0,1619 0,0532 

C-Yeniliğin  

TicarileĢtirilmesi 
0,3358 

C1-MüĢteri ĠliĢkileri Yöntemlerinin 
ÆeĢitliliği 

0,1926 0,0647 

C2-MarkalaĢma ve Pazarlama Yoğunluğu 0,1997 0,0671 

C3-Yeniliğin TicarileĢtirilmesinde Æok 

ĠĢlevlilik 
0,2042 0,0686 

C4-DıĢsal Bilgi Kaynakları ile Yeniliğin 

TicarileĢtirilmesi 
0,2148 0,0721 

C5-Fikri Mülkiyetin Korunması  0,1887 0,0634 

Yukarıda yer alan tabloda gösterilen global ağırlık değerleri incelendiğinde, yenilik performans 

göstergeleri arasında en yüksek önem derecesine sahip kriterlerin dıĢsal bilgi kaynakları ile yeniliğin 

ticarileĢtirilmesi (0,0721), dıĢ kaynaklı fikirlerin oranı (0,0703) ve Ar-Ge yoğunluğu (0,0691) olduğu 

görülmektedir. Bu performans göstergelerini A: Bilgiye EriĢim ve C: Yeniliğin TicarileĢtirilmesi ana 

kriterlerinde yer alan performans göstergeleri izlemektedir. En düĢük önem düzeyine sahip 

performans göstergelerinin ise Yenilik Yapma ana kriter grubunda yer alan kriterler (önem sırasıyla 

B4, B3, B2, B5, B6 ve B1) olduğu belirlenmiĢtir. Tüm göstergeler iÑinde en düĢük önem düzeyine 

sahip alt kriter ise süreÑ yeniliği yoğunluğudur.  

Lokal ağırlıklar dikkate alındığında her ana kriter grubu iÑinde ilgili göstergelerden en önemli olanlar 

da belirlenebilmektedir. Bu doğrultuda A: Bilgiye EriĢim grubunda yer alan 5 göstergeden en önemli 

olan 0,2092 lokal ağırlık değeriyle dıĢ kaynaklı fikirlerin oranı; B:Yenilik Yapma grubunda 0,1749 

ağırlık değeriyle yenilik yapmada Ñok iĢlevlilik ve de C: Yeniliğin TicarileĢtirilmesi grubu iÑinde de 

0,2148 ağırlık ile dıĢsal bilgi kaynakları ile yeniliğin ticarileĢtirilmesidir. Her ana kriter grubu iÑinde 

önem düzeyi en düĢük olan alt kriterler ise A, B ve C ana kriter grupları iÑin sırasıyla bilgiye eriĢimde 

Ñok iĢlevlilik (0,1867), süreÑ yeniliği yoğunluğu (0,1605) ve fikri mülkiyetin korunmasıdır (0,1887). 

Ana kriterlerin ağırlıkları incelendiğinde ise yenilik performans gösterge grupları iÑinde en önemli ana 

kriterlerin 0,3358 ağırlık değeriyle C: Yeniliğin TicarileĢtirilmesi ve ona Ñok yakın olan 0,3357 

ağırlıkla A: Bilgiye EriĢim ana kriteri olduğu ve de en düĢük ağırlık değerine (0,3286) sahip ana kriter 

grubunun da B: Yenilik Yapma olduğu görülmektedir. 
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5. SONUÇ 

Yeni ürün ve süreÑler sayesinde birÑok ülkenin ekonomisi üzerinde güÑlü bir etki yaratan iĢletmeler, 

hızla değiĢen ve giderek daha rekabetÑi bir hale dönüĢen küresel pazarda ekonomik büyümenin ve 

teknolojik ilerlemenin lokomotifi olmuĢtur (Bruque ve Moyano, 2007: 241). RekabetÑi Ñevrenin 

geliĢimi sonucunda iĢletmelerin genel performansı ve sürdürülebilirlik aÑısından yenilik önemli bir 

faktör haline gelmiĢtir. ĠĢletme performansı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu bilinen yenilikler; 

iĢletmelerin yeni pazarlara girmesine, maliyetleri düĢürerek verimlilik ve karın arttırılmasına, 

üretkenliğin yanı sıra ürün ve hizmet kalitesinin iyileĢtirilmesine olanak tanımaktadır. Yeni ürün, 

hizmet, süreÑ veya pazarlama uygulamalarının iĢletme performansı üzerindeki olumlu etkileri, 

iĢletmelerin yenilikÑilik düzeyinin güÑlenmesiyle daha da artacaktır. Yenilik performans seviyesi 

düĢük iĢletmelerin, zaman iÑerisinde sahip olduğu pazar konumunu kaybetmesi veya yok olması 

öngörülmektedir. Bu nedenle son yıllarda sıklıkla iĢletmeler, yenilik performans ölÑümleri ile 

değiĢimler gerÑekleĢtirmektedir. Farklı araÑlarla değerlendirilebilen yenilik performansı ölÑümlerinde 

ortaya Ñıkan sonuÑların yorumlanmasında, hangi yenilik performansı göstergelerine öncelik verilmesi 

sorusu ön plana Ñıkmaktadır. Hem iĢletmelere hem de literatüre ıĢık tutması aÑısından araĢtırmanın 

amacı; yenilik performansı göstergelerinin birbirleriyle iliĢkilerini ve önem derecelerini belirlemektir. 

ÆalıĢma kapsamında farklı sektörlerden 10 teknoloji ve yenilik uzmanı tarafından yapılan ikili 

karĢılaĢtırmalar sonucu elde edilen veriler ile DEMATEL Tabanlı Analitik Ağ Süreci (DANP) 

yöntemi kullanılarak, göstergelerin sahip olduğu öncelikler ağırlıklandırılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırmada NESTA (2009) tarafından geliĢtirilen ―Yenilik Endeksi‖ ölÑüm aracı olarak 

kullanılmıĢtır. ―Yenilik Endeksi‖nin süreÑ odaklı bir ölÑüm yapmaya yönelik olarak geliĢtirilmesi 

sebebiyle, kriter ağırlıkları arasındaki farklılıkların yüksek olması beklenmemektedir. Ayrıca bu 

durum ölÑüm aracında yer alan gösterge sayısının fazlalığı ile de yorumlanabilmektedir. Elde edilen 

bulgulara göre en önemli yenilik performansı göstergesi, ―dıĢsal bilgi kaynakları ile yeniliğin 

ticarileĢtirilmesi‖ olarak belirlenmiĢtir. DıĢ kaynaklı fikirlerin oranı ve Ar-Ge yoğunluğu ise yüksek 

öneme sahip diğer iki kriter olarak sıralanmaktadır. Ana kriterler ise; Yeniliğin TicarileĢtirilmesi, 

Bilgiye EriĢim ve Yenilik Yapma sırasıyla önceliklendirilmiĢtir. 

Bu ÑalıĢma, yenilik performansı aÑısından yenilik yapmanın tek baĢına yeterli olmayacağını ve yenilik 

yapmak iÑin gerekli olan bilgiye eriĢmenin ve yapılan yeniliğin ticarileĢtirmesinin daha önemli 

olduğunu ileri sürerek yenilik literatürüne katkıda bulunmaktadır. Bilginin, yaratıcılığın ve dolayısıyla 

yenilik performansının en önemli araÑlarından biri olarak kabul edilmesi (Nonaka ve Takeuchi, 1995: 

6; Gamal, 2011: 30) ve son yıllarda literatürde bilginin, yenilik ile olan iliĢkisine mikro ve makro 

düzeyde odaklanan araĢtırmaların artması bu ÑalıĢmanın sonuÑlarını desteklemektedir (Frenz ve Ietto-

Gillies, 2009: 1125). ĠÑsel ve dıĢsal bilgi kaynaklarına eriĢim ve bilginin Ar-Ge ve tasarımda kullanım 

düzeyi, yenilik performansı üzerinde değiĢkenlik yaratmaktadır. Bilginin ÑeĢitliliği, yoğunluğu, 

iÑselleĢtirilmesi ve iÑ paydaĢlara aktarılabilirliği yapılan yeniliklerin baĢarıya ulaĢabilmesinde 

öncelikli kritik faktörler olarak kabul edilmelidir. Bir baĢka ifadeyle bir iĢletmenin dıĢ paydaĢlardan 

gelen yeni bilgilerin değerini tanıma, özümseme ve uygulama kabiliyeti, olumlu yenilikÑi Ñıktılar elde 

etmede kritik önem taĢımaktadır.  

Diğer taraftan yeniliğin ticarileĢtirilmesi, sürdürülebilirlik aÑısından kritik öneme sahiptir. Ticari 

baĢarı olmaksızın, yeniliklerin geliĢtirilmesi ve pazara sunulması uzun ve pahalı bir süreÑtir (Hall ve 

Bagchi-Sen, 2002: 232). Yeniliklerin ticarileĢtirilmesi, pazar fırsatlarının elde edilmesini sağlayarak 

iĢletmelere değer sunmaktadır (Lee vd., 2001: 618). Yenilik sürecinin bir alt kümesi olarak kabul 

edilen ticarileĢtirme; pazar ve kar odaklı iĢletmeleri araĢtırma, lisanslama, ürün geliĢtirme ve 

pazarlama konularında olumlu bir yatırım getirisi elde etmeye yönlendirmektedir (Australian 

Government, 2003: 35). Bu nedenle yeniliklerin ticarileĢtirilmesiyle elde edilen baĢarılar, yapılması 

hedeflenen yeniliklere de kaynak oluĢturmaktadır. 

ÆalıĢma bulgularına göre yenilik yapma ana kriteri, bilgiye eriĢim ve yeniliğin ticarileĢtirilmesi 

kriterlerine göre nispeten düĢük önceliğe sahip alt kriterleri iÑermektedir. ĠÑ ve dıĢ paydaĢlardan elde 

edilecek bilgilerin yenilik yapma aĢamasını hazırlaması sebebiyle, bilgiye eriĢim ana kriterinin daha 

yüksek önceliğe sahip olması kabul edilebilir bir sonuÑ olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca yeniliğin 

ticarileĢtirilmesi ana kriterinin, yenilik yapma ana kriterine göre önceliklendirilmesi de sürecin 

devamlılığı aÑısından uygun görülmektedir. Yeniliklerle elde edilecek ticari baĢarılar, iĢletmelerin 

sürekliliği ve yapılması amaÑlanan diğer yeniliklere zemin oluĢturmaktadır. Bu nedenle yeniliğin 

ticarileĢtirilmesi ile hem yapılan yeniliklerin maliyetlerinin karĢılanması hem de elde edilecek kar 

sayesinde diğer yeniliklerin finanse edilmesi sağlanmaktadır. 
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ĠĢletmelerin yenilik performansı göstergelerinin önceliklendirilmesine yönelik önemli bulguların 

sunulduğu ÑalıĢmanın, yapılacak ÑalıĢmalara hem yöntem hem de kapsam aÑısından fikir vereceği 

düĢünülmektedir. TOPSIS ve VIKOR gibi Ñok kriterli karar verme teknikleriyle öncelikleri belirlenen 

bu kriterler ıĢığında iĢletmelerin yenilik performansları ölÑülerek kıyaslamaların yapılması 

mümkündür. ĠĢletmeler üzerinde yapılan ÑalıĢmanın kapsamı geniĢletilerek sektörel aÑıdan da yenilik 

performansı ölÑümlerinin yapılması önerilmektedir. Bu sayede sektörler arası yenilik 

performanslarının karĢılaĢtırılması da mümkün olacaktır. ÆalıĢma kapsamında yenilik performansı 

göstergelerinin önceliklendirilmesine iliĢkin süreÑ odaklı bir ölÑüm aracından faydalanılmıĢtır. Elde 

edilen bulguların, literatürde yer alan sonuÑ odaklı ölÑüm araÑları ile yapılacak ÑalıĢmaların 

bulgularıyla karĢılaĢtırılması dikkat Ñekici bir baĢka öneri olarak sunulmaktadır. Ayrıca yenilik 

literatürüne yönelik yapılan katkıların yanı sıra iĢletmelerin de faydalanması gereken önemli sonuÑlar 

sunulmuĢtur. Yenilik performansı ölÑüm sonuÑlarının değerlendirilmesinde iĢletmelerin, bu kapsamda 

yapılan ÑalıĢmaları dikkate alarak yenilik faaliyetlerini Ģekillendirmeleri önerilmektedir.  
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Özet: Ar-ge yatırımlarını iĢletmeler, rekabet avantajı sağlamak ve yeni iĢ fırsatları yaratmak 

iÑin gerÑekleĢtirirler. ĠĢletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri(KSS), iĢletmenin 

Ar-ge yatırımlarını ve iĢletmenin pazar değerini etkiler. Analiz, Borsa Ġstanbul(BIST)‘de 

2010-2015 yılları arasında kesintisiz olarak yer alan ve ilgili yıllar iÑin sürdürülebilirlik 

raporu yayınlamıĢ 17 iĢletmenin verileri iÑin yapılmıĢtır. Analiz sonucunda yatırıma dönüĢen 

Ar-ge harcamalarının düĢük bir yüzdede olduğu anlaĢılmaktadır. DüĢük oranda yer alan Ar-

ge yatırımları, söz konusu iĢletmelerin gerÑekleĢtirdikleri KSS faaliyet sınıflandırmasında 

ürün sorumluluğuna yönelik faaliyetler hariÑ diğer sınıflandırma kategorilerinde anlamlı 

sonuÑlara ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Ar-ge Yatırımı, Tobin Q 

RELATIONS BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and R&D 

INVESTMENTS IN BUSINESSESS 

Abstract: Businesses invest in R&D to seek new business opportunities and gain 

competitive advantages. Corporate Social Responsibility (CSR) activities effect businesses‘ 

R&D investments and market value. Analysis is made on Bourse Ġstanbul for the period of 

2010-2015 for 17 businesses which declared their sustainability reports. The analysis showed 

that very little percentage of R&D expenditures is turned into investments and except 

product responsibility activity category of CSR, the other CRS activities are related with 

R&D investments significantly in the study. 

Key Words: Corporate Social Responsibility, R&D Investment, Tobin Q 

1. GĠRĠġ 

Sosyal sorumluluk ve araĢtırma ve geliĢtirme(Ar-ge) faaliyetleri, iĢletmeler aÑısından iÑinde 

bulunulan dönemde ve gelecekteki süreÑte anahtar konumda yer alan faaliyetlerdir. Ar-ge 

yatırımlarını iĢletmeler, rekabet avantajı sağlamak ve yeni iĢ fırsatları yaratmak iÑin 

gerÑekleĢtirirler. ĠĢletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, iĢletmenin Ar-ge 

yatırımlarını ve iĢletmenin pazar değerini etkiler. 

Carroll(1979:499) kurumsal sosyal sorumluluğu, belli bir zamanda iĢletmenin topluma karĢı 

ekonomik, hukuki, etik ve isteğe bağlı olan sorumlulukları olarak tanımlamaktadır. Æıkar 

Ñevresinin(stakeholders) artan baskısıyla iĢletmeler, kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerine daha fazla önem vermektedirler. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, 

iĢletmenin dürüst ve güvenilir olduğu itibarı yaratarak iĢletmeye finansal değer 

katar(Schnietzand ve Epstein, 2005:341). Sosyal sorumlu itibarına sahip iĢletmeler, 

üretimlerini yaparken müĢterilerine sunacakları ürünlerin en kaliteli ve diğer iĢletmelerce 

taklit edilmesi zor olmasına dikkat ederler. Bu bağlamda yatırımcılar bu iĢletmelerin daha 

kaliteli ve taklit edilmesi zor ürünleri üretmesi iÑin Ar-ge yatırımlarına önem verecekleri 

beklentisinde olacaklardır (Padgetand ve Galan, 2010:409). Ar-ge yatırımları, bilgi 

yaratmayı artırdığı gibi üretimde ve iĢlemlerde yeniliğe yönlendiricidir. Lev ve 

Sougiannis(1996:134) ile Chan, Lakonishok ve Sougiannis(1999:1-46)‘e göre, Ar-ge 

yatırımlarının aktifleĢtirilmesiyle iĢletmenin pazar değeri ve pay senedi getirisi etkilenir. 
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Bu ÑalıĢmanın amacı, iĢletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin iĢletmenin Ar-

ge yatırımının değeriyle iliĢkisinin olup olmadığını ve kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinin iĢletmenin pazar değerini etkileyip etkilemediğini belirleyebilmektir. Ġkinci 

bölümünde ÑalıĢmanın modeli ve değiĢkenler üzerinde durulmuĢ, üÑüncü bölümde analiz 

sonuÑları ortaya konarak son bölümde ÑalıĢmanın sonuÑlarına yer verilmiĢtir. 

2. TASARIM VE YÖNTEM 

Analiz, Borsa Ġstanbul(BIST)‘de 2010-2015 yılları arasında kesintisiz olarak yer alan ve 

ilgili yıllar iÑin sürdürülebilirlik raporu yayınlamıĢ 17 iĢletmenin verileri iÑin yapılmıĢtır. 

ÆalıĢmanın sonuÑları ve yorumları sadece ilgili 17 iĢletme ve ilgili periyot ile sınırlıdır. 

ÆalıĢmada iĢletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, iĢletmenin Ar-ge 

yatırımının değeriyle iliĢkisinin olup olmadığını ve kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinin iĢletmenin pazar değerini etkileyip etkilemediğini belirleyebilmek iÑin Ho ve 

diğerleri(2016:335-348) nin ÑalıĢmasındaki modelden yararlanılmıĢtır: 

 

Modelde bağımlı değiĢken olarak Tobin Q oranı yer almaktadır. Tobin Q oranından, iĢletme 

değerinin ölÑülmesinde yararlanılmıĢtır. ―Tobin Q=(Toplam Pasif-Ézsermaye+Piyasa 

Değeri)/Toplam Aktif‖ eĢitliğiyle hesaplanmıĢtır. ĠĢletmenin yapmıĢ olduğu Ar-ge 

harcamaları tutarının maddi olmayan duran varlıklar olarak aktifleĢtirilmesi ile oluĢan ―Ar-

ge Yatırımı= Ar-ge Harcamaları/Toplam Varlıklar‖ Ģeklinde hesaplanmıĢtır. Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk(KSS) değiĢkenleri uluslararası literatürde KSS derecelendirme puanı 

olarak tek bir değiĢken olarak ele alınmıĢtır. Ancak bu ÑalıĢmada KSS değiĢkeni dört baĢlık 

olarak düzenlenmiĢtir(Fettahoğlu, 2013:518): (1) ÆalıĢanlarla iliĢkiler baĢlığı altında, 

ÑalıĢanlara verilen kiĢi baĢı ortalama eğitim saati, iĢletmenin ÑeĢitlilik ve fırsat eĢitliği yaratıp 

yaratmadığının belirlenmesi aÑısından kadın ve genÑ ÑalıĢan sayılarının toplam ÑalıĢan 

iÑerisindeki oranları, toplu sözleĢme ve sendikal hakları incelemek iÑin toplu sözleĢmeli 

ÑalıĢan oranı, iĢ sağlığı ve güvenliğine verilen önemi incelemek iÑin kaza sıklık oranına 

iliĢkin veriler toplanmıĢtır. (2) Æevreyle iliĢkiler baĢlığı altında Ñevre koruma ve yatırım 

harcamaları tutarı, geri dönüĢtürülerek kullanılan malzemelerin yüzdesi, elektrik ve su 

cinsinden sağlanan enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarındaki azalıĢ yüzdeleri ele 

alınmıĢtır. (3) Toplumla iliĢkiler baĢlığı altında iĢletmelerin eğitime, kütür, sanat ve spora 

destek verip vermedikleri araĢtırılmıĢtır. Burada kukla değiĢken kullanılmıĢtır. ĠĢletme ilgili 

desteği verdiyse ―1‖, vermediyse ―0‖ olarak veri giriĢi yapılmıĢtır. (4) Êrün sorumluluğu 

baĢlığı altında ise iĢletmelerde müĢteri memnuniyeti ile ilgili uygulamalar ve ürünlerde 

sağlık, güvenlik etiketlerinin olup olmadığına bakılmıĢtır. Toplumla iliĢkiler baĢlığında 

olduğu gibi aynı Ģekilde burada da kukla değiĢken uygulanmıĢtır. Analizde kontrol 

değiĢkenleri olarak ―Pazarlama Giderleri/Toplam Aktif‖ oranı, ―Finansman 

Giderleri/Toplam Aktif‖ oranı, ―KaldıraÑ Oranı=Toplam BorÑ/Toplam Aktif‖, ―ĠĢletme 

Büyüklüğü=LN(Toplam Aktifler)‖, ―SatıĢlardaki Büyüme Oranı‖, ―Aktif KÍrlılığı(ROA)‖, 

―ĠĢletmenin YaĢı‖, ―Beta‖ ve ―Pay BaĢına KazanÑ‖ oranı alınmıĢtır. Pazarlama 

Giderleri/Toplam Aktif‖ oranı ile ―Finansman Giderleri/Toplam Aktif‖ oranını kontrol 

değiĢkeni olarak Bebchuk ve diğerleri(2004:21) ile Anderson ve diğerleri(2003:1313) de 

ÑalıĢmalarında iĢletme değeriyle pozitif iliĢkili değiĢken olarak kullanmıĢlardır. 

(KSSi,t*ArGei,t) ile Ar-ge üzerinde KSS‘nin etkisi ölÑümlenmeye ÑalıĢılacaktır. Analizi 

yapmak iÑin SPSS paket programı kullanılmıĢtır. 

3. AMPĠRĠK BULGULAR VE TARTIġMA 

Tablo 1, analizde yer alan değiĢkenlere iliĢkin tanımlayıcı istatistikleri göstermektedir. 

Modelde bağımsız değiĢken olarak yer alan Tobin Q oranının ortalama değeri 2,44 olarak 

bulunmuĢtur. Tobin Q oranının 1‘den büyük olması, iĢletmenin kaynakları etkin 

kullandığının bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır(CanbaĢ, Doğukanlı ve Düzakın,  

2004:58). Tobin Q oranı, iĢletmenin gelecekteki büyüme ve kÍrlılık potansiyeline iliĢkin 

sermaye piyasasının beklentilerini yansıtır(Montgomery ve Wernerfelt, 1988:627). Sermaye 
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piyasası verileri ile muhasebe verilerini birleĢtiren Tobin Q oranı, Ar-ge yatırımlarının 

etkisini yansıtmaktadır(Ceccagnoli, 2009:82). Érneklem kapsamındaki iĢletmelerde Ar-ge 

yatırımları ortalamasının %1‘in altında Ñok düĢük bir yüzdede olduğu görülmektedir. 

Bilginin egemen olduğu yeni ekonomik sisteme ait ürün ve hizmetleri üretebilmek iÑin 

iĢletmelerin, Ar-ge yatırımlarına önem vermeleri gerekmektedir.  
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Tablo 2 ve Tablo 3 birlikte değerlendirildiğinde 0,00 (<0,05) anlamlılık düzeyinde modelin 

bir bütün olarak geÑerli olduğunu ve modelde yer alan ÑalıĢanlarla iliĢkilere yönelik KSS 

değiĢkenleri ile diğer bağımsız değiĢkenlerin, Tobin Q oranındaki değiĢmelerin %89,1‘ini 

aÑıkladığı görülmektedir. ÆalıĢanlarla iliĢkilere yönelik KSS değiĢkenlerinden ÑalıĢanlara 

verilen kiĢi baĢı ortalama eğitim saati, kadın ÑalıĢan sayısının toplam ÑalıĢan iÑerisindeki 

oranı ve kaza sıklık oranının Ar-ge yatırımı üzerindeki etkisinin iĢletmenin Tobin Q 

değeriyle negatif yönlü bir etkisi olduğu; buna karĢın toplu sözleĢmeli ÑalıĢan oranının Ar-ge 

yatırımı üzerindeki etkisinin ise Tobin Q değerine pozitif yönlü etkide olduğu görülmektedir.  

 

 

Tablo 4 ve Tablo 5‘e göre 0,04 (<0,05) anlamlılık düzeyinde modelin bir bütün olarak 

geÑerli olduğunu ve modelde yer alan Ñevreyle iliĢkilere yönelik KSS değiĢkenleri ile diğer 

bağımsız değiĢkenlerin, Tobin Q oranındaki değiĢmelerin %90‘ını aÑıkladığı görülmektedir. 

Æevreyle iliĢkilere yönelik KSS değiĢkenlerinden su tasarrufu oranı hariÑ geri dönüĢüm oranı 

ve elektrik tasarrufu oranının Ar-ge yatırımı üzerindeki etkisinin, iĢletmenin Tobin Q 

değeriyle pozitif yönlü bir etkide olduğu görülmektedir. Geri dönüĢüm ve elektrik tasarrufu 

alanında yapılan Ar-ge ÑalıĢmalarının iĢletmenin performansını olumlu etkilediği 

görülmektedir. Érneklem kapsamındaki iĢletmelerin su tasarrufu konusunda yetersiz 
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olmaları nedeniyle bu alt KSS değiĢkeninin iĢletme performansına katkısı negatif yönlü 

olmuĢtur. 

 

 

 

Tablo 6 ve Tablo 7‘e göre 0,00 (<0,05) anlamlılık düzeyinde modelin bir bütün olarak 

geÑerli olduğunu ve modelde yer alan toplumla iliĢkilere yönelik KSS değiĢkenleri ile diğer 

bağımsız değiĢkenlerin, Tobin Q oranındaki değiĢmelerin %86‘sını aÑıkladığı görülmektedir. 

Toplumla iliĢkilere yönelik KSS değiĢkenlerinden eğitime destek verme aÑısından KSS 

faaliyetinin Ar-ge yatırımı üzerindeki etkisinin, iĢletmenin Tobin Q değeriyle negatif yönlü 

ve anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Tablo 1‘e göre Ar-ge yatırımının söz konusu 

örneklem iÑin ortalamasının %0,5 olduğu, %1 bile olmadığı görülmektedir. Türkiye‘de 

iĢletmelerin Ar-ge yatırımı iÑin kaynaklarını yeterli kullanmadıkları, son yıllarda bir artıĢ 

gözlemlenmekle birlikte bunun yeterli olmadığı söylenebilir.  

4. SONUÇ 

Ulusal yazın tarandığında Ar-ge harcamalarının iĢletme performansına etkisine yönelik 

olarak yapılan Ñok sayıda ÑalıĢma olduğu görülmüĢtür. Bu ÑalıĢmanın ulusal yazındaki söz 

konusu ÑalıĢmalardan farklı olan bir yanı Ar-ge harcamalarından ziyade Ar-ge yatırımlarını 

dikkate alması ve diğer farklı yanı ise iĢletmelerin yapmıĢ oldukları kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin iĢletmenin Ar-ge yatırımının değeriyle iliĢkisinin olup olmadığını 

ve bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin iĢletmenin pazar değerini 

etkileyip etkilemediğini belirlemeye yönelik bir ÑalıĢma olmasıdır. Yapılan analiz 

sonucunda; 

 Érneklem kapsamındaki iĢletmelerde Ar-ge yatırımları ortalamasının %1‘in altında, 

Ñok düĢük bir yüzdede olduğu, 

  ÆalıĢanlarla iliĢkilere yönelik KSS değiĢkenlerinden ÑalıĢanlara verilen kiĢi baĢı 

ortalama eğitim saati, kadın ÑalıĢan sayısının toplam ÑalıĢan iÑerisindeki oranı ve 

kaza sıklık oranının Ar-ge yatırımı üzerindeki etkisinin iĢletmenin Tobin Q değeriyle 

negatif yönlü bir etkisi olduğu; buna karĢın toplu sözleĢmeli ÑalıĢan oranının Ar-ge 

yatırımı üzerindeki etkisinin ise Tobin Q değerine pozitif yönlü etkide olduğu, 
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 Æevreyle iliĢkilere yönelik KSS değiĢkenlerinden su tasarrufu oranı hariÑ geri 

dönüĢüm oranı ve elektrik tasarrufu oranının Ar-ge yatırımı üzerindeki etkisinin, 

iĢletmenin Tobin Q değeriyle pozitif yönlü bir etkide olduğu, 

 Toplumla iliĢkilere yönelik KSS değiĢkenlerinden eğitime destek verme aÑısından 

KSS faaliyetinin Ar-ge yatırımı üzerindeki etkisinin, iĢletmenin Tobin Q değeriyle 

negatif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. 

Ar-ge yatırımlarına önem vermeyen iĢletmelerin, Almanya‘nın geleneksel sanayiyi 

dijitalleĢtirme yönünde teĢvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesi olan endüstri 4.0 

devriminin gündemde olduğu bir süreÑte gerekli adaptasyonu sağlayamadıkları takdirde Ar-

ge ye önem veren rakipleri karĢısında pazar paylarını kaybetme, kÍrlılıklarının düĢmesi gibi 

olumsuz sonuÑlarla karĢılaĢma olasılıkları yüksektir. 2017 Eylül ayı itibariyle Türkiye‘de Ar-

ge merkezlerinde ÑalıĢan Ar-ge personeli sayısı 39.198 kiĢidir. 2017 yılı itibariyle Ar-ge 

harcamasının gayrisafi yurtiÑi hasıla iÑindeki payı %1 dir. Dolayısıyla nitelikli iĢgücü sanayi 

ve eğitim politikalarının entegre edilmesi ile desteklenmelidir. Ézellikle fen, teknoloji, 

mühendislik ve matematik alanlarında yetiĢmiĢ insan gücüne ihtiyaÑ gelecekteki süreÑte 

artacaktır(Turkistime Dergisi, 2017:37).  
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Abstract 

The aim of this paper is to examine the effects and efficiency of Turkish Central 

Bank interventions on TL/Dollar exchange rate. In the last decade, Turkish Central 

Bank have made several interventions to stabilize Turkish Lira‘s value and protect 

domestic producers in highly competitive world markets and secure balance of 

payments. Turkish Central Bank intervene to the foreign exchange market by buying 

or selling foreign currency from the market/to the market sequential days to reach 

target exchange rate and target inflation as many central banks do.  Some of these 

interventions gain favor in economy but some part of these interventions remain 

useless for purpose of the interventions. Many studies try to highlight the nature of 

these interventions and results of it. In this paper, we investigate ineffective 

interventions and find the approximate amount and period to make them beneficial 

and effective to the economy. We investigate the Central Bank‘s daily intervention 

and USD/TL exchange rate data between 2001 and 2014 with event analysis. 

Statement of the Problem 

The intervention process start with the unexpected volatility in exchange rate. Main 

purposes of central bank is to cover financial stability and stabilize inflation rate in 

an economy. Most important weapon of central bank to protect exchange level in 

favorable level is manipulating exchange rate level in economy. According to 

financial data of Turkish central bank, these interventions have been made in 

sequential days and effect of these interventions could be observed in the following 

days or the intervention day. But in some situations, these interventions do not affect 

the exchange rate level as anticipated. In example, Turkish central bank sells average 

100-200 million dollars daily in January 2014 to prevent appreciation of Dollar 

against Turkish Lira. At the end of January, we can observe that, central bank 

intervention was insufficient.  

Main question of this research is the total amount of intervention will be used in 

more efficient way? Can Turkish Central Bank prefer short period intervention with 

high amount of money instead of one month period intervention to reach its target? 

Which intervention method will be useful in Turkish context (sterilized or 

unsterilized)? 

Literature Review 

Central banks routinely intervene to exchange rate markets to avoid extreme 

volatility on domestic money. Authorities mention three reasons for intervening the 

exchange rate market (Schwartz, 2000) irregularity of foreign exchange rate markets, 

medium term level of foreign exchange market is inconsistent and they feel under 

pressure by market players to participate in foreign exchange market. Such kind of 

interventions are declining in the last decade in developed countries (Neely, 2000). 

For instance, European Central Bank ignored depreciation of euro since its 

monetization in 1999. Canales-Kriljenko (2003) claimed that, central bank 
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interventions to the foreign exchange market will be more influential in developing 

countries then developed countries. 

However, central bank interventions sometimes motivated by government‘s inland 

political and monetary conjecture (Szakmary & Marthur, 1997). Such governments 

try to influence and force independent central banks to support their economic plan. 

Herrera and Ozbay used CBRT intervention data toanalyze foreign exchange market. 

They found continuity in interventions when there is an existence of political costs 

and upcoming years‘ monetary policy (Herrera & Ozbay, 2005). For this reason, 

plenty of the central banks in developing countries remain independent on paper. 

Another motivation of intervention is economic instability and uncertainty. Allen et. 

al. highlighted that, when the interbank exchange market stop operating normally, 

central banks are fostered to intervene enormously to try to restore normal economic 

conditions (Allen, Carletti, & Gale, 2009). Guimaraes investigated the data of central 

banks of Mexico and Turkey. He employed ACT-GARCH model for analysis, and 

found that, central bank intervention is a useful instrument for smoothing exchange 

rate volatility but central banks should use insufficient exchange rate reserves as far 

as beneficial and finicky (Guimaraes, 2004). Contrary to this finding, Beine et. al. 

employed FI-GARCH model to investigate the effect of central bank intervention on 

exchange rate volatility. They found that, central bank interventions tend to boost 

exchange rate volatility in the short run and they also added that, 

traditional GARCH models explain the effects of central bank interventions on the 

levels of exchange rate incorrectly (Beine, Benassy-Quere, & Lecourt, 2002). 

Dominguez (2003) found evidence about the timing of intervention will be critical to 

efficiency of this intervention. She highlighted that, central banks prefer high trading 

volume moments, macro announcement days and work with at least one central bank 

to increase the effect of intervention. Bank for International Settlements sent a survey 

to 44 central banks. Central bank authorities mostly indicated that, interventions 

usually made on business hours but they also added that if it‘s necessary they will 

intervene outside of business hours (Kim & Kim, 2006). 

King (2003), claimed that interventions which keep on economic policy 

should announced to the public and should be supported by the policy makers, and 

handle against the wind. Researcher also added that, if the intervention has tactical 

goals it has to be secret, in high amount, perfectly timed and handle with the 

wind.               

Kearns and Rigobon investigated the intervention data of Reserve Bank of Australia. 

They found that, a $US100M purchase of domestic currency will affect exchange 

rate by %1.35 to %1.81 on appreciation side and major effects of intervention 

can observe on intervention day, after that day the impact will dwindle. They also 

added that their findings are similar with Dominguez and Frankel‘s (1993) 

study (Kearns & Rigobon, 2005). 

Kamil (2008) investigated 2004 – 2007 intervention data of Colombia to investigate 

the effects of intervention on inflation targeting regimes. Results show that, foreign 

exchange intervention is only effective between 2004 – 2006 when the period of 

monetary slackening. In 2007, large-scale intervention became unserviceable on 

glowing economy. 

 Central Bank of the Republic of Turkey carry out unique way of sterilizing 

intervention. In Turkish economic context, commercial banks have to store up some 

part of funds in central bank reserve. This obligation called as Required Reserve 

Ratio and come to light after the 2001 Turkish economic crisis to prevent 

bankruptcies and minimize the impacts of such kind of bankruptcies to economy. 
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When Turkish Lira appreciated against foreign currency due to high volume of 

foreign currency in domestic exchange market, central bank increase the required 

reserve ratio and demand this additional reserve in depreciated foreign currency. The 

changes of ratio percent in different economic conditions, is to serve for the benefit 

of central bank. Additionally, central bank pays no interest to this mandatory 

reserves. This kind of intervention is totally beneficial for the central bank and 

government of the country. By this way, central bank intervene the market slightly 

secret, sterilize the intervention and increase own foreign currency 

reserves (Egilmez, 2013). This type of interventions mentioned as secret 

interventions in literature. Sometimes central banks try to avoid directly affect free-

floating regime and stand apart to alarm the market players. In such situations, only 

the market dealer who exercise central bank order knows the size of secret 

intervention (Evans & Lyons, 2001).  Brissimis and Chionis (2004) claimed that, 

secret intervention will cause confusion on the market and increase volatility. For 

this reason, interventions should be publicly known to be more efficient and to not 

cause unexpected volatility in exchange rate. 

Sterilized vs Unsterilized Interventions 

There is no strong consensus on how should central banks intervene to foreign 

exchange market. In literature, central bank interventions split up in two distinct 

areas: sterilized and unsterilized. Some researchers side with sterilized interventions 

and others stand for such intervention. First official report (Jurgensen Report) about 

this conflict occurred in 1982 by the G7 Economic Summit. Main arguments 

are, unsterilized interventions are more effective than sterilized interventions on the 

long run exchange rates, sterilized interventions has notable effect only in the short 

run and coordinated interventions among central banks have drastic results on 

exchange rates (Sarno & Taylor, 2001). 

Segregation between researchers based on the impact of intervention to the exchange 

market. The defenders of unsterilized intervention mostly believed that, when central 

bank intervene the foreign exchange market as a market player instead of market 

maker, the intervention will be more effective and efficient. 

Lively, counter view of this standpoint believe the etymology of the word of 

sterilized. Base of a sterilize means ―free from living germs‖ which is mostly used in 

medical in history. Economically usage of sterilization, means purifying 

interventions from its nonvisual and undesirable effects like disrupted money supply 

level. In literature, sterilized interventions‘ affect seen as diluted and has less impact 

to the exchange market then unsterilized one. But in theory, sterilized interventions 

can effect market with the portfolio balance channel and the signalling channel. 

Portfolio balance channel touch on exchange market with investors portfolios. Their 

portfolio range will change after sterilized intervention and they will rebalance their 

portfolio based upon potential return of holding bonds. However, if domestic and 

foreign exchanges are vis-a-vis substitutes, investors will not change their asset 

portfolio and the intervention lost its effect on exchange rate market (King, 2003). 

The signalling channel theory explain that, investors may assume exchange rate 

intervention as an indicator of central bank‘s future policy. A shift in future 

expectations about exchange market policy will directly effect the exchange 

rate (Sarno & Taylor, 2001). Sometimes the noise trading approach will be 

considered as another perspective and it is quite close signalling channel theory. In 

this approach, central banks try to influence noise traders, change their trading 

preferences and reverse the exchange rate trend. 
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There are some negative effects of interventions on money supply. Consequently, 

central banks should control the level of money supply to avoid high inflation rates 

and reach price stability. Sterilized interventions give a chance to central banks to do 

reciprocal open market transactions to restore the monetary base to its original 

level (Bekaert & Hodrick, 2011). 

Sterilized interventions does not change the level of money supply unlike 

unsterilized interventions. In unsterilized interventions, central banks buy or sell 

foreign exchange to influence money supply as the same way in open market 

transactions. In recent years, central banks regularly sterilize their interventions by 

buying or selling domestic bonds in money market (Edison, 1993). Fatum and 

Hutchison (2006) have employed daily intervention data of Bank of Japan and found 

strong evidence about the short run (less than one month) effect of sterilized 

interventions on exchange rate. Payne and Vitale found crucial results about central 

bank interventions on Swiss context. One of them is that, interventions have vigorous 

impact when the central bank behave with the market and when its intervention is 

concerted economic action with other central banks (Payne & Vitale, 2003). 

 

Data Collection and Methodology 

Intervention and USD/TL data collected from the website of the Central Bank of The 

Republic of Turkey. USD/TL exchange rate has the highest trading volume in 

Turkish economic context, USD is the main reserve money 

of CRBT and CRBT mostly intervene market to regulate USD/TL exchange rate. For 

these reasons we choose CRBT intervention data to investsigate USD/TL exchange 

rate fluctuations. 

The data contains buying and selling intervention data between 2001-2014. 

Interventions are subordinate to 50 million dollars excluded and counted as normal 

market activity of central bank. We also add foreign exchange rate of USD/TL on 

intervention (event) date, previous 5 days and following 5 days to analyze the impact 

of intervention which results or not the expected outcome. 

Event Study 
Event study approach firstly used in finance area by Fama, Fisher, Jensen and Roll 

(1969) to analyze the adjustment of stock prices to new information. When 

examining a stock market reaction to the announcement of an event, the change in 

the stock value of companies basically relied on the measure of added profit 

which expected to accumulate as a result of an event (Duso, Gugler, & Yurtoglu, 

2010).  

Studies which use event study approach address two main questions: 1) How often 

do the tests reject the null hypothesis when it is accurate and 2) how many times is 

the null hypothesis rejected when it is incorrect (Binder, 1998)? 

Brown and Warner (1985) try to analyze the daily stock returns of 250 samples of 50 

securities. Researchers try to avoid stationarity of daily variances and serial 

dependence of daily data with event study method. 

Fatum and Hutchison (1999), argued that event study approach perfectly fits with the 

unstable exchange rate market daily data and occasional central bank intervention. 

They used US intervention data and found undeniable results about the effects of 

sterilized intervention on exchange rate and draw attention of researchers on event 

study together with time series analysis when employing daily exchange rate data.  

Akinci et. al. (2005) employed the intervention data of CBRT between 2002-2003 

and analyzed it with event study approach. They found that, large-sized interventions 
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are more effective and influential to change the trend of foreign exchange rate. They 

recommend that, central bank do not avoid to intervene the market on large-scale. 

  

Events 
Paired t-test employed to determine the effectiveness of CBRT exchange rate 

interventions. 
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Descriptive Statistics 

  

Average Daily Change in 

Exchange Rate (%) 

    

  

Interven

tion 

Type 

Intervent

ion Size 

(USD) 

Average Dolar Rate 

|t-

Stat| 

P(T<=t) 

single tail 

t Critical 

single-tail 

P(T<=t) 

two-tail 

t Critical 

two-tail 

  Date 

Before 

Intervention 

After 

Interven

tion 

Before 

Intervention 

After 

Intervent

ion   

Event 

1 

12.05.2

003 Purchase 

62.000.00

0 1,5325 1,4931 -0,352% -0,096% 

0,98

20 0,1909 2,1318 0,3817 2,7764 

Event 

2 

21.05.2

003 Purchase 

517.000.0

00 1,4931 1,4643 -0,027% -0,226% 

0,21

46 0,4203 2,1318 0,8405 2,7764 

Event 

3 

9.06.20

03 Purchase 

566.000.0

00 1,4310 1,4196 0,297% -0,202% 

0,57

65 0,2976 2,1318 0,5951 2,7764 

Event 

4 

18.07.2

003 Purchase 

938.000.0

00 1,3906 1,4010 -0,485% 0,600% 

2,79

74 0,0245 2,1318 0,0489 2,7764 

Event 

5 

10.09.2

003 Purchase 

704.000.0

00 1,3890 1,3792 -0,196% -0,223% 

0,69

68 0,2622 2,1318 0,5243 2,7764 

Event 

6 

25.09.2

003 Purchase 

1.442.000

.000 1,3666 1,3824 -0,371% 0,555% 

2,71

16 0,0267 2,1318 0,0535 2,7764 

Event 

7 

16.02.2

004 Purchase 

1.283.000

.000 1,3391 1,3244 -0,334% 0,178% 

1,37

29 0,1209 2,1318 0,2417 2,7764 

Event 

8 

27.01.2

005 Purchase 

1.347.000

.000 1,3395 1,3339 -0,087% -0,096% 

0,14

77 0,4449 2,1318 0,8897 2,7764 

Event 

9 

9.03.20

05 Purchase 

2.361.000

.000 1,2759 1,2773 -0,448% 0,451% 

1,12

82 0,1612 2,1318 0,3223 2,7764 

Event 

10 

3.06.20

05 Purchase 

2.056.000

.000 1,3720 1,3638 -0,331% 0,183% 

2,93

82 0,0212 2,1318 0,0425 2,7764 

Event 

11 

22.07.2

005 Purchase 

2.366.000

.000 1,3326 1,3385 -0,054% 0,161% 

1,76

84 0,0759 2,1318 0,1517 2,7764 

Event 

12 

4.10.20

05 Purchase 

3.271.000

.000 1,3478 1,3496 -0,001% -0,279% 

1,11

66 0,1634 2,1318 0,3267 2,7764 

Event 

13 

18.11.2

005 Purchase 

3.164.000

.000 1,3624 1,3644 -0,108% -0,009% 

0,32

16 0,3819 2,1318 0,7639 2,7764 

Event 

14 

15.02.2

006 Purchase 

5.441.000

.000 1,3304 1,3259 0,025% -0,146% 

0,43

20 0,3440 2,1318 0,6880 2,7764 

Event 

15 

13.06.2

006 Sell 

494.000.0

00 1,5603 1,5981 -0,630% 0,722% 

1,15

61 0,1560 2,1318 0,3120 2,7764 
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Event 

16 

23.06.2

006 
Sell 

763.000.0

00 
1,6101 1,6289 

0,891% -0,694% 

4,73

30 0,0045 2,1318 0,0091 2,7764 

26.06.2

006 

848.000.0

00 1,202% -1,502% 

Event 

17 

18.10.2

011 Sell 

525.000.0

00 1,8346 1,8526 0,025% -0,190% 

0,53

23 0,3113 2,1318 0,6227 2,7764 

Event 

18 

30.12.2

011 
Sell 

1.865.000

.000 
1,8924 1,8810 

0,156% -0,346% 

1,82

42 0,0711 2,1318 0,1422 2,7764 

2.01.20

12 

525.000.0

00 0,339% -0,204% 

Event 

19 

3.01.20

12 
Sell 

326.000.0

00 
1,8997 1,8751 

0,076% -0,149% 

0,25

48 0,4057 2,1318 0,8114 2,7764 

4.01.20

12 

155.000.0

00 -0,102% -0,163% 

Event 

20 

23.01.2

014 Sell 

3.151.000

.000 2,2211 2,2882 0,570% -0,263% 

0,90

91 0,2074 2,1318 0,4147 2,7764 
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Conclusion 

Exchange rate is probably the most sensitive and fragile part of an economy. 

Especially developing countries walk on a thin line to balance their currencies value 

against foreign currencies. By this way, they try to stabilize their economic 

conditions and balance of payments to other countries. The most powerful tool to do 

is central bank interventions. Central banks routinely intervene exchange rate market 

in a sterilized or unsterilized way to dictate their policy to the market. In last decades, 

this intervention process is highly investigated by researchers to understand its effect 

on economy.  

We try to analyze the CBRT intervention data between 2001-2014 to understand how 

it effects the USD/TL exchange rate. We found that, most of the cases, direct 

(sterilized or unsterilized) intervention is adequate on exchange rate level. In some 

cases, direct intervention will be insufficient and central bank need to use another 

tool (ex: interest rate) to spruce up exchange rate market.  

Another finding is that, central bank should determine intervention amount 

sensitively. In some cases, first intervention will be insufficient to effect market and 

central bank decided to intervene market again on following day or the day after that. 

For example, central bank intervened twice on event 16. Amount of these 

interventions are 763 and 848 million dollars and still ineffective on exchange rate. 

We argue that, single intervention with larger amount will be more effective on 

exchange rate. 
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Özet 

Bankacılık sektöründe yaĢanan geliĢmeler, yalnızca finans dünyasını Ģekillendirmekle ve değiĢtirmekle kalmayıp, 

toplum refahına direkt etki etmektedir. Günümüzde finans dünyasının sunduğu imkanların artması ve kullanılan 

enstrümanların ÑeĢitliliği gerek devletler, gerekse özel giriĢimciler adına olumlu bir geliĢme olarak 

değerlendirilebilir. Finans dünyasının derinliği ile iliĢkilendirilebilecek bu imkanlar, teknolojik geliĢmeler 

ıĢığında günümüze kadar Ñoğalarak gelmiĢ ve toplumsal refahın artmasında etkin rol oynamıĢtır. Aynı Ģekilde 

finans dünyasının yaĢadığı krizler ise kümülatif anlamda refah kayıplarına yol aÑmıĢtır. Böyle bir düzende, kÍr 

iĢtahının yaratabileceği yıkıcı etkiler son yüzyılda birÑok kriz ile kendini göstermiĢ ve finans dünyasının temel 

aktörü olan bankaların sorgulanmasına yol aÑmıĢtır. Bankaları denetlemek iÑin birÑok yerel düzenleyici kurumun 

ortaya Ñıkması ise yeni bir problem yaratmıĢtır. Yerel kurumların uygulamalarında ortaya Ñıkan farklar 

globalleĢen dünyada rekabet eĢitsizliğine neden olmuĢtur. Bunların sonucu olarak basel kriterleri hazırlanmıĢ ve 

dünyada kabul gören uygulamalar haline gelmiĢtir. Bu ÑalıĢmada öncelikle dünyada ve Türkiye‘de bankacılığın 

tarihsel geliĢimine kısaca yer verilmiĢtir. Daha sonra basel kriterlerinin ortaya ÑıkıĢı ve getirdiği yenilikler ortaya 

konmuĢtur. ÆalıĢmamızın son bölümünde  Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğüne göre %75‘ini oluĢturan 

ve bu nedenle sektörü temsil edebileceğini düĢündüğümüz yedi bankanın Basel III kriterlerine uyumu 

değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler : Bankacılık Sektörü, SYR,LKO, KaldıraÑ Oranı, Basel III. 

 

EVALUATION OF TURKISH BANKING SECTOR IN THE PERSPECTIVE OF 

BASEL III CRITERIA 

  

Abstract 

The developments in banking system not only formalise and shift financial world but also have a direct impact 

upon public welfare. At this moment in time, the increasement of opportunuties offered by financial World and 

the variety of economic instruments might be evaluated as a favourable development in favour of both states and 

private entrepreneurs.The opportunities associated to depth of financial World have lasted increasingly until 

today in consideration of technological developments and they have played a great role on public welfare 

increasement. On the other hand, the crises in financial World have brought about cumulative welfare loss. In 

such an order, the destructive effects caused by profit appetite have revealed themselves with several crises in last 

century and it has caused to question the banks that are the prior actors of financial World. The appearence of 

several local regulatory authorities, to supervise the banks, creates a new problem. The differences emerging in 

implementations of local authorities have triggered competitive distortion in global World. As a consequence of 

all these factors, it has worked out basel criterions and these became well accepted implementations all over the 

World. In this study, first of all the history of banking system in the World an in Turkey is shortly mentioned. 

Then, Basel III criterions and potential effects of these criterions over Turkish banks are discussed. In the last part 

of the study, seven banks that constitute 75% of the Turkish banking sector according to its asset size and which 

we consider  to be able to represent the sector for this reason have been evaluated for compliance with basel III 

criteria.  

Key Words : Banking Sector, CAR, LCA, Leverage Ratio, Basel III. 

 

GĠRĠġ 

Her tacir, yaptığı ticareti finanse edebileceği ve ticaretten elde ettiği karı değerlendirebileceği 

kurumlara tarih boyunca ihtiyaÑ duymuĢtur. Bu ihtiyaÑtan ortaya Ñıkan bankacılık, geÑmiĢte ilkel 

sayılabilecek yöntemlerle iĢlerken, teknolojinin ilerlemesi ve bilgi transferinin yüz yıl önce hayal 

edilemeyecek noktalara gelmesiyle Ñok ciddi Ģekilde geliĢmiĢtir. Bu değiĢim ise bankaların temel 

iĢlevi olan fon transferlerine aracılık hizmetlerinin dıĢında iĢlemler yapmasına olanak vermiĢ ve finans 

sektörü kar güdüsüyle her geÑen gün yeni enstrümanlar icat etmeye baĢlamıĢtır. Her yeni geliĢme 

beraberinde yeni sorunları da ortaya ÑıkarmıĢtır. 
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Finans dünyasının derinliği arttıkÑa ve fon transferleri sınırlar olmaksızın bir piyasadan diğerine 

kaydıkÑa sistemin kırılganlığı artmıĢ ve ekonomik krizler hiÑ olmadığı kadar sık ve yıkıcı olmaya 

baĢlamıĢtır. Günümüzde finans dünyası yakaladığı geliĢim ivmesinden Ñok, yarattığı krizlerle 

gündeme gelmektedir. Her ne kadar bu krizler ortaya Ñıktıktan sonra iĢleyiĢ mekanizmaları net bir 

Ģekilde ortaya konulsa da, bunları önleyici kurallar her zaman krizlerden sonra düzenlenmiĢtir. Bunun 

temel nedeni finans dünyasındaki ilerlemenin yarattığı risklerin, düzenleyici kuralların öngördüğü 

risklerden farklı biÑimde ortaya Ñıkmasıdır. Kısacası, yeni finansal enstrümanların ortaya Ñıkardığı 

sorunlarla baĢ edebilmek adına yeni düzenlemeler getirilmektedir.  Basel kriterleri de bu gerÑeklik 

doğrultusunda kabul görmüĢtür. 1988 yılında yayımlanan ilk kriterler ile günümüzde uygulanması 

planlanan basel III kriterleri arasında Ñok ciddi farklar bulunmaktadır. Bu ÑalıĢmada Türkiye‘nin solo 

bazda aktif büyüklüğü bakımından en büyük yedi bankası, basel III kriterleri ıĢığında incelenmiĢtir.  

 

1.DÜNYADA VE TÜRKĠYE’DE BANKACILIK SĠSTEMĠNĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

1.1.Dünyada Bankacılık Sisteminin Tarihsel GeliĢimi 

Modern bankaların ortaya ÑıkıĢı 19. yüzyıla dayanırken bankacılık iĢlemlerinin tarihi eski Ñağlara 

kadar dayanmaktadır. Bir nesnenin emanet alınıp verilmesi bankacılığın baĢlangıcı olarak kabul 

edilirse, bankacılık hizmetlerinin baĢlangıcını milattan öncesine dayandırmak mümkündür. Babil ve 

Sümer medeniyetlerinde kredi iĢleri yaparak tarım kredisi veren kiĢilerin bulunduğu ileri 

sürülmektedir. Babil Mabed bankaları bunun iÑin güzel bir örnektir. Sonrasında ise Eski Mısır, Yunan 

ve Roma medeniyetlerinde Ñoğunlukla din adamlarının ve bazı kuruluĢların bankacılık hizmetleri 

geliĢtirdikleri görülmüĢtür (Geylan, 1985: 6). 

Bankacılık hizmetlerinin baĢlangıcını din adamlarıyla iliĢkilendiren görüĢler oldukÑa güÑlüdür. Bu 

görüĢe göre; ilk Ñağlarda eĢyalarını tehlikelerden korumak isteyen kiĢiler, bunları tapınaklara emanet 

ederlerdi. Din adamları da tapınaklara emanet edilen bu varlıkları, bir ücret alarak, ihtiyacı olan 

insanlara ödünÑ vermekteydi. Yani bu süreÑ bankacılığın kaynak aktarma fonksiyonudur ve bu 

nedenlerle tarihteki ilk bankalar tapınaklar, ilk bankacılar ise din adamlarıdır görüĢü ortaya ÑıkmıĢtır 

(Æivi, 1985). Ayrıca baĢka bir Ģehre ticaret iÑin giden bir tacirin, gittiği yerde kendini tanıtmak iÑin, 

geldiği Ģehrindeki tanınmıĢ ve güvenilir bir baĢka kiĢiden mektup alması da bugünkü bankacılık 

hizmetlerinde gördüğümüz ―Teminat Mektubu‖na eĢdeğer görülmektedir (Ay, 2010: 3). 

Babil Ġmparatorluğu‘nda M.É. 2000 dönemlerinde, Ñıkarılan Hammurabi Kanunları ile tapınaklarda 

yapılan borÑ verme iĢlemleri, bunların tahsil yöntemleri ve hatta alınacak faiz oranlarına kadar birÑok 

düzenleme yapılmıĢtır. Bu durum Babil Ġmparatorluğu döneminde bankacılığın öneminin arttığını 

göstermektedir. 

Ġlerleyen süreÑte para bir değiĢim aracı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve ticaret geliĢim göstermiĢtir. 

GeliĢen ticaret beraberinde para ile ilgili sorunları da getirmiĢtir. Bunun sonucunda OrtaÑağ 

Ġtalya‘sında sarraflar ortaya ÑıkmıĢtır. Sokaklarda önlerine koydukları ve adını bugünkü bankalara 

vermiĢ olan ―banco‖ adlı masa üzerinde madeni paraların ayarını kontrol eden, ağırlıklarını tartan, 

para muhafaza eden sarraflara, 12. yüzyılda ―bancherius‖ adı verilmiĢtir. Zamanla ÑalıĢma alanlarını 

geniĢleten bu kiĢiler para ticareti yanında kredi ticareti de yapmaya baĢlamıĢlardır. Mevduat aldıkları 

ve kredi vermeye baĢladıkları iÑin bu kiĢilerin belirli bir yerde ikamet etme zorunluluğu ortaya 

ÑıkmıĢtır ve böylece geleceğin banka ve bankacılık iĢlemlerinin temelleri bu dönemde atılmıĢtır. 

Eski Yunan‘da, Parthenon ve Apollo Tapınakları emanet kabul edip, para basmıĢ, ödünÑ vermiĢlerdir. 

Ayrıca devlet tarafından denetlenmiĢlerdir. Bu durumda ilk kamu bankalarının da Eski Yunan‘da 

kurulduğu görülmektedir. Bankerlerin aldıkları yüksek faiz nedeni ile her site bir devlet bankası 

kurmaya yönelmiĢtir. Ġlk bankacılık krizi ise Atina Sitesi‘nde yaĢanmıĢtır. YaĢanan kriz bazı borÑların 

silinmesi ve paranın borÑlular lehine yeniden değerlendirilmesiyle ortadan kalkmıĢtır (Günal, 2001: 

6). 

OrtaÑağ‘da yaĢanan savaĢlar ve bunun getirdiği siyasi karıĢıklık ile ekonomik olumsuzluklar 

bankacılık faaliyetlerinin geliĢimini durdurmuĢtur. Ekonomik ve ticari faaliyetler oldukÑa yavaĢlamıĢ, 

faizi haram olarak kabul eden görüĢlerin artması sonucu para ve kredi iĢleri ile uğraĢanların sayısı 

azalmıĢ, buna bağlı olarak da bankacılık faaliyetleri gerilemiĢtir.Bu sırada Lombardlar ve Yahudiler 

faaliyetlerine devam etmiĢlerdir. 11. yüzyıldan itibaren faiz yasağından da faydalanarak Avrupa‘ya 

yayılıp ödünÑ iĢlerini ellerine almıĢlardır. Her yerde aynı uyguladıkları kural ve hükümlerle ticaret ve 

bankacılık iĢlerinde genellik sağlamıĢlardır. 1290 yılından sonra oldukÑa güÑlenen bazı Lombard 

sarrafları Ġngiliz ve Fransız hükümetlerine büyük krediler vermiĢlerdir (Urgancı, 1982). 
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Bardi, Peruzzi ve Floransalı Acciauoli 14. yüzyıl baĢlarında Avrupa‘nın önemli Ģehirlerinde banka 

Ģubeleri aÑan ilk ünlü bankacılardır. Vieri di Cambio de‘ Medici  de 1348 ve 1392 yılları arasında 

Avrupa‘nın en önemli Ģehirlerinde birÑok Ģubesi bulunan geniĢ Ñaplı bir banka kuran önemli bir 

bankerdir. Ġlerleyen dönemde 1407 yılında Ceneviz‘de kurulan Banko di San Giorgio, o güne kadar 

kurulan aile bankalarından farklı olarak kamusala benzer bir banka düzeninde kurulmuĢtur. Bu banka 

uzun süre kendi alanında ―discontobank‖ ve ―afiĢ bankası‖ olarak ticaret yaptıktan sonra 1805 yılında, 

iktidarı ele geÑiren Napolyon tarafından kapatılmıĢtır (Ay, 2010: 6). 

Ekonomik kriz sebebiyle 1500‘lü yıllarda Venedik bankerlerinin tümünün iflas etmesinden sonra 

1581 yılında Venedik‘te Banco Della Piazza del Rialto adıyla ilk resmi banka kurulmuĢtur. Bu 

geliĢme Venedik‘te özel bankacılık faaliyetlerinin tümünün kaldırılması sonucunu doğurmuĢtur. 

Banco del Rialto‘nun mevduat kabul etme, kabul ettiği mevduatın kiĢilerarası transferine aracı olma 

görevi verilmiĢ ancak mevduat kullanması yasaklanmıĢtır. Banco del Rialto‘da daha sonra kredi iĢleri 

de yapılmıĢtır. Ézellikle gemi sahiplerine ve deniz aĢırı ticaretle meĢgul kiĢilere aÑtığı orta vadeli 

kredilerle Banco del Rialto, ticaretin geliĢmesine önemli katkı sağlamıĢtır (Æankaya, et al., 2001). 

1453 yılında Ġstanbul‘un fethedilmesinden sonra bankacılık faaliyetleri gerÑek anlamda geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Fetihten sonra ortaya Ñıkan Rönesans ile Reform hareketleri ve yeni kıtaların 

keĢfedilmesi, ticaret alanlarının geniĢlemesi sonucunu doğurmuĢtur. Aynı zamanda ulusal ve 

uluslararası ticaretin geliĢmesi ile o zamana kadar Batı ülkelerinde geÑerli olan Kilise Hukuku yerini 

Roma Hukuku‘na bırakmıĢtır. Ortaya Ñıkan en önemli sonuÑlardan biri faiz hakkındaki düĢüncelerin 

değiĢmesi ve faiz yasağının ortadan kalkması olarak belirtilebilir. Bu da Avrupa ülkelerinde 

bankacılık faaliyetlerinin önem kazanmasına ve bankacılığın geliĢmesine büyük katkı yapmıĢtır. Tüm 

bu geliĢmeler ıĢığında Avrupa‘nın ticaret merkezi Ġtalya‘dan Portekiz, Ġspanya, Fransa ve Ġngiltere‘ye 

kaymıĢ, bankacılık ve para ticaretinin yatırım alanındaki önemi artmıĢ ve Avrupa‘nın tanınmıĢ ve 

zengin aileleri bankacılık iĢleri ile yakından ilgilenmiĢlerdir. Banker ailelerin ilgi duydukları yatırım 

alanları denizaĢırı ticaret, para basım iĢleri, vergi toplama, uluslararası sermaye transferi, Avrupa‘da 

ve sömürgelerindeki maden yatakları ve borsadır (Æivi, 1985). 

Amerika‘nın keĢfinden sonra Avrupa‘ya Ñok miktarda altın ve gümüĢ madeni gelmiĢtir. Avrupa‘da 

kullanılan sikkelerin Ñok farklı değerde olması nedeniyle de Avrupa ekonomisinde bazı sorunlar 

ortaya ÑıkmıĢtır. Bu sorunların ortadan kaldırılması iÑin 1609 yılında Hollanda‘da Amsterdam 

Bankası kurulmuĢtur. Bankaya, mevduat kabul etme ve tediye yapma görevi verilmiĢtir; ama kredi 

faaliyetlerinde bulunması yasaklanmıĢtır. Banka, yatırılan sikke veya külÑe altına karĢılık olarak, 

müĢterilerine tediyede bulunmuĢtur. 

Amsterdam Bankası, kısa sürede Avrupa‘nın en önemli bankası olmuĢtur ve hesaplarını ―Florin 

Banco‖ denen sabit kıymetli bir para üzerinden tutarak bankacılığa önemli bir yenilik getirmiĢtir. 

Daha sonra Amsterdam Bankası da kredi vermeye baĢlamıĢtır ancak Fransa ile yapılan savaĢlarda 

bankanın Hollanda‘yı desteklemek amacı ile altın stokunu eritmesi üzerine 1814 yılında banka tasfiye 

edilmiĢtir. 

1637 yılında Venedik Bankası kurulmuĢtur. Bu banka Ñek ve banknot kullanımını sağlayan ―Contadi 

di Banka‖ sistemini geliĢtirmiĢtir. 1640‘ta Ġngiltere kralı, tüccarların Londra kulesinde saklanan altın 

külÑelerine el koyunca, tüccarların devlete olan güveni sarsılmıĢ ve tüccarlar altınlarını, Goldsmith 

denilen tüccarlara vererek karĢılığında bir belge almaya baĢlamıĢlardır. Bir süre sonra Goldsmiht‘lerin 

kasalarındaki altınların boĢta durduğunu görerek, bunlara dayalı olarak borÑ isteyenlere ―Goldsmith‘s 

Notes‖ denilen kendi senetlerini vermeye baĢlamaları ve bu senetlerin zamanla piyasada alıĢveriĢlerde 

dolaĢır olması ilk banknot sistemini oluĢturmuĢtur (Parasız, 2007). 

Stocholm Bankası ve Ġngiltere Bankası (Bank of England) da bankacılık tarihinde önemli yere 

sahiptir. Bu bankalar ilk emisyon bankaları olarak nitelendirilir. Ġngiltere Bankası Ġngiliz 

bankacılığının temelini oluĢturur ve kuruluĢundan itibaren devlet hazinesinin bankası ve en büyük 

yardımcısı olmuĢtur. Êlkedeki ekonomik bir takım olumsuzluklardan sonra güvenilir bir bankaya 

ihtiyaÑ duyulması üzerine kurulan Ġngiltere Bankası, emisyon tekeline sahip olmamakla beraber, özel 

bir banka olarak ÑağdaĢ merkez bankalarının bilinen ilk örneğini oluĢturmuĢtur (Ay, 2010: 9). 

Fransız Ġhtilali ile bankacılık alanında yeni fikirler ortaya ÑıkmıĢ ve bu fikirler modern bankacılığın 

geliĢiminde etkili olmuĢtur. Sözü edilen emisyon bankalarının para ve kredi konusunda oynadığı rol 

diğer ülkelere de örnek olmuĢtur. 19. yüzyılda hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde bankalar – 

Ġngiltere bankası örneğinden hareketle – Ñok Ģubeli anonim Ģirket statüsünde, yasaların denetiminde 

kurularak faaliyetlerini sürdürmüĢlerdir. Bankalar bankacılık hizmeti dıĢında mali piyasaları 

düzenleme görevini de üstlenerek, zamanla birleĢip büyük holdingler oluĢturmuĢ ve uluslararası 

piyasalara aÑılmıĢlardır (Al, 1998: 88). 
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19. yüzyılda Avrupa bankaları kaynak yapılarıyla ilgili olarak uzmanlaĢma sürecine girmiĢlerdir. Bu 

dönemdeki banka birleĢmeleri de bununla bağlantılıdır. KüÑük ölÑekli bankaların ayakta kalabilmesi 

iÑin bu birleĢmeler zorunlu bir hal almıĢtır. BirleĢen bankalar bu sayede hem uluslararası mali 

sınırlamaları aĢabilmiĢ hem de karlılıklarını artırarak pazar paylarını artırmıĢlardır. 

Bankacılık hizmetleri, endüstri ve ulaĢtırma olanaklarının geliĢmesiyle 19. yüzyılda büyük bir 

geniĢleme göstermiĢtir. Bu yüzyıldan önce kurulan Ñok az sayıdaki devlet ve belediye bankaları ayrı 

tutulursa, hemen hemen bütün bankalar kiĢilere ait ve genellikle onların hayatları ile sınırlı Ģekilde 

Ģahsi bir iĢletme niteliğindeyken, bu yüzyıldan sonra kurulan bankalar sermaye Ģirketi Ģeklindedir. 

Bankaların anonim olarak kurulması ve örgütlenmesi ilk kez bu yüzyılda uygulanmıĢtır. Bu sayede 

dar imkanlara sahip, küÑük sermayeli ve dağınık bankalar yerine geniĢ sermaye ve büyük finansal 

imkanlara sahip, Ģubeleri olan bankalar ortaya ÑıkmıĢtır. Günümüze kadar birÑok değiĢiklik ve 

geliĢme kaydeden bankalar en mükemmel Ģekillerini almıĢlardır (Altuğ, 1996). 

20. yüzyılda, kalkınma bankalarının kurulmaya baĢlanması ve ABD bankalarının hızla yayılması 

dünya bankacılık sektöründeki en önemli geliĢmelerdir. 1913‘te ABD‘de Ñıkarılan Federal Rezerv 

Kanunu ile Ulusal bankalara yurt dıĢında Ģube aÑma izni verilmiĢtir. Bununla birlikte I. Dünya SavaĢı 

öncesinde verdiği borÑları tahsil edemeyen ve savaĢı finanse etmekte zorlanan Ġngiliz ekonomisinin 

dünya bankerliği oynama rolünün kısıtlanmasıyla ABD bankalarının yayılması hızlanmıĢtır. Böylece 

sterlinin uluslararası ödeme aracı olma konumu sarsılmıĢ ve yerini dolar doldurmuĢtur. Avrupa 

ülkeleri Avrupa‘dan ABD‘ye doğru sermaye ÑıkıĢını önleyememiĢtir. Bu sermaye akıĢı New York‘u 

uluslararası finans merkezi haline getirmiĢtir ve ABD savaĢ öncesinde dünyanın en borÑlu ülkesiyken, 

savaĢla birlikte en önemli borÑ veren ülkelerinden biri olmuĢtur (Oksay, 2003: 48). 

1.2.Türk Bankacılık Sisteminin Tarihsel GeliĢimi 

Osmanlı dönemine kadar uzanan Türk bankacılık sistemi finansal değiĢimlere ve genel ekonomik 

yapıya paralel bir geliĢim göstermiĢtir. Türk ekonomi sistemi mercek altına alındığında, özellikle son 

dönemde bankaların ekonomide ki yerini daha da sağlamlaĢtırdığı ve önemini arttırdığı görülmektedir. 

Osmanlı döneminde ülke ekonomisi her ne kadar dünyada gerÑekleĢen ekonomik olaylara duyarlı olsa 

da genel anlamda dıĢa kapalı bir ekonomi konumundaydı. Bu dönemde özellikle sanayi devriminin 

ekonomiyi etkiledi görülmektedir. I. Dünya SavaĢı ve sonrasında cumhuriyetin ilanı ise ekonomide, 

devlet merkezli bir görünümün hakim olmasına neden olmuĢtur. Bankacılık sisteminde bu etki 

öncelikle kamu sermayeli bankaların ortaya Ñıkmasına neden olmuĢ, daha sonra ülkeye sermaye giriĢi 

olmasıyla birlikte yabancı sermayeli bankaların kurulması hızlanmıĢtır. Yıllar iÑerisinde ekonominin 

dıĢa aÑıklığı artmıĢ olup, maruz kalınan risklerde bu ÑerÑevede farklılık arz etmiĢtir. 

ÆalıĢmamızda Türk bankacılık sistemi; Osmanlı Devleti Dönemi, Cumhuriyet Dönemi ve Yakın 

Dönem olarak sınıflandırılarak incelenmiĢtir. 

1.2.1 Osmanlı Devleti Dönemi 

Osmanlı Devleti‘nde kredi faaliyetleri Tanzimat Dönemi‘ne kadar  ‗Sarraf‘ adı verilen, para 

ticaretinde uzmanlaĢmıĢ gayrimüslimler tarafından yürütülmüĢ ve ticaret hayatında ihtiyaÑ duyulan 

krediler bu kiĢiler tarafından temin edilmiĢtir. 1847 yılında örgütlenen Galata Bakerleri ve Yahudi, 

Ermeni ve Rum kökenli sermayedarlar birleĢerek ―Ġstanbul Bankası‖ adı altında ilk Türk bankasını 

kurmuĢlardır (Yenigün,2016: 85). Bu banka Osmanlı Devleti‘nin ihtiyacı olan nakit parayı dıĢ 

ülkelerden borÑlanarak sağlamak, yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasının önünü aÑmak, 

ihtiyacı olan kiĢi ve kurumlara kredi vermek gibi iĢlevlere sahipti. Bu anlayıĢ piyasada yüksek 

faizlerin oluĢmasına ve devletin dıĢ borÑlarının artmasına sebep olmuĢtur. Êlkede yabancı sermayeli 

baĢka bankalar da kurulunca rekabet ortamı oluĢarak bankaların mali sistemlerinde birtakım zorluklar 

ortaya ÑıkmıĢtır. 1852 yılına gelindiğinde ise kurulan bu ilk banka ekonomik yeterlilik aÑısından 

baĢarısız olarak iflasını ilan etmiĢtir (Keskin, et al., 2008: 1). 

Sermayenin daha Ñok gayrimüslimler elinde toplanması, cumhuriyet dönemine kadar yabancı 

sermayeli bankaların etkin olmasının nedenidir. Bu bankalar ise özellikle yabancı sermayeli Ģirketleri 

finanse etmekteydi. Yerli sermayenin bulunmaması, yabancı sermayeli bankaların geliĢmesine uygun 

ortam yaratmıĢtır. Ekonominin dıĢa bağımlılığının artması, ulusal bankacılığın önemini ortaya 

koymuĢtur.   

Osmanlı döneminde, 1856 yılında, merkez bankası niteliğinde ―Osmanlı Bankası‖ kurulmuĢtur. 

Osmanlı Bankası, para Ñıkarma tekeline sahipti ve bütÑe denetleme yetkisi vardı. Bu görevleri ile Türk 

Hükümeti üzerinde önemli bir baskı oluĢturuyordu ve hükümet, Türk para sisteminin denetimini 

yapamıyordu. 1856 yılında Paris AntlaĢması‘nın imzalanması ile birlikte Osmanlı Devleti‘nin dıĢ 

borÑlanması daha da kolaylaĢtırılmıĢtır. Osmanlı Bankası‘nın kuruluĢu, bu aÑıdan bankacılığın resmen 
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baĢlangıcı olarak kabul edilmektedir (Sağlam, 2010: 4). Cumhuriyete kadar Ġngiliz ve Fransız 

bankalarının daha etkin olduğu görülmektedir. Bu bankalar iÑinde özellikle Osmanlı Bankası ön 

planda olmakla birlikte, yabancı bankalar genel olarak dıĢ ticareti yönlendirmede etkin olmuĢlardır. 

Bu faaliyet yöntemleri ile yurtdıĢından sermaye temin ederek, yurtiÑinde pazarlamaktan ziyade ithalat 

ve ihracat iĢlemlerini finanse etmiĢler ve nakdi varlıklarını düĢük seviyede tutmuĢlardır. 

1800‘lü yılların sonuna doğru zayıflayan ekonomik yapı ve yüksek dıĢ borÑlanma, bankacılık 

sektörüne zarar vermiĢtir. AĢırı borÑ yükünün etkisiyle dıĢa bağımlı hale gelen finansal sektör, 

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte sanayi, tarım ve hizmet sektöründeki geliĢmeler ile birlikte 

Türk bankacılığı geliĢmiĢ ve karmaĢık bir yapı haline gelmiĢtir (Sağlam, 2010). 

1908 yılında Ġkinci MeĢrutiyet‘in ilanından 1923‘e kadar geÑen süre iÑinde 11‘i Ġstanbul‘da 13‘ü de 

Anadolu Ģehirlerinde olmak üzere toplam 24 milli banka kurulmuĢ, bunlardan 14 tanesi Cumhuriyet 

döneminde de faaliyetini sürdürürken, diğerleri kapanmak zorunda kalmıĢtır (Günal, 2001: 7). 

1.2.2. Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyetin ilanı bankacılık sisteminde önemli değiĢiklikler yaratmıĢtır. Cumhuriyetin kurulması 

bankacılık sektöründe devletÑilik politikasının öne Ñıkmasına neden olmuĢ ve bu etki 1930‘lu yıllara 

kadar devam etmiĢtir. Bunun nedeni yabancı sermayeli bankaların faaliyetleri itibariyle kalkınmayı 

desteklemekten uzak olmalarıdır. SonuÑ olarak sayıca fazla olan yabancı bankalar yerine yerli 

sermayeli bankaların kurulmasını teĢvik edici politikalar benimsenmiĢtir. 

Ġzmir Ġktisat Kongresi sonunda alınan kararlar sonrasında 1924 yılında ilk özel yerli sermayeli banka 

olarak ―Türkiye ĠĢ Bankası‖ kurulmuĢtur. 1925 yılında ülkenin sanayi ve madenlerini geliĢtirmeyi 

desteklemek amacıyla ilk kalkınma bankası, ―Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası‖ adıyla kurulmuĢtur. 

1927 yılında ise ülkede onarımın sağlanması ve inĢaat sektörünü desteklemek amacıyla ―Emlak ve 

Eytam Bankası‖ kurulmuĢtur (Yenigün, 2016: 87). 1930 yılında da para basmak, paranın değerini 

korumak, ekonominin likiditesini sağlamak ve bankalara ödünÑ para vermekle görevli olarak Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası kurulmuĢtur. Bu dönemde yerel bankacılık önem kazanmıĢ ve Ñok 

sayıda yerel banka kurulmuĢtur (KıraÑ, 2008: 1). 

Ekonomik politikalar, bu dönemde özel sektörde sermayenin yeterli düzeyde olmaması, efektif bir 

bankacılık sisteminin bulunmaması, özel sektörün deneyim eksikliği ve 1929 yılı ekonomik krizi 

nedeniyle devlet destekli politikalar geliĢtirilmiĢtir. Tarım sektöründeki gerilemeye karĢın sanayi 

sektörünü destekleyen bankaların kurulması teĢvik edilerek madencileri, belediyeleri ve küÑük 

iĢletmeleri destekleyen bankalar kurulmuĢtur. Bu yaklaĢıma da iktisadi devletÑilik stratejisi denmiĢtir 

(Keskin, et al., 2008: 4). Ekonomide devletÑi politikalar ön plana ÑıkmıĢ ve devlet bankaları 

kurulmaya baĢlanmıĢtır. 1934 yılında yürürlüğe giren Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı‘nın bu 

geliĢmeler üzerinde büyük etkisi olmuĢtur. Bu geliĢme, devlet eliyle sanayileĢme politikasının 

bankacılık sektörüne de yansıması Ģeklinde değerlendirilebilir (Parasız, 2000).  

Devlet sermayesi ile kurulan kamu bankalarının ön plana Ñıkmasıyla 1933 yılında ―Sümerbank‖ 

kurulmuĢtur. Yine 1933 yılında ―Ġller Bankası‖, 1935 yılında ―Etibank‖, 1938 yılında ―Halk Bankası‖ 

kurulmuĢtur. Kamu bankacılığının etkin olduğu yıllarda, devlet tarafından desteklenen özel sektörün, 

kalkınma iÑin yetersiz kaldığı görülmüĢ ve devletin zorunlu tasarrufları arttırarak, ekonomideki 

rolünün geniĢletilmesi gerektiği anlaĢılmıĢtır. 

Ġkinci Dünya SavaĢının olduğu yıllarda dünya ile benzer Ģekilde Türkiye‘de de daralma yaĢanmıĢ ve 

bankacılık sektörü bu durumdan etkilenmiĢtir (GökÑen, 2012: 30). 

1945 yılında, iÑeride ve dıĢarıda gerÑekleĢen olaylar, özel bankaların geliĢmesine ortam yaratmıĢtır. 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın neden olduğu yüksek enflasyonla birlikte tarım ve ticaret sektöründe yüksek 

gelirli bir sınıf oluĢmuĢtur. Diğer taraftan, ekonomide liberalleĢmeyi benimsemesiyle adımların 

atılmasıyla yatırımlar artmıĢtır. Nüfus büyümesi, ĢehirleĢmenin hızlanması, geniĢleyen talep ve artan 

üretim, ekonomide para ve kredi talebinin de artmasına sebep olmuĢtur. Bu ihtiyacı karĢılamaya 

yönelik olarak özel bankaların sayısında da artıĢ gerÑekleĢmiĢtir. 1944 yılında Yapı ve Kredi Bankası, 

1946 yılında Garanti Bankası, 1948 yılında Akbank, 1950 yılında Türkiye Sınaî ve Kalkınma Bankası, 

1955 yılında Pamukbank ve Tütünbank kurulmuĢtur. Bankacılıktaki geliĢmelere paralel olarak, 

bankacılık mesleğinin geliĢmesi, iĢbirliğinin sağlanması ve haksız rekabeti önleyici kararların 

alınması ve uygulanması amacı ile 1958 yılında Türkiye Bankalar Birliği kurulmuĢtur. Bu dönemde 

yaĢanan serbestleĢme ve özel sektör geliĢmesine bağlı olarak, 1958 yılında 7129 sayılı yeni Bankalar 

Kanunu ÑıkarılmıĢtır. Ayrıca tasarruf sahiplerinin haklarını korumak amacı ile Bankalar Tasfiye Fonu 

kurulmuĢ, 1982 yılında ise bu fon Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiĢtir (Erdem, 2006). 
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Bu dönemde, faiz oranları ve bankacılık iĢlemlerinden alınacak komisyon oranlarının hükümetÑe 

belirlenmesi ve dövize dayalı iĢlem yapma yetkisinin sadece Merkez Bankası'nda bulunmasının da 

etkisiyle, Ģube bankacılığı önem kazanmıĢtır. Bununla birlikte Ģube bankacılığının yaygınlaĢması 

yerel bankaların tasfiyesi sürecini hızlandırmıĢtır (KıraÑ, 2008: 4). 

1960‘lı yıllarda ise Türkiye ekonomisinin planlı döneme girmesiyle birlikte, 1960-1980 döneminde, 

Türk bankacılık sektörü belirlenen kurallara göre bir değiĢim ve geliĢim sürecine girmiĢtir. Bu 

dönemin bankacılık aÑısından ön plana Ñıkan özellikleri; uzman bankacılık anlayıĢıyla, kalkınma ve 

yatırım bankalarının önem kazanması, ticari bankacılık anlayıĢına ise sınırlamalar getirilmesidir 

(Yıldırım, 2011:3).  

1973 yılında yaĢanan petrol krizi ise Türk ekonomisini ciddi olarak yıpratmıĢtır. Yine bu dönemde 

kalkınma planları uyarınca üretilen malların ihracının mümkün olmaması döviz krizine neden 

olmuĢtur. Bu durum dıĢ borÑların daha da yükselmesiyle sonuÑlanmıĢtır. Bütün bu olumsuz koĢullar 

sonucu 24 Ocak 1980‘de Ġstikrar ve Ekonomi DeğiĢim Programı ilan edilmiĢtir. Bu program ile 

ekonomide liberalleĢmenin önü aÑılmıĢ, serbest piyasa ekonomisine yönelik adımlar ivme 

kazanmıĢtır. 

Cumhuriyet döneminden 1980‘e kadar, bankacılık sektörü devlet destekli politikalar ile geliĢtirilmeye 

ÑalıĢılmıĢsa da, gerek iÑerde gerek dıĢarda meydana gelen dalgalanmalar istenilen sonuca ulaĢılmasını 

engellemiĢtir. 1980 yılı sonrası ise her alanda serbestleĢme baĢlamıĢtır. Bu ortam, bankacılık 

sektörünün büyümesine olanak sağlamıĢ ve serbest piyasa ekonomisine geÑilmesi sektörün dıĢa 

aÑılarak, uluslararası piyasalara entegre olmasına imkan vermiĢtir. (KıraÑ, 2008: 5).  

1.2.3. Yakın Dönem 

1980 yılı sonrası dünya ile entegre olma ÑalıĢmaları sonucunda, gerek  yurt dıĢında Ģube aÑan Türk 

bankaları, gerekse Türk bankacılık sektörüne giriĢ yapan yabancı bankalar sayesinde bankacılık 

sisteminin etkinliği artmıĢtır. 

1980‘li yılların bir baĢka önemli geliĢmesi ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde 

―interbank‖ piyasasının oluĢturulmasıdır. Bu sayede bankaların kısa vadeli likidite ihtiyaÑlarının 

karĢılanması ve likidite fazlasının değerlendirilmesi kolaylaĢmıĢtır. Ġnterbank, bankalara kaynak 

kullanma esnekliği ve kaynakları daha etkin kullanma imkÍnı verdiği gibi, ekonominin likidite 

dengesini kurmada da Ñok yararlı olmuĢtur (ġahin, 2000). 

1980 sonrasında bankacılık alanındaki geliĢmeler Ģöyle özetlenebilir; 

 Faizlerin serbestleĢmesi, mevduata pozitif reel faiz ödenmesi, 

 Yabancı bankaların kurulmasına veya Türkiye‘de Ģube aÑmasına uygun ortam yaratılması, 

 Yeni ticaret bankalarının kurulmasına izin verilmesi, 

 Türk bankacılığının dıĢa aÑılması, 

 Türk bankacılığında batık veya donuk krediler sorununun ağırlaĢması, 

 Bankaların kaynak yapılarının değiĢmesi ve bankacılıkta mekanizasyon ve otomasyon artması ile 

elektronik bankacılığa geÑiĢ (AkgüÑ,1992). 

Ekonominin her alanında liberalleĢmenin hakim olmaya baĢladığı 1980 sonrası, serbest piyasa ortamı 

sağlanmaya ÑalıĢılmıĢ ve ihracata yönelik ürünlerin üretimi ön plana Ñıkarak, dıĢa aÑılmaya 

ÑalıĢılmıĢtır. Yine bu dönemde faiz oranları serbest bırakılmıĢ ve oranın piyasada arz ve talebe göre 

belirlenmesi sağlanmıĢtır (DinÑer, 2006: 87). 

1990‘lı yıllarda bankacılık sektörünün ekonomi iÑindeki payında, dıĢa aÑılmada, teknolojik altyapıda, 

banka hizmetlerinin ÑeĢitliliğinde olumlu geliĢmeler gerÑekleĢmiĢtir. Buna karĢın sektörün üretime 

destek olma ve kaynakların uzun vadeli yatırımlara kanalize edilme faaliyeti yavaĢlamıĢtır(DinÑer, 

2006: 92). 

2000‘li yıllara yaklaĢırken biliĢim sektöründe meydana gelen geliĢmeler, rekabet ortamını 

kuvvetlendirmiĢtir. Teknolojik imkanların kullanımının yaygınlaĢması uluslararası piyasalara eriĢimi 

kolaylaĢtırmıĢ, farklı finansal araÑlar ortaya ÑıkmıĢtır. Bunlara örnek olarak, ATM‘ler, banka kartları 

vb. bankacılık ürünleri gösterilebilir. Bu ürünler, Türk bankacılık sektöründe zamanla yer bulmuĢ ve 

kullanımı her geÑen gün artmıĢtır. Yine bu dönemde kamu finansman aÑıkları, iÑ borÑlanmaya 

yöntemleriyle giderilmeye ÑalıĢılmıĢ, bu durum bankaların mevcut fonlarını yüksek faiz oranlarıyla 

devletin kullanımına aÑmasını sağlamıĢtır. Diğer taraftan talebin karĢılanması iÑinde yüksek faizlerle 

fon toplanması ekonomik yapının kırılganlığını arttırmıĢtır. DıĢ borÑlanma ile ekonomik geniĢleme 

eğilimi 1990‘lı yılların bir diğer ekonomik özelliği olarak göze Ñarpmaktadır. 
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Kasım 2000 ve ġubat 2001 tarihlerinde yaĢanan finansal krizler sonucu TL‘ye olan güven azalmıĢ ve 

bankacılık sektörünün temel fon kaynağı olan mevduat 2001 yılının ilk yarısında reel tabanda 

daralmıĢtır. Yılın ikinci yarısından itibaren ise döviz tevdiat hesaplarındaki artıĢ sonucu yeniden 

yükselme eğilimine girmiĢtir. Ancak 2000 yılı Kasım ayında ortaya Ñıkan kriz sonrasında kredi hacmi 

hem arz hem de talep yönlü daralmıĢtır. Bankaların kaynak maliyetinin artması, kaynak sağlama 

imkanlarının daralması ve kredi geri dönüĢlerinde yaĢanan güÑlükler karĢısında likit kalmayı tercih 

etmeleri ile kredi arzı olumsuz etkilenmiĢtir. Tüm bu süreÑ sonunda mali sistemin yapısal sorunları 

daha da kötüye gitmiĢtir (Sarı, 2004: 154). 

2001 ġubat krizinden sonra mali piyasalara yönelik özellikle Türk bankacılık sisteminde büyük zarara 

neden olan ve kısa dönemde istikrarsızlığa yol aÑan yerli döviz talebinin karĢılanabilmesi ve buna 

bağlı olarak döviz kuru istikrarsızlığının ortadan kaldırılması iÑin ÑalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Bunun 

sonucunda Mayıs 2001 tarihinde, ekonominin dıĢ Ģoklara ve krizlere dayanıklı hale getirilmesi, 

enflasyonun düĢürülmesi, mali disiplinin sağlanması ve bankacılık sektörünün güÑlendirilmesi 

amacıyla, GüÑlü Ekonomiye GeÑiĢ Programı ilan edilerek uygulamaya konulmuĢtur (Uyar, 2003). 

2000‘li yılların baĢında zorlu bir süreÑten geÑen bankacılık sektörü iÑin en önemli sınav ve bu 

dönemin en önemli geliĢmesi ABD kaynaklı mortgage krizi olmuĢtur. 2008 krizi ABD‘de konut 

fiyatlarının hızla düĢmesiyle kendini göstermiĢ, buna paralel ekonomik aktiviteler yavaĢlamıĢtır. 

ABD‘de bu süreÑte iĢsizlik rakamları hızla yükselmiĢ ve ekonomik durgunlukla birlikte enflasyon 

düĢmüĢtür. Krizin etkileri global finansal araÑlar, özellikle türev ürünler yardımıyla öncelikle geliĢmiĢ 

ülkelere ve devamında geliĢmekte olan ülkelere yayılmıĢtır. 2000‘li yılların baĢından itibaren 

geliĢmekte olan ülkelere akan sıcak para, krizle birlikte bu piyasalardan Ñekilmeye baĢlamıĢtır. 

Ézellikle cari aÑıklarını finansmanını sıcak para ile sağlayan ülkelerde ekonomik krizin etkileri yoğun 

hissedilmiĢtir. Finans sektöründe görülen daralma, reel sektörün kredi kanallarını ve toplam talebin 

düĢmesiyle gelir kanallarını tıkamıĢtır. Genel olarak belirsizliğin artması, hem bireysel hem de ticari 

aktörlerin bankacılık sistemine olan güvenini sorgulatmıĢ ve ekonomik faaliyetlerini sınırlamıĢtır. 

2012 yılı itibariyle piyasalarda normalleĢme süreci baĢlamıĢ ve sonraki süreÑte bu durumun 

korunması hedeflenmiĢtir. 2013 Mayıs sonrası dönemde küresel para politikalarına dair yaĢanan 

geliĢmeler finans piyasalarındaki hareketlerin temel belirleyicisi olmuĢtur. Bu dönemde küresel 

ölÑekte neredeyse tüm finansal varlıklarda yeniden fiyatlama yaĢanmıĢ ve geliĢmekte olan ülkelere 

yönelik portföy akımlarında ÑıkıĢlar gözlenmiĢtir. Bu süreÑte TCMB, 1 haftalık repo faiz oranı, faiz 

koridoru, Türk lirası ve yabancı para likidite politikaları ve zorunlu karĢılık araÑlarını aktif bir Ģekilde 

kullanarak küresel oynaklığın Türkiye ekonomisine olan olumsuz etkilerini sınırlamaya ve enflasyon 

görünümünde yaĢanan bozulmayı gidermeye yönelik politikalar uygulamıĢtır (TCMB, 2017: 4). 

2013 yılı Mayıs ayı sonrasında Türk lirasının değer kaybetmesi enflasyonu ve ekonomik beklentileri 

olumsuz yönde etkilemiĢtir. Enflasyonun kontrol altına alınabilmesi iÑin 2014 yılı baĢından itibaren 

Merkez Bankası sıkı likidite politikası uygulayarak faizler kademeli olarak yükseltmiĢtir. Bunun 

etkileri ancak 2015 yılı ekonomisine yansımıĢtır. Kredi hacmi sıkı para politikasına rağmen kredilerin 

yıllık büyüme seyri olağan düzeyde olup cari iĢlemler dengesi iyileĢmeye devam etmiĢtir (Yenigün, 

2016: 101). 

 

2.BASEL KRĠTERLERĠ 

 Sermaye, ‗Bir ticaret iĢinin kurulması, yürütülmesi iÑin gereken anapara ve paraya Ñevrilebilir 

malların tamamı(TDK, 2006).‘ anlamına gelmektedir. Bankaların ekonomide kilit konumda 

bulunması, bankalarda sermaye kavramına yeni görevler yüklemektedir. Burada söz konusu yalnızca 

kar amacıyla bir iĢletmenin devamlılığını sağlamak değil, ekonomide aracılık rolü üstlenen 

bankaların, iÑ iÑe geÑmiĢ iliĢkileri sekteye uğratmaması adına korunması gereken bir bütünlüğü ifade 

eder. Bir bankanın iĢlevlerini yerine getirememesi, mevduatlarını bankada değerlendirerek fon arz 

edenler ile, gerek iĢletme sermayesindeki eksikleri banka kredileri ile tamamlayan, gerekse yeni 

yatırım yapmak amacıyla fon talep eden iĢletmeleri zor duruma sokar. Bu nedenle, bankaların sağlıklı 

bir Ģekilde varlıklarını sürdürebilmesi adına farklı ülkelerde farklı hesaplama yöntemleriyle bankacılık 

düzenlemeleri mevcuttur. Fakat uygulanan yöntem ve standartların farklılığı, piyasalarda tutarsız risk 

algılarının oluĢmasına ve bankalar arasında regülasyonları daha esnek olan ülkelerin bankaları lehine 

haksız rekabet Ģartlarının doğmasına neden olmuĢtur. Ézellikle 90‘lı yıllarda Japon bankalarının 

yararlandığı bu eĢitsizlik ve alınan yerel önlemlerin finans sistemlerinin sağlıklı iĢlemesinde yetersiz 

kalması, uluslararası bir iĢbirliğini kaÑınılmaz kılmıĢtır. Beklentileri karĢılamak üzere bankalara 

global Ñapta yol gösterici olan basel kriterleri 1988 yılında yayımlanmıĢ olup günümüzde 100‘den 

fazla ülkede kabul görmektedir. Türkiye‘de ise Basel Bankacılık Denetim ve Gözetim Komitesi 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1437 

tarafından 1988 yılında Basel I Kriterleri, 2004 yılında Basel II Kriterleri ve 2010 yılında da Basel III 

Kriterleri yayımlamıĢtır.  

2.1. Basel III Kriterlerinin Ortaya ÇıkıĢı 

Finansal krizler karĢısında ödenen faturaların maliyeti, krizlerin önlenmesi yolunda yapılan 

ÑalıĢmaları teĢvik etmektedir. 2008 mortgage krizi sonrası, kamu kurumlarının müdahalesi kaÑınılmaz 

olmuĢ, aÑıklanan teĢvik paketleri ÑerÑevesinde verilen garantiler ile sermaye destekleri, yalnızca 

ABD‘de 8,5 trilyon dolar büyüklüğüne ulaĢmıĢtır. Ortaya Ñıkan bu rakamlar ve kaotik ortam sonrası, 

finansal kurumların denetimin mekanizmalarının yetersiz olduğu anlaĢılmıĢ ve ek önlemlere ihtiyaÑ 

duyulmuĢtur. 

 Ayrıca yaĢanan son kriz, sistemik risklerin tespit edilmesinde, finansal sistemde oluĢan 

kırılganlıkların kontrol altında tutulmasında ve dıĢsal Ģokların sisteme olan olumsuz etkilerinin 

azaltılmasında, mevcut finansal düzenlemelerin, tek baĢına mikro riskleri azaltıcı politikaların ve 

mevduat güvence sisteminden oluĢan finansal güvenlik ağlarının yetersiz kaldığını göstermiĢtir 

(TCMB,2010: 43). 

Bununla birlikte, bir sistemi oluĢturan tüm parÑaların istikrarlı bir yapı arz etmesi zorunlu olarak 

sistemin tümünün istikrarlı bir seyir iÑerisinde olduğu anlamına gelmemektedir. Zira finansal 

bünyelerinde sorun olmayan tüm oyuncuların sistemde meydana getirebileceği ―dıĢsallıklar‖ sistemin 

tamamı iÑin ciddi kırılganlık yaratabilmektedir. Bu nedenle, esas olarak sistemin tekil unsurlarının 

sağlamlığını gözeten mikro riskleri azaltıcı politikaların tamamlayıcısı olarak sistemin tümünü 

gözeten makro riskleri azaltıcı politikalara ihtiyaÑ duyulmaktadır (TCMB, 2010: 43). 

Bu ihtiyaÑlar doğrultusunda basel II kriterlerinde kapsamlı bir revizyona gidilmiĢ ve Aralık 2009‘da 

görüĢe aÑılan yeni düzenlemeler üzerinde, Eylül 2010‘da Merkez Bankaları ve denetim otoriteleri 

baĢkanlarınca uzlaĢılmıĢtır. Bunun üzerine komite Aralık 2010‘da ‗Basel III: Likidite Riskinin ÉlÑüm 

Standartları ve Denetiminin Uluslararası ÆerÑevesi‘ ile ‗Basel III: Daha Esnek Bankalar ve Bankacılık 

Sistemi iÑin Düzenleyici Küresel ÆerÑeve‘ baĢlıklarıyla yeni düzenlemeleri yayımlamıĢtır. 

2.2. Basel III Kriterlerinin Kapsamı         

Basel III kriterleri bankacılık sisteminin esnekliğini artırmak iÑin yayımlanan, sermaye ve likidite 

kurallarını küresel Ñapta sıkılaĢtıran bir reform paketidir. Burada amaÑ, kaynağı ne olursa olsun ortaya 

Ñıkan Ģokları sönümleme kapasitesine sahip bir bankacılık sektörü inĢa ederek, Ģok dalgasının yarattığı 

etkilerin reel sektöre yansımasını engellemektir. 

Krizden Ñıkarılan dersler sonucu oluĢturulan bu kriterler, risk yönetimi ve finansal kurumlarının 

Ģeffaflığını artırmak suretiyle gerekli önlemleri iÑermektedir. Komite, özellikle krizin ülkelerarası 

geÑiĢgenliğini kolaylaĢtıran sınır ötesi Ñapta faaliyet gösteren bankaların kademeli olarak denetiminin 

sıkılaĢtırılmasını iÑeren önlemleri pakete dahil etmiĢtir.  

 SonuÑ olarak programın temel hedefleri Ģu Ģekilde sıralanabilir;  

 Olumsuz piyasa koĢullarında ani düĢüĢ gösterebilen sermaye tamponlarının güÑlendirilmesi,  

 Banka sermayelerinin kalitesinin artırılması, 

 Basel II‘ye destek olmak üzere bir kaldıraÑ oranı uygulamasının getirilmesi, 

 Asgari sermaye gereksinimindeki döngüselliği azaltmaya ve karĢılık ayrılmasına yönelik olarak daha 

ileriye dönük bir bakıĢ aÑısı getirilmesi, 

 Risk yönetiminin geliĢtirilmesine ek olarak, bankaların stres ortamlarına karĢı dayanıklılığını 

artıracak, banka bazında mikro düzenlemelerin getirilmesi, 

 Bankacılık sektöründeki sistem bazındaki riskler üzerinde yoğunlaĢılarak, söz konusu risklerin zaman 

iÑinde döngüsel olarak güÑlenmesine odaklanan makro yaklaĢımlar getirilmesi(Dizdar ve KarakoÑ, 

2010: 7). 

Basel III kapsamında yapılan en önemli değiĢikliklerden birisi bankaların sermaye yeterliliği 

hesaplamalarında kullandıkları sermaye tanımının değiĢmesidir. Yani basel III kararları kapsamında 

bankaların riskli iĢlemlerine paralel sermayelerinin de arttırılması gerekmektedir. Bu da Basel II'ye 

göre daha fazla sermaye artırımını beraberinde getirecektir. Ézellikle son finansal krizde Basel II 

uygulamalarının zayıf kaldığı likidite yeterliliği ve risk bazlı olmayan kaldıraÑ oranları gibi risk 

noktalarında basel III ile yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu düzenlemelerle birlikte; Bankacılık-finans 

sisteminin finansal ve ekonomik Ģoklara karĢı direncinin arttırılması amaÑlanmaktadır. Bu amaÑ 

doğrultusunda yapılan düzenlemeler ise Ģunlardır; 
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 Asgari sermayenin kantitatif ve kalitatif yönden arttırılması, asgari sermaye ihtiyacı standardının 

getirilmesi ve gerektiğinde sıkıntılı dönemlerde karĢılık oranının arttırılması,  

 Asgari likidite oranlarına iliĢkin düzenlemeler yapılması, 

 Alım-satım hesaplarıyla ilgili sermaye yeterliliği hesaplamalarında değiĢiklik yapılması, 

 KarĢı taraf kredi riskinin hesaplanmasına iliĢkin değiĢiklik yapılması,  

 Sınır ötesi bankacılık kurallarının geliĢtirilmesi, 

 Etkin bankacılık denetiminin yeniden gözden geÑirilmesi ve standart denetim uygulamalarının 

geliĢtirilmesi(TaĢpınar,2013). 

 

Kriterlerin hedefleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler aÑıkÑa ortaya koymaktadır ki; Basel III 

düzenlemeleri, basel II kriterleri gibi sistemi kökten değiĢtirici devrimsel kararlar değildir. Bundan 

ziyade basel II‘nin eksiklerini gidermeye ve yükümlülüklerini sıkılaĢtırmaya yönelik bir kurallar 

paketidir.  

2.3 Basel III Kriterleri ile Getirilen Yenilikler 

Basel III kriterleri ile birlikte getirilen yenilikleri sermayeye iliĢkin yenilikler, sermaye tamponu 

uygulaması, kaldıraÑ oranı, karĢı taraf riski ve likitide oranları Ģeklinde sınıflandırmak mümkündür. 

Bu yenilikler ÑalıĢmanın bu kısmında aÑıklanmaya ÑalıĢılmıĢtır. 

2.3.1 Sermayeye ĠliĢkin Yenilikler 

Basel III kriterlerinde sermayeye iliĢkin yenilikler nitel yenilikler ve nicel yenilikler olarak  olarak 

ikiye ayrılmıĢtır. 

 2.3.1.1 Nitel Yenilikler 

Bankaların kriz durumlarında ihtiyaÑ duyduğu niteliği arttırılmıĢ sermayeye yönelik düzenlemelerdir. 

Bu düzenlemeler ile ana sermaye kalemi(Tier1), Ñekirdek sermaye ve ilave ana sermaye olmak üzere 

ikiye ayrılmıĢtır. Æekirdek sermaye zarar karĢılama potansiyeli yüksek unsurları iÑinde barındırmakta 

ve ödenmiĢ sermaye, dağıtılmamıĢ karlar, kar (zarar), diğer kapsamlı gelir tablosu kalemleri ile bu 

toplamdan düĢülecek değerlerden oluĢmaktadır. 

 Finansal kuruluĢlara yapılan ve eĢik değeri aĢan yatırımları, mortgage servis hizmetlerini ve 

ertelenmiĢ vergi aktifini iÑeren düzenleyici ayarlamalar (Sermayeden indirilen değerler ve ihtiyatlı 

filtreler) 1 Ocak 2018‘den itibaren Ñekirdek sermayede bir indirim kalemi olarak kullanılacaktır. 

Bunun iÑin kademeli olarak 2014‘ten baĢlamak üzere bu unsurların %20‘si, 2015‘te %40‘ı, 2016‘da 

%60‘ı, 2017‘de %80‘i, 2018‘de %100‘ü Ñekirdek sermayeden indirilecektir (Cangürel vd., 2010: 5). 

Ayrıca bundan böyle ana sermayenin Ñekirdek sermaye iÑerisinde yer almayan veya katkı sermaye 

iÑerisinde değerlendirilmeyecek olan sermaye bileĢenlerinin 2013‘te %90‘ı tanınacak ve her yıl 

tanıma oranı %10 düĢürülerek toplam 10 yıl iÑerisinde söz konusu unsurlar tamamen sermaye bileĢeni 

olmaktan Ñıkarılacaktır (Cangürel vd., 2010: 6). 

Basel I ile asgari sermaye oranı %8 olarak belirlenmiĢ ve toplam sermayenin %50‘lik kısmı tier1, 

diğer %50‘lik tier2‘den oluĢmaktaydı. Bu düzenleme genel hatlarıyla basel II‘de korunmaktaydı. 

Fakat basel III kriterleri ile katkı sermayenin ana sermayenin %100‘ünü geÑemeyeceği kuralı 

kaldırılmıĢ ve toplam sermayenin %75‘i tier 1 ve yalnızca %25‘inin tier 2‘den oluĢması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Toplam asgari sermaye oranı ise değiĢmemiĢtir. 

Yeni düzenlemeler ile tier 3 sermaye kavramı kaldırılmıĢ ve katkı sermaye (Tier 2), bankanın 

yükümlülüklerini karĢılayamadığı ve iflas riskiyle karĢı karĢıya olduğu durumda kullanılmak üzere, 

ana sermaye tarafından karĢılanamayan daha düĢük yükümlülüklerine karĢı tutulacak sermaye 

miktarını ifade etmektedir. 

2.3.1.2 Nicel  Yenilikler 

Sermayenin kalitesini artırmaya yönelik yeniliklerin yanı sıra, niceliğini değiĢtirmeye yönelik 

uygulamalar ile risk dayanıklılığının artırılması amaÑlanmıĢtır.  

Bu suretle, komitenin reform paketinde, asgari Ñekirdek sermaye gereksinimi (common equity 

requirement) %2‘den %4,5‘e yükseltilmektedir. Buna ilave olarak bankaların; gelecekte ortaya 

Ñıkabilecek stresli ekonomik koĢullara karĢı, %2,5‘luk bir sermaye tamponu da bulundurmaları 

gerekecektir. Dolayısıyla toplam Ñekirdek sermaye gereksinimi %7‘ye ulaĢmıĢ olacaktır. Alım-satım 

portföylerine, türevlere ve seküritizasyona yönelik faaliyetler 2011‘in sonu itibariyle bu yüksek 

sermaye gereksinimi ile yapılmaya baĢlanacaktır (BDDK, 2010: 8). 
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2.3.2 Sermaye Tamponu Uygulaması         

Basel III ile getirilen sermaye koruma tamponu Ñekirdek sermayeye, birinci kuĢak sermayeye ve 

toplam sermayeye kademeli olarak eklenecektir. Söz konusu oranın 2016 yılından 2019 yılına kadar 

kademeli olarak arttırılarak 2019 yılında %2,5 olarak nihai Ģeklini alması planlanmaktadır. Sermaye 

koruma tamponunun sağlanamaması durumunda bankaların faaliyetlerine olağan olarak devam etmesi 

ancak bununla birlikte bankaların kar dağıtımına değiĢen oranlarda kısıtlamalar getirilmesi 

planlanmaktadır. Bankaların sermaye koruma tamponu iÑin tuttuğu sermayenin, otorite tarafından 

belirlenen standart orandan (%2,5) düĢük olması halinde, bu iki oran arasındaki farka bağlı olarak kar 

dağıtımı üzerinde değiĢen oranlarda kısıtlamalar yapılması öngörülmektedir (Cangürel vd., 2010: 6). 

Sermaye koruma tamponuna ilave olarak, basel komitesi makro iktisadi değiĢkenler sonucu ortaya 

Ñıkan sistematik risklerin etki alanını daraltabilmek adına bir takım önlemler almıĢtır.   Bu 

önlemlerden biri ekonomik dalgalanmalara karĢı % 0–2,5 oranında döngüsel sermaye tamponu 

bulundurulması gerektiğidir. Döngüsel sermaye tamponu finansal sistemlerin ekonomik geliĢme ve 

daralma dönemlerinde, aĢırı dalgalanmalar karĢısında esnekliğin sağlanması amaÑlanmıĢtır (Demirkol, 

ġenbayram,2014: 251). 

 

2.3.3 Kaldıraç Oranı 

Basel komitesi yalnızca risk ağırlıklı varlıklar üzerinden hesaplanan sermaye gereksinimlerinin yeterli 

olmadığı görüĢündedir. Kriz öncesi bir dizi banka ve finansal kurum, kaldıraÑlı iĢlemler nedeniyle 

borÑ stoklarını yükseltmelerine rağmen güÑlü sermaye rasyolarına sahipti. SonuÑ olarak, Basel 

komitesi mevcut riske dayalı sermaye gereksinimlerini güÑlendirmek iÑin ek bir önlem kabul etmiĢtir 

(King , Tarbert , 2011: 3). 

Bu önlem sermaye oranlarını destekleyici nitelikte olan Ģeffaf, basit, anlaĢılır ve risk bazlı olmayan 

kaldıraÑ oranıdır. Söz konusu oran birinci kuĢak sermayenin (Ana Sermaye) belirli dönüĢüm 

oranlarıyla dikkate alınmıĢ bilanÑo dıĢı kalemler ve aktifler toplamına bölünmesi suretiyle (Ana 

Sermaye / Aktifler + BilanÑo DıĢı Kalemler) bulunacak olup 2017 yılının ilk yarısına kadar sürecek 

olan paralel uygulama döneminde %3 oranı test edilecektir. Yapılacak olan QIS ÑalıĢmalarının ve 

paralel uygulamanın sonuÑları da dikkate alınarak nihai hali verilmiĢ olan kaldıraÑ oranı 1 Ocak 2018 

tarihinden itibaren ‗Birinci Yapısal Blok‘a dÍhil edilecektir (Cangürel vd., 2010:7). 

Komite yeni getirilen kaldıraÑ oranı ile Ģunları hedeflemektedir; 

 Bankacılık sektöründeki kaldıracı sınırlandırarak finansal sisteme ve ekonomiye zarar verebilecek, 

istikrarı bozan kaldıraÑlı iĢlem risklerini düĢürmek, 

 Riske dayalı ölÑüyü basit, Ģeffaf ve bağımsız bir risk ölÑütü ile tamamlayarak model riskine ve ölÑüm 

hatasına karĢı ek önlemler getirmektir(BIS,2010). 

2.3.4 KarĢı Taraf Riski 

Teknik detayları oldukÑa yüksek olan bu teklifte, bankaların stres senaryoları ve tarihsel verilere 

dayanarak hesaplayacakları karĢı taraf riski iÑin ilave sermaye tutmaları amaÑlanmıĢtır(Gürel vd., 

2012: 22). 

Basel II kriterlerinin eksik tarafı RAV (risk ağırlıklı varlıklar) modeli kullanılarak sermaye 

yeterliliğinin hesaplanmasıdır. Bu model alım satım varlıklarının belirli bir likiditeye dayandığını 

varsaymaktadır. Ancak 2008 finansal krizinde bankalar, türevler ve menkul kıymetleĢtirme ürünleri 

ile ticaret pozisyonlarını geniĢletmiĢler ve bu geniĢleme dayanak varlık ile üstlenilen risk arasındaki 

bağın kopmasına neden olmuĢtur (King , Tarbert , 2011:7). Bankalar daha fazla kar güdüsüyle hareket 

ederek, pozisyonlarının yarattığı muhtemel büyük kayıpları göz ardı etmiĢlerdir ve bilanÑo iÑi ve dıĢı 

kalemlerinde yüksek riskli fakat düĢük likiditeye sahip varlıklara yer vermiĢlerdir. Basel Komitesi kriz 

sonrası ortaya Ñıkan bu tablo karĢısında ‗en kötü durum senaryoları‘ karĢısında sermaye 

yükümlülüğünün hesaplanması noktasında bir dizi yenilik uygulamaya koymuĢtur. Bunlar; 

 Varsayılan risklere karĢı stres testi, 

 Kredi değerleme ayarları, 

 YanlıĢ yönlü risk, 

 Büyük kuruluĢlar iÑin varlık değeri korelasyonu, 

 Teminatlı karĢı taraftır. 

2.3.5 Likidite Oranları 

Basel III uzlaĢısında likiditeye iliĢkin olarak iki oran belirlenmiĢtir: 
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Likidite KarĢılama Oranı: Bankaların 1 aylık dönemde likidite yapısını ölÑüp yüksek kalitede  likit 

varlıkların kötü durum senaryolarını karĢılayabilme gücünü ölÑen orandır. Bankanın likit varlıklarının, 

30 gün iÑerisinde gerÑekleĢecek  net nakit ÑıkıĢlarına bölünmesi ile belirlenen bu oranın 1‘den büyük 

olması gerekmektedir. Oranın 1‘den küÑük olması bankanın likit varlıklarının net nakit ÑıkıĢlarını (30 

gün iÑerisindeki net nakit giriĢleri ile net nakit ÑıkıĢları arasındaki fark) karĢılamada güÑlük Ñektiğini 

göstermektedir. 

Net Ġstikrarlı Fonlama Oranı: Bankaların uzun vadeli likidite yapısını ölÑerek, mevcut bilanÑo 

faaliyetlerinin uzun vadeli kaynaklarla fonlama gücünü ölÑen orandır. Bankanın mevcut istikrarlı 

fonlama tutarının, ihtiyaÑ duyulan istikrarlı fonlama tutarına bölünmesiyle oluĢan oranın %100‘den 

büyük olması gerekmektedir (Gürel vd., 2012: 22). 

 

3. BASEL III KRĠTERLERĠ PERSPEKTĠFĠNDE TÜRK BANKALARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

3.1 ÇalıĢmanın Amacı 

Finansal derinliğin gün geÑtikÑe artması ve karĢılaĢılan krizlerin etkisinin tüm piyasalara kolayca 

kanalize olması, finans sisteminin en önemli aktörü olan bankalara özel ilgi ve denetim getirilmesine 

neden olmuĢtur. Dünyada kabul gören, bankacılık sisteminin Ģoklara karĢı dayanıklılığını artırmaya 

yönelik hazırlanan basel kriterlerine uyum ise, uluslararası finans sistemine entegre olan bir ülkenin 

bankacılık sisteminin olmazsa olmazıdır. ÆalıĢmanın bu bölümünde,  Türkiye‘nin en büyük yedi 

bankasının basel III kriterlerine uyumu incelenmiĢtir. Söz konusu bankaların incelenmesi sonucu elde 

edilecek sonuÑların; bu bankaların gerek aktif büyüklükleri, gerekse Türk bankacılık sistemi iÑerisinde 

uzun süredir faaliyet göstermeleri nedeniyle, sektörün genel anlamda basel III kriterlerine uyumunu 

yansıtacağı düĢünülmektedir. 

3.2 ÇalıĢmanın Kısıtları 

Bankalar, 2016 yılsonu mali verileri üzerinden solo bazda(bankacılık faaliyetlerine iliĢkin) aktif 

büyüklüklerine göre seÑilmiĢtir. SeÑilen yedi bankanın 2014, 2015 ve 2016 yılına ait mali verileri 

üzerinden basel III kriterleri uygulama takviminde belirtilen oranlar dahilinde, bugün itibarıyla 

durumları irdelenmiĢtir. 

3.3 ÇalıĢmanın Methodolojisi 

ÆalıĢmada, bilanÑo kalemleri yatay ve dikey analiz yöntemi birlikte kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Sermaye yeterlilik oranı, likidite karĢılama oranı ve kaldıraÑ oranı son üÑ yıllık konsolide mali 

verilerinden temin edilerek yatay analiz yöntemiyle değerlendirilmiĢtir. Karlılık oranları ise solo 

bazda(ana ortaklık faaliyetleri bazında) incelenmiĢ ve yine yatay analize dayalı yorumlanmıĢtır. 

Bankaların konsolide mali verilerinin, ana ortaklık banka verilerine paralel seyretmesi ve gelir 

kazandırıcı asıl kaynağın, ana ortaklık faaliyetleri olması sebebiyle, solo bazda incelenen karlılık 

oranlarının, konsolide bazda değerlendirilen veriler ile birlikte değerlendirilmesinin sorun teĢkil 

etmeyeceği düĢünülmektedir. Bununla birlikte incelemede kullanılan varsayımlar Ģunlardır; 

 Basel III kriterlerinin, toplam risk ağırlıklı varlıklar tutarı üzerinden %2,5 oranında sermaye tamponu 

ve %2,5 oranında döngüsel sermaye tamponu olmak üzere, ilave %5‘lik sermaye yükü getireceği 

varsayılmıĢtır. (Döngüsel sermaye tamponu Basel III kriterlerine göre % 0-2,5 arasında belirlenecek 

olup, üst sınırdan hesaplamaya dahil edilmiĢtir.) 

 Basel III kriterlerinin ihtiva ettiği ve 2019 yılı itibarıyla uygulanacak oranların, hali hazırda 

uygulanıyor olması varsayımı altında bankaların ilave sermayeye ihtiyaÑ duyup duymadığı 

incelenmiĢtir. 

 Bankalarca hesaplanan özkaynak tutarı ve sermaye yeterliliği standart oranları, resmi gazetede 

yayınlanan, 05.09.2013 tarih, 28756 sayılı ‗Bankaların Ézkaynaklarına ĠliĢkin Yönetmelik‘ ile 

28.06.2012 tarih, 28337 sayılı ‗Bankaların Sermaye Yeterliliğinin ÉlÑülmesine ve 

Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik‘ ÑerÑevesinde hesaplanmıĢ olup, söz konusu yönetmelikler ile 

basel II ve basel III uygulamaları arasında ki farklar değerlendirilmeye alınmamıĢtır. 

 KaldıraÑ oranı basel III kriterleri ÑerÑevesinde 2019 yılında belirlenecek olup, test edilecek değer 

%3‘tür. Bu oran ÑalıĢmada kaldıraÑ oranları değerlendirilirken referans alınan orandır. 

 21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Bankaların Likidite KarĢılama 

Oranı Hesaplamasına ĠliĢkin Yönetmelik‖ ÑerÑevesinde, ‗Konsolide ve konsolide olmayan toplam 

likidite karĢılama oranı yüzde yüzden, konsolide ve konsolide olmayan yabancı para likidite karĢılama 
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oranı yüzde seksenden az olamaz.‘ Ģartı bulunmaktadır. ÆalıĢmada LKO, konsolide toplam likidite 

karĢılama oranı baz alınarak incelenmiĢtir. 

Mevcut varsayımlar dahilinde incelenen bankalar Ģunlardır;   

 Kamu sermayeli mevduat bankaları; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.ġ., Türkiye Halk       

Bankası A.ġ., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  

Ézel sermayeli mevduat bankaları; Akbank T.A.ġ., Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ., Yapı ve Kredi Bankası 

A.ġ.  

Yabancı sermayeli banka; Türkiye Garanti Bankası A.ġ 

3.4. Elde Edilen Bulgular IĢığında Türk Bankalarının Değerlendirilmesi 

Mevcut bankaların üÑ kategoriye ayrılarak, ağırlıklı ortalamaları üzerinden oluĢturulan Tablo 1.de 

bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının, kamu mevduat bankaları ve özel sermayeli mevduat 

bankalarında, son üÑ yıl iÑerisinde aĢağı yönlü seyrettiği, yabancı sermayeli banka olarak tabloya dahil 

olan tek bankada ise yukarı yönlü seyrettiği görülmektedir. Bu noktada yabancı sermayeli özel 

bankanın Türkiye‘nin en büyük 3. Bankası konumunda bulunduğu unutulmamalıdır. 

Basel III kriterleri uyarınca, ana sermaye (Tier 1) iÑinde yer alan ve zarar karĢılama potansiyeli 

yüksek olan unsurları iÑeren Ñekirdek sermaye (common equity) kalemlerinin, risk ağırlıklı varlıklara 

oranı olan Ñekirdek sermaye yeterlilik oranı, 2019 yılı itibarıyla asgari %4,5 olarak sınırlanmıĢtır. Bu 

oran göz önünde bulundurulduğunda kamu mevduat ve özel mevduat bankalarının aĢağı yönlü 

hareketlerine rağmen 2016 yılsonunda yakaladıkları %11,85 ve %11,67‘lik oranların, asgari Ñekirdek 

sermaye oranı yükümlülüğünün Ñok üzerinde olduğu görülmektedir. Yabancı sermayeli özel bankanın 

ise yukarı yönlü hareketi sonrası yakaladığı %13,63‘lük oran ile diğerlerinin oldukÑa önünde olduğu 

görülmektedir. Ana sermayenin güÑlü olması, Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren bankaların 

genel olarak, öz kaynakları iÑerisindeki ödenmiĢ sermaye, kar yedekleri ve dağıtılmamıĢ karlar gibi 

Ñekirdek sermaye kalemlerinin, sermaye benzeri kredilere oranla daha yüksek olması sebebiyle daha 

güÑlü Ñekirdek sermaye oranlarına sahip olduğu gerÑeğini doğrulamaktadır. 

Birinci kuĢak sermaye yıllar iÑerisinde her üÑ banka kategorisinde Ñok sınırlı bir düĢüĢ sonrası, 

Ñekirdek sermaye yeterlilik oranlarına yakın seyretmiĢtir. Basel III kriterleri uyarınca 2019 yıl sonu 

iÑin öngörülen %6‘lık oranın Ñok üzerinde bulunan bankalar, bu hususta ilave önleme ihtiyaÑ 

duymamaktadır. 

Toplam sermaye yeterlilik oranı kamu mevduat bankalarında, diğer banka kategorilerine oranlarına 

daha düĢük ÑıkmıĢtır. Ézellikle 2016 yılında kaydedilen düĢüĢ kamu mevduat bankaları ile özel 

mevduat bankaları arasındaki farkı küÑükte olsa aÑmıĢtır. Yabancı sermayeli banka ise bu süreÑte yine 

pozitif ayrıĢarak en yüksek orana sahip olmuĢtur. Her üÑ kategoride ki bankalar, BDDK asgari 

sermaye gereksinimi olan %12‘lik oranın üzerinde seyretmekle birlikte, kamu mevduat ve özel 

mevduat bankaları söz konusu sınıra daha da yaklaĢmıĢtır. Bu durum atıl sermaye bulundurulmaması 

Ģeklinde yorumlanabilir. Fakat önümüzdeki yıllarda bankaların bu düĢüĢü engellemeleri gereksinimi 

doğduğu da görülmektedir. 
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Tablo1. Türk Bankalarının Basel III Kriterlerine Göre   Mali Tablolarının Analizi 

Basel III 

Kriterleri Yıllar 

Kamu Mevduat 

Bankaları 

Özel Mevduat 

Bankaları 

Yabancı 

Sermayeli Özel 

Banka 

 

Çekirdek 

Sermaye 

Yeterlilik 

Oranı 

2014 13,25 12,81 12,86  

2015 12,3 12,07 12,88  

2016 11,85 11,67 13,63  

1. KuĢak 

Sermaye 

Yeterlilik 

Oranı 

2014 13,18 12,55 12,77  

2015 12,24 11,9 12,82  

2016 11,81 11,63 13,59  

Toplam 

Sermaye 

Yeterlilik 

Oranı 

2014 14,64 14,98 13,86  

2015 13,93 14,15 13,53  

2016 13,41 13,89 14,67  

Likidite 

KarĢılama 

Oranı 

2014 - - -  

2015 94,2 111,68 116,04  

2016 88,91 113,62 108,97  

Kaldıraç 

Oranı 

2014 - - -  

2015 7,51 7,29 7,85  

2016 7,19 7,33 8,23  

Bankaların bir aylık dönemde likidite yapısını ölÑüp, yüksek kalitede likit varlıkların kötü durum 

senaryolarını karĢılayabilme gücünü ölÑen oran olan, likidite karĢılama oranı, 2016 yılı iÑin %70‘le 

sınırlanmakla birlikte 2019 yılı itibarıyla asgari %100 olarak öngörülmüĢtür. Kamu mevduat 

bankaları, bu oran göz önünde bulundurulduğunda mevcutta yükümlülükleri karĢılar nitelikte 

olmalarına rağmen, 2018 ve 2019 yıllarında belirlenen seviyeleri yakalamak adına, likit kalitelerini 

artırmaları gerekmektedir. Diğer kategoride bulunan bankalar ise LKO‘nını iyileĢtirici önlemlere, 

mevcut likit yapılarını korudukları sürece ihtiyaÑ duymayacaklardır.  

 

SONUÇ 

Türk bankacılık sistemi 2000 ve 2001 krizlerinde ağır hasar almasına karĢın, bu krizlerden gerekli 

dersler ÑıkarılmıĢtır. Kriz sonrası yeniden yapılandırılan ekonomide sert tedbirler alınmıĢ, siyasi ve 

ekonomik istikrar ortamının sağlanmasıyla birlikte ekonomi tekrar rayına oturtulmuĢtur. 2001 yılında 

dip yapan Türkiye ekonomisi, takip eden yedi yıl boyunca ortalama %5,9 büyüme oranı 

yakalanmasına karĢın, 2009 yılında krizin etkileri ekonomide ciddi Ģekilde hissedilmiĢ, ekonomi %4,7 

küÑülmüĢtür. Yine aynı dönemde özel yatırımlar azalmıĢ, ihracat ise %20 oranında daralmıĢtır.  

Türkiye ekonomisinde görülen kötüleĢmeye karĢın, BDDK‘nın almıĢ olduğu pro-aktif önlemler ve 

belirlenen yüksek oranlı ve kaliteli sermaye yapısı, bankacılık sisteminin bu süreÑte sağlamlığını 

kanıtlamıĢtır. Kriz sonrası, dünya Ñapında trilyon dolarları bulan yardım paketleri aÑıklanmasına 

rağmen, Türkiye, OECD ülkeleri arasında bankacılık sektörünün kamu desteğine ihtiyaÑ duymadığı 

tek ülke olmuĢtur. 
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Türkiye‘nin basel tarihÑesini incelediğimizde, OECD üyesi olması nedeniyle basel I kriterlerine uyum 

konusunda sıkıntı yaĢanmamıĢtır. Basel II kriterlerinin yayımlanmasıyla birlikte uyum sürecini 

hızlandırma amaÑlı ÑalıĢmalar yapılmıĢ ve nihayetinde "Sermaye ÉlÑümü ve Sermaye Standartlarının 

Uluslararası Düzeyde UyumlaĢtırılması" ÑalıĢmaları kapsamında hazırlanan Basel II düzenlemeleri 

28/06/2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir. 

 2000‘li yılların baĢında yaĢanılan krizler sonrası tanzim edilen Türk bankacılık sistemi, sermaye 

yapısı anlamında güÑlü görünmesine rağmen, özellikle basel II kriterlerine ne derece uyumlu olduğu 

bir soru iĢaretiydi. Bunun temel nedeni basel II külliyatının mevcut bankacılık sisteminin esaslarını 

değiĢtirmesi ve risk algısına farklı bir bakıĢ aÑısı getirmesidir. Bununla birlikte, bankacılıkta klasik 

sermaye yeterlilik hesaplama yöntemlerinin, günümüzde hızla değiĢen ve geliĢen finans piyasalarının 

doğurduğu riskleri aÑıklamada yetersiz kalması nedeniyle, yeni hesaplama yöntemlerine banka 

bilanÑolarının ne derecede uyumlu olduğunu tahmin etmek zorlaĢmıĢtır. Bu soruyu cevaplamak ve 

basel II kriterlerinin bankaların sermaye yeterlilikleri üzerinde muhtemel etkilerini ölÑmek adına üÑ 

adet sayısal etki ÑalıĢması yapılmıĢtır. Bunların ilki olan QIS-TR1 ÑalıĢması aralık 2004‘te aÑıklanmıĢ 

ve %28,84 hesaplanan sermaye yeterlilik oranı 12 baz puanlık düĢüĢle %16,87‘ye gerilemiĢtir. 

Temmuz 2007‘de yapılan ikinci ÑalıĢmada bu oran %19,31‘den %13,68‘e düĢmüĢtür. Son olarak mart 

2011‘de yayınlanan rapora göre %18,35 olan oran, %16,95 olarak hesaplanmıĢtır. Bankaların sermaye 

yeterliliklerinin basel II kriterleri uyarınca düĢmesinin temel nedeni; Mevcut yaklaĢımda %0 risk 

ağırlığında yer alan yabancı para cinsinden T.C. Hazinesi menkul kıymetlerine, standart yaklaĢım 

kapsamında Türkiye‘nin kredi derecelendirme notunun 4. kredi kalitesi kademesine tekabül 

etmesinden dolayı %100 risk ağırlık uygulanmasından kaynaklanmaktadır.(BDDK, Qıs-Tr3: 2) 

Basel III kriterleri ÑerÑevesinde ise henüz basel II sürecinde olduğu gibi ciddi adımlar atılmamıĢtır. 

Bunda basel III kriterlerinin, basel II kriterlerinin eksiklerini gidermeye ÑalıĢan ve devrimsel olmayan 

kurallar iÑermesi neden olarak gösterilebilir. Buna rağmen, basel III kriterlerine uyumun 

geciktirilemeyeceği, 2007 krizinin gerek dünya ekonomisi gerekse Türkiye ekonomisine verdiği 

zarardan anlaĢılmaktadır. Türk bankacılık sisteminin basel II‘ kriterlerine uyumu ve 2007 küresel 

krizinde gösterdiği yüksek performası göz önünde bulundurulduğunda aynı baĢarıyı basel III 

kriterlerine uyum konusunda da göstereceğine dair genel bir kanı bulunmaktadır.  

Türk bankacılık sektörünün Basel III kriterleri perspektifinde değerlendirmek üzere yapılan ve aktif 

büyüklüğü bakımından Türkiye‘nin en büyük yedi bankası iÑeren ÑalıĢmanın sonuÑları özetle Ģu 

Ģekildedir; 

Kamu mevduat bankaları ile özel mevduat bankaları Ñekirdek sermaye, 1. KuĢak sermaye ve toplam 

sermaye oranlarında kısıtlı gerilemelere rağmen, basel III kriterlerinde öngörülen sınırlamaların 

oldukÑa üzerinde seyretmektedir. Yabancı sermayeli özel banka pozitif ayrıĢmakla birlikte, diğer iki 

kategori ile dramatik bir fark bulunmamaktadır. LKO oranı kamu sermayeli mevduat bankaları iÑin 

geliĢtirilmesi gereken yön olarak göze Ñarpmakla birlikte, kaldıraÑ oranı göz önünde 

bulundurulduğunda her üÑ kategoride bulunan bankaların ilerleme kaydetmesi gerekmektedir. Bu 

noktada Kamu sermayeli mevduat bankaları LKO‘nun aksine diğer kategorilerin bir adım önünde 

bulunmaktadır. SonuÑ olarak, kategorize edilen bankaların, Türk bankacılık sisteminin genel seyrine 

paralel hareket ettiği ve mevcut mevzuatlar dahilinde geliĢtirilmesi gereken yönleri bulunmasına 

rağmen yükümlülüklerini karĢılar nitelikte bulundukları görülmektedir. 
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alaattin.kiziltan@erdogan.edu.tr                                                                    

 

Öz: Enflasyon, tüketim ve tasarruf değiĢkenlerinin ekonomilerin temel dinamiklerinden 

olduğu bilinmektedir. Ancak bu değiĢkenler arasındaki etkileĢim ve neden-sonuÑ iliĢkileri 

ekonomik konjonktüre bağlı olarak değiĢiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle söz konusu 

değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin geniĢ bir dönemi kapsayan Ģekilde incelenmesi politika 

yapıcılar aÑısından önem taĢımaktadır. Nitekim birbiri üzerindeki etkileri kalkınma 

politikaları aÑısından oldukÑa önemli olan bu değiĢkenlerin eĢbütünleĢik olup olmadıkları ve 

nedensellik iliĢkilerinin yönü sıklıkla araĢtırılmaktadır. Bu ÑalıĢmada, 1980-2016 dönemi 

itibariyle Türkiye ekonomisinde enflasyon, tüketim ve tasarruf değiĢkenleri arasındaki 

eĢbütünleĢme ve neden-sonuÑ iliĢkisi Engle-Granger eĢbütünleĢme testi ve hata düzeltme 

modeline dayalı nedensellik yöntemiyle araĢtırılmıĢtır. Engle-Granger analizi sonucunda, 

değiĢkenlerin eĢbütünleĢik olduğu, baĢka bir ifadeyle ilgili değiĢkenlerin uzun dönemde 

birlikte hareket ettikleri belirlenmiĢtir. Nedensellik analizi sonuÑları ise, kısa dönemde 

enflasyondan tüketim ve tasarrufa doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi olduğunu 

göstermiĢtir. Bununla birlikte uzun dönem sonuÑlarına göre, enflasyon ile tüketim ve 

enflasyon ile tasarruf arasında karĢılıklı nedensellik iliĢkisinin olduğu gözlenmiĢtir. Bu 

bağlamda en küÑük kareler yöntemi sonuÑlarına göre, enflasyon ile tasarruflar arasında 

doğru, tüketim arasında ise ters yönlü bir iliĢki söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Tasarruf, Hata Düzeltme Yöntemi 

Jel Kodları: E31, E21, C22 

ECONOMETRĠC ANALYSĠS OF THE RELATĠONSHĠP BETWEEN INFLATĠON, 

CONSUMPTĠON AND SAVĠNG ĠN TURKEY 

 

Abs:   It is known that inflation, consumption and saving variables are the basic dynamics of 

economies. However, the interaction and cause-and-effect relationships between these 

variables can vary depending on economic conjuncture changes. For this reason, it is 

important for policy makers to examine the relations between the variables, covering a broad 

period of time. As a matter of fact, the effects on each other are very important in terms of 

development policies and whether these variables are cointegrated or not and whether the 

causality relation is to be investigated frequently. In this study, Turkey's economy in the 

1980-2016 period as inflation, consumption and saving cointegration and cause-effect 

relationships between variables was investigated by Engle-Granger cointegration test and 

error correction model based on the causality method. As a result of the Engle-Granger 

analysis, it has been determined that the variables are cointegrated, or that the variables 

associated with another expression move together in the long run. The results of the causality 

analysis show that there is a one-way causality relationship from inflation rate to 

consumption and saving in the short term. However, according to long-term results, it is 

observed that there is a mutual causality relation between inflation rate and consumption and 

inflation rate and saving. In this context, according to the results of least squares method, 

there is an inverse relationship between inflation and savings and consumption. 

Keywords: Inflation, Saving, ECM Method 

Jel Codes: E31, E21, C22 
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1. GĠRĠġ 

GeliĢmekte olan ülkelerin temel problemlerinden biri artan tüketim harcamaları ve tasarruf 

yetersizliğidir. Bu durum kalkınma iÑin gerekli olan yatırımlara ayrılacak yerli fonların da 

düĢük kalmasına yol aÑabilmektedir. Bu nedenle söz konusu değiĢkenleri etkileyen ve bu 

değiĢkenlerden etkilenen ekonomik faktörlerin ortaya konulması amacıyla pek Ñok 

ekonometrik ÑalıĢma yapılmaktadır. Tasarrufların yurtiÑi ve yurtdıĢı olmak üzere ayrı ayrı 

olarak ele alındığı ÑalıĢmalarda enflasyon oranı, kamu yatırımları, bütÑe aÑığı, döviz kurları, 

gelir düzeyi, faiz oranı gibi değiĢkenlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu ÑalıĢmada sıklıkla 

kullanılan değiĢkenlerden biri olan enflasyonun yurtiÑi tasarruflar ve tüketim harcamaları 

üzerindeki etkileri incelenecektir. 

Diğer yandan enflasyonun özellikle geliĢmekte olan ülkelerin temel problemlerinden biri 

olduğu bilinmektedir. Ancak enflasyonun tüketim ve tasarruf kararları üzerindeki etkisinin 

ekonomik konjonktüre bağlı olarak değiĢmesi, zaman zaman da belirgin olmaması konu ile 

ilgili genel yorumların yapılmasına engel olmaktadır. ġöyle ki, ÑeĢitli ülkelerin farklı 

dönemlerinin incelendiği pek Ñok ÑalıĢmada ilgili değiĢkenler arasında negatif, pozitif veya 

nötr bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte yapılan ÑalıĢmaların pek Ñoğunda 

enflasyon artıĢının yaĢandığı ekonomilerde tasarruf artıĢının da yaĢandığının tespit edilmesi 

bu iki değiĢken arasında güÑlü bir etkileĢimin olduğunu göstermekte ve politika yapıcılara 

ıĢık tutan bir bulgu olarak değerlendirilmektedir. 

Bu ÑalıĢmanın amacı, Türkiye‘de gerÑekleĢen yurtiÑi tasarrufların geliĢim sürecini dikkate 

alan bir yaklaĢımla enflasyon ile tüketim ve tasarruf değiĢkenleri arasındaki iliĢkinin ortaya 

konulmasıdır. Temel kurgusu enflasyonist Ģartlar altında gerÑekleĢen tasarruflar üzerine olan 

bu ÑalıĢmanın ilk kısmında tasarrufların ekonomik önemi ve Türkiye‘deki yurtiÑi 

tasarrufların tarihsel seyri ortaya konulmuĢtur. Ardından hanehalkı tasarruf davranıĢlarına 

yönelik teorik yaklaĢımlara ve ilgili literatür özetine yer verilmiĢtir. ÆalıĢmanın ekonometrik 

kısmında ise analizde kullanılan ekonometrik yöntemlere iliĢkin teorik bilgilere değinildikten 

sonra analizden elde edilen bulgular sunulmuĢtur. Son olarak da, analizden elde edilen 

sonuÑlardan yararlanılarak değerlendirmeler yapılmıĢ ve önerilerde bulunulmuĢtur. 

2. EKONOMETRĠK YÖNTEM 

ÆalıĢmada, Türkiye‘de enflasyon, tüketim ve tasarruf arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla 

öncelikle durağanlık analizi ardından değiĢkenlerin durağanlık seviyelerine bağlı olarak 

uygun eĢbütünleĢme analizi ve serilerin yapısı gereği hata düzeltme modelleri kullanılarak 

ekononometrik analizler yapılmıĢtır. Bu kapsamda kullanılacak olan yöntemler ADF birim 

kök analizi, Engle-Granger eĢbütünleĢme testi ve hata düzeltme modeline dayalı granger 

nedensellik analizi olarak belirlenmiĢtir.  

Ekonometrik uygulamalarda zaman serilerinin birim kök iÑermesi serilerin varyansının 

zamana bağlı olarak değiĢmesine neden olabileceğinden oluĢturulacak olan regresyon 

denkleminin gerÑekÑi sonuÑlar vermesine engel olmaktadır. Dolayısıyla zaman serileri 

analizinde kullanılacak olan seriler arasındaki iliĢkilerin doğru bir Ģekilde tespit edilebilmesi 

iÑin durağanlık Ģartının sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle zaman serileri analizlerinde 

ilk olarak durağanlık analizi yapılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda modeldeki serilerin 

durağan olmadığı tespit edildiğinde serilerin farkı alınarak durağan hale getirilmesi 

gerekmektedir (Dickey-Fuller, 1981, 1063). Durağanlık analizinde sıklıkla yararlanılan birim 

kök testlerinden biri GeniĢletilmiĢ Dickey Fuller Birim-Kök Testi (ADF)‘dir.  

Engle-Granger (1987) eĢbütünleĢme testi ise zaman serisi analizlerinde kullanılacak olan 

serilerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediklerini tespit etmek amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. Testin uygulanabilmesi iÑin ilk Ģart değiĢkenlerin aynı düzeyde durağanlık 

koĢulunu sağlamıĢ olmalarıdır (Yamak ve Korkmaz, 2006: 65). Yöntemde hata terimleri iÑin 

hesaplanan t istatistiği değerinin Engle-Yoo (1987) tablo kritik değeri ile karĢılaĢtırılması 

sonucu eĢbütünleĢme hakkında karar verilir. Bu kapsamda hata terimlerinin durağanlık 

koĢulunu taĢımaması durumunda serilerin ko-entegre olmadığı, yorumu yapılmaktadır 

(Engle-Granger: 1987). 
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Hata Düzeltme Modeli (Error Corection Model), aralarında eĢbütünleĢme iliĢkisi bulunan 

serilerin nedensellik iliĢkisini araĢtırmak iÑin kullanılmaktadır. Bu analiz, model serilerinin 

kısa dönemde bir nedensellik iliĢkisi iÑerisinde olup olmadıklarını ortaya koymakla birlikte, 

kısa ve uzun dönem dinamiklerini ayrı ayrı Ñözümlemektedir (Enders, 1995: 365-366). 

3. VERĠ SETĠ VE BULGULAR 

ÆalıĢmada kullanılan veri seti 1980-2016 dönemini kapsayan yıllık verilerden 

oluĢturulmuĢtur. Ġlgili veriler Dünya Bankası veri tabanından temin edilmiĢtir. 

Tablo 2: Veri Seti 

Veriler Açıklama 

X1 S/GSYĠH  

X2 C/GSYĠH  

X3 Enflasyon Oranı 

ÆalıĢmaya konu olan seriler hakkında genel bir izlenim edinebilmek amacıyla söz konusu 

değiĢkenlerin grafiksel gösterimlerine yer verilmesi uygun görülmüĢtür.    
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Grafik 4: Serilerin Grafiksel Gösterimi 

Yukarıdaki grafikler incelendiğinde, değiĢkenlerin tümünün birinci devresel farklarında 

durağan bulunması beklenebilecektir. Ancak zaman serisi analizlerinde serilerin birim kök 

sorunu sınanmadan bu konuda kesin bir yargıya varılması doğru olmayacağından söz konusu 

izlenim test edilecektir. Serilerin durağanlık sınaması ADF birim kök testi kullanılarak 

gerÑekleĢtirilmiĢ olup, Schwartz bilgi kriterine göre elde edilen sonuÑlar Tablo 3‘te 

özetlenmiĢtir. 
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Tablo 3: ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Schwartz Bilgi Kriteri ADF (Sabitli) ADF (Sabitli ve Trendli) 

DeğiĢkenler Düzey 1. Fark Düzey 1. Fark 

X1 -2.2832 -5.5206*** -2.8298 -4.0445** 

X2 -1.2112 -5.6715*** -3.3751* -5.6067*** 

X3 -2.2739 -8.1744*** -2.3979 -8.0341*** 

Not: +*** ve +* iĢaretleri sırasıyla %1 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 3‘te belirtilen sonuÑlara göre, modelde kullanılacak değiĢkenlerde birim kökün (I) fark 

düzeyde giderildiği gözlemlendiğinden serilerin tamamının birinci farkta durağanlık 

koĢulunu sağladıkları kabul edilmiĢtir. Dolayısıyla model serilerinin (I) fark düzeyde 

durağan bulunması nedeniyle eĢbütünleĢme analizi iÑin Engle-Granger EĢbütünleĢme testi 

uygulamasının baĢlatılması uygun görülmüĢtür. ÆalıĢmanın temel kurgusu söz konusu 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin ayrı ayrı regresyon denklemi kurularak araĢtırılması 

olduğundan üÑ ayrı regresyon denklemi oluĢturularak inceleme baĢlatılmıĢtır. Bu kapsamda 

ilk olarak X1 ile X3; ardından X2 ile X3 ve X1 ile X2 değiĢkenleri arasındaki eĢbütünleĢme 

iliĢkisinin analiz edilmesi uygun görülmüĢtür. Ġlgili eĢ bütünleĢme analizlerine ait sonuÑlar 

aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

Tablo 4: Ġki aĢamalı Engle-Granger EĢbütünleĢme Test Sonuçları  (X1=f(X3)) 

Bağımlı DeğiĢken: X1      Metod: En KüÑük Kareler    Dönem:1980-2016    Gözlem Sayısı: 37 

DeğiĢkenler Katsayılar Standart hata t-istatistik Olasılık Değeri 

X3 0.0340 0.0178 1.9133 0.0642 

C 12.8661 1.5829 8.1282 0.0000 

Trend 0.3603 0.0518 6.9590 0.0000 

R
2
: 0.6306             F-Ġstatistik Değeri: 29.01723           Olasılık (F-statistic): 0.0000 

Hata Terimleri Serisi t-Ġstatistik Değeri Engle-Yoo Tablo Kritik değeri (% 1 güven aralığında) 

-3.2970 2.62 
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Tablo 5: Ġki aĢamalı Engle-Granger EĢbütünleĢme Test Sonuçları  (X2=f(X3)) 

Tablo 6: Ġki aĢamalı Engle-Granger EĢbütünleĢme Test Sonuçları  (X1=f(X2)) 

Yukarıdaki Ñözümlemeleri verilen iki aĢamalı Engle-Granger eĢbütünleĢme testinde, birinci 

aĢamada En KüÑük Kareler (OLS) yöntemine dayanan regresyon denklemi oluĢturulmuĢ ve 

bu denkleme ait hata terimleri serisi tahmin edilmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise hata terimleri serisi 

iÑin birim kök sınaması yapılmıĢ ve hata terimleri t-istatistik değerleri Engle-Yoo (1987) 

tablo kritik değerleriyle karĢılatırılmıĢtır. SonuÑlara göre, üÑ denklem iÑin hesaplanan hata 

terimleri de seviyesinde durağan Ñıktığı iÑin X1 ile X3; X2 ile X3 ve X1 ile X2 serileri arasında 

eĢbütünleĢme iliĢkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durumda seriler arasında uzun dönem 

denge iliĢkisinin olduğu sonucuna varılabilir.  

Aralarında eĢbütünleĢme iliĢkisi olan değiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkisinin tespiti 

iÑin klasik Granger nedensellik testi yerine hata düzeltme modeli uygulanması 

Bağımlı DeğiĢken: X2      Metod: En KüÑük Kareler     Dönem:1980-2016    Gözlem Sayısı: 37 

DeğiĢkenler Katsayılar Standart hata t-Ġstatistik Olasılık Değeri 

X3 -0.0453 0.0160 -2.8389 0.0076 

C 79.2294 1.4236 55.6523 0.0000 

Trend -0.5528 0.04656 -11.8715 0.0000 

R
2
: 0.83727            F-Ġstatistik Değeri: 87.4677             Olasılık (F-statistic): 0.0000 

Hata Terimleri Serisi t-Ġstatistik Değeri Engle-Yoo Tablo Kritik değeri (% 1 güven aralığında) 

-2.8183 2.62 

Bağımlı DeğiĢken: X1       Metod: En KüÑük Kareler     Dönem:1980-2016     Gözlem Sayısı: 37 

DeğiĢkenler Katsayılar Standart hata t-Ġstatistik Olasılık Değeri 

X2 -0.9393 0.0813 -11.5548 0.0000 

C 86.6379 6.1762 14.0278 0.0000 

Trend -0.1433 0.0428 -3.3490 0.0020 

R
2
: 0.9169           F-Ġstatistik Değeri: 187.6836         Olasılık (F-statistic): 0.0000 

Hata Terimleri Serisi t-Ġstatistik Değeri Engle-Yoo Tablo Kritik değeri (% 1 güven aralığında) 

-3.3967 2.62 
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gerekmektedir. Bu kapsamda oluĢturulan hata düzeltme modellerinde uygun gecikme 

uzunluklarının tespiti akaike bilgi kriteri esas alınarak yapılmıĢtır. Hata düzeltme 

modellerinde değiĢkenlerin her biri bağımlı değiĢken haline getirilip karĢılıklı nedensellik 

iliĢkisinin test edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan denklem Ñözümleri iÑin 

öncelikle yapısal kırılmanın varlığı CUSUM testi kullanılarak sınanmıĢ ve aĢağıdaki tabloda 

belirtilen 1, 2 ve 4 nolu denklemlerde kırılmanın tespit edilmesi üzerine sisteme kukla 

değiĢken eklenmesi yoluyla kırılma giderilmiĢtir. Bu kapsamda uygulanan test sonuÑları 

aĢağıda özetlenmiĢtir.  

Tablo 7: Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Test Sonuçları 

 

 

Denklemler 

 

Gecikme 

Sayısı 

 

ECM 

katsayısı 

 

F-Wald 

Ġstatistiği 

Nedensellik Sonuçları 

Kısa dönemli 

nedensellik 

Uzun dönemli 

nedensellik 

1 X1=f(X3) 

 

m:1, n:5 

 

-0.3062* 

(0.0728) 

2.8320** 

(0.0338) 

Nedensellik var Nedensellik var 

2 X3=f(X1) m:4, n:5 -0.3135** 

(0.0175) 

0.8064 

(0.5930) 

Nedensellik yok Nedensellik var 

3 X2=f(X3) m:3, n:1 -0.3819** 

(0.0417) 

1.8796* 

(0.0710) 

Nedensellik var Nedensellik var 

4 X3=f(X2) m:5, n:1 -0.3269* 

(0.0622) 

0.5964 

(0.7031) 

Nedensellik yok Nedensellik var 

5 X1=f(X2) m:2, n:5 1.0041 

(0.0498) 

4.3211 

(0.0069) 

Nedensellik var Nedensellik yok 

6 X2=f(X1) m:2, n:5 -1.9046 

(0.0000) 

5.2354 

(0.0026) 

Nedensellik var Nedensellik yok 

Not: ** ve * iĢaretleri sırasıyla %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. m 

bağımlı, n bağımsız değiĢkenler iÑin Akaike bilgi kriteri (AIC) bilgi kriterine göre 

belirlenmiĢ optimal gecikme uzunluklarını; parantez iÑindeki değerler Ho hipotezinin 

reddedilme olasılığını, ECM ise hata düzeltme katsayısını göstermektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢmada, öncelikle Türkiye‘nin 1980-2016 yılları itibariyle enflasyon oranı, 

tüketim/GSYĠH ve tasarruf/GSYĠH verileri kullanılarak değiĢkenler arasındaki olası 

eĢbütünleĢme ve nedensellik iliĢkilerinin varlığı ekonometrik olarak test edilmiĢtir. Ardından 

enflasyonun tüketim ve tasarruf oranları üzerindeki etkisi ortaya konularak enflasyon artıĢına 

izin verilmesi durumunda tüketimin azalıp tasarrufun artıp artmadığı analiz edilmiĢ ve ilgili 

değiĢkenler arasındaki etkileĢimin değerlendirmesi yapılmıĢtır. Bu kapsamda ilk olarak 

tüketim, tasarruf ve enflasyon değiĢkenleri arasında uzun dönemli bir eĢbütünleĢme 

iliĢkisinin olup olmadığı Engle Granger eĢbütünleĢme analizi ile test edilmiĢtir. Bu bağlamda 

yapılan uygulama her değiĢken iÑin karĢılıklı olarak ayrı Ñözümlemeler ile gerÑekleĢtirilmiĢ 

ve sonuÑlar değiĢkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiklerini göstermiĢtir. 

EĢbütünleĢme iliĢkisinin tespitinin ardından değiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkisinin 

ortaya konulması amacıyla hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik analizi 

kullanılmıĢtır. Analiz sonucu, kısa dönemde enflasyondan tüketime ve tasarrufa doğru tek 
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yönlü, tasarruf ve tüketim arasında ise karĢılıklı bir neden-sonuÑ iliĢkisinin olduğu teyit 

edilmiĢtir. Uzun dönem analiz sonuÑları ise, enflasyon ile tüketim ve tasarruf arasında 

karĢılıklı nedenselliğe iĢaret ederken tasarruf ve tüketim arasında anlamlı bir nedensellik 

olmadığını göstermiĢtir. 

Türkiye ekonomisinde yaĢanan enflasyonist Ģartlar altında tasarruf yetersizliğine rağmen 

ekonomik büyümenin devam ettiği gözlenmektedir. Ancak uzun dönemde büyümenin refah 

arttırıcı etkisinin olabilmesi dıĢ kaynaklara bağımlı kalmaksızın enflasyonun düĢürülerek 

tasarrufların arttırılmasına bağlıdır. Oysa Türkiye‘deki genel mevcut yapı yüksek büyüme 

rakamlarına ulaĢmada dıĢ kaynak ihtiyacına dayalı bir kalkınma politikası Ģeklinde kendini 

göstermiĢtir. Nitekim Türkiye‘de enflasyon ile birlikte tasarruflar artıĢı yaĢanmıĢ olsa bile 

1980-2016 döneminde gerÑekleĢen yatırımların Ñoğunlukla tasarrufların üzerinde seyrettiği 

görülmektedir. Zira net bir refah artıĢının sağlanması bunu gerektirmektedir. Bununla 

birlikte 1996 yılından sonra yatırım-tasarruf dengesinde sürekli aÑık verilmiĢtir. Nitekim 

yatırımların tasarrufları aĢtığı dönemlerde dıĢ borÑlarda yaĢanan artıĢ bu durumu teyit 

etmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından aÑıklanan verilere göre, 1990 yılında 52,4 milyar 

dolar olan brüt dıĢ borÑ stokunun GSYĠH‘ye oranı %26,1 düzeyinde iken, 2017 yılının son 

Ñeyreğine gelindiğinde 438 milyar dolar olarak gerÑekleĢen brüt dıĢ borÑ stokunun 

GSYĠH‘deki payı %51,9‘a kadar ulaĢmıĢ durumdadır. Bu durum ülkenin milli gelirinden 

fazlasını borÑlandığı anlamına da gelmektedir ki Türkiye gibi geliĢmekte olan bir ülke iÑin 

enflasyonist Ģartların da geÑerli olduğu düĢünüldüğünde bir yandan enflasyon oranlarının 

makul düzeye Ñekilmesi diğer yandan da tüketim alıĢkanlıklarının toplam yurtiÑi tasarrufları 

arttıracak Ģekilde değiĢtirilmesi iÑin gerekli politika önlemlerinin alınması büyük önem 

taĢımaktadır. 

Ulusal tasarrufları arttırmak amacıyla tercih edilen politikalar arasında özel sektöre sağlanan 

kredilerin arttırılması, ihracata dayalı büyüme politikalarına ağırlık verilmesi, tasarruf 

fonlarının kurulması, finansal ürün ÑeĢitliliğinin artırılması, tasarruf edenlere ve yatırımcılara 

yönelik vergi kolaylıklarının sağlanması, emeklilik fonlarının oluĢturulması, bireylerin 

finansal varlık edimi iÑin devlet katkısı verilmesi ve zorunlu tasarruf uygulamalarına 

baĢvurulması sayılabilecektir. Nitekim Türkiye de Kalkınma Bakanlığı tarafından aÑıklanan 

eylem planında mali piyasa araÑlarına, kredilere, tamamlayıcı sigortacılık uygulamalarına ve 

vergisel enstrümanlara yönelik ÑeĢitli uygulamalar ile birlikte israfın azaltılması ve mükerrer 

tüketimin önlenmesi yoluyla tasarrufları arttırıcı ve tasarrufların üretken yatırımlara 

yönlendirilmesine yönelik planlamalara yer verilmiĢtir.  
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BELĠRGĠN AMAÇLARLA VE GERĠ BĠLDĠRĠMLERLE SAĞLANAN 

MOTĠVASYONUN BAġARIYA OLAN ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASINA 

YÖNELĠK BĠR GESELL FORM KOPYALAMA TESTĠ ÇALIġMASI 

Oktay YANIK 

Dr.Öğr.Üyesi, Yüksek Ġhtisas Üniversitesi, SBF, Sağlık Yönetimi Bölümü, oktayyanik@yiu.edu.tr 

Özet: Bu araĢtırmada amaÑ kuramına iliĢkin ÑalıĢmalardan elde edilen ―belirgin amaÑların baĢarıyı arttırdığı‖ ve 

―amaÑlara ulaĢılma düzeyine yönelik geri bildirimlerin baĢarıyı arttırdığı‖ yönündeki önermeler Gesell testi 

vasıtasıyla sınanmıĢtır. Test, her birisinde on beĢ katılımcı bulunan sekiz farklı yaĢ grubundaki Ñocuğa 

uygulanmıĢtır. Katılımcılara öncelikle amaÑsız ve geri bildirimsiz bir test uygulanmıĢ, belirli bir süre sonra 

sırasıyla amaÑların verildiği ve geri bildirimlerin sağlandığı iki farklı uygulama daha gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma neticesinde her iki önermenin ÑalıĢmanın bulguları aÑısından doğrulandığı tespit edilmiĢtir. AmaÑların 

belirginleĢtirilmesiyle ve amaÑlara ulaĢılma düzeyine yönelik geri bildirimlerin sunulmasıyla katılımcıların 

motive olarak daha yüksek baĢarı puanı elde ettiği belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: AmaÑlar, AmaÑ Kuramı, Motivasyon, BaĢarı, Gesell form kopyalama testi. 

A GESELL COPY FORM TEST STUDY FOR THE INVESTIGATION OF THE 

EFFECT OF MOTIVATION THAT IS PROVIDED WITH THE SPECIFIC 

PURPOSES AND FEEDBACK ON SUCCESS 

Abstract: In this research, the proposals about "specific goals increases success" and "feedback on the level of 

attainment of goals increases success" obtained from the studies on the Goal Setting Theory were tested by Gesell 

test. The test was applied to children in eight different age groups, each with 15 participants. Participants were 

first subjected to a purpose-free and feedback-free test, and after a certain period of time, two different tests were 

carried out, in which objectives were given and feedback was provided, respectively. It was determined that both 

of the proposals supported by the findings of the study. It was also determined that participants were motivated to 

achieve higher scores by providing clarification of objectives and feedback on the level of attainment of goals. 

Keywords: Goals, Goal Setting Theory, Motivation, Success, Gesell copy form test 

 

1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Bir faaliyetin etkililiği ve verimliliği bireylerin yaptığı katkılarla orantılı bir Ģekilde değiĢim 

göstermektedir. Bireylerin sağladığı katkılardaki kilit unsur ise motivasyondur. Bireylerin performans 

artırıcı yönde motive edilmesi hem iÑsel tatminleri aÑısından hem de faaliyetlerin baĢarı ile 

neticelendirilebilmesi aÑısından önem arz etmektedir. Motivasyon, bireyin bir davranıĢa yönlendiren 

iÑsel faktörlerin ve bu davranıĢı gerÑekleĢtirmeye teĢvik eden dıĢsal faktörlerin etkisi altında kalmasını 

ifade etmektedir (Locke ve Latham, 2004: 388). Motivasyonun değerler ve ihtiyaÑlardan sonraki 

üÑüncü temel bileĢenini uzun dönemli ve kısa dönemli olmak üzere ikiye ayrılabilecek olan amaÑlar 

meydana getirmektedir (Locke, 1991). Motive olunan unsur bireyin ilgisini, Ñabalarını, imkÍnlarını ve 

gücünü tek bir noktada toplamasına imkÍn vermesi aÑısından önem arz etmektedir. Elde edilmesi arzu 

edilen bu önemli unsura ulaĢılması aynı zamanda bireyin amacını oluĢturmaktadır. Motivasyon 

sayesinde ulaĢılabilecek olan ve arzulanan unsurun elde edilmesi (baĢarılı olunması) ise amaÑların 

gerÑekleĢtirilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, motivasyon ile amaÑ belirlemenin baĢarılı 

olabilme adına iÑ iÑe geÑmiĢ iki kavramı teĢkil ettiğini öne sürebilmek mümkündür.  

BaĢarılı olabilmek aÑısından motivasyonun gerekliliğine dair spor, psikoloji, siyaset vb. baĢta olmak 

üzere hemen hemen tüm disiplin alanlarında ÑeĢitli motivasyon teorileri ÑerÑevesinde Ñözüm önerileri 

üretilmeye ÑalıĢılmıĢtır. BaĢarıya ulaĢmak iÑin belirlenen hedefler doğrultusunda gerekli motivasyon 

unsurlarını bir araya getiren teorinin yönetim bilimi aÑısından ele alındığı temel kuram ise amaÑ 

kuramı (Locke, 1968) olarak adlandırılmaktadır. Motivasyon teorilerinden biri olan ve Edwin Locke 

(1968) tarafından ortaya atılan amaÑ belirleme kuramının savunduğu görüĢlerin hayata geÑirilmesinin 

sadece bireysel değil grup performansı üzerinde de etkili olduğu değerlendirilmektedir. Locke'nin 

geliĢim modeline göre niyetler bireylerin istek ve arzularını karĢılayabilmek amacıyla belirlediği 

amaÑlardır ve herhangi bir dıĢsal amaÑ belirlenmediğinde birey kendi niyetine yani istek ve arzularına 

göre hareket etmektedir (Gannon, 1979; 176). ġekil 1‘de görülebileceği üzere, dıĢsal bir amaÑ 

belirlendiğinde ise sadece kendi istek ve arzuları doğrultusunda hareket etmek yerine bu amaÑ 

doğrultusunda hareket etmek durumunda kalan bireyler daha baĢarılı olabilmektedir. AmaÑların, 

belirgin olma, güÑ ulaĢılabilir olma, benimsenebilir olma, ortak düĢünce ürünü olma, geri bildirim 

sağlama gibi özellikleri bulunmaktadır (Onaran, 1981; 143-154). Buna göre, geri bildirim baĢarıyı 

arttırmaktadır Ñünkü geri bildirim neticesinde bireyler kendisine yeni bir amaÑ belirleyebilmektedir, 
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mevcut amaÑlarını geliĢtirebilmektedir, daha fazla Ñaba gösterebilmektedir ya da iĢini yapma 

yöntemlerini geliĢtirebilmektedir. 

ġekil 1. AmaÑların BaĢarıya Etkisi (Locke ve Latham, 1990: 241) 

 

 

 

Locke‘nin amaÑ kuramının temeli, tam tanımlanmıĢ bir amaÑ doğrultusunda ÑalıĢmanın motivasyonun 

önemli bir kaynağı olduğu görüĢüne dayanmaktadır. Buna göre, bireylerin iĢ baĢarıları sahip olduğu 

bireysel amaÑlardan ve bu amaÑların özelliklerinden doğrudan doğruya etkilenmektedir. AmaÑlar 

belirginleĢtikÑe bireylerin iÑsel motivasyonları artmaktadır ve performans kriterleri hakkındaki 

belirsizlikler ortadan kalkmaktadır (Locke, 1996: 118). AmaÑlara dair ilerlemeleri ortaya koyan geri 

bildirimler ise amaÑlara iliĢkin düzenlemeleri daha etkin hale getirmektedir (Locke, 1996: 120). Bu 

nedenle, baĢarılı olabilme adına gerekli olan faktörler arasında geri bildirime de yer verilmektedir 

(Ģekil 1). AmaÑların belirginleĢtirilmesi ve amaÑlara ne seviyede ulaĢıldığına dair ÑalıĢanlara düzenli 

olarak geri bildirimde bulunulması etkinliği ve verimliliği arttırmaktadır. Bu olumlu etkilerin baĢarı 

faktörlerini değiĢtirebileceği aĢikÍrdır. Locke, amaÑsızlığın olumsuz etkisi bir yana sıradan amaÑların 

dahi bireyleri elde edilmek istenilen sonuca ulaĢtıramayabileceğini, elde edilmesi güÑ amaÑların ise 

bireyleri daha baĢarılı hale getirebileceğini vurgulamaktadır (Locke, 1968). Bu nedenle, amaÑ kuramı 

gerÑek anlamda kiĢisel ve örgütsel performansı artırmada baĢ vurulan bir motivasyon kuramı olarak 

ön plana Ñıkmaktadır (Nel vd., 2004). 

ġekil 2. Yüksek ĠĢ BaĢarımı Döngüsü (Locke ve Latham, 1990: 244). 
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ÆalıĢma hayatında baĢarılı olabilmek iÑin öncelikle ihtiyaÑ duyulan amaÑların belirlenmesi 

gerekmektedir. AmaÑlar tam belirlenmediği zaman atılacak olan adımlar kör dövüĢü niteliğinde 

olabilmektedir. Eğitimci ve yazar olan Peter, amaÑ belirlemenin önemine ‗nereye doğru gittiğini 

bilmiyorsan muhtemelen arzu ettiğinden baĢka yere ulaĢacaksın‘ sözüyle değinmektedir (Maxwell, 

2008). BaĢarıya ulaĢılabilmesi iÑin öncelikle bulunulan konumun doğru tespit edilmesi daha sonra ise 

ulaĢılmak istenilen hedefin ve bu hedefe ulaĢmada kullanılması gereken araÑ ve yöntemlerin iyi 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, amaÑ kuramının cevabını araĢtırdığı temel sorunlardan 

birisi insanların hem mutlu hem de üretken hale nasıl getirilebileceği sorusudur (Locke, 1996: 122). 

Bireylerin ÑalıĢma hayatındaki duygusal reaksiyonları ve motivasyon araÑlarına karĢı geliĢtirdikleri 

tepkiler hayatının ilk dönemlerinden itibaren geliĢim göstermektedir. AmaÑ kuramı ÑerÑevesinde 

ergenlik sürecini tamamlayarak yetiĢkin hale gelmiĢ ÑalıĢanlar üzerinde 400 kadar deneysel ÑalıĢma ve 

saha araĢtırması yapılarak amaÑların verimlilik üzerindeki etkisi detaylıca incelenmiĢtir ve amaÑ 

kuramının dayandığı temel görüĢler bu suretle doğrulanmıĢtır (Locke ve Latham, 2006: 265) ancak 

mevcut araĢtırma sonuÑlarıyla amaÑlar ile geri bildirimlerin baĢarı üzerindeki etkisinin ÑalıĢma 

hayatının iÑerdiği sert ve yumuĢak Ñevresel unsurlar (Êlgen ve Mirze, 2004) ile örgütsel davranıĢın 

etkisinden tamamen arınık bir Ģekilde ortaya koyulduğunu iddia edebilmek mümkün değildir. Bu 

nedenle, bu araĢtırma esnasında, farklılaĢtırıcı rol üstlenebilecek olan ÑalıĢma hayatının tüm 

değiĢkenlerinden uzak bir katılımcı grubunu teĢkil eden Ñocuklar üzerinde durulmasına karar 

verilmiĢtir. Bu suretle, amaÑ belirleme kuramına iliĢkin belirgin ve geri beslemeler ile desteklenen 

amaÑların sağladığı motivasyonun görev baĢarımı üzerindeki etkisinin ortaya konulması 

amaÑlanmıĢtır. AraĢtırmada Gesell testinden faydalanılması kararlaĢtırılmıĢtır Ñünkü bu tür testler 

insanın davranıĢ saiklerinin belirlenmesinde Ñok önemli rolü olan bilinÑ dıĢı motivasyon unsurlarını 

ortaya Ñıkarmaktadır  (Alibal, 1994: 197). 

Netice itibariyle aĢağıdaki hipotezler ortaya atılmıĢtır: 

H1: Belirgin amaÑlar baĢarıyı olumlu yönde etkilemektedir. 

H2: Yapılan iĢten sonra verilen geri bildirimler baĢarıyı olumlu yönde etkilemektedir. 

 

2. YÖNTEM 

AraĢtırmada baĢarı belirleme aracı olarak Gesell form kopyalama testi üzerinde karar kılınmıĢtır. 

Gesell form kopyalama testi ÑeĢitli Ģekiller iÑeren bir form kÍğıdının Ñocuğa gösterilmesi ve kÍğıtta 

yer alan Ģekilleri yeni bir kÍğıda birebir kopyalamasının istenilmesi suretiyle uygulanmaktadır (Ilg ve 

Ames, 1964). Arnold Gesell tarafından geliĢtirilen bu test Ñocukların görünüĢ, Ģekil ve mekÍn 

iliĢkilerini kavrama konusunda ne derecede baĢarılı olabildiğini belirlemeye yöneliktir (Cantez ve 

Girgin, 1993). Herhangi bir zaman sınırlaması ya da test esnasında hata düzeltme uygulaması 

yapılmamaktadır. Æizimlerdeki bozuk hatlar, gerekli yerlerin birleĢtirilememesi ve üÑ boyutu aynı 

anda algılayamama nedeniyle ortaya Ñıkan her bir hata eksi puan olarak hesaplanacak Ģekilde 

değerlendirmeye alınmaktadır. Doğru olarak Ñizilebilen son Ģekil Ñocuğun geliĢim ve baĢarı düzeyi 

hakkında fikir vermektedir. Söz konusu test ülkemizde de uygulanmıĢtır ve güvenilirliği ile 

geÑerliliğine iliĢkin tatminkar sonuÑlar elde edilmiĢtir (Evirgen vd., 2015). 

Gesell testinde her Ñocuğun kendi yaĢ grubuyla doğru orantılı olarak baĢarılı bir Ģekilde Ñizebileceği 

Ģekiller bulunmaktadır. Æocuk kendi yaĢ grubuna ait testin daha ilerisindeki Ģekilleri doğru olarak 

Ñizebildiğinde yüksek düzeyde baĢarılı, daha öncesindeki Ģekillerden birisinde kaldığında ise baĢarısız 

sayılabilmektedir. Bu ÑalıĢmada ise araĢtırmanın amacına uygun bir Ģekilde, her birisinde on beĢ 

katılımcı bulunan sekiz farklı yaĢ grubundaki Ñocuğa yaĢa bağlı geliĢim grubunun bir üst düzeyine 

yönelik olan Ģeklin verilmesi suretiyle ortaya Ñıkan hata puanları araĢtırılmıĢtır. Her katılımcıya kendi 

yaĢ grubundan bir üst gruba yönelik Ģekil sunulması gerektiğinden dolayı testin ilk Ģekli 

kullanılmamıĢtır ve araĢtırmaya konu olan Ģekil sayısı sekiz ile sınırlı kalmıĢtır. Ġlk araĢtırmadan on 

gün sonra, yapılan testin amacının katılımcılara anlayabilecekleri bir yöntem ile aÑıklanması suretiyle, 

test tekrar uygulanmıĢtır. Elde edilen hatalar yeni toplam puanlara yansıtılmıĢtır. On günlük ilave bir 

sürenin sonunda ise üÑüncü bir uygulama olarak katılımcılara daha önceki hataları hakkında geri 

bildirimde bulunulmuĢtur ve onlardan aynı Ģekli tekrar Ñizmeleri istenmiĢtir. ÊÑüncü uygulamadan 

elde edilen toplam hata puanları da hesaplandıktan sonra tüm veriler SPSS paket istatistik programı 

vasıtasıyla analize tabi tutulmuĢtur. Bu suretle, katılımcıların her üÑ uygulamadan aldıkları puanların 

birbirinden farklılaĢma ölÑüsü ve farklılaĢmanın anlamlılığı sorgulanmıĢtır. 
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3. BULGULAR VE TARTIġMA 

BaĢarı faktörüne iliĢkin üÑ farklı koĢul altında uygulanan farklı test sonuÑlarının karĢılaĢtırılabilmesi 

amacıyla, eldeki parametrik olmayan araĢtırma verilerine Friedman Testi uygulanmıĢtır. Bu suretle, 

katılımcıların herhangi bir motivasyon unsuru olmadan, amaÑların belirginleĢtirildiği motivasyon 

koĢulu altında ve geri bildirim vasıtasıyla sağlanan motivasyon koĢulu altında elde ettiği baĢarı 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı araĢtırılmıĢtır. Test sonuÑları Tablo 

1‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 1. Friedman Testi SonuÑları 

Testler 

Ġstatistikler 

Ortalama s.s. Test Ort. 

1
. 

ġ
ek

il
 

Motivasyonsuz 4,13 ,91 2,93 

AmaÑlarla 2,53 1,24 2,03 

Geri Bildirimle ,93 1,16 1,03 

Ki-Kare 28,5; Anlamlılığı <0,01 

2
. 

ġ
ek

il
 

Motivasyonsuz 7,53 1,35 3,00 

AmaÑlarla 4,53 1,45 1,93 

Geri Bildirimle 2,26 1,66 1,07 

Ki-Kare 28,13; Anlamlılığı <0,01 

3
. 

ġ
ek

il
 

Motivasyonsuz 10,66 2,09 2,93 

AmaÑlarla 8,20 2,78 2,07 

Geri Bildirimle 4,93 3,08 1,00 

Ki-Kare 29,1; Anlamlılığı <0,01 

4
. 

ġ
ek

il
 

Motivasyonsuz 12,73 2,05 2,93 

AmaÑlarla 10,40 1,76 2,07 

Geri Bildirimle 6,00 2,32 1,00 

Ki-Kare 29; Anlamlılığı <0,01 

5
. 

ġ
ek

il
 

Motivasyonsuz 7,93 1,66 2,93 

AmaÑlarla 5,53 1,88 2,07 

Geri Bildirimle 3,00 1,88 1,00 

Ki-Kare 29,1; Anlamlılığı <0,01 

6
. 

ġ
ek

il
 

Motivasyonsuz 9,93 2,65 3,00 

AmaÑlarla 6,80 3,40 2,00 

Geri Bildirimle 3,26 2,31 1,00 

Ki-Kare 30; Anlamlılığı <0,01 

7
. 

ġ
ek

il
 

Motivasyonsuz 10,80 3,76 2,93 

AmaÑlarla 7,93 3,32 2,07 

Geri Bildirimle 4,93 3,57 1,00 

Ki-Kare 29,1; Anlamlılığı <0,01 

8
. 

ġ
ek

il
 

Motivasyonsuz 19,40 3,94 2,97 

AmaÑlarla 12,80 4,31 2,00 

Geri Bildirimle 8,33 5,03 1,03 

Ki-Kare 29; Anlamlılığı <0,01 

Friedman testi sonuÑlarının Gesell testi kapsamındaki tüm Ģekiller bakımından anlamlı Ñıkması 

katılımcıların motivasyonsuz, amaÑlarla motive edilmiĢ ve geri bildirimlerle motive edilmiĢ puanları 

arasındaki farkın, yani baĢarı artıĢının tesadüfi olmadığını ortaya koymaktadır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bireysel baĢarıda motivasyonun rolü büyüktür. Motivasyon teorileri kapsamında ortaya konulan 

Ñabaların temelinde bireylerin biliĢsel geliĢimlerini arttırıcı yöndeki Ñevresel unsurların tespit edilmesi 

yatmaktadır (Locke ve Latham, 2004: 388). Konunun önemine rağmen motivasyonu anlamaya ve 

aÑıklamaya yönelik yeterli seviyede kuramsal ÑerÑeve halen ÑizilememiĢtir (Locke ve Latham, 1990: 

240). Bu kapsamda, motivasyonu sağlamaya yönelik araÑlar vasıtasıyla bireyler üzerinde sağlanan 

geliĢim düzeyinin ÑalıĢma hayatının karmaĢık iliĢkilerinden bağımsız bir Ģekilde ve daha objektif 

değerlendirmeler vasıtasıyla ölÑülmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu araĢtırmada bahsi geÑen ihtiyacın 

karĢılanmasına yönelik olarak, Ñevresel faktörlerden en az seviyede etkilenilmiĢ olunan dönem olan 

Ñocukluk döneminin ele alınması suretiyle amaÑlara ve geri bildirimlere iliĢkin motivasyon araÑlarının 

etkinliği sorgulanmıĢtır. 

GerÑekleĢtirilen analiz neticesinde katılımcıların üÑ farklı test sonucunda aldığı baĢarı puanları 

arasında fark olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuÑlardan hareketle motivasyon teorileri arasında 

gösterilen amaÑ belirleme teorisinin iki önermesinin desteklendiği, yani katılımcıların belirgin 

amaÑlarla motive edildiğinde hiÑbir motivasyon unsurunun bulunmadığı koĢullara göre daha baĢarılı 

olduğu, geri beslemelerle motive edildiğinde ise sadece amaÑlarla motive edilme koĢulunun 

bulunduğu duruma göre daha baĢarılı olduğu belirlenmiĢtir. Yapılan araĢtırma neticesinde ulaĢılan 

sonuÑlar kuramın önermelerini destekler nitelikte olup, test edilen iki hipotez de doğrulanmıĢtır.  

AmaÑların baĢarıya olan etkisi davranıĢlara yön verme, amaca yoğunlaĢtırma ve süreklilik kazandırma 

mekanizmaları sayesinde ortaya Ñıkmaktadır (Locke, 1996: 120). Bu noktada örgüt iÑerisindeki 

kararların verilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olan yöneticilere önemli görevler düĢtüğünü 

belirtmek gerekmektedir. AraĢtırma sonuÑları ÑalıĢma hayatında bireysel baĢarıyı yakalayamayan 

üyeleri bulunan örgütlerin mevcut amaÑlarını ve bu amaÑların ÑalıĢanlara olan yansımalarını gözden 

geÑirmesi gerektiğine iĢaret etmektedir. Ayrıca, geri bildirim araÑlarını etkin ya da uygun bir Ģekilde 

kullanamayan örgütlerin bu motivasyon unsurlarına bakıĢ aÑısını gözden geÑirmesi gerekmektedir 

Ñünkü ÑalıĢanların baĢarı düzeyi geri bildirimlerle desteklenilmesi halinde daha üst seviyelere 

Ñıkabilmektedir. 
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ÖZ 

ÆalıĢmanın amacı, farklılıkların yönetimi ile örgüt kültürü arasındaki iliĢkiyi 

incelemek ve ÑalıĢanların demografik değiĢkenleri ÑerÑevesinde farklılıkların yönetimi 

faaliyetlerine yönelik değiĢiklik gösterip göstermediğini ortaya Ñıkarmaktır. ÆalıĢma, 

Ġstanbul‘ da hizmet sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren 191 ÑalıĢan ile 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Aksu (2008)‘nun doktora tezindeki Tüz ve GümüĢ (2005)‘ün 

geliĢtirdiği aÑık uÑlu sorulardan ve Robert Bean (2001)‘ in ―Farklılık Ġklimi ÉlÑme‖ 

ölÑeğinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma sonuÑlarına göre; ÑalıĢma grubu faaliyetleri ile 

yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı örgüt kültürünü anlamlı ve pozitif yönde etkilerken, 

bireysel algılamanın örgüt kültürüne anlamlı bir etkisi bulunamamıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Farklılık, Farklılıkların Yönetimi, Kültür, Érgüt Kültürü  

THE INFLUENCE OF THE MANAGEMENT OF DIFFERENCES ON 

ORGANIZATIONAL CULTURE: A STUDY ON EMPLOYEES OF ISTANBUL 

SERVICE INDUSTRY 

ABSTRACT 

The aim of the study is to examine the relationship between the management of 

differences and the Organization's culture, and reveal that the differences in the context of 

the demographic variables of the employees are changing to the management activities. The 

study was conducted with 191 employees operating in different are as in the service sector in 

Istanbul. In the doctoral thesis of Aksu (2008), Tüz and Gümüs (2005) 's open-ended 

questions and Robert Bean (2001) 's "different climate measurement" measure were utilized. 

According to the results of the research; Management with working group activities and the 

approach of managers to influence the organizational culture in a meaningful and positive 

way, the individual perception has no meaningful effect on the organizational culture. 

Key Words  : Diversty, Management of Differences, Culture, Organization 

Culture 

1. GiriĢ ve Literatür Taraması 

ÆalıĢmada, farklılıkların yönetiminin örgüt kültürüne olan etkisi incelenmiĢtir. Bu 

doğrultuda iki kavram arasındaki iliĢkiyi ortaya koyabilmek adına 191 hizmet sektörü 

ÑalıĢanı ile yapılan ankette, ÑalıĢanlara farklılıkların yönetimi ve örgüt kültürü algılarına 

yönelik sorular sorulmuĢtur. ÆalıĢanların farklılıkların yönetimi faaliyetlerine yönelik 

algılarının örgüt kültürü üzerindeki etkilerinin ölÑülmesinde literatür ÑalıĢmaları ıĢığında, iki 

temel değiĢken olan farklılıkların yönetiminin örgüt kültürüne etkisi araĢtırılmıĢtır. 
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Farklılıklar her insanın ''yegane'' olması ile ortaya Ñıkmaktadır. Yönetim ve 

örgütlerde karĢılaĢılan sorunların Ñoğu ise farklı insanların bir araya gelmesinden ve bu bir 

arada bulunan insanların yönetiminden kaynaklanmaktadır. Bir arada bulunan farklı iĢ 

gücüne sahip insanları yöneticiler ve örgütler daha iyi yönetebilmek iÑin Ñözümler 

aramaktadırlar (Sürgevil, 2010: 87). Farklılıkların yönetimi, bir örgütün bünyesindeki 
farklılıkları ve benzerlikleri kabul ederek onlarla beraber bir Ģeyler yapmak istemeyi, 

geleceğe dair düĢünmeyi, değerin ön planda olduğu, stratejik, iletiĢimin etkili olduğu, örgüt 

iÑin katma değer oluĢturmayı yönetim sürecinin etkili ve bilinÑli Ģekilde geliĢtirildiği bir 

anlayıĢ olarak ortaya Ñıkmaktadır (Keil vd., 2007: 6). Farklılıkların yönetimi boyutu üÑ alt 

boyuttan oluĢmaktadır. Bireysel algılama boyutu; bireyin kiĢisel olarak algıladığı 

farklılıkları, yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı boyutu; ÑalıĢanlar tarafından yöneticilerin 

farklılıkları nasıl algıladıklarını, ÑalıĢma grubu faaliyetleri boyutu ise; ÑalıĢanların grup 

ÑalıĢması sırasında farklılık olarak neyi algıladıklarını ortaya Ñıkarmaya yöneliktir. 

Érgütlerin yeni geliĢen pazarlama taktiklerine ve teknoloji gibi yeni yaklaĢımlar 

karĢısında eski veya klasik anlayıĢlarla hareket etmeleri dıĢında yeni yöntemler bulmaları 

gerekmektedir. Bu yeni yöntem arayıĢı esnasında örgüt kültürü kavramı ortaya ÑıkmıĢtır. 

Érgüt kültürü, örgüt adına ÑalıĢanların tarihsel bir süreÑ iÑerisinde oluĢturdukları normlar, 

değerler ve inanÑlar gibi unsurlar doğrultusunda geliĢtirdikleri anlayıĢa verilen isimdir. Bu 

unsurlar ÑerÑevesinde oluĢturulan sistem, örgüt iÑin ÑalıĢanlar arasında ortak bir kültürün 

geliĢmesini sağlayarak örgütün ÑalıĢma sistemini verimli ve etkin kılmaktadır. Bu doğrultuda 

da örgütün ulaĢmak istediği hedef ve amaÑlara da en kısa sürede ulaĢmasına katkı 

sağlamaktadır (ġahin, 2010: 23). Érgüt kültürü bu ÑalıĢmada tek boyut olarak ele alınmıĢ, alt 

boyutlara ayrılmamıĢtır. 

 

2. Uygulama 

 

2.1. AraĢtırma Amacı  

AraĢtırmanın amacı, Ġstanbul ilinde farklı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 

örgüt ÑalıĢanları ile demografik özellikleri de dikkate alınarak, farklılıkların yönetimi 

faaliyetlerinin örgüt kültürüne etkilerini saptayabilmektir. AraĢtırmanın ÑalıĢanların farklılık 

yönetimi faaliyetlerine bakıĢ aÑılarını yansıtmasıdır. 

 

2.2. AraĢtırma Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul ilinde farklı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 

örgüt ÑalıĢanları oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise, Ġstanbul‘da hizmet 

sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren (191) örgüt ÑalıĢanı oluĢturmaktadır. 

Katılımcıları Ñoğunluğunun; cinsiyet değiĢkenine göre %61,8‘ i kadın, yaĢ değiĢkenine göre 

%48,7‘si 26-33 yaĢ aralığında, medeni durum değiĢkenine göre katılımcıların %61, 3‘ü 

bekar, eğitim durumu değiĢkenine göre katılımcıların %66‘sının üniversite mezunu 

olduğuna, toplam ÑalıĢma süresi değiĢkenine göre katılımcıların %51, 3‘ünün 1-5 yıl 

aralığında ve sektörde toplam ÑalıĢma sürelerine bakıldığında katılımcıların  %62,3‘ünün 1-5 

yıl aralığında olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

2.3. AraĢtırma Hipotezleri 

 

Ġlgili yazında, farklılıkların yönetimi ve örgüt kültürü arasında pozitif yönlü anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur (Aksu, 2008: 128). Yapılan farklı araĢtırmalarda ise, iĢletmelerdeki 

farklılıkların yönetimi ile örgüt iklimi arasında iliĢki olduğu (Kızıl, 2011: 197) ve  

farklılıkların yönetimi ile örgütsel bağlılık arasında iliĢki olduğu ortaya ÑıkmıĢtır (Tatlı, 

2014: 99). 
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Bu bilgilerin doğrultusunda araĢtırma hipotezi ve alt hipotezler aĢağıda 

belirtilmektedir. 

 

H1: Farklılıkların yönetimi örgüt kültürünü anlamlı ve pozitif yönde etkiler.   

H1a: ÆalıĢanların bireysel algılamaları örgüt kültürünü pozitif ve anlamlı yönde 

etkiler.  

H1b: ÆalıĢanların yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı algıları örgüt kültürünü anlamlı 

ve pozitif yönde etkiler.   

H1c: ÆalıĢanların ÑalıĢma grubu faaliyetleri algıları örgüt kültürünü anlamlı ve 

pozitif yönde etkiler.  

 

 

 
2.4. AraĢtırma Yöntemi 

Anketin ifadelerinin hazırlanmasında, Robert Bean (2001)‘in 24 ifadelik dört alt 

boyuttan oluĢan ―Farklılık Ġklimi ÉlÑme‖ ölÑeğinden yararlanılmıĢtır (Aksu, 2008: 115). 

Farklılık iklimi ölÑme ölÑeğinin alt boyutları; bireysel algılama, yönetim ve yöneticilerin 

yaklaĢımı, ÑalıĢma grubu faaliyetleri ve örgüt kültürüdür. OluĢturulan anketler online 

ortamdan katılımcılara ulaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma anketleri kolayda örneklem seÑimi ile e-

mail, Facebook, Whatsapp aracılığı ile elektronik ortamda dağıtılmıĢtır. 195 kiĢiye 

gönderilen anket, 4 kiĢinin farklı sektörlerde olması sebebi ile 191 katılımcının sonuÑları 

dikkate alınarak analiz yapılmıĢtır. AraĢtırmada, ölÑeğin yapı geÑerliliğinin ortaya koymak 

iÑin doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Verilerin karĢılaĢtırılmasında ise; iki 

grup karĢılaĢtırmalarında t-testi, ikiden fazla grup karĢılaĢtırmalarında ise Anova testi 

uygulanmıĢtır. ÉlÑekler arası karĢılaĢtırmalarda Pearson Korelasyon Analizi ve bağımsız 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkene etkisini incelemek iÑin Lineer Regresyon analizi 

kullanılmıĢtır. 

 

2.5. AraĢtırmanın Bulguları ve TartıĢma 

Farklılık iklimi ölÑme ölÑeğindeki 24 maddenin genel güvenirliği Cronbach Alpha 

katsayısı alpha=0.873 olarak yüksek bulunmuĢtur.  28 numaralı madde ―Grubumda, 

gruptakiler farklılığından kaynaklanan iliĢki sorunlarıyla ve hatalarla karĢılaĢılır.‖  hem 

ölÑeğin güvenilirliği düĢürdüğü iÑin hem de doğrulayıcı faktör analizinde anlamsız Ñıktığı 

iÑin ÑalıĢmadan ÑıkarılmıĢtır. Tablo 1.‘de ölÑeğin yapı geÑerliliğini ortaya koymak iÑin 

doğrulayıcı faktör analizi verilmiĢtir. 
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Tablo 1. Farklılık Ġklimi Ölçme Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Madde  Boyut  Regresyon  

Katsayısı  

Standardize  

Regresyon  

Katsayısı  

P  

7.Bu işyerinde saygı ve itibar görüyorum.   Bireysel 

Algılama  

1,823  0,650  0,000  

8.İşyerinde insanların cinsiyeti, dini, yöresi, bedensel engeli gibi 

farklılıkları ile ilgili hoş olmayan şakalar  

duyuyorum  

Bireysel 

Algılama  

1,450  0,488  0,002  

9. Diğer insanların ayrımcılık, taciz ve zorbalıklarına maruz 

kaldım.  

Bireysel 

Algılama  

1,252  0,481  0,002  

16. Bu örgütte eğitim, kariyer ve terfi konularında bana eşit 

davranılmaktadır  

Bireysel 

Algılama  

2,714  0,675  0,000  

26. Bu iş ortamındaki farklılıkları olumlu buluyorum.  Bireysel 

Algılama  

1,000  0,352     

12. Yöneticilerim, farklılık veya pozisyonuna bakmaksızın tüm 

çalışanlara saygılı davranmaktadır.  

Yönetim ve 

Yöneticilerin 

Yaklaşımı  

1,000  0,714     

13. Üst yönetim, eşit fırsat, ayrımcılığı önleme ve farklılık 

yönetimi politikalarında açık destek verir  

Yönetim ve 

Yöneticilerin 

Yaklaşımı  

1,099  0,754  0,000  

14. Farklılıklarla ilgili konuları yöneticilerimle açık şekilde 

konuşabilirim.   

Yönetim ve  

Yöneticilerin 

Yaklaşımı  

0,946  0,678  0,000  

15.Yöneticiler her türlü ayrımcılığa (ırkçı, cinsiyet ayrımcı, 

bölgeci vb.) açıkça engel olur.   

Yönetim ve 

Yöneticilerin 

Yaklaşımı  

1,004  0,698  0,000  

30. Yönetim değişim stratejilerine açık destek verir.   Yönetim ve  

Yöneticilerin 

Yaklaşımı  

1,097  0,794  0,000  

10. Problemleri çözmede yöneticilerim ve önderlerim grubun 

tüm üyelerini dahil eder  

Çalışma Grubu  

Faaliyetleri  

1,557  0,777  0,000  

11. Grubuma ait olduğumu hissediyorum.   Çalışma Grubu  

Faaliyetleri  

1,436  0,686  0,000  

27. İş yapma şeklimiz bütün müşterilerimizin farklı ihtiyaç ve 

beklentilerini anladığımızı gösterir  
Çalışma Grubu  

Faaliyetleri 

0,820  0,516  0,000  

Madde  Boyut  Regresyon  

Katsayısı  

Standardize  

Regresyon  

Katsayısı  

P  

29. Yönetici tavsiyeleri ve eğitim sayesinde diğer personelin ve 

müşterilerin farklılığının üstesinden gelebiliyorum.   

Çalışma Grubu  

Faaliyetleri  

1,000  0,579     

17. İşletmemiz içerisinde davranışlara rehberlik edecek 

çalışanlarca paylaşılan yazısız kurallar (normlar) yoktur.  

Örgüt Kültürü  0,548  0,267  0,023  

18. İşletmemiz içerinde doğruluğu kabul edilmiş davranış 

standartları (değerler) üzerinde fikir birliği vardır  

Örgüt Kültürü  1,399  0,671  0,000  

19. İşletmemizin, ortak olarak kabul edilmiş değerlerini yansıtan 

sloganları yoktur.   

Örgüt Kültürü  0,570  0,237  0,010  

20. İşletmemizin çalışanlarınca paylaşılan değerlerini yansıtan 

sembolleri vardır   

Örgüt Kültürü  1,715  0,695  0,000  

21. Çalışanlarımız arasında işletmenin değerlerini yansıtan 

hikayeler anlatılır.   

Örgüt Kültürü  1,855  0,770  0,000  

22. İşletmemizde değerlerini vurgulayan seramoniler düzenlenir.  Örgüt Kültürü  2,128  0,732  0,000  

23. İşletmemizin; sektördeki diğer benzer işletmelerden farklı, 

kendisine özgü bir dili olduğu söylenemez  

Örgüt Kültürü  1,000  0,419     
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24. Çalışanlarımız, işletmemize uzun yıllar hizmet ettikten sonra 

işletmeden ayrılırlar.  

Örgüt Kültürü  0,598  0,252  0,008  

25.İşletme çalışanları işletmelerine güçlü bir aidiyet duygusu ile 

bağlıdırlar.   

Örgüt Kültürü  1,487  0,681  0,000  

 
Farklılık iklimi ölÑme ölÑeği faktör yükleri 0,237 ile 0,794 arasında değiĢmektedir. 

ÉlÑek iÑinde tüm maddeler anlamlıdır. 

 

Yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı alt boyutu ile bireysel algılama alt boyutu 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 

%74,6 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (r=0,746; p=0,000<0,05). ÆalıĢma 

grubu faaliyetleri alt boyutu ile bireysel algılama alt boyutu arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %61,3 pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur (r=0,613; p=0,000<0,05). Érgüt kültürü alt boyutu ile bireysel algılama 

alt boyutu arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında %39,0 pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (r=0,390; p=0,000<0,05). ÆalıĢma 

grubu faaliyetleri alt boyutu ile yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı alt boyutu arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %75,5 

pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (r=0,755; p=0,000<0,05). Érgüt kültürü alt boyutu 

ile yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı alt boyutu arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %53,6 pozitif yönde anlamlı iliĢki 

bulunmuĢtur (r=0,536; p=0,000<0,05).  Érgüt kültürü alt boyutu ile ÑalıĢma grubu 

faaliyetleri alt boyutu arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi 

sonucunda, puanlar arasında %54,0 pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur 

(r=0,540; p=0,000<0,05). Tablo 2.‘de Pearson Korelasyon analizi sunulmaktadır. 
 

Tablo 2. Farklılık Algılaması ve Örgüt Kültürü Algılamasının 

ĠliĢkisine ĠliĢkin  

Pearson Korelasyon Analizi  

 

      
Bireysel 

Algılama  

Yönetim ve Yöneticilerin 

Yaklaşımı  
Çalışma Grubu 

Faaliyetleri  
Örgüt Kültürü  

Bireysel Algılama  

R    0,746  0,613  0,390  

P    0,000  0,000  0,000  

N    191  191  191  

Yönetim ve 

Yöneticilerin Yaklaşımı  

R  0,746    0,755  0,536  

P  0,000    0,000  0,000  

N  191    191  191  

Çalışma Grubu 

Faaliyetleri  

R  0,613  0,755    0,540  

P  0,000  0,000    0,000  

N  191  191    191  

Örgüt Kültürü  

R  0,390  0,536  0,540    

P  0,000  0,000  0,000    

N  191  191  191    

 
Bireysel algılama, yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı, ÑalıĢma grubu faaliyetleri ile 

örgüt kültürü arasındaki iliĢki belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢtur (F=30,916; p=0,000<0.05). Érgüt kültürü düzeyinin belirleyicisi olarak 

bireysel algılama, yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı, ÑalıĢma grubu faaliyetleri değiĢkenleri 

ile iliĢkisinin (aÑıklayıcılık gücünün) %32,1 olduğu görülmüĢtür (R
2
=0,321). ÆalıĢanların 

bireysel algılama düzeyi örgüt kültürü düzeyini etkilememektedir (p=0.523>0.05). 

ÆalıĢanların yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı düzeyi örgüt kültürü düzeyini arttırmaktadır 
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(ß=0,239). ÆalıĢanların ÑalıĢma grubu faaliyetleri düzeyi örgüt kültürü düzeyini 

arttırmaktadır (ß=0,274).  Tablo 3.‘te Lineer Regresyon analizi sunulmaktadır. 

 
Tablo 3. Farklılık Algılamasının Örgüt Kültürüne Etkisine ĠliĢkin 

Regresyon Analizi  

Bağımlı 

Değişken  

Bağımsız Değişken  ß  T  P  F  Model (p)  R2  

Örgüt 

Kültürü  

Sabit  1,518  6,284  0,000  30,916  0,000  0,321  

Bireysel Algılama  -0,054  -0,640  0,523  

Yönetim Ve Yöneticilerin 

Yaklaşımı  

0,239  3,097  0,002  

Çalışma Grubu Faaliyetleri  0,274  3,495  0,001  

 

AraĢtırmaya katılanların demografik özelliklerine iliĢkin yapılan ve normal dağılım 

gösteren verilerin t-Testi ve Anova testi sonuÑlarına göre; farklılıkların yönetimi ve örgüt 

kültürü algıları ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır, yaĢ değiĢkenine göre 

bakıldığında ise yalnızca ÑalıĢma grubu faaliyetleri alt boyutu ile anlamlı bir iliĢki bulunmuĢ, 

diğer alt boyutlarla (bireysel algılama, yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı, örgüt kültürü) 

anlamlı iliĢki bulunamamıĢtır. Medeni durum değiĢkenine göre bakıldığındaysa ÑalıĢma 

grubu faaliyetleri alt boyutu ile medeni durum arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Bekarların ÑalıĢma grubu faaliyetleri evlilerden yüksek bulunmuĢtur. Diğer alt boyutlarla 

(bireysel algılama, yönetim ve yöneticilerin yaklaĢımı, örgüt kültürü) arasında anlamlı bir 

iliĢki bulunamamıĢtır. Eğitim değiĢkenine göre bakıldığında ise katılımcıların farklılıkların 

yönetimi algıları ve örgüt kültürü algıları ile eğitim arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. Sektörde ÑalıĢma süresi değiĢkenine göre bakıldığında ise ÑalıĢma grubu 

faaliyetleri alt boyutu ile arasında anlamlı bir iliĢki olduğuna ulaĢılmıĢtır. 1-5 yıl aralığı 

diğerlerinden yüksek bulunmuĢtur. Diğer alt boyutlar (bireysel algılama, yönetim ve 

yöneticilerin yaklaĢımı, örgüt kültürü) ile sektörde ÑalıĢma süresi arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır.  Toplam ÑalıĢma süresi değiĢkenine bakıldığında ise, yönetim ve 

yöneticilerin yaklaĢımı (en yüksek, 1-5 yıl), ÑalıĢma grubu faaliyetleri (en yüksek, 11-15 yıl) 

ve örgüt kültürü (en yüksek, 11-15 yıl) alt boyutları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Bireysel algılama alt boyutu ile toplam ÑalıĢma süresi değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. 

 

3. Sonuç 

Farklılıkların yönetimi faaliyetlerinin örgüt kültürü üzerinde etkili olduğu 

varsayımından yola Ñıkılarak gerÑekleĢtirilen bu araĢtırmada, genel olarak farklılıkların 

yönetimi ve örgüt kültürü kavramlarından bahsedilmiĢ ve iki kavram arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. Yapılan analiz sonuÑlarına göre; ÑalıĢma grubu faaliyetleri ve yönetim ve 

yöneticilerin yaklaĢımı örgüt kültürünü anlamlı ve pozitif yönde etkilerken, bireysel 

algılamanın örgüt kültürüne anlamlı bir etkisi bulunamamıĢtır. Dolayısıyla H1b hipotezi 

kabul edilmemiĢtir. Bu sebepten dolayı H1 hipotezi kısmen kabul edilmiĢtir. 

 

 

4. AraĢtırmanın Kısıtları ve Gelecek ÇalıĢmalara Öneriler 

 

AraĢtırma yalnızca Ġstanbul ilinde ve kısıtlı bir zamanda gerÑekleĢtirildiği iÑin 

araĢtırma sonuÑlarının genellenmesini kısıtlamaktadır. Gelecekte yapılması öngörülen 

ÑalıĢmaların değiĢik sektörlerde, değiĢik illerde ve uluslararası karĢılaĢtırmalar yapılarak 

literatüre farklı bilgiler kazandırılacağı söylenebilmektedir. Uluslararası karĢılaĢtırmalarda 

farklı ülkelerin konuya bakıĢ aÑıları ele alınarak ÑalıĢmaların yapılması önemlidir.  
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ÖZET 

Bireyler, yaĢamın her alanında iletiĢim halinde oldukları bireyler ile sosyal etkileĢime girmekte, etkileĢimde 

olduğu bireyler hakkında bilgi edinmekte ve belirli bir izlenim oluĢturmaya ÑalıĢmaktadır. OluĢturulan bu 

izlenimler bazen bireylerin sosyal görünüĢlerine bağlı olarak kaygı yaratabilmektedir. Bu sebeple bireyler izlenim 

yönetimi taktikleri ile oluĢturdukları izlenimleri korumaya ÑalıĢmaktadırlar. Bu araĢtırma Antalya‘da faaliyet 

gösteren bazı iĢletme ÑalıĢanlarında izlenim yönetimi taktiklerinin sosyal görünüĢ kaygısı davranıĢları üzerindeki 

etkisini irdelemeye yönelik olup, veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıĢtır. Ġzlenim yönetimi 

taktikleri boyutlarının sosyal görünüĢ kaygısı üzerine etkisini incelemek amacıyla basit doğrusal regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan regresyon modeli sonucunda izlenim yönetimi taktikleri alt 

boyutlarından; niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme ve kendini acındırmaya çalışma boyutlarının ÑalıĢanların 

sosyal görünüĢ kaygıları üzerinde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢ fakat kendini örnek ÑalıĢan olarak 

gösterme, kendi önemini zorla fark ettirme boyutlarının sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde bir etkisi olmadığı 

saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ġzlenim Yönetimi, Ġzlenim Yönetimi Taktikleri, Sosyal GörünüĢ Kaygısı. 

 

THE RESEARCH OF THE EFFECTS OF IMPRESSION MANAGEMENT 

TACTICS ON SOCIAL ASPECT ANXIETY 

 

ABSTRACT 

Individuals engage in social interaction with other individuals with whom they communicate in all areas of life, 

seeking information about the individual they interact with and making a certain impression. These impressions 

created can sometimes create anxiety depending on the social appearance of the individuals. For this reason, 

individuals are trying to preserve the impression they have created through impression management tactics. This 

research examines the influence of impression management tactics on social appearance anxiety behaviors in 

some of the company employees operating in Antalya. The survey covers business people operating in Antalya 

and a survey method is used as a data collection tool. Simple linear regression analysis is performed to examine 

the effect of the dimensions of impression management tactics on social appearance anxiety. As a result of the 

created regression model, the impression management tactics are classified as sub-dimensions; it has been found 

out that the dimensions of self-love and self-pity have an effect on the social appearance concerns of the 

employees by introducing their qualities but it has been determined that the dimensions of showing themselves as 

exemplary employees and forcing them to realize their importance are not an effect on the social appearance 

anxiety. 

 

Key Words: Impression Management, Impression Management Tactics, Social Appearance Anxiety. 

 

GĠRĠġ 

Sosyal bir varlık olan insan Ñevresi ile doğru ve sağlıklı iletiĢim kurabildiği sürece hayatını mutlu 

kılabilir. Ancak diğer insanların varlığı ile yaĢamak, sosyal iliĢkiler kurmak, kendini ifade etmek, 

kısacası iletiĢim kurmak ÑeĢitli nedenlerle bireyler iÑin büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Kimi insanlar Ñevreleri tarafından sevilip aranırken, diğer insanlarla Ñok kolay iletiĢim kurabilirlerken, 

kimileri bu konuda baĢarısız olabilmektedir. Bu baĢarı ve baĢarısızlıkta, edinmiĢ oldukları izlenimlerin 

sosyal görünüĢlerinin oldukÑa önemli payı vardır. Günümüzde iĢletmeler ve bireyler hızla geliĢim ve 

değiĢim iÑerisinde olan, Ñevrelerinde önemi geÑmiĢten günümüze fark edilen ―ilk izlenim sonuna 

kadar sürer‖ yaklaĢımını dikkate alarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu bağlamda olumlu 

bırakılan izlenimin etkisi bireyler arasında iletiĢim ve etkileĢim devam ettikÑe sürdürülmektedir. 
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Bunun yanında bireyler arasındaki negatif bir etkileĢimin devam etmesi birÑok iliĢkide olumsuz bir 

tutum olarak davranıĢlara yansımaktadır (Doğan, 2005: 52; Ker, 1998: 26). 

Sürekli etkileĢim halinde olan bireyler baĢkalarının kendilerini nasıl değerlendirdiği, nasıl algıladığı, 

nasıl izlenim bıraktığı ve kendileri hakkında ne düĢündükleriyle ilgilenmektedirler. Sosyal bir varlık 

olan insan, toplumda iletiĢime geÑtiği insanlar üzerinde bilinÑli ve amaÑlı ya da bilinÑsiz ve amaÑsız 

olarak olumlu ve olumsuz izlenim oluĢturmaktadır. Bu izlenimler “İnsanlar giyimleriyle karşılanır, 

düşünce ve davranışları ile uğurlanırlar” atasözünde de ifade edildiği gibi, baĢlangıÑta görünüĢle 

baĢlayıp tutum, düĢünce ve davranıĢ ile devam etmektedir. Sosyal iliĢkilerde istenilen etkiyi 

bırakmada dıĢ görünüĢün yanı sıra duygu ve düĢüncelerin etki ettiği bilinmekle beraber davranıĢların 

temelini izlenimler ve bu izlenimleri kontrol altında tutabilmek gelmektedir (Johnson vd., 2007:232).  

Bireyler sosyal Ñevrelerinde birtakım roller üstlenirler. Bu roller bazen yönetici, öğretmen, anne, baba, 

kardeĢ gibi rollerdir. Ancak bu rollerle beraber, sosyal, ekonomik, psikolojik kazanımlar elde etmek 

iÑin bireyler etkileĢimde bulunduğu diğer bireylerin kendileri hakkında ne düĢündüklerini önemserler. 

Bundan dolayı ister yakın iliĢki ister resmi iliĢki olsun birey bir ortama girdiğinde, ortamdaki kiĢiler o 

birey hakkında bilgi edinmeye ÑalıĢır veya o birey hakkında bildiklerini kullanırlar (Rusbultand Reis, 

2004:258). Genellikle o kiĢinin sosyo-ekonomik durumu, yetenekleri, kendilerine karĢı tutumu, 

güvenirliği, ahlÍki değerleri ile ilgilenirler (Goffman, 1956:1). Bu durumda birey ise kendisine ait 

izlenimi, iletiĢime geÑtiği insanları etkilemek iÑin etkili bir Ģekilde kullanma Ñabası iÑerisine girerek 

davranıĢlarını kontrol altına alma eğilimi gösterir. 

Bireyler kendilerine yönelik olumlu izlenimler sergilendiğinde kendisini mutlu, istekli, kendine güven 

ve motivasyon düzeyi yüksek hissederken, kendilerine iliĢkin olumsuz bir yargıda bulunulduğunda 

genellikle endiĢe, huzursuzluk ve stres yaĢamaktadırlar. Bu bağlamda bireyler sosyal Ñevre iÑerisinde 

olumlu izlenimler bırakmak amacıyla farklı tarzda eğilimler gösterme Ñabası iÑine girmeye ÑalıĢmakta 

ve bu eğilimler genel olarak ―izlenim yönetimi davranıĢları‖ olarak ifade edilmektedir (Doğan ve 

KılıÑ,2009: 53-54). 

ÆalıĢanların birÑoğu örgüt iÑerisinde nasıl karĢılanacağına dair kaygı taĢımaktadır.  ÆalıĢanlar 

baĢkalarının gözündeki imajı korumak ya da güÑlendirmek iÑin izlenim yönetimi taktikleri kullanırlar.  

Günümüzde yüz ifadeleri, giysiler, makyaj gibi fiziksel görünüĢümüz ve ofis düzenlerimiz, neyi nasıl 

söylediğimiz, ne anlattığımız, onu nasıl kiminle ve niÑin yaptığımızı anlatmak iÑin izlenim yönetimi 

önemli bir olgu haline gelmiĢtir (Rosenfeld, vd., 1995). 

ÆalıĢanlar yoğun ve sağlıklı sosyal iliĢkiler kurarak performanslarını ve rekabet gücünü arttırmayı 

hedefleyen gruplardır. Bu iliĢkilerin kurulmasında fiziksel aktivitelerin yeri oldukÑa önemlidir. 

Ġzlenim yönetimi taktiklerinin ÑalıĢanların sosyal görünüĢ kaygısı üzerindeki etkilerini belirlemek bu 

ÑalıĢmanın temel konusudur. Literatür araĢtırmasında iĢletme ÑalıĢanları üzerinde izlenim yönetimi 

davranıĢlarının, sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde etkisini doğrudan inceleyen bir araĢtırmaya pek 

rastlanmadığı iÑin bu araĢtırmanın literatürdeki boĢluğa katkı sağlayabileceği düĢünülmüĢtür. Buradan 

hareketle bu araĢtırmanın amacı, iĢletme ÑalıĢanlarında izlenim yönetimi davranıĢlarının sosyal 

görünüĢ kaygısı üzerindeki etkisini irdelemek olarak belirlenmiĢtir.  

ÆalıĢmanın amaÑlarına ulaĢmak iÑin, ilk olarak izlenim yönetimi ve sosyal görünüĢ kaygısı kavramları 

ile ilgili literatür özetlenmiĢtir. Devamında araĢtırmanın amaÑlarına uygun olarak izlenim yönetimi ile 

sosyal görünüĢ kaygısı arasındaki iliĢkiyi tespit etmek iÑin araĢtırmanın yöntem ve bulguları ayrıntılı 

bir Ģekilde aÑıklanmıĢtır. Takip eden bölümde analizler gerÑekleĢtirilmiĢ, elde edilen sonuÑların 

yorumlanıp önerilerin sunulması ile ÑalıĢma son bulmuĢtur. 

 

1. ĠZLENĠM YÖNETĠMĠ VE TAKTĠKLERĠ 

Ġzlenim yönetimi kavramı, iletiĢimin temel taĢlarını oluĢturmakta olup sosyal psikoloji, davranıĢ 

bilimleri, iletiĢim, politika, sosyoloji gibi birÑok farklı disiplini iÑerisinde barındırmaktadır. Sosyal bir 

varlık olan insan diğer bireyler ve iÑinde bulunduğu sosyal Ñevre ile etkileĢim iÑerisindedir. EtkileĢim 

iÑerisinde bulunduğu Ñevrede bireyler hayatları boyunca farklı roller üstlenmekte, farklı izlenimler 

edinmekte ve karĢısındaki insanda farklı izlenimler bırakmaktadır. Bu izlenimler sosyal iliĢkilerin ve 

sağlıklı iletiĢimin geliĢmesinde belirleyici bir unsur olmaktadır (KarakuĢ ve Alev, 2016: 138). Ġzlenim 

yönetimi kavramı öncelikle sosyoloji ve sosyal psikoloji alanının araĢtırma konusu olarak literatürde 

yer almıĢtır. Bazı araĢtırmacılara göre izlenim yönetimi kiĢiler ve onların sahip oldukları roller ile 

sınırlandırılmıĢtır (Gardner ve Avolio, 1998: 32-59). 1959‘da sosyolog Erving Goffman The 

Presentation of Self Everyday Life (Gündelik YaĢamda Benlik Sunumu) adlı eseriyle, izlenim 

yönetimi ÑalıĢmalarının ve teorisinin temelini oluĢturmuĢtur. Goffman, bireylerin sahip oldukları 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1468 

kiĢilik özellikleri ve temel motivasyon kaynaklarını algılayabilmek iÑin toplumsal davranıĢlara 

odaklanmanın daha doğru olacağına vurgu yapmıĢtır (Akt. Ézdemir, 2006:16). Ġzlenim yönetimi bir 

bireyin, Ñevresinde bulunan diğer bireylerden aldığı izlenimleri kontrol etme sürecini ifade eder 

(Leary ve Kowalsky, 1990: 34). BaĢka bir ifadeyle; bir bireyin, diğer bireylerin kendisine iliĢkin 

izlenimlerini kontrol altında tutmak iÑin belli bir imajı, bilinÑli ve amaÑlı ya da bilinÑsiz ve amaÑsız 

olarak sergilemesi giriĢimleri olarak tanımlanabilir (KaÑmar ve Carlson, 1994: 682). Ġzlenim yönetimi 

genel olarak, kurum iÑerisindeki maddi ve sosyal faydaları yükseltmek, bireysel saygı elde etmek, 

güvenilir bir iklimin oluĢmasını sağlamak ve herkesÑe kabul edilmiĢ bir kimlik kazanmak maksadıyla 

kullanılmaktadır (Singh ve Vinnicombe, 2001: 184). ÆalıĢanlar tarafından edinilen izlenimler, daha 

sağlıklı insan iliĢkilerinin geliĢmesinde, olumlu algılamaların oluĢmasında ve kararların alınmasında 

etkili olmaktadır (Doğan ve KılıÑ, 2009: 80). Ġzlenim yönetimi kavramı genel anlamda olumlu 

görünen bir kavram olarak değerlendirilse de bazı durumlarda olumsuz sonuÑları da beraberinde 

getirmektedir (Demiral, 2016: 44). 

Tüm sosyal yapılarda olduğu gibi örgütlerdeki bireylerin büyük Ñoğunluğu, diğerlerinin kendileri 

hakkında ne düĢündüğü ve nasıl algılandıkları ile ilgilenirler (Yücel, 2013: 4). Genel olarak olumlu 

izlenimlerin getireceği faydayı göz önünde bulundurarak edindikleri izlenimleri önemserler. 

OluĢturdukları iyi izlenimlerle iletiĢimde olduğu kiĢileri etkiler, gelebilecek Ñıkarlardan fayda sağlar 

ve muhtemel tehlikelerden de korunmuĢ olurlar. Érgütler aÑısından bakıldığında, ÑalıĢanların örgüt 

ortamında yöneticilerini etkilemek iÑin izlenim yönetimi davranıĢları sergilemeleri, yöneticilerin 

ÑalıĢanlarını değerlendirmesi sürecinde etkili olmaktadır (Sallot, 2002). Aynı Ģekilde, yöneticiler de 

örgütteki ÑalıĢanları etkileyip örgütün amaÑları doğrultusunda yönlendirmek iÑin izlenim yönetimi 

davranıĢı sergilemektedir (Gardner ve Avolio, 1998:32).  

ÆalıĢma hayatında bireyin bıraktığı izlenimler, kiĢinin kariyeri aÑısından büyük önem arz etmektedir. 

Terfi, iĢe alım, performans değerlendirme sistemi, ücretlendirme gibi birÑok konuda, bu faktörler 

önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. KarĢı tarafta pozitif bir izlenim bırakmıĢ olmak, 

ÑalıĢma hayatında olumlu sonuÑlar elde etmeyi sağlayacaktır. Bu bağlamda, bireylerin olumlu 

izlenimler sergilemek amacıyla bu süreci etkili bir Ģekilde yönetmeleri durumu ortaya Ñıkmaktadır 

(Tabak vd., 2010: 543). ÆalıĢma ortamı, bireylerin izlenim yönetimi taktiklerine sıkÑa baĢvurmalarına 

neden olacak, istenilen görevi elde etme, performans ile ilgili olumlu geri bildirim alma ve ÑalıĢan 

aÑısından değeri oldukÑa yüksek ödüller elde etme gibi girdileri kapsamaktadır (Higgins vd., 2003: 

89).  

Ġzlenim yönetimi stratejileri ve taktikleri kapsamında ilk olarak Jones ve Pittman (1982) tarafından bir 

sınıflandırma yapılmıĢ ve bunun paralelinde Schutz (1998), Crane ve Crane (2002) tarafından benzer 

sınıflandırmalar yapılmıĢtır. Bolino ve Turnley (1999) tarafından Jones ve Pittman taksonomisinin 

güvenilirliği ve geÑerliliği test edilmiĢ ve bu kapsamda literatürde yerini almıĢ olup ÑeĢitli boyutlardan 

oluĢmaktadır. Bu boyutlar: niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme, yağcılık yaparak kendini 

sevdirme, kendini örnek ÑalıĢan gösterme, kendi önemini zorla fark ettirme, kendine acındırmaya 

ÑalıĢma Ģeklinde sıralanmaktadır. 

1.Niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme: Birey, dikkati hedef bireyin üzerinden Ñok, kendi 

üzerine toplayarak sevilmenin yanında saygı görmeyi amaÑlamaktadır. Kendini yetkin göstermeye 

ÑalıĢan birey, bilgi, beceri ve yeteneklerini abartarak diğerlerini etkilemeye ÑalıĢmaktadır (Karadal, 

2008:9). Érgütsel ortamda ÑalıĢanlar Ñoğunlukla hem sevilen bir birey olmak, hem de yeterli ve 

yetenekli bireyler olarak algılanmak istemektedir. Ancak, bazen bu taktik bireyin daha az sevilmesine 

yol aÑabilir. Bu taktiği kullanan bireyler, diğerleri tarafından kendini beğenmiĢ olarak görülme riskini 

de taĢımaktadır (Basım ve Tatar, 2008: 83). 

2.Yağcılık yaparak kendini sevdirme: Göze girme taktiği olarak da bilinen yağcılık yaparak kendini 

sevdirme taktiği, bireyin kendini sevdirmesi iÑin karĢısındaki bireyi övmesi, onun düĢüncelerine 

tartıĢmasız katılması, boyun eğmesi Ģeklinde ifade edilebilmektedir (ÆalıĢkan, 2007: 209). Yağcılık 

yaparak kendini sevdirme taktiği etkili bir taktik olmakla birlikte bazı riskler de iÑermektedir. Bu 

davranıĢın baĢarısı, kime karĢı ve nasıl kullanıldığı ile fark edilme derecesine bağlı olarak 

değiĢmektedir. Doğru kullanıldığında hem bireylerarası iletiĢimde hem de örgüt baĢarısının 

artmasında önemli etkiye sahip bir taktik olarak kullanılabilir (Ézdevecioğlu ve Erdem, 2008: 42).  

3. Kendini örnek çalıĢan gösterme: Bireyler ahlÍki değerlere bağlı, örnek bir birey izlenimi 

oluĢturmaya ÑalıĢmaktadır. Bu yönü ile örnek olma genellikle güven, erdemlilik, disiplin, cömertlik, 

dürüstlük, özveri gibi ahlaki değerler ile ilgili toplumsal izlenimleri kapsamaktadır (Schütz, 

1998:614). Kendini örnek ÑalıĢan olarak gösterme taktiği, bireyin kendisini iĢine fazlasıyla adamıĢ 

veya örgüte bağlı gibi görünmek iÑin gereğinden fazlasını gerÑekleĢtirme eğilimi iÑerisinde olması 
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Ģeklinde ifade edilebilmektedir. ĠĢe erken gelme, hafta sonları iĢ yerine gitme ve eve iĢ götürme gibi 

özellikler bu taktiği uygulayanların örnek davranıĢlarını oluĢturmaktadır (Rozell ve Gundersen, 2003: 

197). Kendini örnek ÑalıĢan olarak gösterme taktiği, bazen istenmeyen sonuÑlara sebep 

olabilmektedir. Gilbert ve Jones (1986: 609) tarafından yapılan bir araĢtırmada, bu taktiği kullanan 

ÑalıĢanların hedef kitle tarafından ikiyüzlü olarak algılandıkları belirlenmiĢtir. Bu taktiğe uygun bir 

kendilik imajı oluĢturmuĢ birey, sonrasında tek bir uygun olmayan davranıĢ sergilemesi durumunda, 

ciddi imaj kaybı yaĢayabilir.  

4. Kendi önemini zorla fark ettirme: Birey hedefine psikolojik, zihinsel veya ekonomik baskı 

aracılığıyla tehlikeli görünmeye ÑalıĢarak kendi önemini zorla fark ettirmeye yani diğer bireylere 

gözdağı vermeye ÑalıĢmaktadır. ÆalıĢanların maaĢ yönetimi, performans değerlendirmesi ve ödül 

sistemi doğrudan bir yöneticinin inisiyatifinde ise, bu yönetici ÑalıĢanlara karĢı bu taktiği 

kullanabilmektedir. Kendi önemini zorla fark ettirme taktiği genellikle gücü elinde bulunduran tarafın 

baĢvurduğu bir davranıĢtır (Ézdevecioğlu ve Erdem, 2008: 44). Birey iÑin hedef kitle tarafından 

sevilip sevilmeme önemli değilse, zor kullanacak yetkisi varsa ve karĢı tarafın buna misilleme 

yapacak yetkisi yoksa kullanılmaktadır (Crane ve Crane, 2002: 31).  

5. Kendine acındırmaya çalıĢma: Bireyin yardıma muhtaÑ bir halde olduğu izleniminin verilmesi 

iÑin tasarlanmıĢ bir izlenim yönetimi taktiğidir (Ênaldı, 2005: 29). Bu taktiği kullanan birey, yoksul, 

zavallı görünmek iÑin ÑeĢitli eksiklikleri varmıĢ gibi davranmaktadır. Érgüt hiyerarĢisinde düĢük 

statüde ve güÑ kademesinde olup, istediklerini elde etmek iÑin karĢısındakinin merhamet ve iyi niyet 

duygularını kullanarak, bu kiĢilerden yardım, Ģefkat, destek talep etmektedir. Birey kendi kötü 

durumunu ve zayıflıklarını, istediği kazanımları elde etmek iÑin duygu sömürüsü eğilimi iÑerisine 

girecektir. Ancak bu taktik bireye kısa dönemde birtakım kazanımlar sağlasa da, uzun dönemde 

bireyin saygınlığını yavaĢ yavaĢ kaybetmesine, mutsuz olmasına, ortamdan soyutlanmasına, 

güvenilirliklerini kaybetmesine neden olabilecektir (Crane ve Crane, 2002: 29). Kötü durumunu 

sürekli ifade eden bireyler belirli bir süre sonra sevimsiz, istenmeyen kiĢi olarak görülmeye 

baĢlayacak ve inandırıcılıklarını kaybedeceklerdir (Ézdevecioğlu ve Erdem, 2008: 44). 

 

2. SOSYAL GÖRÜNÜġ KAYGISI 

Sosyal görünüĢ kaygısı, bireylerin fiziki görünüĢlerinin Ñevrelerinde bulunan diğer bireyler tarafından 

nasıl değerlendirildiklerine iliĢkin hissettikleri duyguyu ifade etmektedir. Hart, Leary ve Rejeski 

(1989)‘e göre; sosyal anksiyetenin bir ÑeĢidi olarak belirlenen sosyal görünüĢ kaygısı, “insanların 

fiziksel görünüşlerinin diğer insanlar tarafından değerlendirilmesiyle yaşadıkları kaygı ve gerginlik” 

olarak ifade edilmektedir. Hart vd., (2008) göre ise sosyal görünüĢ kaygısı kavramı, boy, kilo, kas 

yapısı gibi genel fiziksel görünüĢün ötesinde bireyin ten rengi ve yüz Ģekli (burnu, gözlerinin uzaklığı, 

gülüĢü vs.) gibi özellikleri de iÑeren daha kapsamlı bir kavramdır. Yani genel fiziksel görünüĢün 

ötesinde daha ayrıntılı ve bütüncül bir durum söz konusudur. 

Tezcan‘a göre (2009), bireyin kendisini değerli hissetmesi, kendi bedensel imajını kabullenmesi, 

yeteneklerini ortaya koyabilmesi, baĢarması, benlik saygısının oluĢması, özyeterliğin güÑlenmesi gibi 

unsurlar önemli etkenlerdir. Æınar ve Keskin‘e göre (2015), birey sözlü ya da sözsüz iletiĢim 

kanallarıyla baĢka birey ya da bireyler ile etkileĢime girdiğinde konuĢması, giyimi, davranıĢları ile 

etkileme yoluna gidecektir. Ancak birey, baĢkalarının karĢısına Ñıktığında, karĢı tarafın kendisi 

hakkındaki düĢüncesi üzerinde durmakta ve böylece bilinÑli ya da bilinÑsiz olarak kaygı yaĢama 

süreci baĢlayacaktır. 

Ġnsanların Ñoğu Ñekici bireylerle daha fazla iletiĢim kurmak istemektedir. Bundan dolayı bireyler diğer 

insanlar üzerinde daha etkili bir izlenim bırakmak ve Ñekici görünmek iÑin Ñabalamaktadır (Yousefi 

vd., 2009: 201). Bireyler eğer baĢkalarında iyi bir izlenim bırakacaklarını düĢünmüyorlarsa dıĢ dünya 

ile iletiĢimlerinde görünüĢlerine dair endiĢe duyarlar (Leary, Kowalski, Campbell, 1988). Ġnsanların 

kendi görünüĢleri, fiziki yapıları hakkında fikirleri vardır; fakat yine de diğer insanlar tarafından nasıl 

değerlendirildikleri konusunda endiĢe yaĢarlar. Bireyler, baĢkaları üzerinde fiziki görünüĢleri 

aÑısından olumlu izlenim bırakamadıklarında hayal kırıklığı hissedebilirler (Mülazımoğlu vd. 2014: 

37). Kendini fiziksel aÑıdan olumlu değerlendirenler, kiĢiler arası iliĢkilerde daha güvenli ve iĢlerinde 

daha baĢarılı olurken, kendisinden hoĢnut olmayan bireyler ise yaĢamlarının ÑeĢitli dönemlerinde 

sürekli huzursuz, güvensiz ve değersiz duygular iÑerisine girebilmektedir (Ergür 1996; Demirer, 

2005). Kendi fiziki görünüĢlerinden hoĢnut olmayan bireyler, benlik saygıları daha düĢük, daha 

depresif, karamsar, kendine güvensiz kiĢilik özellikleri taĢıyabilirler. Fiziki görünüĢünden hoĢnut 

bireyler ise; daha sosyal, kendine güvenen, benlik saygıları yüksek bireylerdir (Æınar ve Keskin, 2015: 

458).  
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Sosyal görünüĢ kaygısını etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler (Sabiston vd., 2014:164); kiĢilik 

özellikleri (yaĢ, cinsiyet, kilo, kültürel durum gibi), fiziksel faaliyet tipleri, fiziksel faaliyet Ñevresinin 

özellikleri, Ñevresel tetikleyiciler, sosyal tetikleyiciler ve fiziksel olarak kendini algılama Ģeklinde altı 

grupta incelenmiĢtir. 

Literatürde sosyal görünüĢ kaygısı ile ilgili yapılmıĢ bazı ÑalıĢmalar incelendiğinde, Seki ve DilmaÑ 

(2015) sosyal görünüĢ kaygısının, öznel iyi oluĢ üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır. ġahin (2012) öğrenciler üzerinde yapmıĢ olduğu araĢtırmada, sosyal görünüĢ kaygısının 

cinsiyete ve yaĢa göre anlamlı bir farklılık göstermediğini fakat öğrencilerin sosyal görünüĢ 

kaygısının sınıf düzeylerine göre farklılaĢma olduğunu tespit etmiĢtir. Mwaba ve Roman (2009) 

Güney Afrika‘da yaĢayan kadın üniversite öğrencilerinde beden imajı memnuniyetsizliğini incelediği 

ÑalıĢmasında; üniversite öğrencisi kadınların büyük kısmının beden imajlarından memnun oldukları 

sonucuna ulaĢmıĢlardır. Alemdağ (2013) ÑalıĢmasında bireylerin sosyal görünüĢ kaygılarının 

artmasıyla birlikte, sosyal özyeterliklerinin azalmaya baĢladığını tespit etmiĢtir. Gül (2016)‘ün 

araĢtırma sonucunda, Ġstanbul Ġli Arnavutköy ĠlÑesi‘nde öğrenim görmekte olan lise öğrencileri 

üzerinde yapmıĢ olduğu araĢtırma sonucunda ergenlik dönemindeki bireylerin fonksiyonel olmayan 
tutumları ve biliĢsel Ñarpıtmalarındaki artıĢın sosyal görünüĢ ile ilgili kaygı düzeylerini arttırdığını 

tespit etmiĢtir. Yılmaz (2015) planlanan ÑalıĢma 18-65 yaĢ arası Ġzmir Konak 24 No‘lu ASM‘ye 

Nisan-Aralık 2014 tarihleri arasında baĢvuran cinsiyet (p=0,564) ve yaĢları (p=0,508) benzer 180 

obez, 181 normal kiloda toplam 361 kiĢi üzerinde gerÑekleĢtirmiĢ olduğu araĢtırma sonucunda, obez 

bireylerde olumsuz beden algısıyla birlikte görünüĢlerine göre kaygıların da geliĢmekte olduğu 

bulgusuna ulaĢmıĢtır. Êlkü (2017) ÑalıĢmasında, bireyde sosyal görünüĢ kaygılarının artması ile 

birlikte sosyal kaÑınma ve anksiyete düzeylerinde artıĢlar olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

 

3. ARAġTIRMA TASARIM VE YÖNTEMĠ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı  

Bu ÑalıĢmanın amacı, izlenim yönetimi taktikleri boyutlarının sosyal görünüĢ kaygısı üzerine etkisini 

irdelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

 

ġekil 1: AraĢtırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. AraĢtırmanın Hipotezleri  

Yukarıdaki literatür bilgilerinin ıĢığında izlenim yönetimi taktikleri boyutlarının sosyal görünüĢ 

kaygısı üzerine etkisinin olabileceği düĢünülerek aĢağıdaki hipotezler önerilmektedir: 

H1: Ġzlenim yönetimi taktiklerinin ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde etkisi vardır.  

H1a: Kendini acındırmaya ÑalıĢma boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde etkisi vardır.  
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H1b: Kendi önemini zorla fark ettirme boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde etkisi 

vardır.  

H1c: Niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde 

etkisi vardır.  

H1d: Kendini örnek ÑalıĢan olarak gösterme boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde 

etkisi vardır.  

H1e: Yağcılık yaparak kendini sevdirme boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde etkisi 

vardır.  

3.3. AraĢtırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Aracı  

AraĢtırmada, nicel araĢtırma yönteminin veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. Veriler 

basit tesadüfî örneklem yöntemi ile toplanmıĢtır. Veri toplama aracı olarak kullanılan soru formunda 

demografik sorular, izlenim yönetimi ölÑeği ve sosyal görünüĢ kaygısı ölÑeği kullanılmıĢtır. Jones ve 

Pittman (1982) tarafından ortaya konulan izlenim yönetimi taktikleri ölÑeği Bolino ve Turnley (1999), 

tarafından geliĢtirmiĢtir. Bolino ve Turnley tarafından geliĢtirilen ölÑek, Basım, Tatar ve ġahin (2006) 

tarafından TürkÑeye Ñevrilerek uyarlaması, geÑerlilik ve güvenirlik ÑalıĢması yapılmıĢtır. ÉlÑek 

niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme, yağcılık yaparak kendini sevdirme, kendini örnek ÑalıĢan 

olarak gösterme, kendi önemini zorla fark ettirme ve kendini acındırmaya ÑalıĢma boyutlarından 

oluĢmaktadır. Sosyal GörünüĢ Kaygısı ÉlÑeği, Hart vd. (2008) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Doğan 

(2010) tarafından TürkÑe‘ye Ñevrilen ve geÑerlik-güvenirlik ÑalıĢması yapılan ölÑek, tek faktör altında 

toplam 16 maddeden oluĢmakta ve 5‘li Likert tipinde puanlanmaktadır. ÉlÑeğin 1. maddesi dıĢındaki 

sorular olumsuz ifade olduğundan sorular ters kodlanarak analize tabi tutulmuĢtur. AraĢtırmaya 

katılan katılımcılar araĢtırmanın amacı aÑıklanarak sonuÑların gizli tutulacağı vurgulanmıĢ gönüllü 

katılmaları istenmiĢtir.  

3.4. Evren ve Örneklem  

AraĢtırmanın evrenini, Antalya Ġl Merkezi sınırlarında bazı iĢletme ÑalıĢanları oluĢturmaktadır. Evrene 

ulaĢmada zaman ve ulaĢım aÑısından zorluklar yaĢanacağından dolayı belirlenen evren üzerinden onu 

temsil edecek basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile örneklem seÑilmiĢtir. Bu kapsamda araĢtırmanın 

örneklemini toplam 250 iĢletme ÑalıĢanı oluĢturmaktadır. AraĢtırma kapsamında toplamda 250 ÑalıĢan 

ile anket uygulaması gerÑekleĢtirilmiĢtir. Analiz sürecinde soru formları önce gözden geÑirilmiĢ ve 

eksik iĢaretleme yapan katılımcıların formları araĢtırma dıĢı bırakılmıĢ; eksiksiz olduğu tespit edilen 

toplam 227 adet anket formu analize dÍhil edilmiĢtir. 

3.5. Analiz ve Bulgular 

Verilerin analizleri iÑin SPSS 22.0 paket programı kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin normal dağılıp 

dağılmadığını tespit etmek iÑin önce shapiro wilk testi uygulanmıĢ ve anlamlılık değerinin 0,005‘ten 

küÑük olduğu tespit edildiği iÑin normal dağılıma uymadığı düĢünülmüĢtür. Ġkinci bir adım olarak, 

skewness ve kurtosis değerlerine bakılmıĢ ve bu değerlerin +1,5, -1,5 arasında olduğu saptandığı iÑin 

verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmüĢtür (Tabachnick ve Fidell, 2013). Normal dağılım; 

parametrik testlerin yapılabilmesi iÑin kullanılan varsayımlardan biridir (DurmuĢ vd., 2013:65). Veriler 

normal dağılım gösterdiği iÑin parametrik testler tercih edilmiĢtir. AraĢtırma ÑerÑevesinde 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek iÑin frekans ve yüzde analizi, izlenim yönetimi 

taktiklerinin sosyal görünüĢ kaygısı üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla basit regresyon analizi 

kullanılmıĢtır. 

ÆalıĢmaya esas olan ölÑeklerde aranan yapısal geÑerlilikleri saptayabilmek amacıyla faktör analizi 

uygulanmıĢtır. Katılımcılardan alınan verilerin faktör analizine ne derece uyarlı olduğunun tespit 

edilmesinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett test kullanılmıĢtır. 0,5 oransal değerinin üzerinde 

elde edilen KMO değerinin yüksek Ñıkması ve Barlett testinin anlamlı seviyede Ñıkması araĢtırma iÑin 

önemlidir (Kalaycı, 2006:321-322). Bununla beraber, faktör analizi ile elde edilen maddelere iliĢkin 

faktör yükleri değerlerinin 0,45‘ten yüksek olması seÑim iÑin iyi bir ölÑü olarak değerlendirilmektedir 

(Büyüköztürk, 2007: 124). 

Ġzlenim yönetimi ölÑeği soru formunun, ölÑmesi gereken özelliği gerÑekten ölÑüp ölÑmediğini 

belirlemek amacıyla geÑerlilik analizi yapılmıĢtır. Bu amaÑla sosyal bilimler araĢtırmalarında en 

yaygın olarak kullanılan yapı geÑerliliği ölÑülmüĢtür. KMO değeri 0,878 olarak bulunmuĢtur. 

Érneklem büyüklüğünün yeterliliğini test eden ve sıfır ile bir arasında değiĢen KMO değerinin 1‘e 

yakın olması örneklemin faktör analizi iÑin yeterli olduğunu göstermektedir. DeğiĢkenler arasında 

yeterli korelasyon olup olmadığını gösteren Bartlett Test (Bartlett Test of Sphericity) değeri ise 
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145,09‘dur ve anlamlılık seviyesi p=0,000‘dır, dolayısıyla anlamlıdır. Sosyal görünüĢ kaygısı ölÑeği 

KMO değeri 0,911 olarak bulunmuĢtur. DeğiĢkenler arasındaki yeterli korelasyon olup olmadığını 

gösteren Bartlett Test (Bartlett Test of Sphericity) değeri ise 1103,27‘dir ve anlamlılık seviyesi 

p=0,000‘dır, dolayısıyla anlamlıdır. OluĢan tüm göstergeler aÑıklayıcı faktör analizi sonuÑlarının 

kabul edilebilir sınırlarda olduğunu göstermektedir (Lewis-Beck, 1994). 

 

Tablo 1: Demografik Özellikler 

  N %   N % 

Cinsiyet 

Erkek 102 44,9 
Medeni 

Durum 

Evli 129 56,8 

Kadın 125 55,1 BekÍr 98 43,2 

Eğitim 

Durumu 
 

  
 

ÇalıĢtığı Sektör 
  

 Énlisans 65 28,6  Kamu Sektörü 88 38,9 

 Lisans 122 53,7  Ézel Sektör 138 61,1 

 Yüksek Lisans 37 16,3     

 Doktora 3 1,3     

Aylık Kazanç     ÇalıĢma Süresi   

 1400 ve TL Altı 22 9,7  1 yıldan az 44 19,4 

 1401-2000 50 22,0  1-5 81 35,7 

 2001-2500 39 17,2  6-10 48 21,1 

 2501-3000 53 23,3  11-15 35 15,4 

 3001 ve üzeri 63 27,8  16 ve üzeri 19 8,4 

Tablo 1 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan bireylerin %55,1‘i kadın, %44,9‘u erkek iken %56,8‘inin 

medeni durumu bekÍrdır. AraĢtırmaya katılanların %53,7‘si lisans mezunu olup %38,9‘u kamu 

sektöründe, %61,1‘i ise özel sektörde ÑalıĢmaktadır. Katılımcıların %27,8‘inin aylık gelir durumu 

3001 ve üzeri, %23,3‘ünün aylık gelir durumu ise 2001-3000 TL arasında olup %35,7‘si 1-5 yıl 

arasında ÑalıĢmaktadır. 
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Tablo 2. Soruların Faktörlere Göre Dağılımı ve Faktör Yükleri 

ĠFADELER F1 F2 F3 F4 

5. Ġnsanların iĢimi bitirmeme yardım etmelerini sağlamak iÑin, gerÑekte bildiğimden 

daha az biliyormuĢ gibi davranırım. 

,799    

10. Bazı yerlerde muhtaÑ görünerek insanların yardımını veya Ģefkatini elde etmeye 

ÑalıĢırım. 

,761    

15. Bir baĢkasının yardımını alabilmek iÑin konuyu anlamıyormuĢ gibi yapabilirim. ,753    

22. HoĢlanmadığım bir görevlendirmeden kaÑınmak iÑin, gerÑekte bildiğimden daha 

az biliyormuĢ gibi davranabilirim. 

,734    

20. BaĢkalarının, iĢimi bitirmeme yardım etmeleri iÑin yardıma ihtiyacım varmıĢ gibi 

davranabilirim. 

,721    

9. ĠĢ arkadaĢlarımın, eğer benimle yakın olmazlarsa, iĢlerinin zorlaĢacağını 

hissetmelerini sağlarım. 

 ,711   

11. ĠĢyerinde önemli biri olduğumdan baĢkalarına bahsederim.  ,686   

14. Vazifemi yapmamı engellediklerinde meslektaĢlarımla güÑlü bir Ģekilde 

mücadele ederim. 

 ,630   

16. Ġnsanların, baĢarılarımın farkına varmalarını sağlarım.  ,563   

19. ĠĢimde beni engelleyen iĢ arkadaĢlarımla Ģiddetli ve saldırgan bir Ģekilde 

mücadele ederim. 

 ,534   

1. ĠĢ deneyimim veya eğitimimden gururla söz ederim.   ,706  

6. Ġnsanlara yetenek veya niteliklerimi duyururum.   ,693  

17. Dost olduğumu göstermek iÑin meslektaĢlarıma özel yardımlar yaparım.   ,611  

2. Cana yakın görünmek iÑin meslektaĢlarıma iltifat ederim.   ,541  

7. DostÑa davrandığımı göstermek iÑin meslektaĢlarımın özel yaĢamlarına ilgi 
gösteririm. 

  ,528  

13. Kendimi iĢe adamıĢ görünmek iÑin mesaiye zamanından önce giderim.    ,834 

18. Kendimi iĢe adamıĢ görünmek iÑin gece/hafta sonları iĢ yerine giderim.    ,661 

3. Mesai sonrası iĢ yerinde kalarak Ñok ÑalıĢkan olduğumun anlaĢılmasını sağlarım.    ,606 

Ézdeğerler 6,406 1,147 1,393 1,097 

Varyans AÑıklama Oranı 35,589 9,703 7,741 6,093 

Kümülatif Varyans AÑıklama Oranı 19,9 34,7 47,2 59,1 

KMO 0,878    

Barlett Testi 145,09 0,000   

 

Ġzlenim yönetimi taktikleri ölÑeğinin orijinali beĢ faktörden oluĢmaktadır. Yapılan faktör analizi 

sonucunda toplam dört faktör oluĢmuĢtur. Bu faktörlerden birine bir ifade düĢtüğü saptanmıĢtır. Bu 

durum eldeki verilerin teoriyi tam anlamıyla yansıtmadığını göstermektedir. Zaten her örneğin, teoriyi 

tam olarak karĢılaması istatistikî aÑıdan mümkün değildir. Ayrıca soruların baĢka bir kültürel dokuda 

hazırlanmıĢ ve yabancı bir dilden tercüme edilmiĢ olması, algılama ve yorumlama sürecinde, kültürel 
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uyumsuzluklar dolayısıyla ifadelerin ülkemiz gerÑekleri ile örtüĢmemiĢ olması ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir. SonuÑta Basım, Tatar ve ġahin (2006) tarafından TürkÑeye Ñevrilerek 

uyarlaması, geÑerlik ve güvenirlik ÑalıĢması yapılan ölÑek; niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme, 

yağcılık yaparak kendini sevdirme, kendini örnek ÑalıĢan olarak gösterme, kendi önemini zorla fark 

ettirme ve kendini acındırmaya ÑalıĢma boyutlarından oluĢmaktadır. Bu faktörlerden ―yağcılık 

yaparak kendini sevdirme‖ boyutuna tek bir ifade düĢtüğü iÑin analiz dıĢı bırakılmıĢtır. Tek baĢına bir 

faktör gibi görünen ve tam olarak hangi faktöre ait olduğu belirsiz olan ifadelerden her denemede bir 

tanesi analizden Ñıkartılarak, kabul edilebilir düzeyde bir sonuÑ elde edilene kadar faktör analizi 

yeniden uygulanmıĢtır. Faktör analizi sonucunda, ―ĠĢlerin yoğun olmadığı zamanlarda bile meĢgul 

görünmeye ÑalıĢırım‖, ―Ġyi bir insan olduğumu düĢünmeleri iÑin meslektaĢlarımı baĢarılarından dolayı 

överim‖, ―Vazifemi yapmama yardım edecekse iĢ arkadaĢlarıma gözdağı veririm‖, ―Ġstenilen Ģekilde 

davranmalarını sağlamak iÑin meslektaĢlarımı tehdit edebilirim.‖ yani 8,12,21,4 numaralı ifadeler 

analiz dıĢı bırakılmıĢtır. SonuÑ olarak ölÑek; niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme, kendini örnek 

ÑalıĢan olarak gösterme, kendi önemini zorla fark ettirme, kendini acındırmaya ÑalıĢma olarak 4 

boyuta (faktöre) ayrılmıĢtır (Bkz. Tablo 2). Analiz sonucunda oluĢan 4 faktörün ölÑeğe iliĢkin toplam 

varyansı aÑıklama oranı %59,12‘dir. Bu oran yazında belirtilen sınıra (%60) Ñok yakındır (Ézdamar, 

2002). Toplam varyans iÑinde en büyük paya sahip olan birinci faktör niteliklerini tanıtarak kendini 

sevdirme boyutudur. Daha sonra sırasıyla örnek ÑalıĢan olarak gösterme, kendi önemini zorla fark 

ettirme, kendini acındırmaya ÑalıĢma boyutları gelmektedir.  

Ġzlenim yönetimi ölÑeğinde ilk faktör varyansın yaklaĢık %36‘sını aÑıklamaktadır. Varimax yöntemi 

ile faktör analizi tekrarlandığında Faktör 1‘in döndürülmüĢ katsayısı %35‘ten %19‘a düĢtüğü 

gözlenmektedir. Toplam aÑıklanan varyansa bakıldığında, ölÑekte özdeğeri 1‘den büyük 4 faktör 

görülmektedir. Ġlk faktör (özdeğeri 6,406) varyansın %19,9‘unu aÑıklarken ikinci faktör (özdeğeri 

1,147) varyansın %34,7‘sini, üÑüncü faktör (özdeğeri 1,393) varyansın %47,2‘sini, dördüncü faktör 

(özdeğeri 1,097) varyansın %59,1‘ini aÑıklamaktadır. Faktör sayısına karar verilirken, özdeğerler ve 

faktör yükleri dikkate alındığında ölÑeğin dört faktörlü olduğu tespit edilmiĢtir. OluĢan tüm 

göstergeler aÑıklayıcı faktör analizi sonuÑlarının kabul edilebilir sınırlarda olduğunu göstermektedir 

(Lewis-Beck, 1994). 

Güvenilirliği hesaplamanın en yaygın yöntemi olan iÑ tutarlılık kapsamında hesaplanan Cronbach 

Alfa değeri bir korelasyon katsayısı olarak yorumlanmakta ve sıfır ile bir arasında değiĢmektedir. 

Analizden sorun yaratan ifadeler Ñıkarıldıktan sonra yapılan faktör analizi ile elde edilen bulguların 

güvenilirliği Cronbach Alfa istatistiği ile test edilmiĢtir. Cronbach Alfa değerinin 0,70‘in üzerinde 

olması güvenilirliğin yüksek olduğunu göstermektedir (Hair vd., 1998: 118). Likert ölÑekli 22 soruya 

sahip izlenim yönetimi taktikleri ölÑeğinin güvenilirliği 0,889 olarak bulunmuĢ ve bu değer 0,70‘den 

büyük olduğu iÑin ölÑeğin güvenilirliği yüksek düzeyde ÑıkmıĢtır. Ġzlenim yönetimi taktikleri alt 

boyutlarından kendini acındırmaya ÑalıĢma, toplam 5 ifadeden oluĢmaktadır ve elde edilen değer 

kabul edilir bir seviyededir (0,88).  Kendi önemini zorla fark ettirme, toplam 5 ifadeden oluĢmaktadır 

ve elde edilen değer kabul edilir bir seviyededir (0,75).  Niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme, 

toplam 5 ifadeden oluĢmaktadır ve elde edilen değer kabul edilir bir seviyededir (0,71). Kendini örnek 

bir ÑalıĢan olarak gösterme toplam 3 ifadeden oluĢmaktadır ve elde edilen değer kabul edilir bir 

seviyededir (0,63). SonuÑ olarak, ÑalıĢmada bazı ifadelerle ilgili olarak gerÑekleĢen sorunlar 

ayıklandıktan sonra ulaĢılan noktada ÑalıĢma geÑerli ve güvenilirdir. 

Sosyal görünüĢ kaygısı ölÑeği toplam 16 ifadeden oluĢmakta olup tek faktörlü bir yapı üzerinden 

analiz gerÑekleĢtirilmiĢtir. Tek faktörlü bir yapı üzerinden Likert ölÑekli 16 soruya sahip sosyal 

görünüĢ kaygısı ölÑeğinin güvenilirliği 0,870 olarak bulunmuĢ ve bu değer 0,70‘den büyük olduğu 

iÑin ölÑeğin güvenilirliği yüksek düzeyde ÑıkmıĢtır (Hair vd., 1998: 118). 
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Tablo 3. Ġzlenim Yönetimi Taktikleri Boyutlarının Sosyal GörünüĢ Kaygısı Üzerine Etkisi 

Özellikler StandartlaĢtırılmamıĢ 

Beta Katsayısı 

StandartlaĢtırılmıĢ 

Beta Katsayısı 

p değeri 

Sabit 3,867  ,000* 

Niteliklerini Tanıtarak Kendini Sevdirme ,149 ,160 ,043* 

Kendini Érnek ÆalıĢan Olarak Gösterme ,000 ,000 ,995 

Kendi Énemini Zorla Fark Ettirme -,071 -,085 ,341 

Kendini Acındırmaya ÆalıĢma -,300 -,412 ,000* 

R2= ,050,      F= 9,978(0,00),  
*
P<0,01 

İşletme çalışanlarında izlenim yönetimi taktikleri boyutlarının sosyal görünüĢ kaygısı üzerine etkisini 

incelemek amacıyla, izlenim yönetimi taktikleri boyutları bağımsız değişken, sosyal görünüş kaygısı 

ölçeği bağımlı değişken şeklinde kullanılarak basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Oluşturulan regresyon modeli sonucunda izlenim yönetimi taktikleri alt boyutlarından; niteliklerini 

tanıtarak kendini sevdirme ve kendini acındırmaya çalışma boyutlarının ÑalıĢanların sosyal görünüĢ 

kaygıları üzerinde bir etkisi olduğu tespit edilmiĢ fakat kendini örnek ÑalıĢan olarak gösterme, kendi 

önemini zorla fark ettirme boyutlarının sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde bir etkiye sahip olmadığı 

saptanmıĢtır. F (4,195) = ,050, p<0,01). Bağımsız değişkenler katılımcıların sosyal görünüş 

kaygısının %5,0‟ını açıklamaktadır. Niteliklerini tanıtarak kendini sevdirme boyutu katılımcıların 

çevresine etkileyebilme konusunda yetenekleri, kabiliyetleri, bilgi ve becerilerinin ön plana çıkarmaya 

çalıştıklarının göstergesidir. Çalışanların başkaları üzerinde bırakmış olduğu olumlu izlenimler, o 

birey hakkında verilen kararların olumlu yönde etkilediği ve çalışanların sahip olduğu niteliklerini 

tanıtarak kendilerini sevdirmeye yönelik izlenim yönetimi taktikleri kullanma eğilimi içerisine 

girdikleri yorumu yapılabilir.  Bu taktiği kullanan bireylerin olumlu izlenimler bıraktığı düĢünülse de, 

diğerleri tarafından kendini beğenmiĢ olarak görülme riskini de taĢıdığı iÑin olumsuz izlenimleri 

beraberinde getirme durumu söz konusudur. Kendini acındırmaya çalışma boyutunda ise, çalışanların 

zayıflık ve düşük başarı düzeyi unsurlarını içermekte olup, başarısız olduğu konuları örtmek 

maksadıyla kullanılmaktadır.  

Tablo 4. Ġzlenim Yönetimi Taktikleri Boyutları ve Sosyal GörünüĢ Kaygısı Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

Özellikler N Ortalama Standart Sapma 

Niteliklerini Tanıtarak Kendini Sevdirme 227 3,82 ,83 

Kendini Érnek ÆalıĢan Olarak Gösterme 227 2,11 ,85 

Kendi Énemini Zorla Fark Ettirme 227 3,48 ,91 

Kendini Acındırmaya ÆalıĢma 227 2,95 1,05 

Sosyal GörünüĢ Kaygısı 227 3,29 ,77 

AraĢtırmaya katılanların verdikleri cevaplara iliĢkin ortalama ve standart sapma değerleri 

incelendiğinde, izlenim yönetimi taktikleri ölÑeği alt boyutlarından niteliklerini tanıtarak kendini 

sevdirme boyutunun (3,82) en yüksek ortalamaya sahip olduğu saptanmıĢtır. Basım vd. (2006) ile 

Oğuzhan (2015)‘ın yapmıĢ oldukları ÑalıĢmalarda da en yüksek ortalamaya sahip boyut olarak tespit 

edilmiĢtir. Bu bulgu, ÑalıĢanların yöneticilerini etkileyebilme konusunda yeteneklerini, bilgi ve 

becerilerini geliĢtirmeye ve tanıtmaya önem verdiklerinin göstergesidir. Yöneticiler üzerinde yaratılan 

olumlu izlenimler, yöneticinin ÑalıĢanlarına bağlı verdiği kararlarda olumlu tutum sergilediği iÑin 

ÑalıĢanlar, niteliklerini tanıtarak kendini sevdirmeye yönelik izlenim yönetimi taktiklerini kullanma 

eğilimi iÑerisine girmektedirler (Rosenfeld, Giacalone ve Riordan, 1995). Bu ÑalıĢmada elde edilen 

bulgular da bu yönüyle literatürü destekler niteliktedir.  
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Kendi önemini zorla fark ettirme boyutu ikinci sırada en yüksek ortalamaya sahip olarak tespit 

edilmiĢtir (3,48). Bu boyut, her fırsatta makam, mevki gibi güÑ unsurlarını kullanarak, tehdit ve baskı 

unsurları iÑeren bir taktik olup, karĢısındaki bireyleri etkilemeyi sağlamaya ÑalıĢmaktadır. Jones ve 

Pittman‘a (1982) göre izlenim yönetimi sürecinde temel amaÑ; baĢkaları tarafından olumlu olarak 

algılanmak değil, diğer bireyleri arzu edilen Ģekilde davranmaları iÑin etkilemektir. Bu bağlamda 

bireyler bazen kendi Ñıkarlarına en iyi hizmet edeceği iÑin, baĢkaları tarafından sert, kötü, korkutucu 

veya tehditkÍr olarak algılanmayı isteyebilirler (Leary, 1996) Bu taktiğin, istenilen rolleri yerine 

getirmede pozitif yönde etki saptayacağı düĢünülse de, olumsuz yönleri de bulunmaktadır. 

Kendini acındırmaya ÑalıĢma boyutu üÑüncü sırada yer almaktadır (2,95). Bu taktik bireyler tarafından 

olumlu karĢılanmayan, sahip oldukları imajı zedeleyebilecek bir taktik olup ÑalıĢma ortamında düĢük 

düzeyde kullanılması anlamlı olarak değerlendirilebilir. Becker ve Martin (1995) ÑalıĢmasındaki 

tespiti ÑalıĢmadaki bulguyu destekler niteliktedir. Bu değerlendirmeler ıĢığında, bu taktiğin düĢük 

oranda da olsa bireylerin, zayıflığını ve acizliğini kullanarak yeteneklerin saklanması Ģeklinde ve 

istemediği rollerinden kaÑınmak iÑin kullanıldığından da bahsedilebilir. 

Kendini örnek ÑalıĢan olarak gösterme boyutu en düĢük ortalamaya sahiptir (2,11). Bu bulgu, 

ÑalıĢanların yöneticilerini ve Ñevresinde bulunan bireyleri etkileyip onların daha yüksek düzeyde 

performans göstermelerine, daha yoğun ÑalıĢma temposu iÑerisine girme eğiliminde pek olmadıkları 

durumunu yansıtmaktadır. Bu taktiğin kullanımında amaÑ bireylerin, arzu ettikleri rolleri yerine 

getirmek istemeleri olmalarına rağmen, ahlaklı ve erdemli davranıĢların sürekliliği beklentisi iÑerisine 

girilmekte ve tek bir olumsuz davranıĢ bile bireyin imajına zarar verebilmektedir (Basım ve Tatar, 

2006; Jones, 1990; Leary, 1996; Tabak vd. 2010). 

 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu ÑalıĢmanın amacı, izlenim yönetimi taktikleri boyutlarının sosyal görünüĢ kaygısı üzerine etkisini 

incelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

Bireylerin kullandığı izlenim yönetimi taktiklerinin davranıĢlara yansımasında kültürel farklılıklar, 

eĢitlik, kaynakların sınırlı olup olmaması, sosyo-ekonomik ve politik belirsizlik gibi faktörlerin etkisi 

bulunmaktadır. DeğiĢen Ñevresel ve bireysel faktörler etkisiyle, izlenim yönetimi davranıĢını 

uygularken kullanılan taktikler de değiĢebilmekte, hatta aynı taktik farklı kültürlerde farklı Ģekillerde 

algılanabilmektedir. Böylelikle izlenim yönetimi taktikleri örgütsel ortamın bir parÑası olarak 

karĢımıza Ñıkmakta ve bireylerin örgüt iÑindeki davranıĢlarını anlamakta yol gösterici kavramlardan 

biri olmaktadır. Bireyler istedikleri izlenimleri oluĢturduklarında kendilerini mutlu hissedecek ve 

motivasyon düzeyleri artacaktır. Ġstediği izlenimleri oluĢturamadığını düĢündüklerinde ise kendilerini 

mutsuz ve huzursuz hissedecekler, beraberinde sosyal görünüĢ kaygısı yaĢayacaklardır. 

İşletme çalışanlarında izlenim yönetimi taktikleri boyutlarının sosyal görünüĢ kaygısı üzerine etkisini 

irdelemek amacıyla izlenim yönetimi taktikleri boyutları bağımsız değişken, sosyal görünüş kaygısı 

ölçeği bağımlı değişken şeklinde kullanılarak basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Oluşturulan regresyon modeli sonucunda izlenim yönetimi taktikleri alt boyutlarından; niteliklerini 

tanıtarak kendini sevdirme ve kendini acındırmaya çalışma boyutlarının ÑalıĢanların sosyal görünüĢ 

kaygıları üzerinde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢ fakat kendini örnek ÑalıĢan olarak gösterme, 

kendi önemini zorla fark ettirme boyutlarının sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde bir etkisi olmadığı 

saptanmıĢtır (H1a,ve H1e,) (Kendini acındırmaya ÑalıĢma boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı 

üzerinde etkisi vardır ve Yağcılık yaparak kendini sevdirme boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ 

kaygısı üzerinde etkisi vardır) hipotezleri kabul edilirken, (H1b, H1c, Hd) (Kendi önemini zorla fark 

ettirme boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde etkisi vardır, niteliklerini tanıtarak 

kendini sevdirme boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde etkisi vardır, kendini örnek 

ÑalıĢan olarak gösterme boyutunun, ÑalıĢanın sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde etkisi vardır.) 

hipotezleri ret edilmiĢtir.   

Literatürde bu araĢtırmaya uygun benzer ve farklı nitelikte bazı araĢtırmalar vardır. Basım vd., (2006) 

ile KarakuĢ ve Alev‘in (2016) yaptığı araĢtırmaya göre, ―kendini acındırmaya ÑalıĢma taktiğini‖ 

ÑalıĢanların yöneticilerine oranla daha fazla kullanmakta olduğunu tespit etmiĢlerdir. Cantekin (2003) 

kamu ve özel sektör ÑalıĢanları üzerinde yapmıĢ olduğu araĢtırmasında, ÑalıĢanların kurumlarına göre 

izlenim yönetimi taktiklerinin farklılık gösterdiğini ve askeri kurum ÑalıĢanlarının gözdağı verme 

taktiğini, özel kurum ÑalıĢanlarının kendini beğendirme taktiğini diğer kurum ÑalıĢanlarına göre daha 

sık kullandıkları bulgusuna ulaĢmıĢlardır. Ênaldı (2005) ÑalıĢmasının araĢtırma sonucunda, emniyet 

örgütü yöneticilerinin iĢ yerlerindeki personelin kendilerine iliĢkin izlenimlerini Ñok büyük oranda 
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önemsediklerini, yöneticilerin kendini tanıtmaya yönelik izlenim yönetimi taktiklerinden en Ñok 

―övgü‖ taktiğini, en az ―vurgulama‖ taktiğini kullandıkları sonucuna ulaĢmıĢtır. Ézdemir (2006), 

ÑalıĢma verilerine göre kimlik sunumunun belirlenen değiĢkenlere göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığını, bu alanlarda kimlik sunumunun toplumsal yaĢamda değer ve onay gören kimlik 

özelliklerine göre yapıldığı ve bunu yapabilmek iÑin de en Ñok ―kendini beğendirme‖, ―kendini ve 

diğerini yüceltme‖, ―lütufta bulunma‖ taktiklerinin kullanıldığını ve bu taktiklerin kullanımının da 

belirlenen değiĢkenlere göre farklılaĢtığını tespit etmiĢtir. Bayraktutar (2009) farklı sektörlerde 

faaliyet gösteren iĢletmeler üzerinde ÑalıĢma yapmıĢtır. ÆalıĢma bulguları sonucunda, ÑalıĢanların 

izlenim yönetimi taktiklerini kullanması ve politik yetiye sahip olmalarının yönetici performans 

değerlendirmelerine olumlu veya olumsuz herhangi bir etkiye sahip olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

TopÑu (2011) ÑalıĢma sonucunda izlenim yönetiminin örgütsel ortamda, ÑalıĢanların algıladığı kurum 

imajı üzerinde etkili olduğunu belirlemiĢtir. Kan (2011) ÑalıĢmasında, 4-5 yıldızlı otel iĢletmeleri 

ÑalıĢanlarının en sık ―niteliklerini tanıtarak kendini beğendirme‖ izlenim yönetimi taktiğini 

kullandıklarını, en düĢük ―kendi önemini zorla fark ettirmeye ÑalıĢma‖ izlenim yönetimi taktiğini 

kullandıklarını tespit etmiĢtir. Bu bulgular bu ÑalıĢmayı destekler niteliktedir. Demiral (2013) 

ÑalıĢmasında, izlenim yönetimi taktiklerini kullanma düzeyi ile örgütsel sinizm ve adaletsizlik algısı 

arasında negatif iliĢki olduğunu, performans değerleme sonuÑlarından duyulan memnuniyetsizlik 

algısının önemli bir aracı faktör olduğunu tespit etmiĢtir. Tatar (2013) ÑalıĢmasında izlenim yönetimi 

davranıĢlarında kiĢilik özelliklerinin rolünü incelemiĢtir. Toptan (2014) ÑalıĢma bulgularına göre, 

muhasebe meslek mensuplarının kendini tanıtmaya yönelik izlenim yönetimi taktikleri kullanımının 

unvan, cinsiyet, ÑalıĢılan il, mesleki deneyim, öğrenim düzeyi ve izlenimleri önemseme durumu 

değiĢkenlerine göre anlamlı bir farklılık tespit etmezken, yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir fark olduğu 

sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Bu bulgular bağlamında ÑalıĢanların yaĢadığı yerleĢim yerinin, sosyo-ekonomik yapısı, geliĢmiĢlik 

düzeyi, politik, psikolojik, yerleĢim yeri, demografik özellikler, ÑalıĢtığı kurum gibi ÑeĢitli faktörlerin 

izlenim yönetimi ve sosyal görünüĢ kaygısı üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

AraĢtırmanın sadece Antalya il merkezindeki iĢletme ÑalıĢanlarına yönelik olması araĢtırmanın 

sınırlılığını oluĢturmaktadır. Bir diğer sınırlılık örneklem sayısıdır. SonuÑların genellenebilmesi iÑin 

örneklem sayısının geniĢletilmesi gerekmektedir. Bu bulgular ÑerÑevesinde ilerde yapılacak olan 

araĢtırmalarda; bu araĢtırma değiĢkenlerinin farklı illerde, farklı sektörlerde ve farklı büyüklükteki 

iĢletmelerde değiĢik bulgulara yol aÑıp aÑmayacağı test edilebilir. Ayrıca bu araĢtırma değiĢkenlerine 

farklı değiĢkenler de (örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm, iĢ tatmini, liderlik stilleri vs.) eklenerek ve 

farklı meslek grupları aÑısından da değerlendirilerek, araĢtırmanın kapsamının geniĢletilmesi 

düĢünülebilir. Bu durumun; araĢtırma bulgularının ve sonuÑlarının genellemesinin yapılabilmesi 

aÑısından yarar sağlayacağı düĢünülmektedir. Ve ileride yapılacak olan diğer ÑalıĢmalar nitel 

yöntemlerle de desteklenebilir. 
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ÖZET 

Her iĢletme gibi marinaların da nihai amacı rakiplerine karĢı rekabet sağlamak ve bu rekabeti sürdürülebilir hale 

getirmektir. Bunu sağlamanın yolu ise değer yaratmak ve stratejiler geliĢtirmektir. KeĢifsel nitelikteki bu 

ÑalıĢmanın amacı, Ġzmir bölgesindeki marinaların sürdürebilir rekabet üstünlüğü sağlamak iÑin geliĢtirdiği 

stratejileri ve yarattıkları değerleri incelemektir. ÆalıĢmada kalitatif yöntemlerle Ġzmir bölgesindeki marinaların 

rekabet üstünlüğü aÑısından uygulamalarını ve stratejilerini incelemek ve karĢılaĢtırmalı olarak analiz etmek 

hedeflenmiĢtir. 

SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN MARINAS  

 

ABSTRACT 

Like every businesses, ultimate goal of marinas are also competing against competitors and making this 

competition sustainable. The way to achieve this is to create value and enhance strategies. The purpose of this 

exploratory study is to examine the improving strategies and value creation in order to ensure competitive 

advantage of marinas in Ġzmir region. It was aimed to analyze the practices and strategies of the marinas in the 

Izmir region in terms of competitive advantage and analyze them comparatively by qualitative methods in the 

study. 

Anahtar Sözcükler: RekabetÑi üstünlük, marina, değer yaratma, jenerik stratejiler 

Keywords: Competitive advantage, marina, value creation, generic strategies 

 

1. GĠRĠġ: MARĠNA KAVRAMI  

Yat turizmini oluĢturan ve diğer unsurları destekleyen marinalar insanların denizle ticaret yapmaya 

baĢladığı zamanlara dayanmaktadır (Æakmak ve Ġstanbullu DinÑer, 2016). Marina kavramı 1805 

yıllarında Ġspanyollar tarafından ―deniz kıyısındaki gezinti yeri‖ Ġtalyancada ―kıyı, sahil‖ olarak 

belirtilirken, 1935 yılında Amerikan Ġngilizcesinde marina; yat ve küÑük tekneleri bağlamak iÑin 

rıhtım ya da liman olarak tanımlanmıĢtır (Etymonline, 2018). 

Deniz Turizmi Yönetmeliği (2009)‘ne göre marinalar turizm iĢletmesi faaliyetlerini yapan, yatırım 

kapsamında bulunan, yat ve tekne sahiplerine güvenli bağlama, karaya Ñekme, bakım-onarım gibi 

hizmetler ve yolculara verilen yeme, iÑme, dinlenme, eğlenme, konaklama gibi hizmetlerin bir kısmını 

ya da tamamını sunan tesislerdir. Marinaların emniyeti sağlayacak fiziksel, üst yapı ve alt yapı 

özelliklere sahip olması ve turizm hizmetinin en iyi biÑimde verilmesini sağlaması gerekmektedir. 

Marina kavramının TürkÑedeki karĢılığı ise yat limanıdır ve ―KüÑük teknelerin ve yatların 

barınabilmeleri iÑin özel bir mendirekle Ñevrilen veya bir liman iÑinde ayrılan denizalanı‖ olarak 

tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2018). Fakat ÑalıĢma kapsamında Türkiye‘deki birÑok özel 

iĢletme, dünya ülkeleri ile ortak bir kavram olması ve uluslararası bir boyut kazanması nedeniyle 

―marina‖ kavramını kullanmaktadır. Bu sebeple ÑalıĢmada marina kavramının kullanılması tercih 

edilmiĢtir.  

Günümüzde, marinalar sadece teknelerin ve yatların barındığı, yakıt, gıda ve su gibi temel 

ihtiyaÑlarının temin edildiği yerler değil, aynı zamanda Ģehir yerleĢim merkezleri ile bütünleĢen, 

alıĢveriĢ merkezi, restoran, sinema, spor salonları gibi birÑok sosyal yaĢam alanlarını iÑinde 

bulunduran turistik tesislere dönüĢmektedir (SevinÑ, 2014: 27). Marinalar; yüksek gelirli, kamu veya 

özel iĢletmelerce iĢletilen, yatlara denizde ve karada ÑeĢitli hizmetler veren ticari amaÑlı iĢletme 

tesisleridir (ICOMIA, 2014). 

Ġtalyanca‘da ―küÑük liman‖ anlamında kullanılan sözcükten uyarlanan marina terimi, eğlence 

teknelerine uygun yerlerin ve kızakların bulunduğu tesislerdir. Ġngilizce sözlükte ise marina; gezi 
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tekneleri iÑin yapılmıĢ küÑük liman Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Longman, 1987). Marinalar zaman 

iÑerisinde, rahatlık aÑısından zayıf ama nispeten gösteriĢli yanaĢma yerlerinden, ÑeĢitli rekreasyon 

hizmetlerini sunabilecek düzeyde ve kendine ait Ñekiciliğe sahip kıyı tesislerine doğru bir geliĢim 

göstermiĢtir (Sarı, 2011) 

Ġngiltere Yat Limanları Birliği (The Yacht Harbour Association-TYHA)‘nin tanımlamaları arasında 

marinalar; gezi ve eğlence teknelerine yanaĢma yeri sağlayan, her tekneye doğrudan eriĢim iÑin 

yürüme yolları bulunan, her zaman (gelgit zamanları dahil olmak üzere) yeterli bir sualtı derinliği olan 

ve bunlara ilaveten araba park yeri, tuvaletler ve diğer hizmet birimleri sunan tesisler Ģeklinde 

tanımlanmaktadır.( The Yacht Harbour Association, 2007). 

Türkiye‘de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu‘na sunulan ve Resmi Gazete‘de 

24.07.2009‗da yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği ile birlikte, 8/6/1983 tarihli Bakanlar Kurulu 

kararıyla yürürlüğe konulan “Yat Turizmi Yönetmeliği” ve 10/5/2005 tarihli Bakanlar Kurulu 

kararıyla yürürlüğe konulan ―Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin 

Yönetmelik‖in 50. maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır. Deniz Turizmi yönetmeliğinin birinci bölüm, 4. 

madde 1. fıkrasının (f) bendinde deniz turizmi tesisleri: “Turizm  yatırımı kapsamında bulunan veya 

turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı, münhasıran deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya 

çekme, bakım, onarım hizmetleri, bu araçlarla gelen yolculara yeme, içme, dinlenme, eğlence, 

konaklama gibi hizmetlerden birkaçını veya tamamını sunan kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek 

yeri, rıhtım ve iskele gibi turizm tesisleri” olarak tanımlanmıĢtır.  Deniz Turizmi Yönetmeliği‘nin 9. 

maddesinde yat limanları “5. maddedeki niteliklere sahip, yatların bağlanabilecekleri ve yatçıların 

yatlarından yürüyerek çıkabilmelerine olanak sağlayan iskelelere, dinlenme, konaklama ve alışveriş 

gibi sosyal tesisler ile yatlara bakım, onarım, karaya çekme ve teknik hizmet sunan birimlere sahip 

deniz turizmi tesisleri” Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Deniz Turizmi Yönetmeliği, 2009).    

Her marinanın farklı bir konuma sahip olması, pazar ve iĢletme yapılarının farklı olmasına sebebiyet 

vermektedir. Belirli standardın oluĢması iÑin Uluslararası Standardizasyon Érgütü (ISO)  tarafından 

marinaların minimum gereklilikleri belirlenmiĢtir. Bunlar; güvenli ve güvenilir, verimli, kaliteli, Ñevre 

dostu, değiĢebilir ve arzu edilebilir ürün ve hizmetleri ekonomik bir fiyata sağlamaktır (ISO, 2017). 

Tarihsel süreÑle birlikte yat turizmi Ñevreye duyarlı, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırımlar yapılan, 

iĢ hacmi ve istihdam olanakları sunan, döviz girdisi sağlayan, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 

olarak kalkınma aracı olarak görülen bir turizm ÑeĢidi haline gelmiĢtir (Æakmak ve Ġstanbullu DinÑer, 

2016). Bu ÑerÑevede ise marinaların var olabilmeleri iÑin rakiplerine göre rekabetÑi üstünlük 

yaratmaları gerekmektedir.  

 

2. REKABETÇĠ ÜSTÜNLÜK KAVRAMI 

Rekabet, özünde dinamik ve karmaĢık bir olgudur. Günümüz dünyasında rekabet, belirli bir firmanın 

tercih edilmesini sağlamayı amaÑlayan ve aynı zamanda rakiplerinin eylem alanını kısıtlayan bir dizi 

eylem anlamına gelmektedir (Krafft, 2000). Adam Smith, piyasa ekonomisindeki rekabeti, ekonomiyi 

yönlendiren “görünmez el” olarak tanımlamıĢtır. Ġki ya da daha fazla firmanın, herkesin elde 

edemediği bir Ģey iÑin Ñaba göstermesiyle rekabet unsuru ortaya Ñıkmaktadır. Stigler (1987) rekabetin 

merkezi unsurlarını, tüccarların kaynaklarını istedikleri yerde kullanmaları ve istedikleri fiyata 

değiĢtirebilmeleri olarak tanımlar.  

Tüm iĢletmeler rakipleriyle rekabet iÑinde olarak kazanÑ elde etmeye ÑalıĢır. MüĢteriler, girdiler ve 

kazanÑlar rekabet unsuru olabilir. ĠĢletmeler rekabet edebilmek iÑin Ñaba harcamalı ve seÑim 

yapmalıdır. Bu kararlar stratejiktir. Alınan stratejik kararlardan bazıları; iĢletmeler, amaÑlar ve 

hedefler, müĢterilere sunulacak ürün ve hizmetlerin seÑimi, iĢletmenin kendisini ürün pazarındaki 

müĢterilerin ve diğer rakiplerin gözünde nasıl pozisyon alacağıdır. Bu stratejilere iĢletme düzeyinde 

stratejiler denilmektedir (Rumelt vd., 1994). Stratejiler ve rekabet gücü iĢletme düzeyinde stratejiler, 

endüstriyel stratejiler ve ulusal stratejiler olarak üÑe ayrılmaktadır. ĠĢletme düzeyindeki strateji rekabet 

avantajı ile ilgilidir. Stratejik planlamanın amacı, iĢletmenin rakipleri karĢısında sürdürülebilir bir 

avantaj elde etmesini sağlamaktır. ĠĢletme düzeyindeki strateji, rakiplerine kıyasla en güÑlü iĢ tarafının 

en etkin biÑimde kullanılmasıyla iliĢkilendirilmelidir (Ohmae, 1982). 

Firma düzeyindeki rekabet gücü, endüstriyel ve ulusal düzeydeki rekabet güÑlerinin iÑinde en dar 

kapsamlı olandır (Atik, 2005).  World Economic Forum‘a (1989: 5-12) göre firma düzeyindeki 

rekabet gücü, firmaların rakiplerine göre fiyat ve fiyat dıĢı unsurlar aÑısından daha Ñekici ve tercih 

edilebilir mal ve hizmetleri üretme ve müĢterilerine satma yeteneği olarak tanımlanmaktadır.  
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ĠĢletmenin rekabet üstünlüğü sağlayabilme özelliği, tehditleri etkisiz hale getiren ve fırsatlardan 

yararlanan iĢletmeler tarafından mümkün kılınır (Mintzberg, vd, 1998; Barney, 1996). Porter'a (1985) 

göre, rekabet üstünlüğü bir Ģirketin müĢterileri iÑin yapabileceği ve bir Ģirketin ürününü üretmenin 

maliyetinden daha fazla olduğu değeri iÑermektedir. ĠĢletme düzeyinde rekabetÑi üstünlük 

sağlayabilmek iÑin uygulanan stratejiler Porter (1980) ile Miles ve Snow (1978) tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. 

 

Porter‘a (1980) göre rekabetÑi üstünlük kazanmak iÑin uygulanması gereken stratejiler maliyet 

liderliği, ürün veya hizmette farklılaĢma ve odaklanmadır. Maliyet liderliği, müĢterilerce kabul 

edilebilir rakiplerine göre en düĢük fiyatla sunulan mal ve hizmetler iÑin kullanılan stratejidir 

(Akdemir, 2016). Maliyet üstünlüğü sağlamak iÑin firmalar faaliyetlerini kontrol edip, araĢtırma-

geliĢtirme süreÑlerine odaklanıp, yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedeflerler (Huang, 2011: 9). 

FarklılaĢtırma stratejisi ise geniĢ alanda potansiyel müĢterilere farklılaĢmıĢ ürün ve hizmetler sunma 

stratejisidir (Chuckhungyalpa ve Bora, 2015: 77). Odaklanma stratejisi ise sınırlı bir müĢteri grubunun 

ya da pazarın ihtiyaÑlarını karĢılamak iÑin geliĢtirilen stratejidir (Erol, 2016). Bu strateji ile coğrafi 

pazar olarak müĢteri gruplarının ya da ürün hatlarının bölümlendirilmesi ve belirlenen pazarda ürün ve 

hizmet üzerine yoğunlaĢması ile gerÑekleĢtirilmektedir (Hill ve Jones, 2009: 117). Miles ve Snow‘un 

(1978) geliĢtirdiği modele göre firmalar rekabetÑi üstünlük sağlayabilmek iÑin fırsatÑı, analizci, 

savunmacı ve tepkici stratejiler sergileme eğilimindedir. 

Luffman vd. ‗e göre (1996), iĢ dünyasında üÑ rekabet gücü kaynağı vardır. Bunlar temel yeterlilikler, 

maddi ve maddi olmayan varlıklardır. Hill ve Jones (2001) iĢletmelerin dört faktörü birleĢtirerek 

rekabet üstünlüğü sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Bunlar; verimlilik, kalite, teknolojik yenilik ve 

müĢteri ilgisidir. Bir Ģirketin rekabet üstünlüğü elde edebilmesi, potansiyel ve mevcut rakipler 

tarafından değer yaratma stratejisi uygulamasına bağlıdır (Barney, 1996). 

Porter (1987), piyasa ortamını kısmen ticari faaliyetlerden etkilenebileceğini düĢünmektedir. Porter 

(1985), beĢ strateji modelini, rekabet stratejisinde endüstri yapısını inceleyerek benimser. Bunlar giriĢ 

tehditleri, mevcut rakipler arasındaki rekabet, alıcıların pazarlık gücü, tedarikÑilerin pazarlık gücü ve 

ikame tehdididir. Endüstride yapısal bir değiĢiklik, endüstrinin kÍrlılığını olumlu ya da olumsuz 

etkileyebilecek beĢ rekabet gücünün göreli etkinliğini değiĢtirebilir. 

Stratejik yönetim literatüründe sürdürülebilir rekabet üstünlüğü iÑin iki model bulunmaktadır. Bunlar, 

endüstriyel tabanlı yaklaĢım (pozisyon okulu düĢüncesi) ve kaynak tabanlı yaklaĢımdır (Lado vd., 

1992).  Endüstriyel tabanlı yaklaĢım, göreceli pozisyonun firmalara rekabetÑi üstünlük 

kazandıracağını savunmaktadır (ġekil 1), kaynak tabanlı yaklaĢım ise sürdürülebilir rekabet 

üstünlüğünün rakiplerin rekabet üstünlüğünü kopyalama Ñabasının baĢarısız olması sonucu 

gerÑekleĢeceğini savunmaktadır (Lipman ve Rumelt, 1982; Barney, 1991; Rumelt, 1984; Erol, 2016). 

Barney‘e (1991) göre firmaların rekabetÑi üstünlük sağlayabilmeleri kaynak heterojenliği, kaynak 

hareketsizliği, değerli ve nadir olma, taklit ve ikame edilememe koĢullarına bağlıdır (ġekil 2). 

ġekil 1: Endüstriyel Tabanlı YaklaĢım ve Sürdürülebilir RekabetÑi Êstünlük 

 

Kaynak: Porter, 1998; Erol, 2016 

ġekil 2: Kaynak Tabanlı YaklaĢım ve Sürdürülebilir RekabetÑi Êstünlük 

 

Kaynak: Porter, 1991: 112; Erol, 2016 

Rekabet üstünlüğünün stratejik analizi aÑısından endüstri tarafından ortaya Ñıkarılan fırsatlara ve 

tehditlere dayalı endüstri temelli perspektifin yanında, üstünlük ve zayıf yönlere dayalı yeni bir 

rekabet anlayıĢı ve endüstri temelli perspektifleri tamamlayıcısı, iĢe özgü kaynakların ve yeteneklerin 

temelini oluĢturan yeni perspektifler ortaya ÑıkmıĢtır (Collins ve Montgomery, 1995). BirÑok 
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araĢtırmacı (Ricardo (1817), Wernerfelt (1984), Barney (1996), Rumelt (1984), Grant (2002), 

Prahalad ve Hamel (1990) vb.) kaynak temelli bir yaklaĢımı benimsemiĢtir. Penrose (1959), üstün 

performans gösteren iĢletmelerin sadece daha iyi kaynaklara sahip oldukları iÑin değil, aynı zamanda 

bu kaynakları daha iyi kullandıkları ve ayırt edici yeteneklere sahip oldukları iÑin rekabet 

sağlayabildiğini savunmaktadır.  Kaynak temelli yaklaĢım iki temel varsayıma dayanmaktadır 

(Barney, 2001). Penrose‘un (1959) perspektifinden geliĢtirilen ilk hipotez, iĢletmelerin verimli ve 

farklı kaynakları bulunduğunu ve farklı iĢletmelerin farklı kaynaklara sahip olabileceğini 

düĢündürmektedir. Ricardo (1817) ve Selznick (1957) varsayımlarına dayanan ikinci hipotez 

kaynakların arzının esnek olmadığını veya taklit maliyetinin düĢük olduğunu önermektedir. Kaynak 

Tabanlı Perspektif'e göre, iĢletmenin elindeki kaynakları ve yetenekleri; değerli, nadir, yüksek taklit 

maliyeti, faydanın mevcut olması halinde, ortalamanın üzerinde bir getiri sağladığı ve sürdürülebilir 

bir rekabet üstünlüğüne neden olduğu söylenir (Barney, 1991). 

 

3. ARAġTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMĠ 

Bu araĢtırma, Türkiye‘deki marina iĢletmelerinin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü konusundaki 

yaklaĢımlarını değerlendirmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü iÑin geliĢtirdikleri stratejileri ve 

değer yaratma hususundaki görüĢlerinin belirlenmesine yönelik keĢifsel bir ÑalıĢmadır. Literatürde 

marina sektöründe rekabet ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü üzerine herhangi bir ÑalıĢmaya 

rastlanmamıĢ olması bu ÑalıĢmanın temel motivasyon kaynağı olmuĢtur.  

ÆalıĢmanın amacı, Ġzmir ilinde bulunan marinaların sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak iÑin 

geliĢtirdiği stratejileri ve yarattıkları değerleri incelemektir. Bu doğrultuda ÑalıĢma iÑin hedeflenen 

sonuÑların elde edilebilmesi amacıyla yarı yapılandırılmıĢ yüz yüze görüĢme ve e-posta yolu ile 

görüĢme tekniklerine baĢvurulmuĢtur. Yüz yüze görüĢme tekniğinin amacı kiĢilerin belirli bir konu ile 

ilgili iÑ dünyasına girmek ve onun bakıĢ aÑısını anlamaktır. Yüz yüze görüĢme tekniğiyle aÑığa 

kavuĢturulmak istenen konu hakkında kiĢilerin deneyimleri, tutumları, düĢünceleri, niyetleri, 

yorumları, zihinsel algıları ve tepkileri gibi gözlenemeyen bilgilere ulaĢılması planlanmakta ve bu 

doğrultuda araĢtırmaya yön verilmeye ÑalıĢılmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2011: 120; Sönmez ve 

Alacapınar, 2011: 108).  

3.1.Veri Toplama Aracı  

Veri toplama yöntemi olarak nitel araĢtırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemi 

seÑilmiĢ ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu hazırlanmıĢtır. Veri toplama 

aracının oluĢturulmasında literatür baz alınmıĢtır. Marina iĢletmelerinde üst düzey yöneticilere 

Ñevresel sürdürülebilirlik bağlamındaki literatüre bağlı kalınarak aÑık uÑlu sorular sorulmuĢ ve 

marinaların sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yaklaĢımları değerlendirilmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

3.2. Örneklem  

AraĢtırmanın örneklemini Ġzmir ilinde faaliyet gösteren marina iĢletmelerinde üst düzey görev alan 

marina yetkilileri oluĢturmaktadır. Ġzmir‘de Levent Marina, AlaÑatı Marina, Setur ÆeĢme Marina, 

Teos Marina ve ÆeĢme Marina olmak üzere 5 adet marina bulunmaktadır. Bu marinaların kuruluĢ yılı, 

bağlama kapasitesi, maksimum uzunluk ve aldığı ödüller Tablo 1 de belirtilmiĢtir.  
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Tablo 1: Ġzmir Ġlinde Bulunan Marinaların Ézellikleri 

Marina Adı KuruluĢ 

Yılı 

Bağlama 

Kapasitesi 

Max. Uzunluk Aldığı Ödüller 

Dirinler 

Levent Marina 

1980 Denizde 70 

Karada 30 

25 m. Mavi Bayrak, 2012 

AlaÑatı 

Marina 

2007 Denizde 260 

Karada 100 

35 m. _ 

Setur ÆeĢme 

Marina 

1978 Denizde 180 

Karada 60 

25 m. Mavi Bayrak, 2015 

Teos Marina 2010 Denizde 480 

Karada 80  

Kanal Rıhtımında 

30 

30 m. 5 Mavi Yıldız, 2013 

Mavi Bayrak, 2012 

5 Altın Æıpa, 2011 

ÆeĢme Marina 2010 Denizde 400 

Karada 100 

60 m. Altın Æıpa ‗Marina 

ĠĢletmeciliği‘ - en iyi 

marina, 2011 

Kaynak: Mevcut marinaların sitelerinden ve yetkili bilgilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından 

derlenmiĢtir. 

3.3. Veri Toplama Süreci 

Ġzmir ilindeki marina iĢletmelerinin üst düzey yöneticileri ile 5 Ocak – 22 ġubat 2018 tarihleri 

arasında görüĢmeler gerÑekleĢtirilmiĢtir. Uzmanlar ile yüz yüze ve e-posta yoluyla yapılacak olan 

görüĢmeler telefon ile yapılan ön görüĢme sonucunda planlanarak gerÑekleĢtirilmiĢtir. Tablo 2‘de yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢmede yer alan uzmanların bilgileri, görüĢmenin süre, tarih ve yer bilgileri 

uzmanların onayı dÍhilinde belirtilmiĢtir. 

Tablo 2: Yarı YapılandırılmıĢ GörüĢmeye Ait Uzman Bilgileri 

Uzman Kurum Görev GörüĢme Ģekli 

ve yeri 

Tarih ve Saat 

Can 

AKALTAN 

IC ÆeĢme 

Marina 

Marina 

Müdürü 

Yüz yüze – 

Marina ofisi 

05/01/2018 – 17:15 – 18:15 

Faruk 

GÊNLÊ 

Teos Marina Marina 

Müdürü 

E-mail 12/02/2018 –15:11 

YaĢar YILMZ AlaÑatı 

Marina 

Marina 

Müdürü 

Yüz yüze – 

Marina ofisi 

22/02/2015 – 10:00 – 11:00 

Hakan 

TELLĠOĞLU 

Setur ÆeĢme 

Marina 

Marina 

Müdürü 

E-mail 07/01/2018 - 17:06 

 

 

4. BULGULAR 

Marina yetkilileri ile yapılan görüĢme sonuÑları, katılımcıların fikirlerinin gizliliği aÑısından bireysel 

olarak aÑıklanmamakta ve bu görüĢlerin hangi katılımcıya ait olduğu belirtilmemektedir. Tüm 

bulgular genel bir değerlendirilmeyle ifade edilmektedir.  

4.1. Marinalar Açısından Rekabetin Önemi 

Rekabet, yöneticileri daha yaratıcı ve müĢteri odaklı Ñözüm ve yenilikler yapmaya yönlendirmektedir. 

Rekabet farklılaĢmayı ve mükemmelleĢmeyi gerektirir. Tüm bu etmenler sektörün geliĢmesi ve 

yeniliklerin uygulamaya konulması iÑin katalizör görevi görmektedir. Marina yetkililerine göre, 

marinaların geliĢmesi ve ilerlemesinde rekabet unsuru hizmet kalitesini ve marinanın yapısal 
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güzelleĢtirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tercih edilebilmek iÑin marinalar, sunacağı hizmet 

kalitesini ve rekabetÑi fiyatı göz önünde bulundurmak zorundadır. Hizmet kalitesi ise sektörde denge 

unsuru yaratmaktadır. Sürdürülebilirliği sağlayabilmek iÑin rekabetin etik koĢullar iÑerisinde 

gerÑekleĢmesi, saldırgan ve yok etme stratejisi iÑerisinde olmaması gerekmektedir.  

Marinaların geliĢmesi ve ilerleyebilmesi iÑin önemli hususlardan biri de müĢteri memnuniyetidir. 

YatÑılık eğlence ve keyfe dayalı bir sektör olduğundan marinaların verdiği hizmetler büyük önem arz 

etmektedir. Marinalar öncelikle kendisi iÑinde rekabet halinde olmalıdır.  Bunu sağlamak iÑin 

örneklemdeki marinalar müĢteri anketleriyle belirlenen yatÑıların beklentilerini bilgi havuzlarında 

tutmakta ve hizmetlerini bu hususta değerlendirmekte ve geliĢtirmektedir.  Yat sahiplerinin marinaları 

evi gibi görebilmesi iÑin, marinalar yatÑıların tüm beklentilerine hitap etmelidir. Marina yetkililerince, 

sürdürülebilir rekabeti sağlamak iÑin marinaların özellikle en büyük gider kalemi olan kiraların bir 

standarttın belirlenmesi gerektiği düĢünülmektedir. Marinalar hizmetlerini ÑeĢitlendirdiği ve Ñevreye 

duyarlılığını arttırdığı sürece rekabetÑi üstünlük sağlama konusunda baĢarılı olacaktır. 

4.2. Rakip Marinalar ve Rekabetçi Üstünlük 

Marina yetkililerince, denizcilik ve marinacılık sektörü ülkemizde hızla büyüyen ve geliĢen bir sektör 

olmamasından dolayı bu sektörde hizmet veren bütün marinalar, marina yetkililerince Ñok önemli ve 

kıymetli firmalardır.  

Ġzmir bölgesinde beĢ tane marina bulunmaktadır. Ġzmir bölgesi yetkililerce, marinalar konusunda 

Ģanslı bir coğrafya olarak nitelendirilmektedir. Bölgedeki marinaların deniz turizmi ve bölge 

ekonomisine eĢsiz katkılar sağladıkları düĢünülmektedir. Her marina konum, müĢteri kitlesi ve verdiği 

hizmetler aÑısından farklı özelliklere sahiptir. Marinalar rakiplerince yeterince tanınmakta ve 

hizmetler konusunda kıyaslama yapılmaktadır.  

RekabetÑi üstünlük sağlamak iÑin farklılaĢmanın önemli bir husus olduğu konusunda marina 

yetkilileri hem fikirdir. FarklılaĢmak iÑin ise bölgedeki diğer marinaları tanımak büyük önem arz 

etmektedir. Diğer marinaları tanımak, eksiklikleri görmek aÑısından rekabet konusunda üstünlük 

sağlama hususunda yardımcı olmaktadır.  Érneğin bir marina balık yarıĢmasıyla kendisini ön plana 

Ñıkarırken, diğer marina benzer bir sosyal etkinliğe ev sahipliği yapmaktan kaÑınmakta, bunun yerine 

yat yarıĢları ile sektöre katkı sağlamayı amaÑlamaktadır.  

Ġzmir bölgesindeki marinalar farklı konumlarda bulunmaktadır ve müĢteri portföyleri fark 

yaratmaktadır. Marinaların birÑoğu yatÑıların ziyaret edebileceği koylara yakın konumda 

bulunmaktadır. Marinalar kendi müĢterilerini tercih etmesine karĢılık olarak müĢteri memnuniyetini 

sağlayacak hizmetler vermektedir. Marinalar arasındaki en önemli rekabet unsuru fiyattır. 

Bölgedeki diğer marinaları tanımak hizmet kalitesi, coğrafi konumu, sahip oldukları ekipmanlar ve 

fiyat politikalarının ne olduğunu bilmek rekabetÑi üstünlük sağlama konusunda büyük önem arz 

etmektedir. Sektörde rekabetÑi üstünlük sağlamanın baĢlıca kurallarından biri hizmet kalitesinin iyi 

olması ve doğru hazırlanmıĢ fiyat politikalarıyla mümkün olmaktadır.  RekabetÑi üstünlük sağlamak 

iÑin ürün farklılaĢmasının yanında müĢteri ihtiyaÑlarını iyi analiz edip onların ihtiyaÑlarına yönelik 

esnek hizmet sunmak önem arz etmektedir. 

4.3. Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü için Değer Yaratma, Varlık ve Yetkinlikler 

Marina yöneticilerine göre, marinaların değer yaratmak konusunda dikkat etmesi gereken en önemli 

hususlar müĢteri memnuniyeti ve tesis olanaklarıdır. MüĢteri memnuniyeti sağlamıĢ ve buna bağlı 

olarak tesis kalitesini arttırmıĢ bir marina uzun yıllar sektörde isminden söz ettirebilir. Marinalar 

müĢteri taleplerini iyi analiz etmeli ve buna yönelik esnek hizmetler sunmalıdır. Marinaların ürün 

farklılaĢması stratejisi, tercih edilme sebeplerinden biridir. Bir marinanın en önemli değeri denizin ve 

Ñevrenin temizliği, doğallığı ve güvenilir olmasıdır. Marinanın değer yaratma hususunda dikkat etmesi 

gereken kriterler; iyi bir amaca hizmet etmek, yenilikÑi olmak, değer yaratırken Ñevreye zarar 

vermemektir. 

Marinaların yaptığı yatırımlardaki varlık ve yetkinliği ile performans arasında her zaman doğru bir 

iliĢki olmayabilir. Érnek olarak 2017 yılında örneklemdeki marinalardan biri alt yıkama sularını 

filtreleyen ve yeniden kullanmayı sağlayan bir sistemin yatırımını yapmıĢtır. Marina yetkilisinin 

belirttiğince, bu varlık ve yetkinlik doğrudan performansa etki etmemektedir. Diğer taraftan ise 

marinanın mevcut alanındaki bir bölgeye tarama yaparak 21 küÑük tekne iÑin bağlama yeri 

yaratılmıĢtır. Bu tür yatırımlarda varlık ve yetkinlik, performansa etki edebilmektedir. 

Marinaların yapısal durumu sahip olduğu coğrafi konum, performansını en üst düzeyde 

etkilemektedir. Eski, yıpranmıĢ bir tesis ve kullanım ömrünü tamamlamıĢ ekipmanlarla verilen 
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hizmetle müĢteri memnuniyetinin sağlanması oldukÑa zordur. Érneklemdeki marinalardan biri ise son 

zamanlarda yaptıkları yatırımlar ile hem tesisin güzelleĢtirilmesi hem de sistem olarak doğru 

iĢletilmesini sağlamaya ÑalıĢmaktadır. Marina bölgesinin ve Avm bölgesinin peyzaj ÑalıĢmaları, Avm 

bölgesinin daha hareketli ve daha anlaĢılır hale gelmesi iÑin yapılan teknik bakımlarla yeni iĢletmelere 

kiraya verilmesi, marina kullanımında olan deniz ve kara taĢıtlarının bakım ve onarımı ve büyümeye 

odaklı olarak yeni taĢıtların alınması yapılan yatırımlara örnek olarak verilebilir. 

Marinaların rekabet üstünlüğü elde edebilmesi, potansiyel ve mevcut rakipler tarafından değer 

yaratma stratejisi uygulamasına bağlıdır. Marinanın elindeki kaynakları ve yetenekleri; değerli, nadir, 

yüksek taklit maliyeti, faydanın mevcut olması halinde, ortalamanın üzerinde bir getiri sağladığı ve 

sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğüne neden olduğu söylenebilir. 

4.4. Teknoloji, Ġnovasyon ve Rekabet 

Her sektörde olduğu gibi marinalarda da teknolojiye ayak uyduramayan varlığını sürdürememektedir. 

Deniz turizmi sektöründeki teknolojik geliĢmeler takip edilmeli ve modernize edilerek günümüz 

teknolojisine ayak uydurulmalıdır. Tüm bu teknolojik ve inovatif geliĢmeler rekabetÑi üstünlük 

sağlamaktadır.  

Marinaların yüksek gelir elde ettiği müĢterileri gruplarının baĢında yat sahipleri gelmektedir. Yat 

sahipleri ise yüksek hizmet beklentisi bulunan, inovatif ve teknolojik geliĢmeleri takip eden ve uyum 

sağlayan marinalarla ÑalıĢan bir müĢteri grubudur. Marina yöneticileri ve ÑalıĢanları marinalarında 

konaklayan yatÑılara her yıl yeni hizmetler sunmaya özen göstermekte, yatÑıların keĢfetme duygusunu 

dinamik tutmaya ÑalıĢmakta ve yatÑıların tekrar tercih etmesini sağlamaya ÑalıĢmaktadır. Bunu 

sağlamanın en önemli yollarından biri ise teknolojik geliĢmeleri takip etmek ve inovatif yatırımlar 

yapmaktır. 

FarklılaĢmanın ve rekabet üstünlüğü sağlamanın en etkili yollarından biri teknolojik geliĢmelerin 

marinalara uygulanmasıdır. Érneklemdeki marinaların bir kısmı teknolojik geliĢmeleri ve yenilikleri 

fuar vasıtasıyla takip etmekte ve uygun olan (alt yıkama suyu filtre sistemi, kablosuz internet, 

firecaddy yangın söndürme aleti vb. ) yatırımları uygulamaktadır.  

 

4.5.  Jenerik Rekabet Stratejileri 

Érneklemdeki marinalar genellikle jenerik rekabet stratejilerinden biri olan farklılaĢma stratejisini 

kullanmaktadır. Diğer jenerik rekabet stratejileri ise maliyet liderliği ve odaklanma stratejileridir.  

Genel olarak marina müĢterilerine kaliteli, müĢteri odaklı ve kiĢiye özel hizmetler sunarak 

farklılaĢmaktadır. Érneklemdeki marinalardan biri bulunduğumuz yıl iÑerisinde uygulayacağı 

program ile yıllık kontratlı yat sahiplerine ÑeĢitli ayrıcalıklar sunmaktadır. Ayrıca marina sahası ile 

bütünleĢmiĢ ticari alanları ve etkinlikleri ile farklılaĢmaktadır. Bir diğer marina ise yerel değerleri ön 

planda tutup hizmetleri ile entegre etmektedir. Böylelikle hem destinasyonun sunduğu zengin 

olanaklardan faydalanmakta, sosyal Ñevreye katkı sağlamakta ve diğer marinalardan farklılaĢarak 

katma değerli hizmetler sunmaktadır.  

Maliyet liderliği konusunda ise örneklemdeki marinalar niĢ bir pazara hitap ettiğinden maliyet liderliği 

sağlamak yerine hizmet farklılaĢtırmasını tercih etmektedir. Marinaların doğru fiyat politikasını 

benimsemesi büyük önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra kalifiye personellere ÑalıĢmak ve Ģirket iÑi 

eğitimler vermek temel yetkinlikleri geliĢtirmek hususunda oldukÑa önemlidir. 

Odaklanma stratejisi aÑısından baktığımızda ise, yat sahipleri hali hazırda Ñok niĢ bir grubu 

oluĢturmaktadır. Marinalarda bir kısmı ticari alanlarında belirli bir yaĢ grubuna odaklanmaktadır. 

Érneklemdeki marinalardan biri odaklandığı müĢteri grubunu yelkenli tekneler olarak 

tanımlamaktadır. Æünkü coğrafi konum gereğince bölge hava Ģartlarının sağladığı avantajla birlikte 

yelkenli yapmak isteyen müĢteriler iÑin vazgeÑilmez bir hizmet sunmaktadır.  

 

5. SONUÇ 

Günümüzde tüm disiplinlerde en Ñok kullanılan kavramlardan biri rekabetÑi üstünlüktür. 

Sürdürülebilir rekabetÑi üstünlük, deniz turizminin bir parÑası olan marinaların varlığı ve yat 

turizminin geliĢmesi iÑin büyük önem arz etmektedir. Her iĢletme gibi marinaların da nihai amacı 

rakiplerine karĢı rekabet sağlamak ve bu rekabeti sürdürülebilir hale getirmektir. Rekabet 
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üstünlüğünün sağlanması ise ancak maliyet liderliği, hizmet farklılaĢtırması ve bir hizmet türüne ya da 

müĢteri grubuna odaklanma ile gerÑekleĢtirilmektedir. 

Bu araĢtırma, Türkiye‘deki marina iĢletmelerinin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü konusundaki 

yaklaĢımlarını değerlendirmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü iÑin geliĢtirdikleri stratejileri ve 

değer yaratma hususundaki görüĢlerinin belirlenmesine yönelik keĢifsel bir ÑalıĢmadır. Literatürde 

marina sektöründe rekabet ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü üzerine herhangi bir ÑalıĢmaya 

rastlanmamıĢ olması bu ÑalıĢmanın temel motivasyon kaynağı olmuĢtur. ÆalıĢmanın amacı, Ġzmir 

ilinde bulunan marinaların sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak iÑin geliĢtirdiği stratejileri ve 

yarattıkları değerleri incelemektir. Bu kapsamda marina yöneticilerine yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

tekniği uygulanarak sürdürülebilir rekabetÑi üstünlük konusundaki görüĢleri alınmıĢtır. 

Marina yetkililerine göre, marinaların geliĢmesi ve ilerlemesinde rekabet unsuru hizmet kalitesini ve 

marinanın yapısal güzelleĢtirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tercih edilebilmek iÑin marinalar, 

sunacağı hizmet kalitesini ve rekabetÑi fiyatı göz önünde bulundurmak zorundadır. Marinaların 

geliĢmesi ve ilerleyebilmesi iÑin önemli hususlardan biri de müĢteri memnuniyetidir. Marinalar 

hizmetlerini ÑeĢitlendirdiği ve Ñevreye duyarlılığını arttırdığı sürece rekabetÑi üstünlük sağlama 

konusunda baĢarılı olacaktır. 

Ġzmir bölgesinde beĢ tane marina bulunmaktadır. Ġzmir bölgesi yetkililerce, marinalar konusunda 

Ģanslı bir coğrafya olarak nitelendirilmektedir. Bölgedeki marinaların deniz turizmi ve bölge 

ekonomisine eĢsiz katkılar sağladıkları düĢünülmektedir. Her marina konum, müĢteri kitlesi ve verdiği 

hizmetler aÑısından farklı özelliklere sahiptir. Marinalar rakiplerince yeterince tanınmakta ve 

hizmetler konusunda kıyaslama yapılmaktadır. RekabetÑi üstünlük sağlamak iÑin farklılaĢmanın 

önemli bir husus olduğu konusunda marina yetkilileri hem fikirdir. FarklılaĢmak iÑin ise bölgedeki 

diğer marinaları tanımak büyük önem arz etmektedir. Bölgedeki diğer marinaları tanımak hizmet 

kalitesi, coğrafi konumu, sahip oldukları ekipmanlar ve fiyat politikalarının ne olduğunu bilmek 

rekabetÑi üstünlük sağlama konusunda oldukÑa önemlidir.  

Barney (1996), bir Ģirketin rekabetÑi üstünlük sağlayabilmesi iÑin değer yaratması gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Marina yöneticilerine göre, marinaların değer yaratmak konusunda dikkat etmesi 

gereken en önemli hususlar müĢteri memnuniyeti ve tesis olanaklarıdır. Marinaların ürün farklılaĢması 

stratejisi, tercih edilme sebeplerinden biridir. Marinanın değer yaratma hususunda dikkat etmesi 

gereken kriterler; iyi bir amaca hizmet etmek, yenilikÑi olmak, değer yaratırken Ñevreye zarar 

vermemektir. 

Her sektörde olduğu gibi marinalarda da teknolojiye ayak uyduramayan varlığını sürdürememektedir. 

Deniz turizmi sektöründeki teknolojik geliĢmeler takip edilmeli ve modernize edilerek günümüz 

teknolojisine ayak uydurulmalıdır. Tüm bu teknolojik ve inovatif geliĢmeler rekabetÑi üstünlük 

sağlamaktadır.  FarklılaĢmanın ve rekabet üstünlüğü sağlamanın en etkili yollarından biri teknolojik 

geliĢmelerin marinalara uygulanmasıdır.  

Porter‘ın (1980) belirttiği gibi bir iĢletmenin ayakta kalabilmesi iÑin jenerik stratejilerin uygulanması 

önemli bir husustur. Marinalar sürdürülebilir rekabetÑi üstünlük sağlayabilmek iÑin bu üÑ stratejiyi de 

kullanmaktır. Érneklemdeki marinalar genellikle, jenerik rekabet stratejilerinden biri olan farklılaĢma 

stratejisini kullanmaktadır. Diğer jenerik rekabet stratejileri ise maliyet liderliği ve odaklanma 

stratejileridir. Genel olarak marina müĢterilerine kaliteli, müĢteri odaklı ve kiĢiye özel hizmetler 

sunarak farklılaĢmaktadır. Maliyet liderliği konusunda ise örneklemdeki marinalar niĢ bir pazara hitap 

ettiğinden maliyet liderliği sağlamak yerine hizmet farklılaĢtırmasını tercih etmektedir. Odaklanma 

strateji aÑısından baktığımızda ise, yat sahipleri hali hazırda Ñok niĢ bir grubu oluĢturmaktadır. 

Marinalarda bir kısmı ticari alanlarında belirli bir yaĢ grubuna odaklanmaktadır.  

Marinalarda sürdürülebilir rekabetÑi üstünlük Ñıktılarından bahsedildiğinde; marina yetkililerinin 

rekabet ve rekabetÑi üstünlük konularında gerekli donanıma sahip olmalarının rekabet edebilirliklerini 

arttırdığı sonucuna varılmıĢtır. Sürdürülebilir rekabetÑi üstünlüğün sağlanması iÑin ise müĢteri 

memnuniyeti, hizmet kalitesi, müĢteri odaklı Ñözüm, katma değerli hizmetler sunmak, rakipleri 

tanımak, fiyat politikaları, sahip olunan ekipmanlar ve teknolojik geliĢmeleri takip ederek inovatif 

Ñözümler sunmak, Ñevresel sürdürülebilirlik, araĢtırma ve geliĢtirmeye önem vermek, coğrafi 

avantajları fırsata Ñevirmek büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir rekabetÑi üstünlüğü sağlamak 

ise ancak doğru stratejik kararları almak ile mümkündür. Bu yüzden Barney‘in (1991) de belirttiği 

üzere, marinalar mevcut kaynakları ve yeteneklerini değerli ve nadir, taklit ve ikame edilemez kılmak 

zorundadır. Marinalar genellikle farklılaĢtırma stratejisini kullanarak ve değer yaratarak rakiplerine 

göre üstünlük sağlamayı amaÑlamaktadır.  
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AraĢtırmanın kısıtları ve gelecek çalıĢmalar için öneriler 

AraĢtırmanın uygulandığı dönem itibariyle marinaların oldukÑa yoğun olması nedeniyle Ġzmir 

bölgesindeki marinaların tümüne ulaĢılamamıĢtır ve uygulama sadece Ġzmir bölgesindeki marina 

yöneticilerine yönelik gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

Daha sonraki ÑalıĢmalarda, sürdürülebilir rekabetÑi üstünlük konusunda Ġzmir‘deki marinalarda 

yatÑılara ve iĢletmelere yönelik daha kapsamlı bir görüĢme yapılabilir. Ayrıca farklı saha araĢtırmaları 

yapılarak Türkiye‘deki diğer marinalara da uygulanabilir.  Böylece örneklem grupları geniĢletilerek 

uluslararası karĢılaĢtırmalar da gerÑekleĢtirilebilir.  
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ABSTRACT 

Increasing interest for positive psychology cause researchers to investigate the effect of 

positive affectivity on desired level individual, group, and organizational outcomes. 

Intellectual capital perspective for employees result in high level interest for enhancing the 

commitment of employees contributing to organizational performance and retaining these 

individuals in organization. Commitment and close-meaning concepts for this term pay 

researchers‘ attention in management science studies. The concept of organizational 

identification is investigated and questioned desired level of this variable for  the effect of 

tenure in this research. 417 participant is selected. Questionnaire technique is utilized for 

gathering data and individual level analysis is carried out. According to research findings, 

distinctive effect of tenure on identification level does not emerge. New antecedents for 

identification is required. 

Keyword: organization, tenure , identification 

BAĞLILIKTAN FARKLI BĠR KAVRAM OLARAK ÖZDEġLEġME: 

ORGANĠZASYONEL SOSYALLEġME VE KIDEM ETKĠSĠ 

ÖZET 

Pozitif psikolojiye artan ilgi ÑalıĢanların olumlu duygulanımlarının arzu edilen bireysel, 

grup/ departman ve örgüt düzeyinde sonuÑlarına olan etkisini incelemeye araĢtırmacıları 

daha Ñok yönlendirmiĢtir. ÆalıĢanlara entelektüel sermaye bakıĢ aÑısı, kurumsal 

performanssa katma değeri yüksek düzeyde olan ÑalıĢanların kurumlarına bağlılıklarını 

arttırmaya ve iĢ görenleri elde tutmaya olan ilgili arttırmıĢtır. Bağlılık ve yakın kavramlar bu 

bağlamda yönetim bilimi araĢtırmalarında ilgi görmeye devam etmektedir. Bu ÑalıĢmada 

örgütsel özdeĢleĢme kavramı incelenmiĢ ve ÑalıĢanlarda belirlenecek arzu edilen düzeyi iÑin 

kurumda ÑalıĢan sürenin (kıdem) farklılaĢtırıcı bir etkisi sorgulanmıĢtır. Bireysel düzeyde 

analiz ile gerÑekleĢtirilen araĢtırmada 417 katılımcı ile örneklem oluĢturulmuĢ, veri toplama 

yöntemi olarak envanter(anket) tekniğinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre 

kıdemin özdeĢleĢme düzeyi üzerinde bir farklılaĢtırıcı etkisi ortaya ÑıkmamıĢtır. Bulgulara 

göre, örgütsel özdeĢleĢme iÑin yeni öncül faktörlerin teĢhisi gereklidir.  

Anahtar kelimeler: kıdem, özdeĢleĢme 
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1.INTRODUCTION 

Increasing interest for positive psychology cause tendency about positive variables to be 

measured in management literature mostly. The effects of existing positive variable is 

stronger than that of missing negative variable for considered situation.  

Employees‘ positive attitudes in the institution increase individuals‘ commitment to 

organization and motivation level (Dirks and Ferrin 2001), which in turn leads  to better 

fulfillment of psychological contracts (Robinson 1996). From this perspective, can 

organizational tenure be a critical factor for executing and achieving organizational 

socialization process? What degree of tenure for employees to experience organizational life 

is sufficient in this process?. 

2. THEROTICAL FRAMEWORK and HYPOTHESIS 

2.2. Organizational Identification 

Definitions of organizational identification; ―Cognitive link between one's self and 

organization definition‖ (Dutton, et al., 1994). ―Psychologically, feeling the organization as 

part of itself‖ (Scott and Lane, 2000). ―It is the perception of belonging or unity to the group, 

including the situations of success and failure‖ (Ashforth and Mael, 1989). Organizational 

identification is one of the most important variables explaining the relationship between the 

organization and the individual(TurunÑ, 2011). Organizational identification represents a 

process in which individuals identify with the organization they work with(Rotanti, 1975: 

892). The person who is highly identified with their organization does not see the wrong and 

mistakes of the organization(Kreiner ve Ashforth, 2004). Organizational identification 

increases the potential of individuals. As people become identified with their organizations, 

the levels of movement and thinking related to the organization are increasing(Dutton, et al., 

1994).  

Organizational identification ensures which the employees approach each other with 

feelings, thoughts, beliefs and attitudes and become a whole with the business. This feeling, 

thoughts, beliefs and attitudes increase employee commitment to their work(Æakınberk, et 

al., 2011: 94). Liponnen and others‘ studies they stated that the profile of the individual's 

identification with the organization is different. Individuals with sub group 

identification(weak to the highest level, strong to the working group), individuals with upper 

group identifications(weak to the group he works with, strong to the upper level), individuals 

with plural identifications(individuals who are identified at all levels within the 

organization), unidentified individuals(weak identification at all levels) four different 

profiles are defined (Liponnen, et al., 2005).  

2.3. Organizational Tenure As An Antecedent Of Ġdentification 

Organizations want qualified employees to identify with the organization. Employees 'job 

training, colleagues' support, organizational understanding perceptions vary according to the 

duration of working in the institution. How and when employees should be employed in the 

institution for many years, because they learn the functioning of the organization in this 

process, job slope, perceptions of understanding the organization are higher than the other 

employees. Organizational identity levels of employees vary according to their working time 

in the institution. Employees with a long working time have a high level of identification 

with the organization (Saruhan, 2017).According to ideas expressed above, hypotheses 

addressing relation between identification and tenure can be proposed: 

H1: Organizational tenure is positive antecedent of identification for employee. 

3. RESEARCH 

3.1. Sampling and Method 

The research was carried out in several types of work field in sectors. Sampling was 

selected from white-collar employee via convenience method. 417 participants from 15 
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companies are included for this research. Sub-work fields consist of oil, screw production, 

consumer financing, medicine, chemistry, food, cleaning, jewelry, and tourism.  

 

 

3.2. Measurement 

In the first part demographic data is asked to participant. These demographic information 

involves age, gender, marital status, organization tenure, job tenure, educational background, 

and position in organization. Organizational identification: 5 items of 6-item identification 

scale developed buy Mael and Ashforth (1992) are utilized. One item is not preffered due to 

so closed meaning with other items. Mael (1981) reported the reliability as 0,81 , Ahforth 

(1990) as 0,83. The researchers reported  the reliability range from 0,83 to 0,89 through 5 

point likert scale. 

3.3. Findings 

3.3.1 Demographic information and descriptive statictics 

Demographic information of participants is shown at Table 1. 

Table 1: Demographic data of participants 

Age 

20-30 205 % 49,3 

31-40 254 % 37 

Gender 

male 223 % 53,6 

female 191 % 45,9 

Education 

Vocational college 78 % 18,6 

undergraduation 213 % 51,2 

Organizational tenure 

Less than 6 month 31 % 7,5 

6 month -1year 53 % 12,7 

1-5 year 185 % 44,5 

6-10 year 99 % 23,8 

10-15 year 39 % 9,4 

 Above 15 year 9 % 2,2 

Total job tenure 

Less than 1 year 20 % 4,8 

1-5 year 117 % 28,1 

6-10 year 119 % 28,6 

11-15 year 80 % 19,2 

16-20 year 30 % 7,2 

Above 20 year 35 % 8,4 
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Job tenure in current 

duty 

Less than 6 month 36 % 8,7 

6 month -1year 61 % 14,7 

1-5 year 204 % 49,3 

6-10 year 84 % 20,3 

10-15 year 25 % 6 

Tenure for supervisor-

subordinate relation 

Less than 6 month 57 % 13,7 

6 month -1year 62 % 14,9 

1-5 year 211 % 50,7 

6-10 year 62 % 14,9 

10-15 year 17 % 4,1 

Descriptive statistics values of variables are   shown at Table 2. 

Table 2: Descriptive statistics of variables 

Variable Mean Standard 

deviation 

Skewness Curtosis 

Organizational 

identification 

5,07 0,709 -0,498 -0,572 

Skewness and curtosis coefficient values of variables( 0< x < 1) and  histogram shape with 

normal distribution curve  is in acceptable range for normal distribution  

3.3.2. Reliability and Validity of Scales 

Table 3: Validity and reliability of organizational identification scale 

F
a
ct

o

r Items 
Factor 

loads 
Eigenvalue 

Explained 

variance 

(%) 

Reliability 

of sub-

dimension 

1 

1. When someone 

criticizes (Name of 

organization), it 

feels like a personal 

insult 

0,826 

2,574 38,027 0,711 

2. I am very 

interested in what 

others think about 

my institution 

0,795 

6. If a story in the 

media criticized 

this corporation, I 

would feel 

embarrassed 

0,710 

2 

3. When I talk 

about this school, I 

usually say ‗‗we‘‘ 

rather than ‗‗they.‖ 

0,889 1,019 33,834 0,799 
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4. This 

organization‘s 

successes are my 

successes 

0,898 

  

Toplam  71,860 0,746 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,711  

Bartlett‘s Test 

of Sphericity 

Approx. Chi-

square 

563,731 

df 10 

Sig. 0,00 

One item is deleted due to so closed difference between 2 factors. 2 factors are emerged 

after factor analysis. The factors are named depending on involved items‘ meaningful 

content. 1-affective and attitude 2- collective 

3.3.3. Significant Effects  

  Correlation values are  shown at Table 6.  

Table 4: Correlation Values Between Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Correlation is significant 0.01 at level 

        * Correlation is significant at 0.05 level 

For diagnosing differences among organizational identification levels in terms of tenure 

categories (years), firstly organizational identification data splitted into 6 categories 

depending on tenure levels is tested for normality. Data distribution does not have normal 

shape and normal distribution parameters value. Therefore, non-parametric test (kruskal- 

wallis) utilized. Affective-attitude level of organizational identification does not differentiate 

in terms of tenure categories. Collective level of organizational identification does not also 

differentiate in terms of tenure categories. According to findings, H2 hypothesis is rejected. 

4. RESULT and DISCUSSION 

According to findings, H2 hypothesis rejected. Individuals in selected organizations 

consider knowing organizational aims and values and organization history as the most 

efficient element for developing identification. The increasing importance of team working 

in organization and task interdependency at work confirm this finding. According to research 

findings, identification levels are no differentiated depending on tenure categories for 

employees.  Similarly, Cherey (1983) reported different level of identification depending on 

tenure time, but high level in tenure did not mean high level of identification in that study. 

Yetim (2010) reported that there is no significant difference among identification levels in 

terms of tenure time. This situation pays attention that the companies selected for study may 

 Performance 

profieincy-

politics 

Org. 

aims 

History 

-values 

Language Affective-

attitude 

Collective 

Performance 

proficiency-

politics 

1      

Org. aims 0,402** 1     

History -

values 

0,405** 0,399** 1    

Language 0,085 0,005 0,105* 1   

Affective-

attitude 

0,072 0,087 0,196** -0,115 1  

Collective 0,125* 0,241** 0,144** -0,044 0,431** 1 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1497 

have specialized considering job field in sector. Ġndividuals‘ performance competency is 

synchronized with organizational features starting from entry-level. Fit components (person-

organization fit, person-supervisor fit, person-group fit, person-coworkers fit) and time can 

be addressed as further studies.  
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Özet 

 

Bu araĢtırma iĢ tatmininin yaĢam tatminine etkisini ve aynı zamanda iĢ arkadaĢlığının bu iliĢkideki aracılık rolünü 

belirlemeye yönelik olarak yapılmıĢtır. ĠĢ görenlerin, iĢ tatminlerinin yüksek olması iĢletmeye önemli katkılar 

sağlamaktadır. AraĢtırmada iĢ tatminin yüksek olmasının yaĢam tatmini üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Ayrıca iĢ 

arkadaĢlığının yaĢam tatmini üzerindeki etkisi ile iĢ tatminin yaĢam tatminine olan etkisindeki aracılık rolü 

incelenmiĢtir. AraĢtırma kapsamında savunma sanayindeki bir kurumun Van‘da görev alan 259 ÑalıĢana anket 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak yorumlanmıĢtır. Elde 

edilen bulgulara göre iĢ tatminin yaĢam tatmini üzerinde etkisinin olduğu ve iĢ arkadaĢlığının da bu etkide kısmi 

aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: ĠĢ tatmini, YaĢam Tatmini, ĠĢ ArkadaĢlığı 

MEDIATOR ROLE OF INFORMAL RELATIONSHIP IN THE RELATION 

BETWEEN JOB SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION 

Abstract 

This research was carried out to determine the effect of job satisfaction on life satisfaction and also to determine 

the role of co-workers in this relationship. The high job satisfaction of the employees provides important 

contributions to the operation. The effect of high job satisfaction on life satisfaction was investigated in the study. 

In addition, the influence of co-workers on life satisfaction and the mediating role of job satisfaction on life 

satisfaction were examined. Within the scope of the survey, 259 employee surveys were carried out in Van. The 

data obtained in the study were interpreted by making correlation and regression analysis. According to the 

findings obtained, it was determined that job satisfaction had an effect on life satisfaction and that colleagues 

were partly mediated by this effect. 

 

Key Words: Job Satisfaction, Life Satisfaction, Informal Friendship 

GĠRĠġ 

 

1. ĠĢ Tatmini 

ĠĢ tatmini kavramı 1920‘li yıllarda ilk olarak ortaya ÑıkmıĢ ancak önemi 1930-1940‘lı yıllarda 

anlaĢılmaya baĢlamıĢtır (Gedik vd., 2009). ĠĢ tatmini; bireyin ÑalıĢma ortamına karĢı reaksiyonudur 

(Kök, 2006:292). Diğer bir ifadeyle iĢ tatmini; örgütlerde ÑalıĢan iĢ görenlerin duygusal 

beklentilerinin gerÑekleĢmesiyle geliĢen memnuniyet duygusudur (Erdil vd., 2004:18). ĠĢ görenlerin 

beklentileri karĢılanmazsa iĢ tatmininde azalma ve örgütte aidiyet duygusunda düĢüĢ yaĢanacağı 
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düĢünülmektedir (Kosovalı ve ġencan, 2017:410). Günümüzde insanlar iĢ ortamında Ñoğunlukla 

aileleriyle birlikte geÑirdikleri vakitten daha fazlasını geÑirmektedir. Pek Ñok insan iÑin gün erken 

saate iĢ ortamında baĢlayıp, akĢam saatlerinde ancak az bir vakit ailelerine veya kendilerine 

kalabilmektedir. Zira yaptığı iĢten tatmin olmayan ÑalıĢanların gerilimi öncelikle kendilerini olumsuz 

etkilerken bu gerilim aile iÑinde de hissedilir. Bu durum iĢ tatmininin önemini artırmaktadır.  

ÆalıĢanların yaptıkları iĢten tatmin olmaları hem yaĢam tatminlerini hem de üretkenliklerini önemli 

derecede etkilemektedir (Ênal vd., 2001:114). ĠĢletmelerin önceden belirlenen hedeflere ulaĢması 

aÑısından ÑalıĢanların iĢ tatminlerinin sağlanması ve yaĢam kalitesinin artırılması oldukÑa önemlidir 

(Güven vd., 2005:129). ÆalıĢanların iĢ tatmininin hissetmeleri verimliliğin, performansın ve örgütsel 

bağlılığın artmasına sebep olurken, devamsızlık, geÑ kalma ve iĢten ayrılma niyetinin ise azalmasına 

sebebiyet vermektedir (Ézdevecioğlu ve Æakmak Doruk, 2009:76). 

Askeri kurumlarda ÑalıĢan kiĢiler aÑısından iĢ tatmininin yaĢam tatminini etkileyen önemli bir unsur 

olduğu düĢünülmektedir. Zira askeri personeller güvenlik nedeniyle yaĢantılarında ÑeĢitli kısıtlamalara 

gidebilmekte, hatta bazı yerlerde iĢyeri bizzat yaĢam alanı olabilmektedir. ĠĢ/yaĢam tatmininde iĢ 

arkadaĢlığının da etkili olacağı düĢünülmektedir. 

 

2. YaĢam Tatmini 

 

YaĢam tatmini, bir bireyin yaĢam kalitesini nasıl değerlendirdiğinin bir ifadesidir (Burger ve Samuel, 

2017:79). YaĢam Tatmini, kiĢinin hayattan duyduğu memnuniyetin genel ifadesidir (Keser, 2005:55). 

YaĢam tatmini, kiĢinin yaĢamını beğenmesi, onaylaması ve yaĢamından memnun olması olarak da 

ifade edilebilir (Haybron, 2007:102). YaĢam tatminini etkileyen baĢlıca faktörler; iĢ tatmini, kiĢinin 

geÑmiĢe yönelik piĢmanlıkları ve kiĢinin boĢ zamanlarında yaptığı faaliyetlerdir (Lewis, 1995: 98). ĠĢ 

tatminleri yüksek, geÑmiĢte yaptıklarından dolayı piĢmanlıklar yaĢamayan ve boĢ zamanlarında 

sevdikleri faaliyetleri yapan insanların yaĢam tatminlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir 

(Akın, 2008:154). ĠĢ ortamı günün önemli bir kısmının harcandığı, insanların Ñoğunlukla aileleriyle 

geÑirdiklerinden daha fazla vakit ayırdıkları en temel faaliyetleridir. Bundan dolayı iĢ ortamında olan 

memnuniyet ya da memnuniyetsizlik yaĢam tatminini önemli oranda etkiler.  

Ġnsanlar doğaları gereği bakmakla yükümlü oldukları kiĢilerin ihtiyaÑlarını karĢılamaya yetecek kadar 

gelir elde etmeye ömürleri boyunca gayret ederler. Elde edilen gelirler, sosyal hayatın bir sonucu 

olarak beliren ihtiyaÑların karĢılanması iÑin gereklidir. ĠhtiyaÑlar karĢılandıkÑa tatmin duygusu geliĢir. 

Temel amaÑlardan bir tanesi de insanın gündelik yaĢamı ile ilgili olarak tatmin düzeylerini artırmaktır. 

Genel anlamda insanların gündelik yaĢamlarında beklentilerinin karĢılanma derecesi yaĢam tatmini 

olarak ifade edilmektedir. 

 

3.ĠĢ ArkadaĢlığı 

  

ĠĢ arkadaĢlığı, kiĢilerin ÑalıĢtıkları iĢ yerlerinde günlük faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında 

iliĢkide bulundukları kiĢilerle olan iliĢkilerinin sonucudur.  Günümüz iĢ hayatında istesek de 

istemesek de iĢ ortamında etkileĢimde bulunduğumuz, bir Ģekilde faaliyetlerimizin birbirinden 

etkilendiği ya da birbirine bağımlı olduğu pek Ñok kiĢi ile bir Ģekilde arkadaĢlık etmek durumunda 

kalabiliyoruz. Bu tür faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında kiĢiler arasındaki iletiĢim, etkileĢim 

dostane olduğunda verimli sonuÑlar beklenebilir. Ancak bireyler arasında ÑeĢitli nedenlerden dolayı 

var olan bir gerilim iĢlerin aksamasına, yavaĢlamasına ve hatta durmasına neden olabilir.  

Birbirleriyle uyumlu kiĢilerin ortaya Ñıkaracakları sinerji ile iĢ ortamının iĢletmeler iÑin daha verimli 

olacağı muhakkaktır. ĠĢletmeler, iĢ arkadaĢlığını artırmaya yönelik olarak iĢ hayatının dıĢında da 

bireylerin etkileĢimlerini devam ettirecek, hatta iletiĢimlerini ve arkadaĢlık bağlarını güÑlendirecek 

ÑeĢitli faaliyetlere yönelmektedirler. Buradaki temel amaÑ ÑalıĢanların birbirlerini, hatta ailelerini daha 

iyi tanıyarak daha sıcak bir iĢ ortamının oluĢturulması ve faaliyetlerin uyumlaĢtırılmasıdır.  

 

4. Literatür Taraması 

  



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1500 

Literatürde iĢ arkadaĢlığının iĢ tatmini ile olan iliĢkisini inceleyen ÑeĢitli ÑalıĢmalara göre iĢ 

arkadaĢlığı davranıĢlarının iĢ tatminini büyük oranda etkilediği tespit edilmiĢtir (Sarpkaya, 2000; 

Oshagbemi, 2000; Erdil vd., 2004; Graham ve Messner, 1998; Érücü vd., 2006; Dönmez ve Birdir, 

2010; Éztürk ve Akbulut, 2011; Ézyer vd., 2015). 

AtÑı vd. (2016) tarafından 174 fast-food ÑalıĢanı ile yapılan bir araĢtırmaya göre ÑalıĢanlar arasındaki 

sorunlar iĢ tatminini olumsuz etkilerken, ÑalıĢma koĢulları ile yönetsel sorunlar yaĢam tatminini 

olumsuz etkilediği tespit edilmiĢtir. 

Êlker (2006) tarafından cezaevinde ÑalıĢan 164 kiĢiden elde edilen verilerle yapılan bir araĢtırmada 

ÑalıĢanlar iĢ ve yaĢam tatminlerinin düĢük olduğu ve iĢ tatmini ile yaĢam tatmini arasında orta 

düzeyde pozitif bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir, 

AĢan ve Erenler (2008) yaptıkları araĢtırmada bir devlet üniversitesinde ÑalıĢan akademisyenler 

arasından 67 kiĢi üzerine uyguladıkları anketler sonucunda iĢ tatmini ile yaĢam tatmini arasında bir 

iliĢki olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Yüksel (2005) tarafından bir ihtisasa hastanesinde 98 hemĢire üzerinde yapılan bir araĢtırmaya göre 

iĢ-aile ÑatıĢması ile iĢ tatmini arasında negatif yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Ézdevecioğlu ve Doruk (2009) tarafından Kayseri‘de 305 kiĢi üzerinde yapılan bir araĢtırmaya göre 

ÑalıĢanların ĠĢ-Aile ÑatıĢmasının iĢ tatminini olumsuz etkilediği, aynı zamanda iĢ tatmini ile yaĢam 

tatmini arasında ise pozitif yönlü bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

  

5.AraĢtırma Metodolojisi 

 

5.1 AraĢtırmanın Amaç ve Önemi 

Bu araĢtırmanın amacı askeri kurumlarda görev yapan personelin iĢ tatmini, yaĢam tatmini ve iĢ 

arkadaĢlığı düzeylerini, bu kavramların birbirleriyle olan iliĢkilerini incelemektir. Askeri kurumlarda 

ÑalıĢanların ―Subay ve Astsubay Yönetmeliği‖ kapsamında görev yerlerinde sıklıkla değiĢiklikler 

olabilmektedir. YaĢanan yer değiĢtirmeler askeri personelin sosyal Ñevresini, iĢ arkadaĢlarını ve 

bunlara bağlı olarak iĢ tatminini ve yaĢam tatminini etkilediği düĢünülmektedir. Bu kapsamda 

personelin iĢ tatmini- yaĢam tatmini iliĢkisi ve iĢ arkadaĢlığının bu iliĢkide aracı rolü incelemeye 

değer bulunmuĢtur. 

 

5.2. AraĢtırma Modeli ve Hipotezleri 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda aĢağıdaki model kurgulanmıĢtır. Bu modelden hareketle aĢağıda 

belirtilen 4 adet hipotez belirlenmiĢtir.  

ġekil.1. AraĢtırmanın Modeli 

 

    

H1: ĠĢ tatmini ile yaĢam tatmini arasında pozitif bir iliĢki vardır. 

H2: ĠĢ tatmini ile iĢ arkadaĢlığı arasında pozitif bir iliĢki vardır. 

ĠĢ 
ArkadaĢlığı 

YaĢam 
Tatmini 

ĠĢ Tatmini 

H2 
H3 

H1 
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H3: ĠĢ arkadaĢlığı ile yaĢam tatmini arasında pozitif bir iliĢki vardır. 

H4: ĠĢ tatmininin yaĢam tatmini üzerindeki etkisinde iĢ arkadaĢlığının aracılık etkisi vardır. 

 

5.3. AraĢtırma Evreni 

AraĢtırma evrenini Van ilinde görev yapmakta olan askeri kurum personelleri oluĢturmaktadır. Basit 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile bu kurumlarda ÑalıĢan 259 ÑalıĢana anket uygulanmıĢ ve elde edilen 

veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuĢtur. 

 

 

5.4. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada kullanılan ölÑek 4 ana bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcılar demografik 

özelliklerini belirlemek üzere 7 soru sorulmuĢtur.  

Ġkinci bölümde ise iĢ tatmini ile ilgili araĢtırmalarda en Ñok tercih edilen ölÑeklerden biri olan 20 

ifadeli Minnesota ĠĢ Tatmini ÉlÑeği kullanılmıĢtır (Toker, 2007). Katılımcılar anket sorularını 

cevaplarken 5‘li Likert ölÑeğine göre 1. HiÑ Memnun Değilim, 2.Memnun Değilim, 3.Ne Memnun, 

Ne De Memnun Değil, 4.Memnunum ve 5. Æok Memnunum Ģeklindeki ifadeler arasında tercih 

yapmıĢlardır. 

Anketin üÑüncü bölümünde yaĢam tatmini ölÑeği kullanılmıĢtır. YaĢam tatmini ölÑeği olarak Diener 

ve arkadaĢları tarafından 1985‘te geliĢtirilen YaĢam Tatmini ÉlÑeği‘nin (The Satisfaction with Life 

Scale (SWLS)) Aksoyak (2015) tarafından TürkÑe ‗ye ÑevrilmiĢ hali kullanılarak 5 ifadeye cevap 

aranmıĢtır.  

Anketin son bolümü olan dördüncü bölümde ise Nielsen ve ArkadaĢları (2000) tarafından geliĢtirilmiĢ 

olan 12 ifadeli ĠĢ ArkadaĢlığı ölÑeği kullanılmıĢtır. 

Anketin üÑüncü ve dördüncü bölümlerinde de 5‘li Likert ölÑeği kullanılmıĢ, cevaplar 1.Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 3.Kararsızım, 4.Katılıyorum ve 5.Kesinlikle Katılıyorum Ģeklindedir. 

 

5.5. AraĢtırmanın Bulguları 

5.5.1 Demografik DeğiĢkenlere ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırma katılımcılarının demografik değiĢkenlere iliĢkin ifadeleri incelenerek aĢağıda Tablo 1‘de 

gösterilmiĢtir.  

AraĢtırma sonuÑlarına göre katılımcıların büyük bir Ñoğunluğu erkek ÑalıĢanlardan oluĢmakta ve 

kadın ÑalıĢanların oranı sadece %3,5 seviyesinde kalmaktadır.  Katılımcıların %59,1 ile büyük bir 

kısmının evli olduğu, %52,5 ile yarısından fazlasının 25-34 yaĢ aralığında olduğu tespit edilmiĢtir. 

Katılımcıların yaklaĢık %40‘ı lisans, %8‘i lisansüstü olmak üzere %48‘i üniversite eğitimi almıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan personelin %39‘u Uzman ÑavuĢ, %32,4‘ü Astsubay unvanlarındadır. 

Katılımcıların %28,2‘si 0-2 yıl deneyime sahipken %24,3‘ü 3-5 yıllık deneyime sahiptirler. 

AraĢtırmanın yapıldığı yer olan Van‘da ikamet etme durumuna göre analiz yapıldığında ise anket 

katılımcılarının %57,9‘unun 2 yıldan az bir süredir, %35,5‘inin ise 3-5 yıl arası Van‘da olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 1. AraĢtırma Katılımcılarının Demografik Ézellikleri 

  f %   f % 

Cinsiyet 

Erkek 250 96,5 

Pozisyon 

Subay 32 12,4 

Kadın 9 3,5 Astsubay 84 32,4 

Medeni Durum 

Evli 153 59,1 Uzman ÆavuĢ 101 39 

Bekar 106 40,9 Sivil Personel 12 4,6 

YaĢ 

18-24 48 18,5 Diğer 30 11,6 

25-34 136 52,5 

Mesleki  Deneyim 

0-2 Yıl 73 28,2 

35-44 59 22,8 3-5 Yıl 63 24,3 

45-54 16 6,2 6-10 Yıl 45 17,4 

Eğitim 

Ġlköğretim 17 6,6 11 Yıl + 78 30,1 

Lise 81 31,3 

Van'da Ġkamet 

0-2 Yıl 150 57,9 

Énlisans 37 14,3 3-5 Yıl 92 35,5 

Lisans 103 39,8 6-10 Yıl 6 2,3 

Lisansüstü 21 8,1 11 Yıl + 11 4,3 

 

5.5.2. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi 

Kullanılan ölÑeklerin güvenilir olup olmadığını belirlemek amacıyla ölÑeklerin Cronbach Alpha 

değerlerine bakılmıĢtır. Cronbach Alpha değerinin 0,7‘den büyük olması ölÑeğin güvenirliğinin 

iĢaretidir (Saruhan ve Ézdemirci, 2013:211). AraĢtırmada kullanılan üÑ ölÑekle ilgili güvenilirlik 

analizlerini gösteren Cronbach Alpha değerleri aĢağıda Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Tabloda görüldüğü 

üzere araĢtırmada kullanılan her üÑ ölÑeğin de güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 2. ÉlÑeklerin Güvenilirlik Analizi 

ÉlÑek Soru Sayısı 
Cronbach 

Alpha Değeri 

ĠĢ Tatmini ÉlÑeği 20 0,928 

YaĢam Tatmini 5 0,841 

ĠĢ ArkadaĢlığı 12 0,895 

 

5.5.3 Korelasyon Analizi 

AraĢtırmada, değiĢkenler arasındaki iliĢkinin Ģiddetinin belirleyebilmek iÑin korelasyon analizi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan ölÑeklerin korelasyon analizleri Tablo 4‘de sunulmuĢtur. 

Tabloya göre iĢ tatmini ile iĢ arkadaĢlığı arasında (r = ,647, p = 0,000), iĢ arkadaĢlığı ile yaĢam tatmini 

arasında (r = ,590, p = 0,000) ve iĢ tatmini ile yaĢam tatmini arasında (r = ,538, p = 0,000) pozitif 

yönlü orta düzeyde bir iliĢki vardır 
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Tablo 4. Korelasyon Analizi Tablosu 

  ĠĢ Tatmini YaĢam Tatmini ĠĢ ArkadaĢlığı 

ĠĢ Tatmini 

Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed)       

N 259     

YaĢam Tatmini 

Pearson Correlation ,538** 1   

Sig. (2-tailed) 0     

N 259 259   

ĠĢ ArkadaĢlığı 

Pearson Correlation ,647** ,590** 1 

Sig. (2-tailed) 0 0   

N 259 259 259 

 

5.5.4  Regresyon Analizi 

  

AraĢtırma modeline uygun olarak hipotezleri test edebilmek amacıyla aracı değiĢkenle regresyon 

analizi yapılmıĢtır. Éncelikle araĢtırmanın temel hipotezi olan iĢ tatmininin yaĢam tatmini üzerindeki 

etkisini ölÑmek üzere regresyon analizi yapılmıĢ ve sonuÑlar Tablo 5‘de gösterilmiĢtir. Tablodan 

görüldüğü üzere iĢ tatmini ile yaĢam tatmini arasında orta düzeyde anlamlı bir iliĢki vardır (r = ,538, 

p=0,000). Bu sonuca göre araĢtırmanın birinci hipotezi olan ―H1: ĠĢ tatmini ile yaĢam tatmini arasında 

pozitif bir iliĢki vardır.‖ Hipotezi kabul  edilmiĢtir. 

Tablo.5. ĠĢ Tatminin YaĢam Tatmini Êzerindeki Etkisi-Regresyon Analizi 

Model 

Standardize EdilmemiĢ Katsayı Standardize EdilmiĢ Katsayı 

t P 

B Std.Hata B 

1 

(Sabit) ,911 ,209  4,361 ,000 

ĠĢ Tatmini ,628 ,061 ,538** 10,236 ,000 

R
2
=,290 ; F =104,778 ; p=0 

AraĢtırma modelinde aracı değiĢkenle regresyon analizi yapılırken izlenen ikinci adım olan bağımsız 

değiĢkenin ara değiĢken üzerindeki etkisini ölÑmeye yönelik olarak yapılan regresyon analizi aĢağıda 

Tablo.6‘da gösterilmiĢtir. Tablodan görüldüğü üzere iĢ tatmini ile iĢ arkadaĢlığı arasında orta düzeyde 

anlamlı bir iliĢki vardır (r = ,647, p=0,000). Bu sonuÑlara göre araĢtırmanın ikinci hipotezi olan ―H2: 

ĠĢ tatmini ile iĢ arkadaĢlığı arasında pozitif bir iliĢki vardır.‖ Hipotezi kabul edilmiĢtir. 
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Tablo.6. ĠĢ Tatminin iĢ arkadaĢlığı Êzerindeki Etkisi-Regresyon Analizi 

Model 

Standardize EdilmemiĢ Katsayı Standardize EdilmiĢ Katsayı 

t P 

B Std.Hata B 

1 

(Sabit) 1,157 ,162  7,142 ,000 

ĠĢ Tatmini ,648 ,048 ,647** 13,559 ,000 

R
2
=,418 ; F =184,931 ; p=0 

AraĢtırma modeline göre iĢ arkadaĢlığının yaĢam tatmini üzerindeki etkisini ölÑmek üzere yapılan 

regresyon analizi sonuÑları aĢağıda Tablo.7‘de gösterilmiĢtir. Tablo 7‘ye göre iĢ arkadaĢlığının yaĢam 

tatmini üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi söz konusudur (r = ,590, p=0,000). Bu sonuÑlara göre 

araĢtırmanın üÑüncü hipotezi olan ―H3: ĠĢ arkadaĢlığı ile yaĢam tatmini arasında pozitif bir iliĢki 

vardır.‖ hipotezi kabul edilmiĢtir. 

Tablo.7. ĠĢ arkadaĢlığının yaĢam tatmini Êzerindeki Etkisi-Regresyon Analizi 

Model 

Standardize EdilmemiĢ Katsayı Standardize EdilmiĢ Katsayı 

t P 

B Std.Hata B 

1 

(Sabit) ,720 ,199  3,619 ,000 

ĠĢ 

ArkadaĢlığı 
,688 ,059 ,590** 11,728 ,000 

R
2
=,346 ; F =137,539 ; p=0 

AraĢtırma modeline göre iĢ tatmini ve iĢ arkadaĢlığının yaĢam tatmini üzerindeki etkisini ölÑmek 

üzere yapılan regresyon analizi sonuÑları aĢağıda Tablo.8‘de gösterilmiĢtir. Tablo 8 incelendiğinde 

hem iĢ tatminini hem de iĢ arkadaĢlığının yaĢam tatmini üzerinde etkisinin tespit edildiği görülmüĢtür. 

ĠĢ arkadaĢlığı iĢ tatmini ile yaĢam tatmini arasındaki iliĢkideki aracılık etkisini ölÑmek amacıyla 

modele dahil edilmiĢtir. Tablo 8‘de görüldüğü üzere iĢ arkadaĢlığının modele eklenmesi ile daha önce 

Tablo.5‘de gösterilen iĢ tatminin yaĢam tatmini üzerindeki etkisinde azalma görülmektedir (r 

=,538‘den r=,269‘a düĢmüĢtür). Bu sonuÑ iĢ arkadaĢlığının kısmi aracılık etkisi olduğunun 

göstergesidir. Bu sonuÑlara göre ―H4: ĠĢ tatmininin yaĢam tatmini üzerindeki etkisinde iĢ 

arkadaĢlığının aracılık etkisi vardır.‖ Hipotezi kabul edilmiĢtir. 

Tablo.8. ĠĢ Tatmini ve iĢ arkadaĢlığının YaĢam Tatmini Êzerindeki Etkisi-Regresyon Analizi 

Model 

Standardize EdilmemiĢ 

Katsayı 

Standardize EdilmiĢ 

Katsayı 
t P 

B Std.Hata B 

1 

(Sabit) ,349 ,212  1,643 ,102 

ĠĢ Tatmini ,314 ,075 ,269** 4,199 ,000 

ĠĢ ArkadaĢlığı ,486 ,075 ,417** 6,512 ,000 

R
2
=,391; F =82,034 ; p=0 
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SONUÇ 

 

AraĢtırma sonucunda değiĢkenler arasında önemli sonuÑlar tespit edilmiĢtir. Éncelikle literatürdeki 

diğer ÑalıĢmalarda da görüldüğü üzere araĢtırma örneklemi olan askeri personelin iĢ tatminlerinin 

yaĢam tatminleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğu saptanmıĢtır. ĠĢ tatmini pek Ñok iĢ aÑısından 

gündelik yaĢamın önemli bir kısmını kapsamaktadır. ĠĢ görenlerin iĢ ortamındaki 

tatmin/tatminsizlikleri yaĢam tatminlerini de büyük oranda etkilemektedir. AraĢtırmaya katılan askeri 

personellerin önemli bir kısmı güvenlik nedeniyle yaĢamlarını askeri tesisler ve lojmanlar bünyesinde 

geÑirmektedir. ĠĢin karakteristik özelliklerinin gündelik yaĢama etkisinin oldukÑa fazla olduğu bu 

örneklemde yapılan araĢtırma sonuÑlarına göre iĢ tatmininin yaĢam tatmini üzerinde etkisinin yüksek 

oranda olması anlaĢılabilmektedir. AraĢtırmanın birinci hipotezi de bu Ģekilde kurgulanmıĢ ve yapılan 

analizler ile kabul edilmiĢtir.  

AraĢtırmanın ikinci hipotezi iĢ tatmini ile iĢ arkadaĢlığı arasında pozitif bir iliĢkinin varlığı üzerine 

kurgulanmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda askeri personellerin her ne kadar araĢtırma yapılan 

bölgede uzun yıllardır kalmadığı, önemli bir kısmının (%58) son 2 yıl iÑerisinde araĢtırmanın 

yapıldığı bölgeye geldiği tespit edilmiĢ olsa bile iĢ arkadaĢlıklarının iĢ tatminleri üzerinde önemli bir 

etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durum yapılan iĢin özelliklerine bağlı olarak askeri personellerin 

iĢ arkadaĢlıklarını önemsedikleri, iĢ arkadaĢları ile iliĢkilerinin iyi olması durumunda iĢ tatminlerinin 

de iyi olduğu sonucunu ortaya Ñıkarmaktadır.  

AraĢtırmada ayrıca iĢ arkadaĢlığının da yaĢam tatmini üzerinde önemli bir etkisinin olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu durumda askeri personellerin güvenlik nedeniyle sosyal hayatlarının askeri tesisler ve 

lojmanlar kapsamında büyük ölÑüde sınırlanmasının etkili olduğu düĢünülmektedir. AraĢtırmada 

kurgulanan üÑüncü hipotez de yapılan analizler ile test edilmiĢ ve kabul edilmiĢtir.  

AraĢtırmanın son hipotezi olarak kurgulanan iĢ tatminin yaĢam tatmini üzerindeki etkisinde iĢ 

arkadaĢlığının aracılık etkisini ölÑmeye yönelik olarak yapılan regresyon analizleri ile de bu etki tespit 

edilmiĢtir. ĠĢ tatmini yaĢam tatminini etkilerken modele dahil edilen iĢ arkadaĢlığının bu etki üzerinde 

kısmi aracılık etkisi görülmektedir. Bu sonuca göre askeri personellerin iĢ ortamındaki arkadaĢlık 

iliĢkileri geliĢtikÑe iĢ tatminleri artacak ve bunun doğal sonucu olarak yaĢam tatminlerinde artma 

yaĢanacaktır. 

AraĢtırmanın demografik değiĢkenleri incelendiğinde araĢtırmaya katılan askeri personelin %52,5‘inin 

5‘yıldan az bir deneyime sahip olduğu ve %57,9‘unun 2 yıldan az bir süredir araĢtırmanın yapıldığı 

Van‘da görev yaptığı tespit edilmiĢtir. Gerek deneyim gerekse ikamet durumları aÑısından 

bakıldığında iĢ arkadaĢlıklarının geliĢmesi ve güÑlenmesi iÑin yeterli bir zamanın olmadığı 

görülmektedir. ĠĢ arkadaĢlığının iĢ ve yaĢam tatminleri üzerindeki etkisinin yüksek Ñıkması askeri 

personelin yaptığı görevin kutsallığı, birliktelik, dayanıĢma, güven ve yardımlaĢma gibi temel bazı 

değerlerin ÑalıĢanların iĢ arkadaĢlıklarını etkilediği, bunun da dolaylı olarak iĢ ve yaĢam tatminini 

etkilediği düĢünülmektedir. 

AraĢtırmanın ÑeĢitli kısıtları da bulunmaktadır. Éncelikle araĢtırma zaman ve maddi kısıtlardan dolayı 

sadece Van‘da bulunan iki askeri birim bünyesinde ÑalıĢan personellere uygulanabilmiĢtir. BaĢka 

bölge ve illerde yapılacak baĢka ÑalıĢmalar ile geliĢtirilebilir. Ayrıca araĢtırma askeri personel 

üzerinde yapılmıĢ olup farklı sektörlerde ÑalıĢan kiĢiler üzerinde de benzer ÑalıĢmaların yapılmasının 

faydalı olacağı düĢünülmektedir.  
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ĠġE TUTULMA ÖLÇEĞĠ ÇOK KISA FORMU (UWES-3) GEÇERLĠLĠK 

ÇALIġMASI VE ALTERNATĠF BĠR VERSĠYON ÖNERĠSĠ 
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Özet: Bu araĢtırmada ĠĢe Tutulma ÉlÑeğinin (UWES-9) üÑ maddeye (UWES-3) kısaltılmıĢ versiyonunun Türk 

kültürel bağlamında geÑerlilik ÑalıĢması yapılmıĢ ve ölÑeğin altı maddeli alternatif bir versiyonu önerilerek 

incelenmiĢtir. Anket yöntemiyle 434 katılımcıdan toplanan verinin analizleri sonucunda ĠĢe Tutulma ÉlÑeği üÑ 

maddeli Ñok kısa versiyonu yapısal olarak geÑerli bulunmuĢ, dokuz maddeli versiyonu ile benzer ile ölÑüm 

değerleri sağladığı görülmüĢtür. Diğer yandan iĢe tutulma ölÑeğinin üÑ alt boyutuyla birlikte ölÑülmesi 

amaÑlandığında orijinal ÑalıĢmada da tespit edilen yapısal bazı problemli maddelere sahip dokuz maddeli ölÑek 

versiyonu yerine 3 boyutlu 6 maddeli versiyonun yapısal olarak daha iyi geÑerlilik değerleri sağladığı tespit 

edilmiĢtir.           

Anahtar Kelimeler: ĠĢe Tutunma Ölçeği, UWES-9, UWES-3, Geçerlilik 

 

 

 

 

VALIDATION STUDY OF WORK ENGAGEMENT ULTRA SHORT FORM 

(UWES-3) AND AN ALTERNATIVE VERSION PROPOSAL 

 

 

 

Abstract: In this research, the validity study of the ultra-short three item version (UWES-3) of Work 

Engagement Scale was conducted in Turkish cultural context and an alternative six-item version was proposed. 

As a result of the analysis of collected data from 434 participants by questionnaire method, it was seen that the 

three-item short version was structurally valid and provided similar measurement values with the nine-item 

version. However, in the case of the research interest is to study three sub-dimensions of work engagement, it is 

found that the 3-dimensional 6-item version provides structurally better validity values than the nine-item scale 

which has some structurally problematic items which are also mentioned in the original study. 

Keywords: Work Engagement, UWES-9, UWES-3, Validity 
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1. GĠRĠġ  

ĠĢe tutulma teorisi ÑalıĢanların baĢarılı performansının kendilerini iĢlerine duygusal yatırım yoluyla 

adamalarıyla gerÑekleĢebileceğini öne sürmektedir (Kahn, 1990; Britt vd., 2007). ĠĢe tutulma ÑalıĢanın 

fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendisini iĢ rolüne vermesi olarak tanımlanmaktadır (Kahn, 1990: 

694) Bilimsel ÑalıĢmalarda iĢe tutulma düzeyinin ölÑülmesinde Utrecht ĠĢe Tutulma ÉlÑeğinin 

(UWES) en yaygın kullanılan ölÑüm aracı olarak öne Ñıktığı görülmektedir (Farndale vd., 2014, 

Schaufeli vd., 2017). UWES‘in 2002 yılında geliĢtirilen ilk formunda ölÑeğin iĢe tutulmanın üÑ alt 

boyutu olarak değerlendirilen enerjik olma, kendini adama ve kendini iĢe kaptırma boyutlarının Likert 

tipi 17 madde ile ölÑülebileceği öne sürülmüĢtür (Schaufeli, Salanova Gonzalez-Roma ve Bakker, 

2002). Sonraki yıllarda kavramsal olarak ölÑeğin üÑ alt boyutu iÑeren 9 maddeye kısaltılmıĢ formu 

olan UWES-9 geliĢtirilmiĢtir (Schaufeli, Bakker ve Salanova, 2006). Güncel bir ÑalıĢmada ise, teorik 

olarak kapsayıcı daha az maddeli ölÑüm araÑlarını yönelik giderek artan ilgi nedeniyle, katılımcıların 

kısa sürede doldurabilecekleri UWES ölÑeğinin 3 maddeye kısaltılan formu olarak UWES-3 

geliĢtirilmiĢtir (Schaufeli vd., 2017). ÉlÑek üÑ alt boyutu kavramsal olarak temsil eden birer maddenin 

toplamından oluĢmaktadır.   

UWES-3 ölÑeğinin geÑerlilik ÑalıĢmasının beĢ farklı ülkeyi (Finlandiya, Japonya, Hollanda, BelÑika 

ve Ġspanya) kapsayan bir ÑalıĢmayla yapıldığı, iÑ tutarlılığı ve yapısal geÑerliliğinin doğrulandığı, iyi 

oluĢ, iĢ talepleri, iĢ kaynakları ve iĢ Ñıktılarını temsil eden değiĢkenlerle iliĢkilerinin incelendiği ve 9 

maddelik formla kıyaslandığında 3 maddelik versiyonun korelasyon değerlerinin ortalama olarak .02 

değerinde farklılaĢtığı ileri sürülmektedir (Schaufeli vd., 2017). SonuÑ olarak üÑ maddeli ölÑek 

versiyonunun iĢe tutulmanın güvenilir ve geÑerli bir biÑimde ölÑmek üzere 9 maddeli versiyonun 

yerine kullanılabileceği, iĢe tutulmayı alt boyutlarıyla araĢtırmak isteyenlerin ise 9 maddeli versiyonu 

kullanabileceği tavsiye edilmiĢtir (Schaufeli vd., 2017). 

Érgütsel davranıĢ araĢtırmaları alanında sıklıkla kullanılan öz-değerlendirmeye dayalı ölÑeklerin uzun 

ve Ñok sayıda maddelere sahip olması durumu, anket formlarının katılımcılar tarafından doldurmaya 

ikna edilmesi ve samimi bir biÑimde doldurulmasının sağlanması güÑlüklerini beraberinde 

getirmektedir. ÉlÑeklerin madde sayısının fazlalığı, nitelikli veri elde edilmesini ve küÑük örneklem 

düzeylerinde sayısal analiz yapılmasını sınırlayabilmektedir. Her ne kadar madde azaltma düĢüncesi, 

ölÑeğin ölÑümlediği teoriyi yeterince kapsayamayabileceğine veya temsil edemeyebileceğine yönelik 

endiĢeleri beraberinde getirse de yeterli derecede ölÑüm ve elde edilen uyum istatistikleri bu endiĢeleri 

giderebilmektedir. Bu düĢünceyle birÑok ölÑüm aracının istenen yapıyı ölÑebilme yeterliliğini 

gösterebilen kısa formlarının geliĢtirilmesi ÑalıĢmaları giderek önem kazanmaktadır. Ulusal düzeyde 

yapılan araĢtırmalarda ölÑme ve analiz etme aĢamalarındaki güÑlükleri aĢabilmek iÑin az sayıda 

maddeye sahip geÑerliği ve güvenilirliği yüksek ölÑeklerin kullanılmasının faydalı olabileceği 

düĢünülmektedir. Buradan hareketle mevcut araĢtırmada iĢe tutulma araĢtırmalarında kullanılabilecek 

UWES-3 ölÑeğinin ulusal bağlamda güvenilirliği ve geÑerliği incelenerek yazına kazandırılması 

amaÑlanmıĢtır. 

ĠĢe tutulma ölÑeğinin farklı versiyonlarının yapısal geÑerlilikleri karĢılaĢtırılırken kullanılan ölÑüm 

modelinde temel-benlik değerlendirmelerine yer verilmiĢ ayrıca, iĢle ilgili bir özellik olarak iĢin ilgi 

Ñekiciliği ve demografik değiĢkenler olarak cinsiyet ve yaĢ değiĢkenleri kullanılmıĢtır. Temel-benlik 

değerlendirmesi Kahn‘ın (1990) iĢe tutulmayı kavramsallaĢtırırken ileri sürdüğü psikolojik hazır oluĢ 

kavramıyla örtüĢmektedir (Rich, Lepine ve Crawford, 2010). Psikolojik olarak hazır olanlar 

kendilerinin fiziksel, biliĢsel ve duygusal enerjilerini iĢ rollerine verebilmektedir. Psikolojik hazır 

oluĢu etkileyen temel faktörlerin baĢında kiĢinin kendi durumuna ve yeteneklerine olan güveni 

gelmektedir (Kahn, 1990). KiĢinin kendi değerliliği, etkililiği ve yeteneklerine yönelik 

değerlendirmeleri olarak ifade edilen temel-benlik değerlendirmeleri (Judge, Locke ve Durham, 1997) 

büyük ölÑüde Kahn‘ın (1990) belirttiği kiĢinin kendine güvenini yansıtmaktadır (Rich, Lepine ve 

Crawford, 2010). Bu nedenle araĢtırmada iĢe tutulma ölÑek versiyonlarının DFA analizlerinde temel-

benlik değerlendirmelerinin iÑerisinde bulunduğu ölÑüm modellerinin kullanılması öngörülmüĢtür. 

2. YÖNTEM 

2.1. Katılımcılar 

AraĢtırmanın katılımcıları farklı iĢlerde ÑalıĢan yaĢları 21 ile 72 arasında değiĢen (Ort=38,89, 

SS=8.03), 265‘i erkek (%61,1), 169‘u kadın (%38,9) toplam 434 kiĢiden oluĢmaktadır. Katılımcılar, 

araĢtırma gönüllü olarak katılan kolayda bir örneklemdir. 

2.2. Ölçüm Araçları 

2.2.1. ĠĢe Tutulma Ölçeği  
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AraĢtırmada iĢe tutulma düzeyi Schaufeli, Bakker ve Salanova (2006) tarafından geliĢtirilen, TürkÑeye 

uyarlaması Eryılmaz ve Doğan (2012) tarafından yapılan 9 maddelik Utrecht ĠĢe Tutulma ÉlÑeği Kısa 

Formu (UWES-9) kullanılarak ölÑülmüĢtür. UWES-3 ölÑeği UWES-9 ölÑeğinin 1, 3 ve 9‘uncu 

maddelerinden oluĢmaktadır. Mevcut araĢtırmada UWES-9 ölÑeğinin Cronbach Alfa güvenilirlik 

katsayısı .94 olarak bulunmuĢtur.   

2.2.2. Temel Benlik Değerlendirmeleri 

Katılımcıların temel benlik değerlendirmelerini ölÑmek üzere Judge ve arkadaĢları (2003) tarafından 

geliĢtirilen ve ġeĢen (2010) tarafından TürkÑeye uyarlanan 12 maddelik Temel Benlik 

Değerlendirmeleri ÉlÑeği kullanılmıĢtır. ÉlÑeğin Cronbach Alfa güvenilirlik değeri olumlu benlik 

boyutu iÑin .78, olumsuz benlik iÑin .71 olarak bulunmuĢtur.  

2.2.3. ĠĢin Ġlgi Çekiciliği 

Katılımcıların yaptıkları iĢlerini ne kadar ilgi Ñekici bulduklarını ölÑmek iÑin Hackman ve Oldham‘ın 

(1975) ĠĢ Ézellikleri Anketi‘nden Basım ve ġeĢen (2009) tarafından TürkÑeye uyarlanan iĢ tatmini 

ölÑeğinden ―Mevcut işimin, bulabileceğim diğer işlerden daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum‖ 

maddesi kullanılmıĢtır. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Yapısal Geçerlilik   

ĠĢe tutulma ölÑeğinin 2 farklı versiyondaki beĢ farklı yapı, cinsiyet, yaĢ, temel-benlik 

değerlendirmeleri ve iĢin ilgi Ñekiciliği değiĢkenleriyle birlikte olduğu 7 ayrı modelle doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) yapılmıĢ ve modellerden elde edilen uyum iyilik değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

DFA yapılırken IBM AMOS 23 programından faydalanılmıĢtır. Birinci modelde iĢe tutulma ölÑeğinin 

tek boyut altında 9 maddenin olduğu temel versiyonu test edilmiĢtir.  Bu modelle yapılan DFA 

analizinde Tablo 1‘de görüldüğü üzere yeterli uyum iyilik değeri elde edilememiĢ ve iĢe bağlanma 

ölÑeğinde iki Ñift maddenin (#1 ve #2, #8 ve #9) hatalarının iliĢkilendirildiği iyileĢtirme sonucunda 

ikinci modelde kabul edilebilir uyum iyilik değerleri (Byrne, 2009; Hu ve Bentler, 1999) sağlanmıĢtır. 

Aynı maddelerin iliĢkilendirilmesinin Schaufeli vd. (2017) tarafından da orijinal ÑalıĢmada yapıldığı 

bildirilmektedir. ÉlÑeğin 9 maddelik tek boyutlu yapısının kültürlerarası ÑalıĢmalarda aynı problemi 

ortaya Ñıkarması, ölÑeğin yapısal olarak problemli maddeleri iÑerdiğini göstermektedir. ÊÑüncü 

modelde üÑ boyutu temsil eden maddeler alt boyutlarına ayrılarak üÑ boyuttan oluĢan ve ikinci 

seviyede tek faktörde toplanan formu test edilmiĢtir. Model üzerinde herhangi bir iyileĢtirme 

yapılmadan NFI değeri hariÑ (.88) büyük oranda kabul edilebilir uyum iyilik değerleri elde edilmiĢtir.  

Tablo 1 DFA Uyum Ġyilik Değerleri 
Model X2 sd X2/sd NFI TLI CFI RMSEA 

UWES-9         

1. Tek Boyut/9 Madde  1103.382 240 4,597 .806 .816 .840 .091 

2. Tek Boyut/9 Madde 

(iyileĢtirilmiĢ) 

554.162 238 2.328 .902 .932 .941 .055 

3. 3 Boyut/9 Madde 664.847 237 2.805 .883 .908 .921 .065 

 

UWES-6 (Tr)  

       

4. 3 Boyut/6 madde 356.596 174 2.049 .921 .949 .957 .049 

5. Tek Boyut/6 madde 912.062 177 5.153 .798 .797 .829 .098 

6. Tek Boyut/6 madde 

(iyileĢtirilmiĢ) 

 

362.276 175 2.070 .920 .948 .956 .050 

UWES-3        

7. Tek Boyut/3 madde 295.775 123 2.405 .877 .905 .923 .057 

χ2/sd= ki kare serbestlik derecesi oranı, NFI = NormlaĢtırılmıĢ uyum indeksi, TLI= Tucker Lewis indeksi, 

CFI= Doğrulayıcı uyum indeksi, RMSEA= YaklaĢık hataların ortalama karekökü 

Ancak üÑ boyutlu ve 9 maddeli yapı iÑerinde 3 maddenin (5, 6 ve 7) farklı alt boyutlarla 

iliĢkilendirmesiyle yapılan iyileĢtirme teorik olarak uygun olmadığından, bu maddeler ölÑekten 

Ñıkarılarak elde edilen 3 boyutlu 6 maddeli alternatif bir ölÑek versiyonuyla dördüncü modelle DFA 

yapılmıĢtır. Elde edilen uyum iyilik değerleri iyi uyum düzeyindedir ve diğer modellerle 

kıyaslandığında veriyle diğer modellerin tamamından daha iyi uyum sağladığı görülmüĢtür. BeĢinci 

modelde ise 6 maddenin tek boyut altında toplandığı model test edilmiĢtir. UWES-9‘da karĢılaĢılan 

aynı iki madde Ñiftinin (#1 ve #2, #8 ve #9) hatalarının iliĢkilendirildiği iyileĢtirme sonrasında altıncı 

modelde iyi düzeyde uyum iyilik değerleri elde edilmiĢtir. Son olarak, Schaufeli vd. (2017) tarafından 
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önerilen tek boyut ve üÑ madden oluĢan (UWES-3) versiyonun bulunduğu yedinci model iÑin DFA 

yapılmıĢtır.  Bu model üzerinde de herhangi bir iyileĢtirme yapılmadan NFI değeri hariÑ (.88) büyük 

oranda kabul edilebilir uyum iyilik değerleri elde edilmiĢtir. 

3.2. Ġç Tutarlılık 

ÉlÑeğin 9 maddelik tek boyutlu versiyonu iÑin düzetilmiĢ madde toplam korelasyonları r = .68 ile .87 

arasındadır ve Cronbach Alfa değeri .94‘tür. 9 maddeli üÑ boyutlu versiyonda enerjik olma boyutu 

iÑin madde toplam korelasyonları r = .73 ile .86 arasında, Cronbach Alfa değeri .90; iĢe adanma 

boyutu iÑin madde toplam korelasyonları r = .67 ile .85 arasında, Cronbach Alfa değeri .89; iĢe 

yoğunlaĢma boyutu iÑin madde toplam korelasyonları r = .61 ile .83 arasında, Cronbach Alfa değeri 

.87 olarak bulunmuĢtur. 

ÉlÑeğin 6 maddelik tek boyutlu versiyonu iÑin madde toplam korelasyonları r = .71 ile .85 arasında 

değiĢmektedir ve Cronbach Alfa değeri .93‘tür. 6 maddeli üÑ boyutlu versiyonda enerjik olma boyutu 

iÑin madde toplam korelasyonları iki madde iÑin de r = .87, Cronbach Alfa değeri .93; iĢe adanma 

boyutu iÑin madde toplam korelasyonları iki madde iÑin de r = .88, Cronbach Alfa değeri .94; iĢe 

yoğunlaĢma boyutu iÑin madde toplam korelasyonları iki madde iÑin de r = .88, Cronbach Alfa değeri 

.93 olarak bulunmuĢtur. 

ÉlÑeğin 3 maddelik versiyonu iÑin madde toplam korelasyonları r = .64 ile .78 arasında değiĢmektedir 

ve Cronbach Alfa değeri .85‘tir. 

 

 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu araĢtırmada ĠĢe Tutulma ÉlÑeği (UWES-9) 9 maddelik formunun (Schaufeli vd., 2006) 3 maddeye 

(UWES-3) kısaltılmıĢ versiyonunun (Schaufeli vd., 2017) Türkiye‘de güvenilirlik ve geÑerliliği 

incelenmiĢtir. Yapılan araĢtırma sonucunda 3 maddelik versiyonun kabul edilebilir geÑerlilik ve 

güvenilirlik düzeyinde olduğu ve 9 maddelik ölÑek formuyla benzer ölÑüm değerleri sağladığı, ancak 

mevcut araĢtırmada önerilen 6 maddelik versiyonun yapısal olarak diğer iki versiyondan daha iyi 

uyum istatistikleri gösterdiği bulgularına ulaĢılmıĢtır. 

Dokuz maddelik ölÑek kullanılarak yapılan ölÑümlerde ölÑek yapısının veri ile uyumunda bazı yapısal 

problemler olduğu görülmüĢtür. Aynı problemler Finlandiya, Japonya, Hollanda, BelÑika ve Ġspanya 

kültürlerinden toplanan verinin analizinde de (Schaufeli vd., 2017) görülmektedir. Tek boyut altında 

toplanan 9 madde kuramsal olarak enerjiklik, adanma ve kendini iĢe kaptırma alt boyutlarını temsil 

etmektedir. Ancak doğrulayıcı faktör analizleri iki Ñift maddenin alt boyutlar arasında geÑiĢken, iÑ iÑe 

geÑmiĢ olduklarına iĢaret etmekte ve ölÑeğin yapısal olarak uyum düzeyini düĢürmektedir. Schaufeli 

vd. (2017) ölÑeği 3 maddeye düĢürerek bu yapısal sorunun Ñözüldüğünü ve 9 maddeyle ölÑülen 

yapının 3 maddeyle ölÑülebildiğini öne sürmüĢlerdir. Mevcut araĢtırmada Schaufeli vd. (2017) 

tarafından yapılan ÑalıĢmada incelenen 3 maddelik formun yanında 9 maddelik ölÑekte yapısal uyum 

sorununa neden olan her bir alt boyuttaki birer maddenin Ñıkarıldığı toplam 6 maddelik versiyon 

orijinal versiyon ve Schaufeli vd. (2017) tarafından önerilen 3 maddelik versiyonla karĢılaĢtırılmıĢtır. 

3 maddelik tek boyutlu ölÑek formu kabul edilebilir düzeyde yapısal olarak geÑerli bulunmuĢ ve 9 

maddelik ölÑek formuyla benzer ölÑüm değerleri sağlamıĢtır. Ancak 6 maddelik iĢe tutulma ölÑeği 

formu 3 alt boyuttan oluĢan yapısıyla orijinal 9 maddelik formdan ve 3 maddelik formdan daha iyi 

uyum değerleri sağlamıĢ ve diğer versiyonlarla benzer ölÑüm değerleri üretmiĢtir. Bu bulgulara 

dayanarak Schaufeli vd. (2017) tarafından önerildiği üzere büyük bir anketin iÑinde iĢe tutulmanın Ñok 

kısa biÑimde ölÑülmesinin istendiği durumda 3 maddelik tek boyutlu formun kullanılabileceği 

düĢünülmektedir. Diğer yandan iĢe tutulmayı meydana getiren enerjik olma, iĢe adanma ve kendini iĢe 

kaptırma alt boyutlarıyla birlikte ölÑülmek istendiğinde Schaufeli vd. (2017) tarafından önerilenden 

farklı olarak mevcut araĢtırmanın yazarları tarafından 9 maddelik ölÑek formu yerine üÑ boyutlu, 

(ikinci seviyede tek faktör altında toplanan) 6 maddelik ölÑek formunun kullanılması önerilmektedir. 

Mevcut araĢtırmanın en önemli sınırlılığı olarak katılımcıların Türkiye ulusal kültürünün tüm 

katmanları temsil edebilecek yeterliliğinin bulunmayabileceği düĢünülmektedir. Ayrıca ölÑeklerin 

karĢılaĢtırıldığı değiĢkenleri bireysel ve iĢle ilgili değiĢkenler sayıca sınırlıdır. Gelecekteki 

araĢtırmalarda, önerilen ölÑek formlarının farklı bireysel ve iĢ değiĢkenleri ile iliĢkilerinin 

araĢtırılmasıyla daha genellenebilir sonuÑlar sağlanabilir. 
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Özet 

Bu ÑalıĢma, örgütsel etik iklim ile iĢ tatmini iliĢkisinde, örgütsel erdemliliğin oynadığı rolü tespit 

etmek amacıyla gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın verileri, Isparta il merkezinde yer alan özel ve kamu 

bankalarında ÑalıĢan 202 kiĢiden elde edilmiĢtir. AraĢtırmada Cameron vd. (2004) tarafından 

geliĢtirilen ―Érgütsel Erdemlilik ÉlÑeği‖, Scwepker ve arkadaĢları (1997) tarafından geliĢtirilen 

―Érgütsel Etik Ġklim ÉlÑeği‖ ile Hackman ve Oldham (1980) tarafından geliĢtirilen ―ĠĢ Tatmini 

ÉlÑeği‖ kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, örgütsel etik iklim ile iĢ tatmini iliĢkisinde, örgütsel 

erdemliliğin tam aracılık rolü oynadığı tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Érgütsel Etik Ġklim, ĠĢ Tatmini, Érgütsel Erdemlilik. 

 

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL ETHICAL CLIMATE ON JOB 

SATISFACTION: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL 

VIRTUOUSNESS 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to analyse the relationship between organizational ethical climate and job 

satisfaction and to determine the mediating role of organizatonal virtuousness on this relationship.  

The data of the study were obtained from 202 individuals working in private and public banks located 

in the city center of Isparta. In this study which were devoloped by Cameron et al. (2004) ― 

Organizational Virtuousness Scale ‖, by Scwepker et al. (1997) ―Organizational Ethical Climate 

Scale‖ and by Hackman&Oldham (1980) ―Job Satisfaction Scale‖ are used. As a result of the 

research,  it has been determined that organizational virtue plays a full mediation  role in relation to 

organizational ethical climate and job satisfaction. 

Keywords: Organizational Ethical Climate, Job Satisfaction, Organizatonal Virtuousness 

 

1. GĠRĠġ 

Literatürde organizasyonların etik tutum sergilemesinin ÑalıĢan tutumlarına olumlu yansıdığına dair 

bulgular mevcuttur. Bireylerin, kendi kendilerinin en iyisi olmayı arzulamaları Ģeklinde tanımlanan 

erdemliliğin bütün örgüte yayılması ve yaygınlaĢtırılması faaliyetleri örgütsel erdemliliğin konusunu 

oluĢturur. Etik iklim ise etik aÑıdan doğru davranıĢın ne olduğuyla ilgili ortak algılamaların tümüdür. 

AraĢtırmacıların pozitif örgütsel davranıĢ alanına olan ilgisinin artmasıyla bu iki kavramın ÑeĢitli 

örgütlerde ele alındığı araĢtırma ve analizlerin sayısı artmıĢtır. Literatürdeki boĢluğu doldurmak 

amacıyla örgütsel erdemliliğin, iĢ tatmini ve etik iklim iliĢkisinde aracılık etkisi stresli meslek 

gruplarına dÍhil oldukları düĢünülen banka ÑalıĢanları üzerinde araĢtırılmıĢtır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

ÆalıĢanların iĢ tatmini ve örgütsel bağlılığa iliĢkin tutumları örgütsel davranıĢ ve insan kaynakları 

yönetiminin temel ilgi alanlarından biridir (Luthans, 2010: 141). Dolayısıyla iĢ tatmininin birbirinden 

farklı tanımlamaları yapılmıĢtır. ĠĢ tatmini, bireyin iĢ ve iĢ koĢullarına yönelik algılarını norm, değer, 

beklenti ve benzeri etmenlerden oluĢan filtre sisteminden geÑirip değerlendirmesi sonucu meydana 

gelen iÑsel tepkidir (Schneider ve Snyder, 1975: 319). Hellriegel (2011: 88)‘e göre, iĢ tatmini 

ÑalıĢanların bireysel olarak iĢlerinde ne derecede doyuma ulaĢtıklarını gösterir. Güney (2015: 12) ise 

iĢ tatminini kavramını, ÑalıĢanların iĢlerinden elde ettikleriyle maddi ve manevi ihtiyaÑlarını 

gidermeleri sonucunda ortaya Ñıkan mutlu ve huzurlu olma durumu olarak tanımlamıĢtır. ĠĢ tatmini, 

bireyin iĢteki durumuna duygusal tepkisidir. Bu nedenle kesin belirtileri yoktur. Sadece tahmin 

edilebilir. Ayrıca, iĢ tatmini Ñoğunlukla bireylerin beklentilerinin ne düzeyde karĢılandığıyla 

alakalıdır. Bununla beraber iĢ tatminini etkileyen ve iĢin kendisi ile alakalı olan 5 diğer boyuttan söz 

edilmektedir. Bunlar; iĢin kendisi, ücret, yükselme fırsatı, yönetim ve iĢ arkadaĢlarıdır (Luthans, 2010: 

141). ĠĢ tatminin kaynakları kiĢiden kiĢiye farklılık gösterse de iĢin zorluğu, iĢ iÑin gerekli olan 

fiziksel aktivite, ÑalıĢma koĢulları, örgütün ödüllendirme mekanizması ve iĢteki arkadaĢlık ortamı gibi 

faktörler iĢ tatmininin baĢlıca kaynakları arasında sayılmaktadır (Hellriegel, 2011: 88). 

ĠĢ tatminin düĢük düzeyde olması örgütlerde ÑalıĢma koĢullarının bozulduğunun temel 

göstergelerinden biridir. Bu durum örgütlerde disiplin, verimlilikte azalma ile grevler ve iĢ yavaĢlatma 

gibi yüksek maliyetli sorunlara neden olabilmektedir (Güney, 2015: 13). ĠĢ tatmininin yüksek düzeyde 

olması ise ÑalıĢanların hayatlarından aldıkları doyumu ve iĢlerinde gösterdikleri performansı 

arttırırken iĢe gelmeme, emeklilik, sendikalaĢma gibi geri Ñekilme davranıĢlarını azaltmaktadır 

(Anderson vd., 2001: 34).  

AraĢtırmacıların pozitif örgütsel davranıĢ alanına olan ilgisinin artmasıyla erdem konusunun 

iĢletmeler, okullar,  kar amacı gütmeyen kuruluĢlar gibi örgütlerde ele alındığı araĢtırmaların ve 

analizlerin sayısı da artmıĢtır (Vallett, 2010: 131). Caza ve arkadaĢları (2004: 173) erdemliliği Ģöyle 

tanımlamaktadır: ―Erdemlilik bireylerin, kendi kendilerinin en iyisi olmayı arzulamalarıdır.‖ Ayrıca 

erdemlilik, ―olumlu performans etkilerini arttıran, muhtemel negatif sonuÑlara engel olan‖ Ģeklinde de 

tanımlanabilir (Barclay vd., 2010). Erkmen ve Esen (2012: 109) erdemlilik ile ilgili olarak 3 temel 

özelliğin ön plana Ñıktığını söylemektedir. Ahlaki iyilik (neyin doğru olduğunu temsil eder), insan 

etkisi (bireysel geliĢim, ahlaki karakter, insan gücü, kendilik kontrolü, direnÑ, anlamlı amaÑ, üstün 

ilkeler) ve sosyal geliĢim (kiĢinin kendi Ñıkarına iliĢkin fayda ve sosyal değer yaratması).  

Érgütsel erdemliliğin genel tanımı, bir organizasyonda erdemliliğin yaygınlaĢtırılmasını ve devam 

ettirilmesini sağlayan bireylerin eylemlerini, toplu faaliyetlerini, kültürel niteliklerini veya süreÑleri 

iÑermektedir (Cameron, vd., 2004: 768). Bazı yazarlar (Bright vd., 2006; Cameron vd., 2004; Chun, 

2005; Rego vd., 2010) örgütsel erdemliliğin geliĢimini ve uygulamaya yansımasını ampirik olarak 

incelemiĢtir (aktaran Rego vd., 2011: 524). Bu yazarlar örgütsel erdemliliğin ölÑülmesine yönelik beĢ 

faktörlü bir model önermiĢtir. Bu modelde iyimserlik, bağıĢlayıcılık, güven, merhamet ve dürüstlük 

boyutları yer almaktadır. Ġyimserlik boyutu, örgüt üyelerinin büyük zorluklarla karĢı karĢıya 

kaldıklarında bile iyi Ģeyler yapmayı ve baĢarılı olmayı umdukları ve önemli bir amaÑ duygusunun 

eylemlerini yönlendirdiği anlamına gelmektedir. BağıĢlayıcılık boyutu, yüksek performans 

standartları bağlamında hataların hoĢgörüyle karĢılanacağı ve bu hataların öğrenme iÑin birer fırsat 

olarak değerlendirilebileceği anlamına gelir. Güven boyutu, örgüt iÑinde nezaket, saygı gösterilmesi 

ve liderler de dÍhil olmak üzere insanların örgütteki diğer kiĢilere güvenmesini ifade eder. Merhamet 

boyutu, insanların birbirlerini önemsemesi, sempati ve endiĢe davranıĢlarının ortak olması anlamına 

gelmektedir. Dürüstlük boyutu, örgütte dürüstlük,güvenilirlik,onurun  hakim olmasını ifade 

etmektedir (Rego vd., 2011: 524). Cameron ve arkadaĢları bu boyutları incelediğinde, örgütsel 

erdemliliğin, iyimserlik, güven, merhamet, dürüstlük ve bağıĢlayıcılığın yüksek olduğu örgütlerde 

olumlu sapma oluĢturduğunu gözlemiĢtir (aktaran Erkmen ve Esen, 2012: 109).  

Érgüt iklimi, bir örgütün nesnel niteliklerinin örgüt üyeleri tarafından algılanması biÑiminde ifade 

edilebilir (Abbey ve Dickson, 1983: 362). Érgüt ikliminin tek bir türü yoktur. Scheneider ve Rentsch 

(1988) hizmet iklimi, emniyet uyumu iklimi, inovasyon iklimi gibi birÑok örgüt ikliminin 

bulunduğunu iddia etmiĢtir (aktaran Peterson, 2002: 49). Organizasyonların bünyesinde var olduğu 

öne sürülen birÑok örgüt iklimi türünden biri de etik iklimdir. Etik iklim, etik aÑıdan doğru davranıĢın 

ne olduğuyla ilgili ortak algılamalara ve organizasyondaki etik konularının nasıl ele alınması 

gerektiğine atıfta bulunur (Victor ve Cullen, 1988). ĠĢ iklimi insanların sistemin uygulamaları ve 

prosedürlerini tanımlamada aynı fikirde olduğu psikolojik aÑıdan anlamlı kitlesel algılar olarak 

tanımlanabilir (Schneider, 1975: 474). Etik iÑeriğe sahip tipik bir organizasyonun uygulamaları ve 

prosedürlerinin oluĢturduğu yaygın algılamalar etik iĢ iklimini oluĢturur. Érneğin,  baĢkaları ile ilgili 
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sonuÑları olan bir karar ile karĢı karĢıya kalındığında, örgüt üyesi doğru alternatifi nasıl belirler. Bu 

sorunun cevabı, en önemli kaynak olan iĢ yerinde etik davranıĢların ne olduğunu belirleyen iĢ 

iklimindedir (Victor ve Cullen, 1988: 101) 

Yapılan ÑalıĢmalarda örgütlerde Ñok boyutlu etik ikliminin var olduğu bulunmuĢtur. (Victor ve 

Cullen,1987; 1988). Diğer örgüt iklimleri gibi etik ikliminde bir dizi davranıĢa bağlı olduğu 

beklenmektedir. Bununla birlikte, diğer iklim tiplerinden farklı olarak, bir ÑalıĢma grubunda bulunan 

davranıĢ, ÑalıĢma grubundaki baskın boyuta bağlıdır. Dolayısıyla, etik iklimin boyutları ve ÑalıĢan 

davranıĢları arasındaki iliĢkiyi test etme, etik iklim üzerinde yapılan araĢtırmaların doğal bir 

uzantısıdır (Wimbush ve Shepard, 1994: 638).  

Literatürde bazı ÑalıĢmalar etik iklimi tek boyutlu bir yapı olarak incelemiĢlerdir (Schwepker, 2001; 

Weeks vd., 2004; Jaramillo vd., 2006; Mulki vd., 2006). ÆalıĢmaların birÑoğu ise, etik iklimi Ñok 

boyutlu bir yapı olarak ele almaktadır. Böylelikle ÑalıĢanların iĢ tutumlarının ve davranıĢlarının daha 

kapsamlı bir Ģekilde anlaĢılabileceğini ortaya koymuĢlardır (Babin vd., 2000; DeConinck, 2009; 

Martin ve Cullen, 2006; Trevino vd., 1998; Erond vd., 2004; Victor ve Cullen, 1988; Ambrose vd., 

2008; Wimbush vd., 1997, aktaran Ézyer, 2010: 11). 

 

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

ÆalıĢmanın evren ve örneklemine, araĢtırmada kullanılan ölÑeklere, araĢtırma modeli ve hipotezlerine 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

3.1. Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini banka ÑalıĢanları oluĢturmaktadır. Érneklem ise Isparta il merkezinde görev 

yapan kamu ve özel sektör banka ÑalıĢanları olarak belirlenmiĢtir.  Veri toplama süreci bizzat 

araĢtırmacılar tarafından gerÑekleĢtirilmiĢ olup ÑalıĢmaya katılmayı kabul eden banka Ģubelerine 350 

anket formu bırakılmıĢtır. Toplam 202 anket geri dönmüĢtür. AraĢtırmaya katılanların %48,8‘i kadın 

ve %51,2‘si erkektir. Katılımcıların %75,6‘sı evli olup %76,2‘si lisans ve %13,9‘u lisansüstü 

mezunudur. Katılımcıların ÑalıĢma sürelerinin ortalaması 9,43±5,61 yıl, yaĢ ortalaması ise 34,3±5,85 

olarak tespit edilmiĢtir. 

3.2. Ölçüm Araçları 

AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıĢtır. Anket formu 3 ölÑekten 

oluĢmakta olup ölÑeklere iliĢkin bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.  

Örgütsel Etik Ġklim Ölçeği: Scwepker ve arkadaĢları (1997) tarafından geliĢtirilen ―Érgütsel Etik 

Ġklim ÉlÑeği‖ toplam 7 madde ve tek boyuttan oluĢmaktadır. ÉlÑek 5‘li likert Ģeklinde tasarlanmıĢ 

olup, 1= HiÑ memnun değilim, 5= Æok memnunum‘a karĢılık gelmektedir. ÉlÑekte ters puanlanmıĢ 

madde bulunmamaktadır. Bu araĢtırmada, ölÑeğin alfa güvenilirlik katsayısı 0,92 olarak 

hesaplanmıĢtır. ÉlÑeğe uygulanan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) neticesinde ölÑekten 1 madde 

ÑıkarılmıĢ (5. madde) ve elde edilen uyum iyiliği değerleri (Δχ2/sd= 1.98; GFI= .97; AGFI= .93; NFI= 

.99; NNFI= .99; CFI= .99; RMSEA= .070; SRMR= .020) tek boyutlu yapıyı doğrulamıĢtır. 

ĠĢ Tatmini Ölçeği: Banka ÑalıĢanlarının iĢ tatmini düzeylerini ölÑmek iÑin Hackman ve Oldham 

(1980) tarafından geliĢtirilen ―ĠĢ Tatmini ÉlÑeği‖ kullanılmıĢtır. ÉlÑeğin Türkiye‘deki geÑerlilik ve 

güvenilirlik ÑalıĢmaları Güler (1990) tarafından yapılmıĢtır. ÉlÑek 14 maddeli ve tek boyutlu bir 

ölÑme aracıdır. 7‘li likert Ģeklinde tasarlanmıĢ olup, 1= Beni hiÑ tatmin etmez, 7= Beni Ñok tatmin 

eder‘e karĢılık gelmektedir. ÉlÑekte ters puanlanmıĢ madde bulunmamaktadır. Bu araĢtırmada, 

ölÑeğin alfa güvenilirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanmıĢtır. DFA sonucunda ölÑekte 2 madde 

atılmıĢtır (3 ve 9. madde). DFA ile elde edilen uyum iyiliği değerleri (Δχ2/sd= 1.97; GFI= .93; AGFI= 

.88; NFI= .98; NNFI= .98; CFI= .99; RMSEA= .070; SRMR= .044) tek boyutlu yapıyı 

doğrulamaktadır. 

Örgütsel Erdemlilik Ölçeği: Cameron ve arkadaĢları (2004) tarafından geliĢtirilen, Erkmen ve Esen 

(2012) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanan ―Érgütsel Erdemlilik ÉlÑeği‖ 15 maddeden ve 3 boyuttan 

(iyimserlik, güven ve nezaket, dürüstlük ve bağıĢlayıcılık) oluĢan bir ölÑme aracıdır. ÉlÑek 6‘lı likert 

Ģeklinde tasarlanmıĢ olup, 1= HiÑ katılmıyorum, 6= Tamamen katılıyorum‘a karĢılık gelmektedir. 

ÉlÑekte ters puanlanmıĢ madde bulunmamaktadır. Bu araĢtırmada, ölÑeğin bütünün alfa güvenilirlik 

katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıĢtır.  Ġkinci düzey DFA ile ölÑeğin boyutlarının tek bir yapıyı 

karĢılayıp karĢılamadığına bakılmıĢtır. Analiz sonucunda, ölÑekten madde atmadan tek boyutlu yapı 
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doğrulanmıĢtır (Δχ2/df= 2.12; GFI= .89; AGFI= .85; NFI= .98; NNFI= .99; CFI= .99; RMSEA= .075; 

SRMR= .031). 

Uyum iyiliği ve Cronbach alfa katsayıları bağlamında tüm ölÑeklerin yapısal olarak geÑerlilik ve 

güvenilirlikleri test edilmiĢ ve sonuÑta ölÑeklerin tamamının geÑerli ve güvenilir ölÑekler oldukları 

sonucuna varılmıĢtır. 

3.3. Model ve Hipotezler 

ÆalıĢmada örgütsel etik iklimin, iĢ tatminine etkisi ve bu etkide örgütsel erdemliliğin rolünü 

belirlemek amacıyla Ģekil 1‘deki kavramsal model geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırma modeli aĢağıda 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 1: AraĢtırma Modeli 

 

Énerilen model doğrultusunda geliĢtirilen hipotezler aĢağıda verilmiĢtir. 

H1: Érgütsel etik iklim, iĢ tatmininin pozitif yönlü anlamlı bir yordayıcısıdır. 

H2: Érgütsel etik iklim, örgütsel erdemliliğin pozitif yönlü anlamlı bir yordayıcısıdır. 

H3: Érgütsel erdemlilik, iĢ tatmininin pozitif yönlü anlamlı bir yordayıcısıdır. 

H4: Érgütsel etik iklimin iĢ tatminine etkisinde, örgütsel erdemliliğin aracılık rolü bulunmaktadır. 

 

4. BULGULAR 

4.1. Betimsel Ġstatistikler ve DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler 

AraĢtırmada ele alınan değiĢkenlere ait aritmetik ortalama ve Ñarpıklık/basıklık değerleri aĢağıda 

Ñizelge 1‘de verilmiĢtir. Æizelge 1‘de ayrıca değiĢkenler arası iliĢkileri belirlemeye yönelik olarak 

yapılan pearson korelasyon analizi sonuÑları da görülebilir.  

Çizelge 1: Betimsel Ġstatistikler ve DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler 

DeğiĢkenler 

(N= 202) 
 ̅ Çarpıklık Basıklık 1 2 3 4 5 6 

1. Örgütsel 

Etik Ġklim 
3,92 -,441 -,643 (,92)      

2.ĠĢ Tatmini 4,61 -,219 ,-765 ,617** (,93)     

3.Örgütsel 

Erdemlilik 
3,93 -,239 -,596 ,790** ,742** (,96)    

4.Ġyimserlik 3,80 -,095 -,562 ,640** ,704** ,886** (,86)   

5.Güven ve 

Nezaket 
3,99 -,327 -,497 ,713** ,645** ,931** ,804** (,90)  

6.Dürüstlük ve 

BağıĢlayıcılık 
3,95 -,301 -,658 ,803** ,728** ,982** ,803** ,874** (,94) 

(p<0.01 iÑin **). Parantez iÑerisindeki değerler boyutların güvenilirlik katsayılarını göstermektedir.  

Æizelge 1‘den görüleceği üzere araĢtırma verileri normal dağılmaktadır.  Æarpıklık ve basıklık 

katsayılarının ±1 aralığında değerler alması durumunda verilerin normal dağılım gösterdiği 

söylenebilir (Morgan vd., 2004: 49). Bu ÑalıĢmada da Ñarpıklık basıklık katsayıları bu değerler 

arasında yer aldığı Ñizelgeden gözlemlenmektedir. Æizelge 1‘de değiĢkenlere ait aritmetik ortalama 

değerlerine de yer verilmiĢtir. Buna göre banka ÑalıĢanların örgütsel etik iklim algılamalarının yüksek 

H
4
 

H
3
 H

2
 

H1 
Érgütsel Etik Ġklim 

Érgütsel Erdemlilik 

ĠĢ Tatmini 
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seviyede (3,92±0,88), iĢ tatmin düzeylerinin orta seviyede (4,61±1,31), örgütün erdemliliğine yönelik 

algılarının ise yine orta seviyede (3,93±1,18) olduğu tespit edilmiĢtir. Érgütsel erdemlilik ölÑeğinin alt 

boyutları aÑısında Ñizelge 1 incelendiğinde, güven ve nezaket boyutunun en yüksek aritmetik 

ortalamaya (3,99±1,29) sahip olduğu görülmektedir. Onu sırasıyla dürüstlük ve bağıĢlayıcılık boyutu 

(3,95±1,22) ile iyimserlik (3,80±1,24) boyutu takip etmiĢtir.  

Æizelge 1‘de görüldüğü üzere tüm değiĢkenler arasında pozitif yönlü, orta ve yüksek kuvvet 

seviyesinde anlamlı iliĢkiler tespit edilmiĢtir. DeğiĢkenler arasındaki tüm iliĢkiler p<0.01 anlamlılık 

düzeyinde anlamlıdır. Buna göre örgütsel etik iklim ile iĢ tatmini arasında orta seviyeli pozitif yönlü 

(r=0,617), örgütsel etik iklim ile örgütsel erdemlilik arasında yüksek seviyeli pozitif yönlü (r=0,790), 

iĢ tatmini ile örgütsel erdemlilik arasında ise yüksek seviyeli pozitif yönlü (r=0,742) iliĢkiler tespit 

edilmiĢtir. Yine örgütsel erdemliliğin tüm alt boyutları ile örgütsel etik iklim ve iĢ tatmini arasında 

yüksek seviyeli pozitif yönlü iliĢkilerin varlığı Ñizelgeden görülmektedir. 

 

4.2. Hipotez Testlerine Yönelik Bulgular 

Érgütsel etik iklim ile iĢ tatmini arasındaki iliĢkide, örgütsel erdemliliğin aracılık etkisi test etmek 

üzere Baron ve Kenny'nin (1986) dört aĢamalı regresyon analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Bu amaÑla 

SPSS PROCESS eklentisi kullanılmıĢ ve macro 4. model regresyon analizi sonucu Æizelge 2‘de 

gösterilmiĢtir.  

Çizelge 2: Örgütsel Erdemliliğin Aracılık Etkisine Ait HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

Modeller 

ve 

DeğiĢkenler 

Örgütsel 

Erdemlilik  
ĠĢ Tatmini   

 
 

 

Birinci Model Ġkinci Model Üçüncü Model 
Dördüncü 

Model 

β t β t β t β t 

Örgütsel 

Etik Ġklim 
1,057 18,205

*** 
1,004 11,095

*** 
  0,123 1,074

 

Örgütsel 

Erdemlilik 
    0,742 15,657

*** 
0,753 8,760

*** 

R
2
 0,624 0,381 0,551 0,553 

F 331,4118
*** 

123,1116
***

 245,146
***

 123,2442
***

 

Not: *** p < 0,001. Tabloda yer alan katsayılar standardize edilmiĢ regresyon katsayılarıdır. 

Æizelge 2'de yer alan sonuÑlara göre; örgütsel etik iklimin örgütsel erdemlilik üzerinde (β= 1,057; p< 

0,001) ve iĢ tatmini üzerinde (β= 1,004; p< 0,001) pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu durumda hipotez 1 ve 2 kabul edilmiĢtir. Ayrıca, örgütsel erdemliliğin iĢ tatmini 

üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi görülmüĢ (β= 0,742; p< 0,001) ve hipotez 3 kabul 

edilmiĢtir. Son olarak, örgütsel etik iklim ve örgütsel erdemlilik regresyon modeline aynı anda 

sokulduğunda, örgütsel etik iklimin iĢ tatmini üzerindeki etkisi ortadan kalkmıĢtır (β= 1,004; p< 0,001 

değerinden β= 0,123; p> 0,05 değerine). UlaĢılan bu bulgular örgütsel etik iklim ve iĢ tatmini 

iliĢkisinde örgütsel erdemliliğin tam aracılık etkisini göstermektedir. Hayes'in (2013) bootstrap 

yaklaĢımına dayanan (1,000 örneklem) PROCESS bulguları örgütsel etik iklim ve iĢ tatmini 

iliĢkisinde örgütsel erdemliliğin tam aracılık etkisini doğrulamıĢtır (örgütsel etik iklimin iĢ tatmini 

üzerinde dolaylı etkisi; β = 0,796, SH = 0,111, %95 düzeltilmiĢ güven aralığı CI = [0,58, 1,01]; z = 

7,884, p < 0,001). Bu sonuÑlara göre hipotez 4 desteklenmiĢtir. 

 

5. SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu ÑalıĢmada örgütsel etik iklim, örgütsel erdemlilik, iĢ tatmini arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. 

Analiz sonuÑlarına göre, değiĢkenler arasında anlamlı iliĢkiler ortaya ÑıkmıĢtır. ĠliĢkiler orta ve yüksek 

kuvvet seviyesinde olup pozitif yönlüdür. Érgütsel etik iklim düzeyinin artıĢıyla birlikte, ÑalıĢanların 

iĢ tatmininin de yükseldiği görülmektedir. Bu sonuÑ, Scwepker ve Hardline (2005)‘ın araĢtırma 

sonucunu teyit etmektedir. Ayrıca elde edilen bu sonuÑ daha önce farklı sektörlerde ulaĢılan bulguları 

desteklemiĢtir. Yine araĢtırma sonuÑlarına göre örgütsel etik iklim düzeyi yükseldikÑe, örgütsel 

erdemlilik düzeyinin de yükseldiği belirlenmiĢtir. Asad ve arkadaĢları (2017) yaptığı araĢtırmada, 

örgütsel etik iklimin örgütsel erdemlilik ve iĢ tatmini iliĢkisinde kısmi aracılık etkisinin olduğunu, 

değiĢkenler arasında pozitif yönlü anlamlı iliĢkilerin bulunduğunu belirlemiĢlerdir. Ancak yapılan bu 
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araĢtırmada değiĢkenler arasındaki iliĢkiler desteklenmekle birlikte aracılık rolünü örgütsel 

erdemliliğin üstlendiği görülmüĢtür.  

AraĢtırmanın zaman kısıtı nedeniyle Isparta ilindeki banka ÑalıĢanlarıyla yürütülmesi önemli bir 

kısıttır. Sayı ve nitelik olarak farklı örneklemlerle gerÑekleĢtirilecek tekrar ÑalıĢmaları daha sağlıklı ve 

genellenebilir sonuÑlara ulaĢma imkÍnı tanıyacaktır. Ayrıca anketlerin doldurulmasında kiĢilerin öz 

değerlendirmelerinin esas alınması ve sosyal beğenirlik etkisinin varlığının değerlendirmeye 

alınmamıĢ olması, birer sınırlılık olarak yine göz önünde bulundurulmalıdır. 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı‟na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinin verimliliklerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Veri analizinde Veri Zarflama Analizi ve Rastgele Orman 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. VZA ile verimli ve verimsiz merkezler belirlendikten sonra rastgele 

orman algoritması ile merkezleri ayırt etmede girdi değişkenlerinin göreli önemleri saptanmıştır. 

Oluşturulan karışıklık matrisi ile model performansı değerlendirilmiştir. Normallik testleri yapıldıktan 

sonra girdi miktarlarının merkezlerin verimlilik durumuna göre farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Bulgular: Merkezlerin %44,5‟i verimli iken %55,5‟i verimsizdir. Ankara Gülhane, düşük 

performansa sahip iken verimliler arasında en fazla referans gösterilen merkez ise Bilecik‟tir. Elde edilen 

%60 doğruluk ölçütü ile verimli merkezlerde en önemli değişken ünit sayısı iken verimsiz merkezlerde ise 

hemşire ve diğer personel sayısıdır. Sonuç: Verimsiz merkezlerde iyileştirmeye açık yönler hemşire ve 

diğer personel sayısı ile hekim sayısındaki eksiklikler olduğu söylenebilir. Bu merkezlerde iyileştirmelerin 

elde edilmesi için bulguların sağlık yöneticilerince değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Verimlilik, Veri Madenciliği, Rastgele Orman 

EVALUATION OF DENTAL HEALTH CENTERS PRODUCTIVITY 

ABSTRACT 

Aim: This study aims to evaluate the productivity of dental health centers. Method: Data Envelopment 

Analysis and Random Forest methods were used. After determining productivity of centers, the relative 

importance of variables was determined. Model performance was evaluated by confusion matrix. After 

normality tests have been conducted, it has been examined whether the amounts of inputs differ according 

to the productivity of centers. Findings: 44.5% of the centers are productive and 55.5% are non-

productive. While Ankara Gülhane has low performance, Bilecik is the center with the highest reference. 

The most important variable with the 60% accuracy is the number of units while the number of nurses 

and other personnel were in non-productive centers. Conclusion: There are deficiencies in the number of 

nurses and other personnel and the number of physicians. In order to achieve the improvements in 

centers, findings should be evaluated by the health administrators. 

Key Words: Dental Health Centers, Productivity, Data Mining, Random Forest 

 

1. GĠRĠġ 

Türkiye‘de sağlık hizmetleri genel olarak kamu eliyle sunulmaktadır. Kamu sektörünün sağlık 

hizmetleri sunumunda büyük ölÑüde rol alması, kamu alanında kaynakların etkin kullanılması 

gerekliliğini ortaya Ñıkarmaktadır. Kamu tarafından iĢletilen ağız ve diĢ sağlığı merkezleri (ADSM) 

iÑin de benzer durum söz konusudur. Her ne kadar özel sektör bu alanda etkin rol oynasa da kamu da 

ağırlıklı olarak bu hizmetleri sunmaktadır. Kamusal hizmetlerin sunumu söz konusu olduğundan 

kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusu akıllara gelmektedir. Bu nedenle 

özellikle kaynak kullanımında etkinlik sağlanıp sağlanmadığını araĢtırmak üzere son yıllarda Ñok 

sayıda bilimsel araĢtırma yapılmaktadır. Marathe vd. (2007) toplum sağlığı merkezlerinin teknik ve 

maliyet etkinlik düzeylerini ele almıĢtır. Nayar ve Ozcan (2008), veri zarflama analizi (VZA) ile 

Virginia‘daki hastanelerin teknik etkinlikleri ve kalitelerini ele almıĢlardır. Sarı (2015) ise 

ÑalıĢmasında Hacettepe EriĢkin Hastanesine bağlı polikliniklerin performanslarını değerlendirmiĢtir. 

Bu ÑalıĢmada ise Sağlık Bakanlığı‘na bağlı ağız ve diĢ sağlığı merkezlerinin verimliliklerinin 

değerlendirilmesi amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢma sonucunda hangi merkezlerin verimli, hangilerinin ise 

verimsiz olduğu saptanmıĢ olup verimlilik ile ilgili iyileĢtirmeler elde etmek iÑin hangi girdilerin daha 

etkin yönetilmesi gerektiği ortaya konmuĢtur.  
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2. AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN VERĠMLĠLĠĞĠ 

Son yıllarda sağlık sistemlerinde ve politikalarında yaĢanan geliĢmeler ile birlikte sağlık tesislerinin 

ölÑekleri ve türlerinde önemli değiĢimler ortaya ÑıkmıĢtır. Günümüzde sağlık alanı özelinde hastane 

sektörü iÑerisinde toplam faktör verimliliği öncelenmekte ve kaynakların verimli alanlara doğru 

yönlendirilmesi daha fazla önemsenmektedir. Konuya iliĢkin Dünya Sağlık Érgütü‘nün (DSÉ) 2000 

yılı raporu, sağlık sistemleri iÑerisinde performans ve verimlilik konusunu ve bunun önemini kapsamlı 

bir Ģekilde ortaya koymuĢtur (WHO, 2000). Sonrasında OECD tarafından tertip edilen uluslararası 

konferans ise performans ve verimlilik konusunu evrensel hedefler haline getirmiĢtir (Smith, 2002). 

Sağlık tesislerinde performans iyileĢtirme ile ilgili politikalar geliĢtirebilmek iÑin öncelikle mevcut 

karar birimlerinin verimlilik durumlarının belirlenmesi ve verimlilikle ÑeĢitli iktisadi değiĢkenler 

arasındaki iliĢkilerin tartıĢılmasını sağlayacak ÑalıĢmaların yapılmasına gereksinim bulunmaktadır 

(ġahin, 2008: 3). Buna yönelik olarak, etkinlik ölÑümleri dünya genelinde insan ve ekonomik 

kaynakların rasyonel dağıtılması ile ilgili sürekli olarak yapılmaktadır. Kaynakların ekonomik olarak 

dağıtılıp dağıtılmadığını belirlemede ilk adımı, yapılan etkinlik ölÑümleri oluĢturmaktadır. Sağlık 

kurum/kuruluĢlarının etkinliklerinin ölÑümünde en Ñok kullanılan yöntem VZA‘dır. Bu yöntem ilk 

defa yaklaĢık olarak otuz yıl önce Amerika‘daki hastanelerin teknik verimliliğini ölÑmek amacıyla 

kullanılmıĢtır. VZA‘nın temeli Farrell‘in ‗The Measurement of Productivite Efficiency‘ adlı 

makalesinde yer alan ‗etkin sınır‘ kavramına dayanmaktadır (Michael, 1957). Yöntemde kullanılan 

teknik verimlilik kavramı, en az girdi ile en fazla Ñıktıyı üretme anlamına gelmektedir (O‘Neill vd., 

2008: 158; Akal, 1993).  

ADSM‘ler tarafından sunulan hizmetler, sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. 

Ağız ve diĢ sağlığı hizmetleri, koruyucu ve tedavi edici rolü son derece ön planda olan hizmetlerdir. 

Sağlık ağızdan baĢlar ifadesi bu durumu aÑıkÑa ortaya koyar niteliktedir. Türkiye‘de ağız ve diĢ 

sağlığı hizmetleri Ñoğunlukla kamu tarafından sunulmakla birlikte özel polikliniklerin rolü 

yadsınamayacak derecede büyüktür. 2000‘li yıllardan önce oldukÑa az sayıda olan merkezlerin sayısı 

2000‘li yıllar ile birlikte artıĢ göstermiĢtir. Ağız ve diĢ sağlığı hizmetlerine talebin artması, 

merkezlerin sayısının artması ve bunun sonucunda ise maliyetlerin artıĢ göstermesi ağız ve diĢ sağlığı 

merkezlerinin verimli olarak yönetilmesi gerekliliğini ortaya ÑıkarmıĢtır. Verimlilik, ayrılan kaynaklar 

aÑısından Ñıktıların elde edilme derecesi olup minimum girdi ile maksimum üretim yaratmakla 

ilgilidir. Maliyet aÑısından maksimum verim elde etmek iÑin, istenen üretimin en düĢük maliyetle 

(maliyet etkinliği) üretilen etkin girdi kombinasyonlarının seÑilmesi gereklidir. Teknik verimsizlik, 

mümkün olan en yüksek Ñıktıdan bir üretim sapması olduğunda ortaya Ñıkar. Genellikle verimsiz 

üretim, fiili masrafların minimum üretim maliyetini aĢtığını ima eder (Alaghemandan vd., 2014). 

Literatürde sağlık tesislerinin etkinliklerini ele alan ÑalıĢmalara rastlamak mümkündür. ġahin (2008), 

Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu 

(SSK) Genel Hastanelerinin teknik verimliliklerinin analizini karĢılaĢtırmalı olarak gerÑekleĢtirmiĢtir. 

Æakmak vd. (2009), Sağlık Bakanlığı‘na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin teknik verimliliklerini 

değerlendirmiĢlerdir. Bayraktutan ve Pehlivanoğlu (2012), Kocaeli‘ndeki devlet hastaneleri, özel 

hastaneler ve üniversite hastanesinden oluĢan toplam 18 hastanenin göreceli etkinliklerini ele 

almıĢlardır. Æelik ve Esmeray (2014), Kayseri ilindeki özel hastanelerin etkinliğini araĢtırmıĢlardır. 

Literatürde yer alan bu ÑalıĢmalar sağlık tesislerinin verimliliğini ölÑme amaÑlı yapılan ÑalıĢmaların 

sadece bir kısmını oluĢturmaktadır. Dolayısıyla bu ÑalıĢmaların sayısını arttırmak mümkündür ve sözü 

edilen ÑalıĢmaların tümünde VZA kullanılmıĢtır.  

3. YÖNTEM 

3.1.  Amaç ve Önem 

Bu ÑalıĢmanın amacı, Sağlık Bakanlığı‘na bağlı ADSM‘lerin verimliliklerini araĢtırmaktır. VZA‘ya 

ek olarak rastgele orman algoritmasının kullanılarak merkezlerin sınıflandırılmasını sağlamak ve buna 

ek olarak girdi değiĢkenlerinin göreli önemlerini saptayarak sağlık yöneticilerine fikir sağlamak 

ÑalıĢmanın önemli yönleridir. 

3.2. Veri Kaynağı 

Ağız ve diĢ sağlığı merkezlerine iliĢkin veriler Sağlık Bakanlığı‘na bağlı Ġstatistik, Analiz ve Bilgi 

Sistemleri Daire BaĢkanlığı‘ndan temin edilmiĢtir. 

3.3. DeğiĢkenler 

AraĢtırmada 2017 yılının ilk 6 ayı (Ocak-Haziran) iÑerisinde gerÑekleĢen ağız ve diĢ sağlığı 

hizmetlerine iliĢkin veriler kullanılmıĢtır. Ağız ve diĢ sağlığına iliĢkin girdi değiĢkenleri diĢ hekimi 

sayısı, hemĢire ve diğer sağlık personeli sayısı ve ünit sayısı iken Ñıktı değiĢkenleri ise kanal tedavisi 
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sayısı, dolgu sayısı, Ñekim yapılan diĢ sayısı, cerrahi müdahale sayısı, sabit protez sayısı, hareketli 

protez sayısı ve detertraj (diĢ taĢı temizliği) sayısıdır. 

3.4.  Teknik ve Yöntem 

Bu ÑalıĢmada veri analizinde VZA ve Rastgele Orman yöntemleri kullanılmıĢtır. VZA, performans 

ölÑümü ve değerlendirmesinde güÑlü bir kantitatif ve analitik araÑ olarak uzun yıllar boyunca farklı 

sektörlerde kullanılmakta olup (Cooper vd., 2011: 1) doğrusal programlama temeline dayalı, 

parametrik olmayan bir analiz tekniğidir. Bu teknikte, benzer girdileri ve Ñıktıları kullanan birimlerin 

performansları ölÑülmeye ÑalıĢılır. Bu teknikten Ñoğunlukla, baĢta sağlık kurumları olmak üzere 

karmaĢık girdi ve Ñıktılara sahip örgütlerin etkinliğini ölÑmek iÑin faydalanılmaktadır (Bal ve Bilge, 

2013). VZA, girdi ve Ñıktı yönelimli model olmak üzere iki farklı Ģekilde ele alınmaktadır. Girdi 

yönelimli model, belirli bir Ñıktı bileĢimini en etkin bir Ģekilde üretebilmek amacıyla kullanılacak en 

uygun girdi bileĢiminin nasıl olması gerektiğini ortaya koyarken Ñıktı yönelimli model, belirli bir girdi 

bileĢimi ile en fazla ne kadar Ñıktı bileĢimi elde edilebileceğini ortaya koymaktadır (ġahin, 1998). 

Sağlık hizmetlerinde yönetimsel kontrolün Ñıktılardan ziyade girdiler üzerinde olduğu gerÑeği göz 

önüne alındığında sağlık hizmetleri alanında yapılan VZA ÑalıĢmalarının genellikle girdi odaklı 

olduğu görülmektedir (Kocaman vd., 2012; Ayanoğlu vd., 2010). Yöntem olarak VZA‘nın 

kullanıldığı bir ÑalıĢmada ÑalıĢmanın girdi yönelimli mi yoksa Ñıktı yönelimli mi olacağına karar 

verildikten sonra, ölÑeğe göre sabit getiri (CRS) ya da ölÑeğe göre değiĢken getiri (VRS) 

modellerinden hangisinin benimseneceğine karar verilir. CRS modelinde, girdilerdeki artıĢın 

Ñıktılarda oransal değiĢim yaratacağı varsayılır. Érneğin, bir sağlık kurumu hizmet üretiminde 

kullandığı girdileri %a artırırsa, bu artıĢın sağlık kurumunun Ñıktılarında da %a‘lık bir artıĢ yaratacağı 

varsayılır.  VRS modelinde ise, girdilerdeki artıĢın Ñıktılarda artan veya azalan oranda değiĢim 

yaratacağı varsayılır. Érneğin, bir sağlık kurumu girdilerini %a artırırsa, bu artıĢın sağlık kurumunun 

Ñıktılarında %a‘dan farklı bir oranda olacağı varsayılır (Narcı, 2012). Bunun yanında CRS modeli 

hem tamamen yönetsel performanstan kaynaklanan saf teknik verimliliği hem de karar verme 

birimlerinin (bu ÑalıĢma iÑin ağız ve diĢ sağlığı merkezleri, A.D.S.M.) büyüklüğünden kaynaklanan 

ölÑek verimliliğini iÑerdiğinden toplam verimliliği göstermektedir. VRS modeli ise, büyüklük 

unsurunu göz ardı ettiğinden ölÑek verimliliğini iÑermeyerek sadece saf teknik verimliliği gösteren 

modeldir. Bunun bir sonucu olarak, VRS modelinin kullanıldığı bir ÑalıĢmada verimli Ñıkan karar 

değiĢkeni sayısı, CRS modeline göre daha fazladır (Narcı, 2012). Bu ÑalıĢmada, karar verme 

birimlerinin saf teknik verimliliklerinin karĢılaĢtırılması amaÑlandığından ÑalıĢmada girdi yönelimli 

ölÑeğe göre değiĢken getirili VZA modeli kullanılmıĢtır. VZA sonucunda ADSM‘ler arasında ortaya 

Ñıkan verimlilik farklarının hangi girdilerden kaynaklandığını saptamak üzere veri madenciliğinde 

kullanılan Rastgele Orman (Random Forest) yöntemi kullanılmıĢtır.  

Veri madenciliği yöntemleri son yıllarda Ñok ÑeĢitli alanlarda yoğun bir Ģekilde kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bankacılık, finans ve sporun yanı sıra son yıllarda sağlık alanında da kullanımı oldukÑa 

geliĢim göstermiĢtir (Balaban ve Kartal, 2016: 1). Farklı alanlarda ortaya Ñıkan ve git gide büyüyen 

veri, bu verinin analitik anlayıĢla ele alınmasını ve bilgiden yararlı bilgi edilmesi ihtiyacını ortaya 

ÑıkarmıĢtır. Veri madenciliği, kısaca veriden bilgi keĢfi olarak tanımlanabilir. Bir diğer anlatımla, 

araĢtırmacının veri iÑerisinde bilgi madenini araması Ģeklinde de belirtilebilir (Han vd. 2012: 5-6). 

Veri madenciliği yöntemleri genel olarak 3 baĢlık altında ifade edilmektedir. Bunlar; sınıflandırma, 

kümeleme ve birliktelik kurallarıdır. Sınıflandırma yöntemlerinden biri olan rastgele orman yöntemi, 

veri madenciliği ÑalıĢmalarında kullanılan sınıflandırma yöntemlerinden biri olup bu algoritmanın 

kullanılması ile binlerce ağaÑ oluĢturulmaktadır ve gelecek yeni örnekler iÑin tahmin 

yapılabilmektedir (Erol, 2016: 39). Sınıflandırma yöntemlerinin kullanımı ile elde edilen model 

performansının değerlendirilmesinde doğruluk, hata oranı, kesinlik, duyarlılık, özgünlük ve F ölÑütleri 

kullanılmaktadır. Modelin baĢarısı genellikle karıĢıklık matrisi (confusion matrix) ile ölÑülmektedir. 

KarıĢıklık matrisi aĢağıda ġekil 1‘de sunulmuĢ olup hemen sonrasında model performansının 

değerlendirilmesinde kullanılan ölÑütlerin bazıları sıralanmıĢtır. AraĢtırmacı bu ölÑütlerden uygun 

olanı seÑer ve model performansını değerlendirmek iÑin kullanır (Erol, 2016: 27). 

ġekil 1. KarıĢıklık Matrisi 

 

  Öngörü 

    Doğru YanlıĢ 

Gerçek 
Doğru A B 

YanlıĢ C D 
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Doğruluk: (A+D)/(A+B+C+D) 

Hata Oranı: 1-Doğruluk 

Duyarlılık: A/A+B 

Ézgünlük: D/D+C 

3.5. Veri Analizi 

Verilerin analizinde, yukarıda belirtilen girdi ve Ñıktı değiĢkenleri kullanılarak ilk olarak VZA 

yapılmıĢtır. VZA, WinDeap 2.1 programı ile gerÑekleĢtirilmiĢtir. VZA sonucunda hangi merkezlerin 

verimli hangilerinin ise verimsiz olduğu belirlenmiĢtir. VZA sonucuna göre 128 ağız ve diĢ sağlığı 

merkezi iÑerisinde 1 puanını alanlar verimli olarak kabul edilirken bu puanın altında kalanlar verimsiz 

olarak kabul edilmiĢtir. Verimli ve verimsiz merkezler nominal olarak belirlendikten sonra veri seti 

RStüdio ortamına aktarılmıĢtır ve R dili kullanılarak rastgele orman algoritması ÑalıĢtırılmıĢtır.  

Analizlerin yapılmasında rattle paketinden yararlanılmıĢtır (R Core Team, 2016). Rastgele orman 

algoritması sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmiĢtir. Girdi değiĢkenlerinin göreli önem 

düzeyleri değerlendirildikten sonra bu değiĢkenlere iliĢkin sayıların merkezlerin verimli/verimsiz 

olmalarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araĢtırılmıĢtır. Bunun iÑin ilk olarak veri seti 

SPSS 20.0 paket programına aktarılmıĢ olup söz konusu değiĢkenlerin normal dağılım gösterip 

göstermediği normallik testleri (Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro-Wilk) ile incelenmiĢtir. Normallik 

varsayımı sağlanmadığı iÑin farklılığı araĢtırmak üzere non-parametrik testlerden Mann Whitney U 

testi kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel anlamlılık iÑin yanılma düzeyi %5 olarak belirlenmiĢtir. 

3.6. AraĢtırmanın Varsayımları ve Sınırlılıkları 

AraĢtırmada kullanılan verilerin kalitesi ve güvenirliği araĢtırma sonuÑlarını büyük ölÑüde 

etkilemektedir. Bu nedenle araĢtırma, Sağlık Bakanlığı‘ndan elde edilen verilerin %100 güvenilir 

olduğu varsayılarak yapılmıĢtır. AraĢtırmada finansal veriler kullanılmamıĢ olup sadece sağlık hizmeti 

üretimi ile ilgili girdi/Ñıktı değiĢkenlerine iliĢkin veriler kullanılmıĢtır. Diğer yandan, verimlilik 

analizlerinde genel olarak en az 1 yıllık zaman aralığına iliĢkin veriler kullanılmaktadır. Bu ÑalıĢmada 

ise Sağlık Bakanlığı‘na yapılan baĢvuru neticesinde 6 aylık veri edinilmiĢtir. Belirtilen bu durumlar 

ÑalıĢmanın temel sınırlılıklarıdır.  

4. BULGULAR 

VZA sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1‘de sunulmuĢtur.
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Tablo 1. Girdi Yönelimli Ölçeğe Göre DeğiĢken Getirili VZA Sonuçları 

A.D.S.M.'ler 

S
k

o
r 

R
e
fe

ra
n

s 

O
lm

a
 

Verimsiz A.D.S.M.'lere Referans  

Olan Verimli A.D.S.M.'ler 

Adıyaman  1,00 6                 

Afyonkarahisar  0,85   
Gaziantep 

ġahinbey  
Antalya  Kars  Diyarbakır  Bartın  Manisa Akhisar  

Kocaeli 

Darıca  
Aydın  

Ağrı  1,00 3                 

Aksaray  0,81   
Gaziantep 

ġahinbey  
Kars  Bartın  Antalya  Mardin Kızıltepe  Aydın      

Amasya  0,92   Bilecik  Adıyaman  Batman  
Ġstanbul 

BahÑelievler  
Aydın  Bursa Nilüfer  

Kırklareli 

Lüleburgaz  
  

Ankara Balgat  0,97   Diyarbakır  Batman  Ġstanbul Bağcılar  Ġzmir Alsancak  Bilecik  
Ankara 

Topraklık  
    

Ankara Etimesgut  0,72   Bartın  Bilecik  Samsun Vezirköprü  Diyarbakır  Tunceli        

Ankara GölbaĢı  1,00 0                 

Ankara KarapürÑek  0,66   Tunceli  Diyarbakır  Samsun Bafra  Antalya  Kars  
Mardin 

Kızıltepe  

Ġstanbul 

Bağcılar  

Hatay 

Ġskenderun  

Ankara Keçiören 

Osmanlı  
1,00 5                 

Ankara Mamak  0,88   
Ġstanbul 

Bağcılar  
Ġzmir KarĢıyaka  Hatay Ġskenderun  

Ankara 

Topraklık  
Diyarbakır  Batman  Bursa Nilüfer    

Ankara Sincan  0,87   

Ankara 

KeÑiören 
Osmanlı  

Ġstanbul 

BahÑelievler  
Diyarbakır  Tunceli  Bursa DuaÑınarı  Bartın  Samsun Bafra    

Ankara Topraklık  1,00 2                 

Antalya  1,00 13                 

Antalya Alanya  0,82   
Tekirdağ 
Æerkezköy  

Ġstanbul 
BahÑelievler  

Ġzmir Torbalı  
Ġstanbul 
Bağcılar  

Tunceli  Bilecik  Artvin    

Antalya Manavgat  0,97   
Ġstanbul 

BahÑelievler  
Mardin Kızıltepe  Aydın  Tunceli  Hatay Dörtyol  KırĢehir  Artvin  Bilecik  

Ardahan  0,86   
Samsun 
Vezirköprü  

Kars  Artvin  Ġzmir Torbalı  Mardin Kızıltepe        

Artvin  1,00 22                 

Aydın  1,00 31                 

Aydın Nazilli  1,00 9                 

Aydın Söke  1,00 5                 

Balıkesir  0,96   Antalya  
Ġstanbul 

BahÑelievler  
Ġzmir Alsancak  Tunceli  

Ankara KeÑiören 

Osmanlı  
      

Balıkesir Bandırma  0,90   Artvin  Kars  Bartın  Zonguldak  Hatay Dörtyol  Aydın      

Balıkesir Edremit Ali 1,00 0                 
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Fahri Akıllıoğlu  

Bartın  1,00 30                 

Batman  1,00 8                 

Bayburt  1,00 0                 

Bilecik  1,00 33                 

Bingöl  0,89   
Mardin 

Kızıltepe  
Batman  Ġstanbul BahÑelievler  Samsun Bafra  Bartın        

Bitlis  0,74   
Ġstanbul 
Bağcılar  

Ġstanbul 
BahÑelievler  

Artvin  
Mardin 
Kızıltepe  

Burdur  Tunceli      

Bolu Ġzzet Baysal  0,82   Adıyaman  Bartın  Batman  
Ġstanbul 

BahÑelievler  
Tunceli  Aydın      

Burdur  1,00 5                 

Bursa Duaçınarı  1,00 13                 

Bursa Ġnegöl  0,75   Aydın  
Kırklareli 

Lüleburgaz  
Artvin  Kars          

Bursa Nilüfer  1,00 3                 

Æanakkale  0,58   Bilecik  Bartın  Tunceli  Aydın  Artvin        

Æankırı  0,98   
ġanlıurfa 

Siverek  
Muğla  Aydın  Bilecik  Iğdır  Artvin      

Æorum  0,83   Kars  Bartın  Samsun Bafra  Bursa DuaÑınarı  
Gaziantep 
ġahinbey  

      

Diyarbakır  1,00 16                 

Düzce  0,93   
Ġstanbul 
Bağcılar  

Aydın  Bartın  
Hatay 
Ġskenderun  

Kocaeli Darıca  Aydın Nazilli  Bursa Nilüfer    

Edirne  0,70   Aydın  Bartın  
Ankara KeÑiören 

Osmanlı  
Bilecik  Antalya  Ġzmir Torbalı  

Ġstanbul 

BahÑelievler  
  

Elazığ  0,77   Bursa DuaÑınarı  Mardin Kızıltepe  Diyarbakır  Bartın  Konya Ereğli        

Erzurum  0,89   Kars  Ġstanbul Bağcılar  Diyarbakır  
Gaziantep 

ġahinbey  

Gaziantep 

ġehitkamil  
      

Gaziantep ġahinbey  1,00 4                 

Gaziantep ġehitkamil  1,00 1                 

Giresun  0,79   KırĢehir  Aydın Söke  Mardin Kızıltepe  
Ġstanbul 

Güngören  

Ġstanbul 

BahÑelievler  
Aydın  Bartın    

GümüĢhane ġehit Ebe 

Kevser Ceylan  
0,84   Diyarbakır  

Kırklareli 

Lüleburgaz  
Bilecik  

Samsun 

Vezirköprü  
        

Hakkari  1,00 0                 

Hatay  1,00 2                 

Hatay Dörtyol  1,00 4                 

Hatay Ġskenderun  1,00 6                 

Hatay Kırıkhan  0,92   Bartın  Tunceli  Samsun Vezirköprü  Samsun Bafra  Konya Ereğli        

Iğdır  1,00 4                 

Isparta  0,63   Ġstanbul Antalya  Aydın  Bilecik  Bursa DuaÑınarı  Tunceli  Bartın    
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BahÑelievler  

Ġstanbul Avcılar  0,92   
Samsun 
Vezirköprü  

Bartın  Tunceli  Aydın Nazilli          

Ġstanbul Bağcılar  1,00 10                 

Ġstanbul Bahçelievler  1,00 23                 

Ġstanbul Beykoz  0,80   Kars  Bartın  Bilecik  
Ġstanbul 
BahÑelievler  

Hatay Ġskenderun  
Ġstanbul 
Bağcılar  

Aydın  Antalya  

Ġstanbul Beylikdüzü  0,91   Bartın  Hatay  Konya Ereğli            

Ġstanbul Æekmeköy  0,78   Adıyaman  Batman  Antalya  Bilecik  Tunceli  Mersin Tarsus  
Ġstanbul 

BahÑelievler  

Mardin 

Kızıltepe  

Ġstanbul DerviĢ Ali-Hesna 

Ceylan  
0,87   Bilecik  Konya Ereğli  Mardin Kızıltepe  Bartın  Kars  Artvin  Aydın  Kilis  

Ġstanbul Göztepe  0,85   
Ġstanbul 

Bağcılar  
Aydın Nazilli  Kırklareli Lüleburgaz  

Ġstanbul 

BahÑelievler  
        

Ġstanbul Güngören  1,00 3                 

Ġstanbul Kartal  1,00 0                 

Ġstanbul KüÑükÑekmece  0,44   Iğdır  Muğla  Bilecik  
ġanlıurfa 

Siverek  
Artvin        

Ġstanbul Sancaktepe  1,00 0                 

Ġstanbul Sarıyer  1,00 1                 

Ġstanbul Sultangazi  0,61   Bilecik  Artvin  Aydın Nazilli            

Ġstanbul TopÑular  0,88   Bursa DuaÑınarı  Aydın Nazilli  Ġstanbul BahÑelievler            

Ġstanbul Êsküdar Ahmet 

Yüksel Ézemre  
0,87   Hatay Dörtyol  Burdur  Ġstanbul Güngören  Aydın Nazilli  

Samsun 

Vezirköprü  
Bilecik      

Ġzmir Alsancak  1,00 3                 

Ġzmir Bornova  0,98   Ġzmir KarĢıyaka  Diyarbakır  Bursa DuaÑınarı  KırĢehir  Bilecik  
Ġstanbul 
BahÑelievler  

    

Ġzmir KarĢıyaka  1,00 3                 

Ġzmir Menemen  0,88   Tunceli  Bartın  Bilecik  Samsun Bafra  
Samsun 

Vezirköprü  
Konya Ereğli      

Ġzmir Narlıdere  0,93   Diyarbakır  Tunceli  Ġstanbul Güngören  Bilecik  Ġzmir Alsancak        

Ġzmir Torbalı  1,00 4                 

KahramanmaraĢ 

Elbistan  
1,00 0                 

Karabük  0,88   Samsun Bafra  Batman  Bilecik  Aydın Söke  Bartın  
Ġstanbul 

BahÑelievler  
    

Karaman  0,77   Bartın  Bilecik  Samsun Vezirköprü  Kars  Konya Ereğli  Aydın      

Kars  1,00 19                 

Kastamonu  0,70   Konya Ereğli  Samsun Vezirköprü  Kars  Hatay Dörtyol  Artvin  Bartın      

Kırıkkale  0,81   
Mardin 

Kızıltepe  

Ankara KeÑiören 

Osmanlı  
Aydın  Adıyaman  Bilecik  KırĢehir  Muğla    

Kırklareli  0,85   Konya Ereğli  Samsun Vezirköprü  Samsun Bafra  Tunceli  Aydın Nazilli        

Kırklareli Lüleburgaz  1,00 4                 
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KırĢehir  1,00 10                 

Kilis  1,00 1                 

Kocaeli Darıca  1,00 3                 

Kocaeli Derince  0,85   Tunceli  Bartın  Diyarbakır  
Samsun 
Vezirköprü  

Aydın Nazilli        

Kocaeli Gölcük  0,85   Manisa Turgutlu  Bartın  Bilecik  Bursa DuaÑınarı  Burdur        

Kocaeli Körfez  0,81   
Samsun 
Vezirköprü  

Burdur  Osmaniye Kadirli  
Manisa 
Turgutlu  

Artvin  Konya Ereğli  Bilecik    

Kocaeli Nuh Æimento 

Sanayi Vakfı  
0,96   Antalya  Bursa DuaÑınarı  Hatay Ġskenderun  Bilecik  Samsun Bafra  Bartın  

Mardin 

Kızıltepe  
Kars  

Konya Beyhekim  1,00 0                 

Konya Ereğli  1,00 11                 

Kütahya  0,71   Samsun Bafra  Antalya  Tunceli  Bursa DuaÑınarı  Ġzmir KarĢıyaka        

Manisa  0,70   Diyarbakır  Antalya  Bursa DuaÑınarı  Kocaeli Darıca  Kars  
Hatay 

Ġskenderun  
Aydın Nazilli    

Manisa Akhisar  1,00 1                 

Manisa Salihli  0,80   Ağrı  Iğdır  Aydın  Bilecik  Artvin        

Manisa Turgutlu  1,00 4                 

Mardin  1,00 0                 

Mardin Kızıltepe  1,00 17                 

Mersin Tarsus  1,00 2                 

Muğla  1,00 3                 

Muğla Fethiye  0,83   Bursa DuaÑınarı  Tunceli  Bilecik  Antalya  Aydın  
Ġstanbul 
BahÑelievler  

    

MuĢ  0,88   Aydın  Kars  Artvin  Ağrı          

NevĢehir  0,94   Kars  Aydın  Ağrı  Artvin  Bilecik  
Mardin 

Kızıltepe  
KırĢehir    

Niğde  0,66   Konya Ereğli  Bartın  Mardin Kızıltepe  
Samsun 

Vezirköprü  
Kars        

Ordu  0,92   
Ġstanbul 

BahÑelievler  
Diyarbakır  KırĢehir  Aydın  Manisa Turgutlu        

Osmaniye  0,92   KırĢehir  Aydın  Ġstanbul BahÑelievler  Mersin Tarsus  Aydın Söke        

Osmaniye Kadirli  1,00 2                 

Rize  0,83   
Ġstanbul 

BahÑelievler  
Bilecik  Mardin Kızıltepe  Aydın Söke  KırĢehir  Burdur  Aydın  

Ankara 

KeÑiören 
Osmanlı  

Samsun Bafra  1,00 10                 

Samsun Vezirköprü  1,00 18                 

Siirt  0,95   Iğdır  Artvin  KırĢehir  Aydın  Mardin Kızıltepe        

Sinop  0,78   Bilecik  Artvin  Manisa Turgutlu  Konya Ereğli  Osmaniye Kadirli  
Samsun 

Vezirköprü  
    

ġanlıurfa Siverek  1,00 2                 
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ġırnak Cizre  0,87     Diyarbakır  Tunceli            

ġırnak Dt. Nurullah 
Kadırhan  

0,87   Artvin  Samsun Vezirköprü              

T.C. Sağlık Bakanlığı 

Ankara Gülhane  
0,28   Diyarbakır  Samsun Vezirköprü  Artvin            

Tekirdağ Çerkezköy  1,00 2                 

Tekirdağ Æorlu  0,84   Adıyaman  Ġstanbul Bağcılar  Aydın  Ġstanbul Sarıyer  
Ġstanbul 

BahÑelievler  

Tekirdağ 

Æerkezköy  
Ġzmir Torbalı    

Tokat  0,84   Aydın  Batman  Ġstanbul BahÑelievler  Adıyaman  Tunceli        

Tunceli  1,00 22                 

UĢak  0,97   Hatay  Aydın  Bilecik  Bursa DuaÑınarı  Bartın  KırĢehir  Aydın Söke    

Van  1,00 0                 

Yalova  0,89   Bilecik  Antalya  Bartın  
Mardin 

Kızıltepe  
Bursa DuaÑınarı  Aydın  Tunceli    

Yozgat  0,80   Kars  Aydın  Artvin  Bartın  
Samsun 

Vezirköprü  
      

Zonguldak  1,00 1                 

Zonguldak Karadeniz 
Ereğli  

0,88   Artvin  Aydın  Kars  Bilecik          
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Analiz sonucunda, merkezlerin %44,5‘inin (57 ADSM) verimli, %55,5‘inin ise (71 ADSM) verimsiz 

olduğu saptanmıĢtır. En düĢük performansa sahip merkez, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane 

A.D.S.M.‘dir. Verimli merkezler arasında en fazla referans gösterilen merkez Bilecik A.D.S.M.‘dir. 

Verimli Ñıkmasına rağmen herhangi bir A.D.S.M.‘ye referans olarak gösterilmeyen merkezler; Ankara 

GölbaĢı, Balıkesir Edremit Ali Fahri Akıllıoğlu, Bayburt, HakkÍri, Ġstanbul Kartal, Ġstanbul 

Sancaktepe, KahramanmaraĢ Elbistan, Konya Beyhekim, Mardin ve Van‘dır. Rastgele orman 

algoritmasının kullanılması sonucu elde edilen bulgular aĢağıda sunulmuĢtur. 

AğaÑ sayısı: 500 

Hata oranı (OOB): %39.06 

Tablo 2. KarıĢıklık Matrisi Bulguları 

 
  Öngörü Sınıflandırma 

Hatası     Verimli Verimsiz 

Gerçek 
Verimli 29 28 0.4912 

Verimsiz 22 49 0.3098 

Modelin elde edilmesi iÑin 500 adet ağaÑ oluĢturulmuĢtur ve hata oranı yaklaĢık olarak %39‘dur. Bu 

da yaklaĢık olarak %60‘lık doğruluk değerine denk gelmektedir. KarıĢıklık matrisi incelendiğinde, 

verimli merkezlerin 29‘u doğru tahmin edilirken 28‘i yanlıĢ tahmin edilmiĢtir. Diğer yandan, verimsiz 

merkezlerin daha doğru sınıflandırıldığı görülebilmektedir. Buna göre, verimsiz merkezlerin 49‘u 

doğru 22‘si ise yanlıĢ sınıflandırılmıĢtır. Verimli ve verimsiz merkezlerin sınıflandırılmasına iliĢkin 

hatalar matrisin sağ tarafında yer almaktadır. Sınıflandırma hatasının verimli merkezlerde yaklaĢık 

olarak %49 ve verimsiz merkezlerde ise %30 olduğu anlaĢılmaktadır. Model performansının 

değerlendirilmesi iÑin elde edilen ölÑütler aĢağıda sunulmuĢtur. 

Doğruluk: (29+49)/(29+28+22+49)=%60 

Hata Oranı: 1-Doğruluk=%40 

Duyarlılık: 29/29+28=%50 

Özgünlük: 49/49+22=%69 

Elde edilen performans ölÑütlerinin genel olarak düĢük olduğu söylenebilir. Doğruluk ölÑütü %60 

olup verimli ve verimsiz merkezlerin sınıflandırılmasında yapılan hata %40‘tır. GerÑekte verimli 

merkezleri verimsiz merkezlerden ayırmada kullanılan duyarlılık ölÑütü %50 iken gerÑekte verimsiz 

merkezleri verimli merkezlerden ayırmada kullanılan özgünlük ölÑütü ise %69‘dur. Buna göre, en 

yüksek değerli ölÑüt özgünlük olup modelin verimsiz merkezleri verimli merkezlerden ayırmada daha 

baĢarılı olduğu anlaĢılmıĢtır. Elde edilen modele iliĢkin hata oranlarının oluĢturulan ağaÑ sayısına göre 

nasıl değiĢim gösterdiği aĢağıda Grafik 1‘de sunulmuĢtur. 
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Grafik 1. Modele ĠliĢkin Hata Oranları 

 

Grafik 1‘den görülebileceği üzere, hata oranları ağaÑ sayısına göre genel olarak azalma eğilimindedir. 

Verimli merkezlerin diğer merkezlerden ayırt edilmesinde elde edilen hata oranları daha büyük iken 

verimsiz merkezlerin diğer merkezlerden ayırt edilmesinde elde edilen hata oranları daha düĢüktür. 

Kullanılan girdi değiĢkenlerinin hangilerinin merkezlerin verimli ve verimsiz olduğunu belirlemede 

göreceli olarak daha önemli olduğu aĢağıda Tablo 3‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 3. DeğiĢkenlerin Göreli Önemi 

 

Verimli Verimsiz 

Ortalama Doğruluk 

AzalıĢı 

Ortalama Gini 

AzalıĢı 

HemĢire ve diğer sağlık 

personeli 6.06 3.36 6.97 13.41 

DiĢ hekimi 7.8 0.9 6.67 12.51 

Ênit sayısı 10.28 -6.08 3.64 11.85 

 

Tablo 3‘ten görülebileceği üzere, verimli merkezler iÑin ünit sayısına karĢılık gelen değer en yüksek 

iken verimsiz merkezlerde hemĢire ve diğer sağlık personeli sayısına karĢılık gelen değer en yüksektir. 

Bu durum aĢağıda Grafik 2‘de daha ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir.  
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Grafik 2. DeğiĢkenlerin Önemi ve Merkezlere (Verimli/Verimsiz) Göre Göreli Önemleri 

 

Grafik 2 incelendiğinde, hem doğruluk ölÑütü hem de Gini ölÑütünün benzer sonuÑlar verdiği 

anlaĢılmaktadır. Her iki ölÑüte göre, en önemli değiĢken hekim ve diğer sağlık personeli sayısı olup 

diĢ hekimi sayısı ve ünit sayısı sırasıyla ikinci ve üÑüncü sırada gelmektedir. Grafiğin alt kısmında 

verimli ve verimsiz merkezler detaylı olarak incelendiğinde ise değiĢkenlerin göreli önemlerinin 

farklılık gösterdiği anlaĢılmaktadır. Verimli merkezlerde ünit sayısı en önemli girdi niteliğinde olup 

diĢ hekimi sayısı ve hemĢire ve diğer sağlık personeli sayısı sırasıyla ikinci ve üÑüncü sırada 

gelmektedir. Diğer taraftan, verimsiz merkezlerde ise hemĢire ve diğer sağlık personeli en önemli 

girdi iken diĢ hekimi sayısı ve ünit sayısı ikinci ve üÑüncü sırada gelmektedir. Girdi değiĢkenlerine 

iliĢkin verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine iliĢkin test sonuÑları Tablo 4‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 4. Normallik Testi Sonuçları 

Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Ġstatistik df p Ġstatistik df p 

DiĢ hekimi sayısı ,169 128 ,000 ,836 128 ,000 

HemĢire ve diğer sağlık 

personeli sayısı 
,130 128 ,000 ,926 128 ,000 

Ênit sayısı ,147 128 ,000 ,919 128 ,000 

 

Normallik testleri neticesinde her üÑ girdi değiĢkenine ait verilerin normal dağılım göstermediği 

anlaĢılmıĢtır (p=,000<0,05). Normallik varsayımı sağlanmadığı iÑin girdi değiĢkenlerine iliĢkin 

verilerin merkezlerin verimli olma durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği Mann 

Whitney U testi ile incelenmiĢtir ve elde edilen bulgular aĢağıda Tablo 5‘te sunulmuĢtur. 

 

 

Tablo 5. Sıralamalar 

 Verimlilik Durumu N Sıra Ort. Sıralar Toplamı 

DiĢ hekimi sayısı 
Verimli 57 61,60 3511,00 

Verimsiz 71 66,83 4745,00 

HemĢire ve diğer sağlık 

personeli sayısı 

Verimli 57 61,08 3481,50 

Verimsiz 71 67,25 4774,50 

Ênit sayısı 
Verimli 57 63,65 3628,00 

Verimsiz 71 65,18 4628,00 
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Görülebileceği üzere, verimli ve verimsiz merkezlerde girdi değiĢkenlerine iliĢkin sıra ortalamaları 

farklılık göstermekte olup söz konusu farklılığın en yüksek olduğu değiĢken hemĢire ve diğer sağlık 

personeli sayısı iken en az olduğu değiĢken ise ünit sayısıdır. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığı 

aĢağıda Tablo 6‘da belirtilmiĢtir. 

 

Tablo 6. Test Ġstatistikleri
a
 

 DiĢ hekimi HemĢire ve diğer sağlık 

personeli sayısı 

Ênit sayısı 

Mann-Whitney U 1858,000 1828,500 1975,000 

Wilcoxon W 3511,000 3481,500 3628,000 

Z -,794 -,935 -,233 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,427 ,350 ,816 

a. Gruplama DeğiĢkeni: Verimlilik Durumu 

 

Yapılan test sonucunda hekim sayısı, hemĢire ve diğer sağlık personeli sayısı ve ünit sayısının verimli 

ve verimsiz merkezlere göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği anlaĢılmıĢtır (p>0,05). 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢmada, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diĢ sağlığı merkezlerinin verimlilikleri VZA ile 

değerlendirilmiĢtir. VZA sonucunda, 128 merkezin %44,5‘inin (57 ADSM) verimli; %55,5‘inin ise 

(71 ADSM) verimsiz olduğu saptanmıĢtır. En düĢük performansa sahip A.D.S.M., T.C. Sağlık 

Bakanlığı Ankara Gülhane A.D.S.M.‘dir. Verimli A.D.S.M.‘ler arasında en fazla referans gösterilen 

merkez Bilecik A.D.S.M.‘dir. Bu durum, Bilecik A.D.S.M.‘nin, girdi/Ñıktı bileĢimi bağlamında 

verimsiz Ñıkan A.D.S.M.‘ler ile benzer göstergelere sahip olduğu ve bu yüzden verimli Ñıkan diğer 

A.D.S.M.‘lere nispeten daha Ñok referans gösterilmesi ile aÑıklanabilir. Verimli Ñıkmasına rağmen 

herhangi bir A.D.S.M.‘ye referans olarak gösterilmeyen A.D.S.M.‘ler; Ankara GölbaĢı, Balıkesir 

Edremit Ali Fahri Akıllıoğlu, Bayburt, HakkÍri, Ġstanbul Kartal, Ġstanbul Sancaktepe, KahramanmaraĢ 

Elbistan, Konya Beyhekim, Mardin ve Van‘dır. Yapılan değerlendirme sonucunda rastgele orman 

algoritması kullanılarak merkezler sınıflandırılmıĢ olup merkezlerin verimliliğini etkileyen 

değiĢkenlerin göreli önemleri saptanmaya ÑalıĢılmıĢtır. Model, 500 adet karar ağacının oluĢturulması 

ile elde edilmiĢtir ve hata oranı yaklaĢık olarak %39‘dur. Elde edilen doğruluk oranı yaklaĢık olarak 

%60 olup kabul edilebilir düzeydedir. OluĢturulan karıĢıklık matrisinden görülebileceği üzere, verimli 

merkezlerin hemen hemen yarısı doğru, yarısı ise yanlıĢ sınıflandırılmıĢtır. Hata oranları grafiği de 

göz önünde bulundurulduğunda bu durum kolaylıkla anlaĢılabilmektedir. Kanımızca bu durum verimli 

merkezlerin girdi/Ñıktı bileĢimleri aÑısından birbirine benzer olmaları ile aÑıklanabilir. Buna karĢın, 

verimsiz merkezler daha doğru bir Ģekilde sınıflandırılmıĢtır. Söz konusu merkezlerin 22‘si yanlıĢ 

sınıflandırılırken 49‘u doğru sınıflandırılmıĢtır. Ortaya Ñıkan bu durum, verimsiz merkezlerin 

girdi/Ñıktı bileĢimlerinde önemli ölÑüde değiĢkenlikler olması ile aÑıklanabilir. Rastgele orman 

algoritması sonucunda elde edilen ölÑütlere göre, merkezlerin verimliliğini etkileyen en önemli 

değiĢken hekim ve diğer sağlık personeli sayısı olup diĢ hekimi sayısı ve ünit sayısı sırasıyla ikinci ve 

üÑüncü sırada gelmektedir. Verimli merkezlerde, ünit sayısı en önemli girdi niteliğinde olup diĢ 

hekimi sayısı ve hemĢire ve diğer sağlık personeli sayısı sırasıyla ikinci ve üÑüncü sırada gelmektedir. 

Diğer taraftan, verimsiz merkezlerde ise hemĢire ve diğer sağlık personeli en önemli girdi iken diĢ 

hekimi sayısı ve ünit sayısı ikinci ve üÑüncü sırada gelmektedir. Girdi değiĢkenlerine iliĢkin sayıların 

merkezlerin verimlilik durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini araĢtırmak üzere 

yapılan test sonucunda merkezler arasında hekim, hemĢire ve diğer sağlık personeli sayısı ile ünit 

sayısı arasında ortaya Ñıkan fark anlamlı bulunmamıĢtır. Her ne kadar anlamlı bulunmasa da 

kanımızca bu fark anlamlıdır. Zira bir hekimin ağız ve diĢ sağlığı merkezinde aktif olarak ÑalıĢıp 

ÑalıĢmaması arasında önemli ölÑüde fark bulunmaktadır. Benzer Ģekilde merkezlerde bulunan ünit 

sayısının da oldukÑa önemli olduğu kanaatindeyiz. Hizmet üretim yerleri olması nedeniyle bu 

birimlerin merkezlerde sayı itibariyle farklılık göstermesi Ñıktıları oldukÑa etkilemektedir. HemĢire ve 

diğer sağlık personeli de ağız ve diĢ sağlığı hizmetlerinin sunumunda diĢ hekimine yardım eder ve 
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böylece daha fazla Ñıktı elde edilmesine önemli katkılar sağlar. Merkezlerde verimliliğin 

iyileĢtirilmesi ve verimsiz olan merkezlerde geliĢmelerin kaydedilmesi iÑin bu ÑalıĢmanın bulgularının 

sağlık yöneticilerince göz önünde bulundurulması gerektiği düĢünülmektedir. Bu ÑalıĢmada VZA 

yöntemine ek olarak veri madenciliği yöntemlerinden rastgele orman yöntemi kullanılmıĢtır. Ağız ve 

diĢ sağlığı merkezlerine iliĢkin finansal verilerin de kullanılması yolu ile VZA‘ya ek olarak 

sınıflandırma yöntemlerinden olan karar ağaÑları, boosting yöntemi, destek vektör makinesi, 

regresyon ve yapay sinir ağlarının kullanılması ve bulguların karĢılaĢtırılması yolu ile daha isabetli 

sonuÑlar elde edilebilir. 
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ELEKTRĠK DAĞITIM ġĠRKETLERĠ ĠLE ALT ĠġVERENLERĠ AÇISINDAN 
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ÖZET 

Kamu kurumu niteliğinde olup TEDAġ‘ın bağlı ortaklığı statüsündeki 19 dağıtım bölgesinin elektrik dağıtım 

Ģirketleri özelleĢtirilmiĢ, iki dağıtım bölgesinin dağıtım ve satıĢ hizmetleri ise Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığınca verilen lisans ÑerÑevesinde iki ayrı Ģirkete devredilmiĢtir. 2014 yılı baĢından itibaren tüm elektrik 

dağıtım Ģirketlerinin özel hukuk tüzel kiĢisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Bütün elektrik dağıtım Ģirketleri özelleĢtirilmiĢ olmakla birlikte, devir tarihinden itibaren SGK‘de kayıtlı tüm 

iĢyeri iÑin iĢyeri bildirgelerinin on gün iÑinde verilmemiĢ olması, ilgili Ģirketleri önemli sayılabilecek idari para 

cezaları riski ile karĢı karĢıya bırakabilir. 

Benzer bir risk elektrik dağıtım Ģirketlerinden iĢ alan firmalar iÑin de geÑerlidir. ÉzelleĢtirilmiĢ oldukları halde 

elektrik dağıtım Ģirketlerinin halen daha kamu kuruluĢu ―sanılması‖, bir baĢka söyleyiĢle bu ―algının‖ devam 

ediyor olmasının muhtemel sonuÑta etkili olduğunu söyleyebiliriz. Elektrik dağıtım Ģirketlerinden iĢ alan 

firmalara alt iĢveren kodu verilmek yerine, alınan iĢe ―ihaleli iĢ‖ muamelesi yapılarak alt iĢveren iÑin bağımsız 

iĢyeri dosyası aÑılması, sonradan bu firmaları da sigortalı iĢe giriĢ bildirgelerini süresinde vermemekten ötürü 

ciddi rakamlara ulaĢabilecek idari para cezaları riski ile karĢı karĢıya bırakabilir. 

Anahtar Kelimeler: ÉzelleĢtirme, elektrik dağıtım Ģirketleri, asıl iĢveren-alt iĢveren, idari para cezaları 

SOCIAL INSURANCE RISKS AFTER PROCESSING PRIVATIZATION FOR 

ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANIES AND SUBCONTRACTORS 

ABSTRACT 

The electricity distribution companies of the 19 distribution regions in the status of TEDAġ's subsidiary 

partnership are privatized and the distribution and sales services of the two distribution regions are transferred to 

two separate companies under the license given by the Ministry of Energy and Natural Resources. From the 

beginning of 2014, we can say that all electricity distribution companies are private legal entities.  

The companies who fail to give their notifications about all their workplaces registered in SSI within ten days 

from the date of privatization may face significant administrative fines.  

A similar risk also applies to companies that take project with an auction from electricity distribution companies. 

They are privatized but electricity distribution companies are still considered to be public institutions, in other 

words, we can say that the continuation of this thought is the most effective implement that affects the possible 

result. Instead of giving a subcontractor code to the firm that receives the business from the electricity distribution 

companies, opening an independent workplace file for a subcontractor like a tendered work make these 

companies may later face the risk of administrative fines that can reach serious figures.  

Keywords: Privatization, electricity distribution companies, principal employer-sub-employer, administrative 

fines 
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1-GĠRĠġ 

Uzun yıllar Devlet tekelinde olan elektrik dağıtım iĢi özelleĢtirme süreci sonrası tamamiyle özel 

iĢletmeler tarafından yerine getirilmektedir. Devlete ait TEDAġ artık sadece denetleyici ve 

düzenleyici pozisyonda bulunmaktadır. 

Elektrik dağıtımı aÑısından ülkemiz 21 dağıtım bölgesine ayrılmıĢ bulunmaktadır. ĠĢte bu 21 

bölgedeki TEDAġ bağlı ortaklığı statüsündeki elektrik dağıtım Ģirketini özelleĢtirme/lisans hakkı ile 

satın alan Ģirketler devir sonrası birtakım sosyal sigorta yükümlülüklerini yerine getirmeliydiler. 

Yerine getirilmemiĢ yükümlülüklerden ötürü bazı yaptırımlarla karĢı karĢıya kalacaklarını 

söyleyebiliriz. 

Diğer taraftan, elektrik dağıtım Ģirketlerinden iĢ alan Ģirketler/iĢletmeler aÑısından da önemli risk 

alanları bulunmaktadır. Elektrik dağıtım Ģirketlerinden, birkaÑ yıllığına elektrik sayaÑlarının 

okunması, kesilmesi, aÑılması, alÑak-orta-yüksek gerilim hat ve tesislerinde trafo montaj ve bakımı, 

yeraltı kablo tesis bakım ve onarımı,  vb. iĢlerini alan firmaların statüsü konusunda var olan karmaĢa 

bunları kimi sosyal sigorta riskleriyle karĢı karĢıya bırakmaktadır.  

Sözkonusu risklerin iĢletmeler aÑısından geriye doğru finansal belirsizlikler ihtiva ettiği 

değerlendirilmektedir. Yine, geriye doğru ciddi yekünler tutan idari para cezaları uygulanmasının 

mümkün olabileceği düĢünülmektedir. 

ÆalıĢmamızda, özelleĢtirme sonrası elektrik dağıtım Ģirketlerinin sosyal sigorta yükümlülükleri, riskler 

ve Ñözüm önerileri ileri sürülmüĢtür. Elektrik dağıtım Ģirketlerinden iĢ alan iĢletmeler aÑısından alınan 

iĢler ―ihaleli iĢ‖ olarak muamele gördüğünden bu statünün eleĢtirisi yapılmıĢ, olması gerektiği 

düĢünülen asıl iĢveren-alt iĢveren statüleri değerlendirilmiĢ, iĢletmeler ve kamu otoriteleri aÑısından 

Ñözüm önerileri geliĢtirilmiĢtir. 

2-ELEKTRĠK DAĞITIM ġĠRKETLERĠNĠN ÖZELLEġTĠRME SÜRECĠ 

Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve iĢletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 

1970 yılında Ñıkarılan 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu(TEK) kurulmuĢ, imtiyazlı 

Ģirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dıĢında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve 

satıĢ hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıĢtır. Hizmetlerin daha etkin, daha verimli ve ÑağdaĢ bir 

Ģekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleĢtirme politikaları ÑerÑevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 

12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Kararı ile, Türkiye Elektrik Êretim-Ġletim A.ġ. (TEAġ) ve Türkiye 

Elektrik Dağıtım A.ġ. (TEDAġ) adı altında iki ayrı Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olarak yeniden 

yapılandırılmıĢtır. 1994 yılında TEAġ ve TEDAġ tüzel kiĢiliklerine kavuĢmuĢlardır.(TEDAġ, 2018) 

Bunlardan TEDAġ, elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleĢtirilmesine karar verilmesi üzerine 

02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı ÉzelleĢtirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve 

programına alınmıĢtır. 3 Mart 2001 tarihinde Ñıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre 

özelleĢtirme süreci sonrasında dağıtım sektörünün, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla 

bölgesel tekeller olarak iĢletileceği belirlenirken, 17.03.2004 tarihli Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu 

ve ÉzelleĢtirme Strateji Belgesi ile Türkiye‘nin dağıtım Ģebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, 

enerji talebi ve diğer teknik/mali etkenler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüĢtür.(Ertilav 

ve Aktel, 2015)  

Bu 21 dağıtım bölgesinde faaliyet yürüten TEDAġ‘ın bağlı ortaklığı statüsündeki  kamu mülkiyetli 

Ģirketlerin 19 tanesinin özelleĢtirme süreci, ihaleleri kazanan Ģirketlerle TEDAġ arasındaki hisse 

satıĢ/devir sözleĢmeleri yapılmak suretiyle tamamlanmıĢtır. 01/10/2013 tarihi itibariyle elektrik 

dağıtım Ģirketlerinin özelleĢtirme süreci sona ermiĢtir. 

Geri kalan 2 dağıtım bölgesinden 19. bölge Ģirketi Menderes Elektrik Dağıtım A.ġ., ÉzelleĢtirme 

Yüksek Kurulunun(ÉYK) 18/01/2008 tarih ve 2008/08 sayılı kararı ile özelleĢtirme kapsamından 

ÑıkarılmıĢ, ÉYK‘nın 23/07/2009 tarih ve 2009/47 sayılı kararı ile de TEDAġ ile birleĢtirilmiĢ ve 

27/11/2012 tarihi itibariyle tüzel kiĢiliğine son verilmiĢtir. ġirketin, 19.bölge illerinde(Aydın, Denizli, 
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Muğla) vermekte olduğu dağıtım ve satıĢ hizmetleri ise 17/07/2008 tarihinde Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığınca verilen lisans ÑerÑevesinde Aydem Elektrik Dağıtım A.ġ.‘ne devredilmiĢtir. 

20.dağıtım bölgesi Ģirketi Göksu Elektrik Dağıtım A.ġ. ise ÉYK‘nın 14/01/2009 tarih ve 2009/06 

sayılı kararı ile özelleĢtirme kapsamından ÑıkarılmıĢ, ÉYK‘nın 07/03/2011 tarih ve 2011/22 sayılı 

kararı ile de TEDAġ ile birleĢtirilmiĢ ve 14/11/2012 tarihi itibariyle tüzel kiĢiliğine son verilmiĢtir. 

ġirketin, 20.bölge illerinde(KahramanmaraĢ, Adıyaman) vermekte olduğu dağıtım ve satıĢ hizmetleri 

ise 31/12/2010 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca verilen lisans ÑerÑevesinde AkedaĢ 

Elektrik Dağıtım A.ġ.‘ne devredilmiĢtir. 

Artık elektrik dağıtım iĢleri özel iĢletmeler tarafından yürütülmektedir.  AĢağıda Tablo 1‘de elektrik 

dağıtım bölgeleri, bağlı olan iller, ihale tarihleri, özelleĢtirilen Ģirketler ve ihaleyi kazanan Ģirketler ile 

yüzde yüz hisse satıĢ/devir tarihlerine yer verilmiĢtir. 
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Tablo 1: Elektrik Dağıtım ġirketlerinin ÖzelleĢtirilme Süreci 

Sıra 

No 

Dağıtım 

Bölge 

No 

Dağıtım ġirketi Bağlı Ġller Ġhale Tarihi ÖzelleĢtirme Yüksek 

Kurulu Kararı 

 

Yatırımcı/Ġhaleyi Kazanan 

ġirket 

Ġhaleyi 

Kazanan 

ġirkete Hisse 

Devir Tarihi 

 
Karar Tarih Karar No 

1 1 Dicle Elektrik Dağıtım A.ġ. Diyarbakır, ġanlıurfa, Mardin, Batman, 

Siirt, ġırnak 

15/03/2013 10/05/2013 2013/82 Dicle Enerji Yat.Sanve 

Tic.Aġ. 

28/06/2013 

2 2 Vangölü Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Bitlis, Hakkari, MuĢ, Van 15/03/2013 10/05/2013 2013/83 Vangölü Enerji Yatırım Aġ. 26/07/2013 

3 3 Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, 

Iğdır, Kars 

25/09/2008 07/03/2013 2013/37 Doğu Aras Enerji 

Yatırımları Aġ. 

28/06/2013 

4 4 Æoruh Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Trabzon, Artvin, Giresun, GümüĢhane, Rize 06/11/2009 07/06/2010 2010/36 Æoruh Aksa Elektrik 

Hiz.Aġ. 

30/09/2010 

5 5 Fırat Elektrik Dağıtım A.ġ. Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli 18/02/2010 01/10/2010 2010/86 Fırat Aksa Elektrik Hiz.Aġ. 31/12/2010 

6 6 Æamlıbel Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Sivas, Tokat, Yozgat 18/02/2010 26/07/2010 2010/57 Æamlı Enerji Dağ.ve 

Per.SatıĢ Hiz.Aġ. 

31/08/2010 

7 7 Toroslar Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, 

Osmaniye, Kilis 

15/03/2013 11/07/2013 2013/105 Enerjisa Elektrik Dağıtım 

Aġ. 

30/09/2013 

8 8 Meram Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

KırĢehir, NevĢehir, Niğde, Aksaray, Konya, 

Karaman 

25/09/2008 30/04/2009 2009/16 Alcen Enerji Dağ.ve 

Per.SatıĢ Hiz.Aġ. 

30/10/2009 

9 9 BaĢkent Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, 

Karabük, Æankırı, Kastamonu 

01/07/2008  19/09/2008 2008/57 Enerjisa Elektrik Dağıtım 

Aġ. 

28/01/2009 

10 10 Akdeniz Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Antalya, Burdur, Isparta 12/11/2012 07/03/2013 2013/22 Ak Den Enerji Dağ.ve 

Per.SatıĢ Hiz.Aġ. 

28/05/2013 

11 11 Gediz Elektrik Dağıtım A.ġ. Ġzmir, Manisa 19/12/2012 07/03/2013 2013/21 GDZ Enerji Yatırımları Aġ. 29/05/2013 

12 12 Uludağ Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Balıkesir, Bursa, Æanakkale, Yalova 18/02/2010 24/06/2010 2010/42 Uludağ  Enerji Dağ.ve 

Per.SatıĢ Hiz.Aġ. 

31/08/2010 

13 13 Trakya Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 09/08/2010 11/04/2011 2011/29 IC ĠÑtaĢ Elektrik Ticaret 

Aġ. 

30/12/2011 

14 14 Anadolu Yakası Elektrik 

Dağıtım A.ġ. 

Ġstanbul Anadolu Yakası 15/03/2013 27/05/2013 2013/95 Enerjisa Elektrik Dağıtım 

Aġ. 

31/07/2013 

15 15 Sakarya Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli 01/07/2008 19/09/2008 2008/58 Akcez Enerji Yatırımları 

San.ve Tic. Aġ. 

11/02/2009 

16 16 Osmangazi Elektrik 

Dağıtım A.ġ. 

EskiĢehir, Afyon, Bilecik, Kütahya, UĢak 06/11/2009 22/04/2010 2010/25 Dedeli Yat.ĠnĢ.Taah.Elekt. 

Dağ.San.Tic.Aġ. 

31/05/2010 

17 17 BoğaziÑi Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Ġstanbul Avrupa Yakası 14/12/2012 07/03/2013 2013/20 Beda Enerji Dağ.ve 

Per.SatıĢ Hiz.Aġ.  

28/05/2013 

18 18 Kayseri ve Civarı Elektrik 

Türk A.ġ. 

Kayseri 06/04/2012 01/08/2012 2012/119 Yonca Enerji 

Yat.DanıĢmanlık Aġ. 

21/09/2012 

19 19 - Aydın, Denizli, Muğla 3096 

s.Kan.göre 

ETKB - Aydem Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

17/07/2008 

Lisans 

20 20 - Adıyaman, KahramanmaraĢ 3096 ETKB - AkedaĢ Elektrik Dağıtım 31/12/2010 
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Kaynak

: ÉĠB, 

TEDAġ 

s.Kan.göre A.ġ. Lisans 

21 21 YeĢilırmak Elektrik Dağıtım 

A.ġ. 

Samsun, Amasya, Æorum, Ordu, Sinop 06/01/2009  07/06/2010 2010/35 Æalık Elektrik Dağ.Aġ. 29/12/2010 
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3- ELEKTRĠK DAĞITIM ġĠRKETLERĠ ĠÇĠN RĠSKLER 

3.1-ĠĢyeri Bildirgesi Verilmesi Zorunluluğu  

Elektrik dağıtım Ģirketlerinin ihale sonrası hisse satıĢ sözleĢmesi ile fiilen devrinin gerÑekleĢmesinin 

ardından yapılması gereken, yasal süresinde devir amaÑlı iĢyeri bildirgesinin Sosyal Güvenlik 

Kurumuna(SGK) verilmesidir. Bu bildirgenin süresinde SGK‘ye verilmemesinin yaptırımı ise idari 

para cezası uygulanmasıdır. 

ġöyle ki; iĢveren, örneği Kurumca(SGK) hazırlanacak iĢyeri bildirgesini en geÑ sigortalı ÑalıĢtırmaya 

baĢladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.(5510/11-3 Md) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

tÍbi Ģirketlerin nevilerinin değiĢmesi, birleĢmesi veya diğer bir Ģirkete katılması durumunda, bu 

hususların ticaret siciline tesciline iliĢkin ilÍn tarihini; adi Ģirketlerde Ģirkete yeni ortak alınması 

durumunda ise en geÑ yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün iÑinde, iĢyeri bildirgesi ile Kuruma 

bildirilmek zorundadır.(5510/11-4 Md) ĠĢyeri bildirgesi sadece ilk defa iĢyeri aÑılıĢında değil, 

belirtildiğinden iĢyerlerinin el değiĢikliğinde/devir halinde de SGK‘ye verilmek zorundadır. 

ĠĢyeri bildirgesi, e-sigorta kanalıyla alınması sağlanıncaya kadar, Kuruma elden verilir veya posta 

yoluyla gönderilir. ĠĢyerlerinde iĢletme adı değiĢikliklerinde iĢyeri bildirgesi verilmez.(SSĠY/33-3 

Md) 

Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen iĢyeri bildirgesine istinaden ayrıca iĢyeri dosyası tescil 

edilmeyecek, iĢlemlerin eski iĢyeri numarasından devam ettirilebilmesi iÑin, devir veya intikale iliĢkin 

gerekli değiĢiklikler tescil kütüklerine kaydedilecektir. ġirketlerin nevilerinin değiĢmesi, birleĢmesi 

veya bir Ģirketin diğer bir Ģirkete katılması ya da adi Ģirketlerde yeni ortak alınması durumunda, yeni 

iĢyeri dosyası tescil edilmeyecek, eski iĢyeri dosyası üzerinden iĢlemler devam 

ettirilecektir.(ĠUT/8.1.1 Md) 

ÉzelleĢtirilen elektrik dağıtım Ģirketleri aÑısından da hisse satıĢ sözleĢmeleri ile fiilen iĢyerlerinin 

devri gerÑekleĢmiĢ olduğundan, bu tarihlerden itibaren 10 gün iÑerisinde devir amaÑlı iĢyeri 

bildirgelerinin verilmesi gerekmekteydi. Belirtilen yasal sürede verilmemiĢ olması halinde bu 

Ģirketlerin SGK tarafından uygulanacak idari para cezaları ile karĢı karĢıya kalabilecekleri 

söylenebilir.  

ĠĢyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen Ģekle ve usȗle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, 

elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda 

göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre iÑinde Kuruma vermeyenlere; kamu idareleri ile 

bilÍnÑo esasına göre defter tutmak zorunda olanlar iÑin asgari ücretin üÑ katı tutarında, idari para 

cezası uygulanır.(5510/102-1-b Md) 

AnlaĢılacağı üzere bu ceza, devir iĢyeri bildirgesi verilmemiĢ her iĢyerinden ötürü asgari ücretin üÑ 

katı olacaktır. Érneğin, devir tarihi itibariyle elektrik dağıtım bölgesindeki 5 il ve ilÑelerinde toplam 

50 iĢyerinin bulunması halinde, iĢyeri bildirgesinin 10 gün iÑerisinde ilgili SGK müdürlüğüne 

verilmemesi durumunda (3x50=150) asgari ücret tutarında idari para cezası salınması sözkonusu 

olabilecektir. Aynı yükümlülüğün elektrik dağıtım bölgesindeki tüm il ve ilÑelerde SGK‘de dosyası 

bulunan iĢyerlerinde de ihlal edildiği varsayıldığında uygulanacak idari para cezaları daha da 

artacaktır. 

3.2-Asıl ĠĢveren Statüsünün Tespiti Ve Sonuçları 

Elektrik dağıtım Ģirketlerinden elektrik sayaÑlarının okunması, kesilmesi, aÑılması, alÑak-orta-yüksek 

gerilim hat ve tesislerinde trafo montaj ve bakımı, yeraltı kablo tesis bakım ve onarımı, vb. adlar 

altında iĢ alan iĢverenler, bu iĢleri yine bu iĢ iÑin ayırdığı iĢÑilerini/sigortalılarını bir fiil bu iĢlerde 

ÑalıĢtırmaları koĢuluyla alt iĢveren sayılacaklar, elektrik dağıtım Ģirketleri de asıl iĢveren sayılacaktır. 

Bu durumda bahis konusu iĢlerde ÑalıĢtırılan sigortalıların uğramıĢ oldukları iĢ kazalarında veya 

tutuldukları meslek hastalıklarında, koĢulları var ise alt iĢveren ile birlikte asıl iĢveren elektrik dağıtım 

Ģirketleri de sorumlu sayılacaktır.  

Ancak yaygın uygulama, benzer adlar altında elektrik dağıtım Ģirketlerinden iĢ alınması durumunda, 

özelleĢtirilmiĢ olsalar bile elektrik dağıtım Ģirketlerinin halen daha ―kamu iĢletmesi‖ olarak 

algılanması sebebiyle olsa gerek, SGK tarafından ―ihaleli iĢ‖ muamelesi yapılarak iĢi alan firmalar 
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iÑin geÑici dosya aÑılması Ģeklindedir. Alt iĢveren dosyası aÑılmayınca da  ―asgari iĢÑilik 

değerlendirmesi‖ iĢlemleri yapılarak, iĢi alan firma iÑin yeterli iĢÑilik bildirildiğinin tespiti halinde 

―iliĢiksizlik belgesi‖ verilerek sosyal sigorta iĢlemleri sonuÑlandırılmaktadır. 

SGK tarafından ―ihaleli iĢ‖ muamelesi yapılarak geÑici iĢyeri dosyası aÑılan bu iĢyeri sigortalısının iĢ 

kazasına uğraması durumunda ise koĢulları var ise sadece iĢi alan firma sorumlu sayılmakta, iĢi veren 

elektrik dağıtım Ģirketine rücu edilmemektedir.  

BaĢından beri hatalı olan bu durumun fark edilmesi, bu konuda var olan ―alıĢkanlığın‖ değiĢtirilerek 

―özel sektörden özel sektöre iĢ verilmesi‖ halinin ihaleli iĢ olmadığının bilince Ñıkarılması 

durumunda, benzer durumlarda elektrik dağıtım Ģirketi asıl iĢveren iĢi alan firma da alt iĢveren olarak 

değerlendirilecektir.  

Bu durum, sözü edilen iĢlerde meydana gelen iĢ kazalarında, koĢulları var ise alt iĢveren ile birlikte 

asıl iĢveren elektrik dağıtım Ģirketlerinin de sorumlu sayılması sonucunu doğuracaktır. SGK‘nin bu 

noktada yaklaĢımını değiĢtirip, elektrik dağıtım Ģirketlerinin artık birer özel iĢletme olduğunu ―fark 

etmesi‖ durumunda, elektrik dağıtım Ģirketleri önemli sayılabilecek maliyetlerle karĢı karĢıya 

kalabileceklerdir. 

Dahası, asıl iĢveren, 5510 sayılı Kanunun iĢverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt iĢveren ile 

birlikte sorumlu sayılacaktır. Érneğin, alt iĢverenin iĢe giriĢ bildirgesi verme, prim belgelerini verme, 

prim, gecikme cezası ve gecikme zammı borÑlarından müteselsilen sorumlu olacaktır.(Tatar, 2017) 

Birlikte sorumlulukta borÑlulardan her biri borcun tamamından sorumlu tutulduğundan, SGK dilediği 

borÑluya baĢvurabileceği gibi en baĢta ödeme gücünün yüksek olduğu düĢünülen asıl iĢverene de 

baĢvurabilir.  

Asıl iĢveren, alt iĢverenin idari para cezası borÑlarından bile birlikte sorumlu sayılmaktadır.(SGK 

Genelgesi, 2011/53) Ancak, alt iĢverenin idari para cezası borÑlarından asıl iĢverenin de birlikte 

sorumlu tutulması, ―kanunsuz suÑ ve ceza olmaz‖ ile ―cezaların Ģahsiliği ilkesi‖ bağlamında eleĢtiri 

konusu olmuĢtur.(Gerek, 2010; Akyiğit, 2011) Ancak uygulama halen bu yöndedir. 

4-ÖZELLEġTĠRĠLEN ELEKTRĠK DAĞITIM ġĠRKETLERĠNDEN Ġġ ALAN ALT 

ĠġVERENLER ĠÇĠN BEKLENEN RĠSKLER 

4 .1-Alınan ĠĢlerin Ġhaleli ĠĢ Olarak Değerlendirilmesi 

Elektrik dağıtım Ģirketlerinden elektrik sayaÑlarının okunması, kesilmesi, aÑılması, alÑak-orta-yüksek 

gerilim hat ve tesislerinde trafo montaj ve bakımı, yeraltı kablo tesis bakım ve onarımı, vb. adlar 

altında alınan iĢler ―ihaleli iĢ‖ sayılarak SGK tarafından geÑici dosya aÑılmaktadır. Oysa bu iĢlerin 

ihaleli iĢ olmadıkları tartıĢmasızdır. Zira, bir ihaleli iĢten söz edilebilmesi iÑin iĢi veren tarafın genel 

olarak ―kamu kurumu‖ olması gerekmektedir. Elektrik dağıtım Ģirketleri ise özelleĢtirme süreÑlerinin 

sonunda yukarıda Tablo 1‘de yer verdiğimiz yüzde yüz hisse satıĢ/devir tarihleri itibariyle birer özel 

hukuk tüzel kiĢisi/özel iĢletmedirler. Dolayısıyla olan, ―özel sektörden özel sektöre iĢ verilmesi‖ olup 

konunun ihale mevzuatı ile bir ilgisi bulunmadığı gibi yapılan iĢlerden ötürü asgari iĢÑilik 

değerlendirmelerinin yapılması hatalıdır. 

GerÑekten de; kamu idareleri, döner sermayeli kuruluĢlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluĢlar ile 

bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan iĢlerden ve özel nitelikteki inĢaat iĢlerinden 

dolayı bu iĢleri yapan iĢveren tarafından yeterli iĢÑilik bildirilmiĢ olup olmadığı Kurumca(SGK) 

araĢtırılır. Bu araĢtırma sonucunda yeterli iĢÑiliğin bildirilmemiĢ olduğu anlaĢılırsa, eksik bildirilen 

iĢÑilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, Kanunun 89.maddesi gereği hesaplanacak gecikme 

cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay iÑinde ödenmek üzere iĢverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen 

prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin iĢveren tarafından yazılı 

olarak taahhüt edilmesi halinde borÑ kesinleĢir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, iĢveren hakkında 88 ve 89.maddeler uyarınca iĢlem 

yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname 

verilmemesi veya Kurumca iĢyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme 

yapılır.(5510/85-2 Md) 

ġu halde, elektrik dağıtım Ģirketlerinden alınan iĢler ihale mevzuatı kapsamında olmayıp, bu iĢlerden 

ötürü asgari iĢÑilik değerlendirmesi yapılması da yersiz olup hatalıdır. Bundan kaynaklı olarak 
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iĢlemlerin uzaması, gereksiz yazıĢmalar ve bürokrasi, bazen asgari iĢÑilik oranının tespit edilememesi 

üzerine yapılan yazıĢmalar zaman ve emek kaybına sebep olduğu gibi iĢletmelerin yersiz ödemelerle 

karĢı karĢıya kalması sonuÑlarını da doğurabilecektir. 

Érneğin; elektrik dağıtım Ģirketinden iĢ alan ve gerÑekte alt iĢveren sayılması gereken iĢveren iÑin 

yeriĢiz aÑılan ―ihaleli iĢ dosyası‖ sebebiyle yeterli iĢÑilik bildirimi araĢtırmasında, belirlenen asgari 

iĢÑilik oranına göre iĢverene ödediklerinin dıĢında yine tamamen gereksiz yüklü borÑlar hesaplanıp 

ödettirilmesi mümkün olabilir. 

4.2-Alt ĠĢveren Dosyası Açılması Zorunluluğu 

Elektrik dağıtım Ģirketlerinden alınan, elektrik sayaÑlarının okunması, kesilmesi, aÑılması, alÑak-orta-

yüksek gerilim hat ve tesislerinde trafo montaj ve bakımı, yeraltı kablo tesis bakım ve onarımı, vb. 

niteliğindeki iĢler ―kamu idareleri, döner sermayeli kuruluĢlar kanunla kurulan kurum ve kuruluĢlar ile 

bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan‖ iĢler olmadığından SGK tarafından geÑici 

nitelikte ihlali iĢ dosyası aÑılıp yeterli iĢÑilik araĢtırılmasının yapılamayacağını yukarıda söylemiĢtik. 

Zira elektrik dağıtım Ģirketleri artık kamu kurumu değil özelleĢtirme süreci sonunda birer özel hukuk 

tüzel kiĢisi/özel iĢletmedirler. 

Böyle olunca yapılması gereken, elektrik dağıtım Ģirketlerinden alınan iĢlerden ötürü, elektrik dağıtım 

Ģirketlerini asıl iĢveren, bunlardan iĢ alan firmaları da alt iĢveren olarak saymaktan ibarettir. Bunun 

doğal sonucu ise alt iĢveren iÑin ayrı bir dosya aÑmamak, asıl iĢverenin SGK‘de kayıtlı iĢyeri sicil 

numarası üzerinden verilecek bir alt iĢveren kodu/numarası ile gerekli tanımlamaları yapmaktır. Yani, 

alt iĢveren sayılanlar, aldıkları iĢlerde ÑalıĢtırdıkları sigortalıların bildirimlerini, kendilerine ait ne 

devamlı iĢyeri sicil numaraları ne de aÑtıracakları geÑici iĢyeri sicil numaraları üzerinden 

yapmayacaklar, SGK tarafından verilen alt iĢveren kodu ile asıl iĢverenin iĢyeri sicil numarası 

üzerinden yapacaklardır. 

Sosyal sigorta ĠĢlemlerinin bu Ģekilde yürütülmesinin ise asıl iĢveren ve alt iĢveren aÑısından Ñok 

önemli sonuÑları olacaktır. 

Bunlara değinmeden önce, asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin 4857 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun 

aÑısından oldukÑa farklı olduğunun da ortaya konulması gerekmektedir. 

ĠĢ Hukuku uygulamasında; bir iĢverenden, iĢyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine iliĢkin 

yardımcı iĢlerinde veya asıl iĢin bir bölümünde iĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren iĢlerde iĢ alan ve bu iĢ iÑin görevlendirdiği iĢÑilerini sadece bu iĢyerinde aldığı 

iĢte ÑalıĢtıran diğer iĢveren ile iĢ aldığı iĢveren arasında kurulan iliĢkiye asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisi 

denir. Bu iliĢkide asıl iĢveren, alt iĢverenin iĢÑilerine karĢı o iĢyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iĢ 

sözleĢmesinden veya alt iĢverenin taraf olduğu toplu iĢ sözleĢmesinden doğan yükümlülüklerinden alt 

iĢveren ile birlikte sorumludur.(4857/2-8 Md) 

Sosyal sigorta uygulamasında ise; bir iĢverenden, iĢyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine 

iliĢkin bir iĢte veya bir iĢin bölüm veya eklentilerinde iĢ alan ve bu iĢ iÑin görevlendirdiği sigortalıları 

ÑalıĢtıran üÑüncü kiĢiye alt iĢveren denir. Sigortalılar, üÑüncü bir kiĢinin aracılığı ile iĢe girmiĢ ve 

bunlarla sözleĢme yapmıĢ olsalar dahi, asıl iĢveren, bu Kanunun iĢverene yüklediği yükümlülüklerden 

dolayı alt iĢveren ile birlikte sorumludur.(5510/12-6 Md) Alt iĢveren, asıl iĢverenin iĢyerinde 

ÑalıĢtırdığı sigortalıları, iĢverenle aralarında yaptıkları sözleĢmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı 

özel bir numara ile asıl iĢverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir. (5510/11-8 Md) 

Görüldüğü üzere, sosyal sigorta iĢlemleri aÑısından, bir iĢverenden alınan iĢin, bu iĢyerinde yürütülen 

mal veya hizmet üretimine iliĢkin yardımcı iĢler veya asıl iĢin bir bölümünde iĢletmenin ve iĢin gereği 

ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iĢler olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Alınan iĢin 

asıl iĢ mi yoksa yardımcı iĢ mi olduğuna bakılmaksızın bir iĢverenden iĢ alan iĢverenin bu iĢ iÑin 

görevlendirdiği sigortalılarını bir fiil bu iĢte ÑalıĢtırması kaydı ile asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisi 

kurulmuĢ sayılacaktır. 5510 sayılı Kanunda, 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre daha geniĢ bir alt iĢveren 

tanımı benimsenmiĢtir (Tuncay ve EkmekÑi, 2015:330; Güzel vd. 2014: 235)  

Buna bağlı olarak da alt iĢveren, mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl iĢverene ait iĢyeri sicil 

numarasına ilave olarak verilecek üÑ haneli alt iĢveren numarası ile asıl iĢverenin iĢyeri dosyası 
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üzerinden yerine getirecek, alt iĢveren adına iĢyeri dosyası aÑılmayacaktır.(SSĠY/31-1 Md) BaĢka bir 

söyleyiĢle, asıl iĢverenden alınan iĢ iÑin alt iĢveren adına müstakil bir iĢyeri dosyası aÑılamayacaktır. 

ĠĢverenden iĢ alan alt iĢverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri baĢlamadan önce, iĢyeri bildirgesi 

hariÑ, diğer belgelerle birlikte, asıl iĢverenle yapmıĢ olduğu sözleĢmenin bir örneğini, Kuruma vermek 

durumundadırlar.(SSĠY/29-2 Md) 

4.3-Alt ĠĢverenler Ġçin Sosyal Sigorta Riskleri 

4.3.1-ĠĢçilik Bildirimlerinin Asıl ĠĢveren Dosyasına Aktarılması 

Belirtildiği üzere, asıl iĢveren elektrik dağıtım Ģirketinden alınan alınan iĢ iÑin alt iĢveren adına 

bağımsız bir iĢyeri dosyası aÑılmıĢ ve iĢÑilik bildirimleri yani bu iĢte ÑalıĢtırılan sigortalıların kazanÑ 

ve gün sayısı bildirimleri de bu numara üzerinden SGK‘ye yapılmıĢ ise bütün bu hatalı iĢlemlerin 

düzeltilmesi gerekmektedir.  

Evvela, alt iĢverene verilen bağımsız iĢyeri numarası iptal edilip asıl iĢverene ait iĢyeri sicil numarası 

üzerinden bir alt iĢveren kodu tanımlanmalı, alt iĢveren dosyasından yapılmıĢ olan tüm iĢÑilik 

bildirimleri asıl iĢveren dosyasına aktarılmalıdır. Cezai bir yaptırımı olmayan bu iĢlem bürokratik 

zorlukları sebebiyle önemli emek ve zaman kaybına sebep olabilecektir. 

Bu iĢleme paralel olarak da alt iĢveren adına aÑılmıĢ bağımsız iĢyeri sicil numarasından verilmiĢ tüm 

sigortalı iĢe giriĢ bildirgelerinde asıl iĢverenin sicil numarasının olacağı Ģekilde değiĢikliklerin de 

yapılması gerekecektir. 

4.3.2-ĠĢe GiriĢ Bildirgelerinden Dolayı ĠPC Uygulanması 

Elektrik dağıtım Ģirketlerinden iĢ alan ve bu iĢ iÑin bağımsız iĢyeri dosyası aÑılan iĢletmeler aÑısından 

belki de en önemli sosyal sigorta riski, bu bağımsız iĢyeri dosyası üzerinden SGK‘ye verilen  sigortalı 

iĢe giriĢ bildirgeleri sebebiyle uygulanabilecek idari para cezalarıdır. 

Kural olarak iĢverenler, Kanunun 4.maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan 

kiĢileri, 7. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık baĢlangıÑ tarihinden önce, 

sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak iĢveren tarafından sigortalı iĢe 

giriĢ bildirgesi; …Kuruma ilk defa iĢyeri bildirgesi verilecek iĢyerlerinde; ilk defa sigortalı 

ÑalıĢtırmaya baĢlanılan tarihten itibaren bir ay iÑinde ÑalıĢmaya baĢlayan sigortalılar iÑin, ÑalıĢmaya 

baĢladıkları tarihten itibaren en geÑ söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, Kuruma 

verilmesi halinde, sigortalılık baĢlangıcından önce bildirilmiĢ sayılır.(5510/8-1 Md) 

ĠĢte, asıl iĢveren elektrik dağıtım Ģirketlerinden aldıkları iĢ ―ihaleli iĢ‖ sayılarak bu iĢten ötürü SGK‘ye 

ilk defa iĢyeri bildirgesi verilerek adlarına bağımsız iĢyeri dosyası aÑılan  alt iĢverenler, nasılsa bir 

aylık bildirim süresi haklarının olduğunu değerlendirip, bu iĢte ÑalıĢtıracakları sigortalıların iĢe giriĢ 

bildirgelerini iĢyeri dosyasının aÑıldığı tarihten itibaren bir ay iÑinde SGK‘ye vermiĢler ise sigortalı 

iĢe giriĢ bildirgelerinin süresinde verilmemiĢ olduğunun tespit edilmesi üzerine uygulanabilecek idari 

para cezası riskleri ile karĢı karĢıya kalabilirler. 

Zira, belirtildiği üzere asıl iĢveren elektrik dağıtım Ģirketlerinden alınan iĢ hiÑbir durumda ihaleli iĢ 

sayılmayacak ve iĢi alan firma iÑin de müstakil iĢyeri dosyası aÑılamayacaktır. AÑılmıĢ olsa bile bu 

iĢlem yok hükmünde sayılacaktır. Olması gerektiği gibi alt iĢveren firmaya asıl iĢveren elektrik 

dağıtım Ģirketinin devamlı iĢyeri dosyası üzerinden alt iĢveren kodu verilecek/tanımlanacaktır. ĠĢ alan 

firmaya alt iĢveren kodu verilmesi ise onu ―ilk defa tescil edilen iĢyeri‖ statüsüne sokmayacaktır. 

Yani, alt iĢveren firmanın asıl iĢveren elektrik dağıtım Ģirketinden aldığı iĢte ÑalıĢtırdığı sigortalıların 

iĢe giriĢ bildirgelerini genel kurala uygun olarak ―sigortalılık baĢlangıÑ tarihinden önce/iĢe 

baĢlamadan önce‖ SGK‘ye vermesi gerekirdi.  

Bu kuralın ihlal edildiğinin tespiti üzerine; tespitin SGK ünitelerince yapılması halinde her bir 

sigortalı iÑin bir asgari ücret tutarında, tespitin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 

yapılması halinde ise her bir sigortalı iÑin asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası 

uygulanacaktır.(5510/102-1 Md) Érneğin; asıl iĢveren elektrik dağıtım Ģirketinden elektrik 

sayaÑlarının okunması iĢini alan alt iĢveren (A) firması iÑin, bu iĢ iÑin SGK‘ye ilk defa verdiği iĢyeri 

bildirgesi ile bağımsız iĢyeri dosyası aÑılmıĢ ise tescil tarihinden itibaren bir ay iÑinde de 500 

sigortalının iĢe giriĢ bildirgesinin SGK‘ye verildiği ve bunun da denetim elemanı tarafından tespit 
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edildiği varsayıldığında, (500x2=1000) asgari ücret idari para cezası ile karĢılaĢılması olası 

görülmektedir.  

Fiilin 2018 yılında meydana geldiği ve denetim elemanınca tespit edildiği varsayıldığında, 

2.029,50x1000=2.029.500.-TL idari para cezası uygulanabilecektir. Asıl iĢverenler elektrik dağıtım 

Ģirketlerinden iĢ alan yüzlerce alt iĢveren firma olduğu düĢünüldüğünde toplam olarak sektörün nasıl 

bir sosyal sigorta riski ile karĢı karĢıya olduğu görülebilir. 

5-SONUÇ OLARAK 

Elektrik dağıtım Ģirketlerinin özelleĢtirilmiĢ olmasına rağmen kamusal niteliklerinin baskın oluĢu, 

geÑmiĢ alıĢkanlıklar vs. halen daha birer kamu kurumu gibi algılanmalarına sebep olmaktadır. Bu algı 

beraberinde hatalı iĢlemleri de getirmektedir. Érneğin, elektrik dağıtım Ģirketlerinden iĢ alınması 

halinde SGK bu iĢi ―ihaleli iĢ‖ gibi değerlendirmekte ve ona göre sosyal sigorta iĢlemlerini 

yürütmektedir. Bu ise elektrik dağıtım Ģirketlerini ve bunlardan iĢ alan firmaları önemli sosyal sigorta 

riskleriyle karĢı karĢıya bırakmaktadır. 

Elektrik dağıtım Ģirketleri aÑısından özelleĢtirme sonrasında yüzde yüz hisse satıĢ sözleĢmesi/devir 

tarihinden itibaren on gün iÑinde her bir iĢyerinden ötürü SGK‘ye iĢyeri bildirgesi verilmesi 

gerekmektedir. Verilmediğinin tespiti bu Ģirketleri idari para cezaları ile karĢı karĢıya bırakabilecektir. 

Diğer taraftan, yukarıda sözü edilen algı sebebiyle, asıl iĢveren elektrik dağıtım Ģirketlerinden iĢ alan 

alt iĢveren firmaların asıl iĢverenin iĢyeri dosyası üzerinden alt iĢveren kodu verilerek sigortalı ve 

iĢÑilik bildirimlerini yapması gerekirken, bağımsız bir iĢyeri dosyası aÑılması uygulaması bu firmaları 

da ciddi sosyal sigorta riskleriyle karĢı karĢıya getirmektedir. Ġlk defe iĢyeri bildirgesi verilerek aÑılan 

bağımsız iĢyeri dosyasından, tescil tarihi itibariyle sigortalılarının iĢe giriĢ bildirgesini bir aylık sürede 

verme hakkı olduğunu düĢünün alt iĢveren firma, bu statüsünün hatalı olduğunun, baĢından beri alt 

iĢveren kodu ile asıl iĢverenin dosyasından bildirimlerini yapması gerektiğinin tespiti halinde, bu 

iĢteki sigortalılarını iĢe baĢlamadan önce iĢe giriĢ bildirgelerini vererek SGK‘ye bildirmemekten ötürü 

uygulanacak idari para cezaları ile karĢı karĢıya kalabilir. 

Bu kapsamdaki iĢlemlerin baĢtan doğru yapılması SGK‘nin de lehine görülmektedir: Sözü edilen iĢ 

iliĢkilerinin varlığı halinde, elektrik dağıtım Ģirketlerinin asıl iĢveren, bunlardan iĢ alan firmalarından 

alt iĢveren olarak kavranması ve tescil iĢlemlerinin buna göre yapılması durumunda; alt iĢverenin prim 

borÑlarından(tartıĢmalı da olsa idari para cezası borÑlarından), gecikme zammı ve gecikme cezası 

borÑlarından, iĢe giriĢ/iĢten ayrılıĢ bildirgelerinin ve aylık prim ve belgelerinin verilmesinden, iĢ 

kazası ve meslek hastalıkları sigortası kapsamında rücu alacaklarından asıl iĢveren ile alt iĢveren 

birlikte sorumlu sayılacağından, SGK alacaklarının tahsili daha da güvence altına alınabilecektir. 
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HEMġĠRELERĠN YAġADIKLARI ĠġYERĠ NEZAKETSĠZLĠĞĠNĠN ÖRGÜTSEL 

ADALET ALGILARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ 
Soner Taslak 

(DoÑ.Dr., Muğla Sıtkı KoÑman Êniversitesi, sonertaslak@mu.edu.tr) 

ÆağdaĢ IĢıkay 

(Éğr.Gör., Muğla Sıtkı KoÑman Êniversitesi, cagdasi@mu.edu.tr) 

 
ÖZET 

Amaç: HemĢirelerin iĢyerinde meslektaĢlarından, doktorlarından ve yöneticilerinden gördükleri nezaketsizliğin, 

örgütsel adalet algısına olan etkisinin ortaya konulmasıdır.  

Materyal-Metod: ÆalıĢmanın örneklemini, bir kamu hastanesinde en az bir yıl ÑalıĢan ve araĢtırmaya katılmayı 

kabul eden 206 hemĢire oluĢturmuĢtur. HemĢirelere, sosyo-demografik özellikleri (Yürümezoğlu, 2012) 

belirlemeye yönelik hazırlanan soruların yanında iĢyeri nezaketsizliği (Cortina vd., 2001) ve örgütsel adalet algısı 

(Niehoff ve Moorman, 1993) ölÑeklerinden oluĢan anket formu Ağustos-Ekim 2017 tarihinde gözetim altında 

uygulanarak veriler toplanmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

Bulgular: Érnek kitleyi oluĢturan hemĢirelerin tamamının bayan, %82‘sinin evli, %54,4‘ünün lise mezunu 

olduğu, % 45,6‘sının haftada en fazla 40 saat ÑalıĢtığı tespit edilmiĢtir. Korelasyon analizine göre; meslektaĢ 

nezaketsizliği (r= -,262; p=,000), doktor nezaketsizliği (r= -,369; p=,000) ve yönetici nezaketsizliği (r= -,363; 

p=,000) ile örgütsel adalet algısı arasında negatif yönde ve anlamlı iliĢki olduğu tespit edildi. Regresyon analizi, 

meslektaĢ (R2=,069), doktor (R2=,136) ve yönetici (R2=,131) nezaketsizliği değiĢkenlerinin, örgütsel adalet 

algısını aÑıkladığını (p<0,01) göstermektedir. HemĢirelerin örgütsel adalet algısını en olumsuz biÑimde etkileyen 

nezaketsizliğin, doktorlarından (β= -,369,p=,000) gördükleri nezaketsizlik olduğu belirlendi. 

Sonuçlar ve Öneriler: ĠĢyerinde yaĢanan nezaketsiz durumların örgütsel adalet algısını düĢürdüğü, özellikle 

doktorlardan görülen nezaketsizliğin bu durum üzerinde daha etkili olduğu belirlendi. Sunulan hizmetin 

kalitesinin artırılabilmesi iÑin ÑalıĢanların ve yöneticilerin iĢyeri nezaketsizliği konusuna önem vermeleri 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢyeri Nezaketsizliği, Érgütsel Adalet Algısı 

 

THE IMPACT OF THE WORKPLACE INCIVILITY EXPERIENCED BY THE NURSES ON THEIR  

ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION 

 

ABSTRACT 

Objective: The incivility that nurses see from their colleagues, doctors and managers in the workplace of 

incivility is to reveal the effect on the perception of organizational justice. 

Material-Method: The sample of the study consisted of 206 nurses working in a public hospital for at least one 

year and agreeing to participate in the research. Questionnaires prepared by nurses in order to determine their 

socio-demographic characteristics (Yürümezoğlu, 2012), as well as a questionnaire consisting of workplace 

incivility (Cortina vd., 2001) and organizational justice perception (Niehoff ve Moorman, 1993) scales were 

applied under supervision in August-October 2017 and data were collected and evaluated. 

Findings: It was determined that all of the sample nurses were female, 82% were married, 54.4% were high 

school graduates and 45.6% were working for a maximum of 40 hours per week. According to the correlation 

analysis; it was determined that there was a negative relationship between colleague incivility (r= -,262; p=,000), 

doctor incivility (r= -,369; p=,000)  and manager incivility (r= -,363; p=,000) and organizational justice 

perception and a meaningful relationship. Regression analysis reveals that the variables of colleague (R2 =, 069), 

doctor (R2 =, 136) and manager (R2 =, 131) incivility explain of organizational justice perception (p <0.01). It 

was determined that the incivility that nurses had the most negative impact on the perception of organizational 

justice was the incivility seen by their doctors (β = -, 369, p =, 000). 

Results and Suggestions: The incivility situations in the workplace diminish the perception of organizational 

justice,especially the incivility seen doctors was more effective in this situation. In order to increase the quality of 

the service offered, employees and managers need to pay attention to workplace incivility. 

Keywords: Workplace Ġncivility, Organizational Justice Perception 
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GĠRĠġ 

Günümüz koĢullarında yaĢanan yoğun hareketlilik, bireylerin iĢ Ñıktılarına odaklanmasına neden 

olmaktadır. Bu durumda, ÑalıĢma arkadaĢlarına kibar davranmak, asıl amaÑ olmaktan Ñıkmaktadır 

(Delen, 2010:48). DeğiĢen dünyayla birlikte nezaketsizlik artmaktadır (PolatÑı ve ÉzÑalık, 2013:18). 

Cortina vd. (2001:64) yaptıkları araĢtırmada, son 5 yılda iĢyeri nezaketsizliği deneyimleyen 

ÑalıĢanların oranının % 71 olduğunu saptamıĢtır. Trudel ve Reio (2011:410) yapmıĢ oldukları 

araĢtırmada, katılımcıların % 86.2‘sinin geÑtiğimiz yıl iÑerisinde iĢyeri nezaketsizliği yaĢadığını 

ortaya koymuĢtur. ĠĢyeri nezaketsizliğinin kuruluĢlar üzerinde büyük bir mali etkiye sahip olduğu ve 

ÑalıĢanları olumsuz etkilediği bildirilmektedir (Pearson ve Porath, 2009; Porath ve Pearson, 2013). 

KuruluĢları hem örgütsel hem de bireysel boyutta etkileyen diğer konu ise örgütsel adalet algısıdır. 

ÆalıĢanlar, aldıkları ücretin ne kadar adil olduğu, yöneticilerin kendilerine adil davranıp davranmadığı 

ya da iĢyerinde verilen ödüllerin adaletli bir Ģekilde dağıtılıp, dağıtılmadığı gibi konularda 

değerlendirmeler yaparlar ve bu değerlendirmeler sonucunda Ñevrelerine karĢı bazı davranıĢ kalıpları 

geliĢtirirler (Dalgın, 2015:46). ĠĢverenler, yapmakla yükümlü oldukları maddi manevi tüm 

faaliyetlerden birinci derecede sorumlu oldukları iÑin, adil yönetim konusunda daha duyarlı ve bilinÑli 

hareket etmeleri gerekir (Abbasoğlu, 2015:1). 

Deneysel kanıtlar, istenmeyen davranıĢların adaletsizlik algısı ile iliĢkili olduğunu göstermektedir.  

ĠĢyerinde nezaketsizlik olumsuz bir duygusal olaydır ve örgütsel adalet gibi iĢ algısı üzerinde etkilidir. 

Érgütsel adalet, iĢyerinde nezaketsizlikten etkilenen değiĢkenlerden biridir. (Ziaaddini ve Hasani, 

2013:111-112). Mohamed (2014:1), örgütsel adalet algısı ile hizmet kalitesi arasında pozitif yönlü bir 

iliĢki olduğunu, adalet algısı yüksek olan ÑalıĢanların ortaya koydukları hizmetin kalitesinin de yüksek 

olduğunu tespit etmiĢtir. 

ĠĢyeri nezaketsizliği ve örgütsel adalet algısı arasında ki iliĢkiyi yabancı literatürde ortaya koyan 

sınırlı sayıda araĢtırma olmasına karĢın, ülkemizde bu yönde bir araĢtırmaya rastlanmamıĢtır. 

Ézellikle sağlık sektöründe, hizmetin kalitesi üzerinde etkili olabilecek bu kavramlar arasında ki 

iliĢkinin incelenmesinin toplumsal aÑıdan önemli olacağı ve literatüre katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 

1.1. ĠĢyeri Nezaketsizliği 

ĠĢyeri nezaketsizliği kavramı, ilk kez Andersson ve Pearson tarafından 1999 yılında ortaya konulmuĢ 

ve üretkenlik karĢıtı iĢyeri davranıĢları iÑerisinde yeni bir alan olarak geliĢtirilmiĢtir. Bu makalede 

iĢyeri nezaketsizliği ‗hedef alınan kiĢiye zarar verme amacının belirsiz olduğu, iĢyerinde karĢılıklı 

saygı kurallarının ihlal edildiği, düĢük yoğunluklu bir sapma davranıĢı‘ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Nezaketsiz davranıĢlar karakteristik olarak diğerlerine karĢı sergilenen saygısızlık ve kabalık olarak 

değerlendirilmiĢtir (Anderson ve Pearson, 1999: 456). 

Literatür incelendiğinde farklı araĢtırmacılar tarafından da iĢyeri nezaketsizliği ile ilgili tanımlar 

yapıldığı görülmektedir. Pearson vd., (2001:1395), iĢyeri nezaketsizliğinin ‗baĢkalarına saygısızlık 

sergileyen, kaba ve duyarsız davranıĢlar‘ ile karakterize olduğunu bildirmektedir. Felblinger 

(2008:235) iĢyeri nezaketsizliğini, iĢyerindeki karĢılıklı saygı ortamını bozan psikolojik taciz ve 

duygusal saldırganlığın bir türü olarak tanımlar. Delen (2010:46) iĢyeri nezaketsizliğini, iĢyeri 

kurallarına aykırı davranıĢlar sergilenmesi olarak tanımlamaktadır.  

Bu tanımlar incelendiğinde bazı özellikler üzerinde durulduğu göze Ñarpmaktadır. Anderson ve 

Pearson (1999) iĢyeri nezaketsizliğinin; iĢyeri normlarının ve saygının ihlali, amaÑ/niyet belirsizliği ve 

düĢük Ģiddetli/yoğunluklu olma gibi üÑ özelliğe sahip olduğunu bildirmektedir. 

1.1.1. ĠĢyerinde Görülen Nezaketsiz DavranıĢlar 

Yapılan ÑeĢitli araĢtırmalar ile iĢyerinde ne gibi nezaketsiz davranıĢlarla karĢılaĢıldığı ortaya 

konulmaya ÑalıĢılmıĢtır. Pearson vd., (2000:126-127) yaptıkları araĢtırmada, ÑalıĢanların maruz 

kaldıkları nezaketsiz davranıĢları belirtmelerini istemiĢtir. Bu davranıĢlar arasında, üstün ÑalıĢana 

bağırması, aĢağılayıcı isimler takması, Ñabalarının karĢılığında teĢekkür etmemesi, ÑalıĢanın 

kararlarının Ñiğnenmesi, konuĢmasının kesilmesi, konuĢmasına izin verilmemesi, hiÑe sayılması, 

saygısızlık görmesi, öğle yemeğine davet edilmemesi, hakarete maruz kalması, beceriksizlikle 
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suÑlanması, diğer ÑalıĢanların Ñöplerini ÑalıĢma ortamında bırakmaları ve ortak ÑalıĢma ortamlarının 

dağınık bırakılması gibi davranıĢlar olduğu tespit edilmiĢtir. 

Yapılan bir araĢtırmaya göre; ÑalıĢma arkadaĢlarını selamlamaktan kaÑınmak, aĢağılayıcı ve 

küÑümseyici dil ve ses tonu kullanmak, meslektaĢlarının isteklerini yok saymak/görmezden gelmek 

gibi davranıĢların iĢyerinde görülen nezaketsiz davranıĢlar olduğu ortaya konulmuĢtur (Pearson vd., 

2001:1387). Bununla birlikte, baĢkalarının ÑalıĢmalarından kazanÑ elde etmek, (Pearson vd., 

2001:1398; Felblinger, 2008:235), önemli bilgilerin saklanması, iĢ birliği iÑinde ÑalıĢmayı reddetmek 

(Felblinger, 2008:235), bireyleri sosyal paylaĢım/arkadaĢlıklarda görmezden gelmek, kiĢisel konular 

da istenmeyen tartıĢmalara Ñekmek (Hershcovis, 2010:502), ÑalıĢanı önemli iĢ faaliyetlerinin dıĢında 

tutmak (Miner vd., 2012:342; Felblinger, 2008:235), düĢmanca gözlerini dikerek bakmak (Pearson 

vd., 2000:133; Felblinger, 2008:235; Zhou vd., 2015:123), toplantıların/görüĢmelerin düzenini 

bozmak (Pearson vd., 2000:133; Pearson vd., 2001:1398; Felblinger, 2008:235; Johnson ve Ġndvik, 

2001:459) iĢyerinde karĢılaĢılan nezaketsiz davranıĢlardandır. 

1.1.2. ĠĢyeri Nezaketsizliğinin Etkileri 

Nezaketsiz davranıĢlar zamanla örgüt geneline yayılabilmekte ve örgüt kültürünün bir parÑası haline 

gelebilmektedir (Kanten, 2014:15-16). Nezaketsizlik, zarar verici davranıĢların hafif bir biÑimi 

olmasına rağmen bir ÑalıĢanın tutumunu ve örgüte karĢı davranıĢlarını önemli ölÑüde etkileyebilir 

(Anderson ve Pearson,1999:468).  

ĠĢyeri nezaketsizliğinin hem örgüt hem de bireyler üzerinde ki etkilerini ortaya koymak iÑin yapılan 

araĢtırmalarda, bu etkilerin oldukÑa ağır olduğu bulgulanmıĢtır. ĠĢyeri nezaketsizliğinin üretkenlik 

karĢıtı iĢ davranıĢlarına dönüĢebileceği, bireyler ve örgüt aÑısından olumsuz etkiler oluĢturabileceği 

bildirilmektedir (Anderson ve Pearson, 1999:457-463). Yani iĢyeri nezaketsizliği, uzun dönemde 

örgüte zarar verebilecek iĢe geÑ gelme, devamsızlık yapma ve iĢten kaytarma gibi davranıĢlara neden 

olabilecektir (Kanten, 2014:16). 

ĠĢyeri nezaketsizliğinin iĢ tatminini (Cortina vd., 2001:67), algılanan örgütsel desteği (Dion, 2006:2-

7), verimliliği (Hutton ve Gates, 2008:174), örgütsel bağlılığı (Smith vd., 2010:1005), iĢ 

performansını (Cortina vd., 2001:67) azalttığı; üretkenlik karĢıtı iĢ davranıĢlarını (Penney ve Spector, 

2005:792), iĢ stresini ve iĢten ayrılma niyetini (Dion, 2006:2-9) artırdığı tespit edilmiĢtir. 

1.1.3. ĠĢyeri Nezaketsizliği ile Mücadele Yöntemleri 

ĠĢyeri nezaketsizliğinin bireyler ve örgütler üzerinde ki olumsuz etkilerinin önüne geÑebilmek iÑin bir 

takım giriĢimlerde bulunmak gerekmektedir. Ézellikle kiĢilerarası etkileĢimler iÑin kurum 

standartlarını tanımlayarak beklentilerin belirlenmesi ve aÑıklığa kavuĢturulması, iĢyeri 

nezaketsizliğini önlemede önemli bir adım olarak görülmektedir. Bunun dıĢında personel seÑimi ve iĢe 

alım sırasında titiz davranılmasının önemi üzerinde durulmaktadır. ÆalıĢmaya baĢlayan personele 

kurumun beklentilerini aÑık bir Ģekilde belirten eğitim ve uyum programları uygulanmalıdır. Ayrıca 

nezaketsiz bireylerle görüĢmeler yapılarak, nezaketsizliğin nedenleri belirlenmeli ve ona göre 

giriĢimler planlanmalıdır (Pearson vd., 2000:133-136; Pearson ve Porath, 2005:12-15). 

1.2. Algılanan Érgütsel Adalet 

Érgütlerde adalet, örgüt Ñıktıları olan ödül ve cezaların nasıl yönetileceğine dağıtılacağına dair 

kurallar ve sosyal normlar olarak tanımlanmaktadır (TunÑ, 2016:73). Érgütsel adalet kavramı; 

iĢgörenlerin örgütsel uygulamaların ve kararların doğruluğu konusundaki algılarını ve bu algıların 

iĢgörenler üzerindeki etkilerini kapsamaktadır (Æolak ve Erdost, 2004:52). Bir baĢka ifade ile örgütsel 

adalet kavramı; bir organizasyondaki uygulamaların dayandığı ilkelerin net olmasını, bireyden bireye 

farklı uygulamalar olmamasını, olsa bile bunun nedenlerinin Ģeffaf bir Ģekilde aÑıklanmasını öngören 

bir kavramdır (KoÑel, 2014:530). Genel olarak araĢtırmacılar örgütsel adaleti dağıtımsal adalet, 

iĢlemsel (prosedürel) adalet ve etkileĢimsel adalet olmak üzere üÑ temel baĢlık altında ele almıĢlardır 

(Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009:4). Hangi ÑalıĢanın ne kadar pay alacağı, neyin kime verileceği 

dağıtımsal adaletin alanına girmektedir (Abbasoğlu, 2015:10). ĠĢlemsel adalet, elde edilen 

kazanımların belirlenmesinde kullanılan süreÑ ve yöntemlere odaklanmakta, ÑalıĢanlar üzerinde daha 

derin ve önemli etkiler bırakmaktadır (Abbasoğlu, 2015:11). EtkileĢimsel adalet, kararların 

uygulanması esnasında yöneticilerin astlarıyla kurduğu iletiĢimin ve sergiledikleri davranıĢların Ģekli, 

niteliği ve kalitesiyle ilgili değerlendirmelere dayanmaktadır (Cüce vd., 2013:6). EtkileĢimsel adalet, 

örgütsel adaletin sosyal yönüdür. Bu adalet boyutu örgüt iÑindeki iliĢkilere yapılan yatırıma ve bu 

yatırımın sonucunda meydana gelecek olan Ñıktılara odaklanmaktadır (Æetinkaya ve Æimenci, 

2014:244). 
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Érgütsel adaletin, güven (DeConinck, 2010:1349), iĢ doyumu (Ézer ve Urtekin, 2007:107), örgütsel 

adanmıĢlık (Babaoğlan ve Ertürk, 2013:87), hizmet kalitesi (Mohamed, 2014:1), görev performansı 

(Hoxha, 2010:128), iĢten ayrılma niyeti (Rai, 2013:260), örgütsel bağlılık (Bağcı, 2013:163), örgütsel 
yabancılaĢma (Günsal, 2010:192), örgütsel vatandaĢlık (Ġplik, 2009:107), tükenmiĢlik (Ézdevecioğlu 

vd., 2014:137) gibi bir örgüt aÑısından hayati öneme sahip süreÑleri etkilediği görülmektedir. Yapılan 

araĢtırmalar, adaletin birÑok yönden kurumları olumlu yönde etkilediğini, adaletsizliğin ise mücadele 

edilmesi gereken bir durum olduğunu ortaya koymaktadır.  

1.3. ĠĢyeri Nezaketsizliği ve Érgütsel Adalet Algısı ĠliĢkisinin Ġncelenmesi 

ĠĢyeri nezaketsizliğinin bir sarmal Ģeklinde tüm örgüte yayılarak üretkenlik karĢıtı iĢ davranıĢlarına 

neden olduğu öne sürülmektedir (Anderson ve Pearson, 1999:457-463). Bu durumun önlenmesinde 

etkili olabilecek konulardan birisi de örgütsel adalet algısını artırmak, adil bir ortam oluĢturmak 

olabilir. Nitekim Rezaee ve arkadaĢlarının (2012:42-46) yapmıĢ oldukları bir araĢtırmada; istenmeyen 

bir davranıĢ olarak nitelenen iĢyeri nezaketsizliğinin, ÑalıĢanların adil davranılmadığı hissi 

yaĢamalarına neden olduğu ifade edilmektedir.  

Ziaaddini ve Hasani (2013:110) yaptıkları araĢtırmada, iĢyeri nezaketsizliği ile algılanan örgütsel 

adalet arasında negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Yani, iĢyerinde 

nezaketsizliğin artması adaletsizlik algısını arttırmaktadır. Bir baĢka ifadeyle; ÑalıĢma ortamında 

nezaketsizliği azaltan kuruluĢların, adaleti ve adil algılama koĢullarını sağlandığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (Ziaaddini ve Hasani, 2013:111-112). 

Bir diğer araĢtırmada Rezaee ve arkadaĢları (2012:46), iĢyerinde nezaketsizliğin, toplam adalet algısı 

ve adaletin üÑ alt boyutu ile (dağıtımsal, iĢlemsel ve etkileĢimsel) olumsuz yönde iliĢkili olduğunu 

saptamıĢtır. Ézellikle nezaketsizliği yaĢayan kurban, konum ve saygısı görmezden gelindiği iÑin, 

etkileĢimsel adaletsizlik hisseder (Ziaaddini ve Hasani, 2013:111-112). 

 

2.ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

2.1. AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırmanın evrenini, Muğla Ġli Kamu Hastaneleri Birliği‘ne bağlı bir hastanede ÑalıĢan hemĢireler 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma da tam sayım örnekleme yöntemi kullanılmıĢ ve belirlenen 350 

hemĢireden araĢtırmaya katılmayı kabul eden 206 hemĢireye anket uygulanmıĢtır. Anket formunun 

birinci bölümünde hemĢirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci 

bölümünde meslektaĢlarından, doktorlarından ve yöneticilerinden gördükleri iĢyeri nezaketsizliğini 

belirlemeye yönelik Cortina vd. (2001) tarafından geliĢtirilen, TürkÑe‘ye Ñevirisi Kaya (2015) 

tarafından yapılan 7 maddeden oluĢan iĢyeri nezaketsizliği skalası (WIS) ve üÑüncü bölümünde de 

örgütsel adalet algısını ölÑmeye yönelik Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliĢtirilen TürkÑe‘ye 

Ñevirisi, geÑerlik ve güvenirlik ÑalıĢması Yıldırım (2002) tarafından yapılan 20 maddeden oluĢan 

örgütsel adalet algısı ölÑeği yer almaktadır. Her iki ölÑekte de beĢli likert tipi ölÑek kullanılmıĢ; iĢyeri 

nezaketsizliği iÑin maddeler ‗1: HiÑbir zaman, 2: Æok nadir, 3: Bazen, 4: Æoğu zaman, 5: Her zaman‘ 

Ģeklinde, örgütsel adalet algısı iÑin maddeler ‗1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: 

Kararsızım, 4: Katılıyorum ve 5: Kesinlikle Katılıyorum‘ Ģeklinde değiĢen cevapları iÑermektedir. 

MeslektaĢ, doktor ve yönetici nezaketsizliği ve örgütsel adalet algısı ölÑeklerine iliĢkin ortalama, 

standart sapma ve güvenilirlik analizleri Tablo 1‘de yer almaktadır.   

 

Tablo 1: ÉlÑeklere ĠliĢkin Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Değerleri 

ÉlÑek Ortalama  Standart Sapma Cronbach Alpha (α) 

MeslektaĢ Nezaketsizliği 1,91 0,76 ,905 

Doktor Nezaketsizliği 1,93 0,90 ,950 

Yönetici Nezaketsizliği 1,79 0,94 ,951 

Érgütsel Adalet Algısı 

 

2,29 

 

0,90 

 

,963 

 

 

2.2. AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezleri 
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AraĢtırmada bağımsız değiĢken olarak iĢyeri nezaketsizliği, bağımlı değiĢken olarak örgütsel adalet 

algısı ele alınmıĢtır. HemĢirelerin iĢyerinde birlikte ÑalıĢtıkları meslektaĢlarından, doktorlarından ve 

yöneticilerinden gördükleri nezaketsizliğin örgütsel adalet algıları üzerine olan etkisi belirlenmeye 

ÑalıĢılmıĢtır.  

 

 

 

 

Hipotez 1: MeslektaĢ nezaketsizliği, örgütsel adalet algısını olumsuz yönde etkiler. 

Hipotez 2: Doktor nezaketsizliği, örgütsel adalet algısını olumsuz yönde etkiler. 

Hipotez 3. Yönetici nezaketsizliği, örgütsel adalet algısını olumsuz yönde etkiler. 

 

 

 

3. BULGULAR 

3.1. Frekans Dağılımı 

Yapılan analiz sonucunda araĢtırmaya katılan tüm hemĢirelerin bayan olduğu, % 55,8‘inin 38-46 yaĢ 

grubunda, % 82‘sinin evli, % 54,4‘ünün lisans mezunu olduğu saptanmıĢtır. Yanı sıra hemĢirelerin, 

%24,8‘inin 21-25 yıldır ÑalıĢtığı ve % 54,4‘ünün haftada 40 saatin üstünde ÑalıĢtığı bulgulanmıĢtır. 

Ayrıca hemĢirelerin yaĢ ortalamasının 38,56, ÑalıĢma yılı ortalamasının 18,16 ve haftalık ÑalıĢma saati 

ortalamasının 45,61 olduğu tespit edilmiĢtir.  

Tablo 2: HemĢirelerin Demografik Ézelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

Ézellik n % Ort. Ézellik n % Ort. 

YaĢ 

20-28 

29-37 

38-46 

47-64 

 

29 

42 

115 

20 

 

14,1 

20,4 

55,8 

9,7 

 

 

38,56 

ÇalıĢma  

Yılı 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-46 

 

 

27 

19 

25 

45 

51 

29 

10 

 

 

13,1 

9,2 

12,1 

21,8 

24,8 

14,1 

4,9 

 

 

 

 

18,16 

Medeni 

Durum 

Evli 

Bekar 

 

 

169 

  37 

 

 

82,0 

18,0 

 

Eğitim 

Lise 

Énlisans 

Lisans 

Yükseklisans 

 

18 

62 

112 

14 

 

8,7 

30,1 

54,4 

6,8 

 Haftalık 

ÇalıĢma Saati 

 

25-40 

41-97 

 

 

 

94 

112 

 

 

 

45,6 

54,4 

 

 

 

45,61 

Toplam 206 100,0  Toplam 206 100,0  

 

 

3.2. Korelasyon Analizi 

 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkinin yönünü ve Ģiddetini belirlemeye yönelik korelasyon analizi yapılmıĢ 

ve sonuÑlar Tablo 3‘de sunulmuĢtur.  

 

ĠġYERĠ NEZAKETSĠZLĠĞĠ 

 MeslektaĢ Nezaketsizliği 

 Doktor Nezaketsizliği 

 Yönetici Nezaketsizliği 

 

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI 
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Tablo 3. Nezaketsizlik ve Érgütsel Adalet Algısına Yönelik Korelasyon Analizi 

 

DeğiĢkenler 1 2 3 4 

1- MeslektaĢ 

Nezaketsizliği 
1    

2- Doktor Nezaketsizliği ,550
**

 1   

3- Yönetici Nezaketsizliği ,442
**

 ,681
**

 1  

4- Érgütsel Adalet Algısı -,262
**

 -,369
**

 -,363
**

 1 

                              **p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

SonuÑlara göre; meslektaĢ nezaketsizliği (r= -,262; p=,000), doktor nezaketsizliği (r= -,369; p=,000) 

ve yönetici nezaketsizliği (r= -,363; p=,000) ile örgütsel adalet algısı arasında negatif yönde ve 

anlamlı korelasyon olduğu tespit edildi.  

 

 

3.3. Regresyon Analizi 

HemĢirelerin meslektaĢlarından, doktorlarından ve yöneticilerinden iĢyerinde gördükleri nezaketsiz 

davranıĢların onların adalet algısı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıĢ 

ve sonuÑlar Tablo 4‘de sunulmuĢtur. 

 

 

 

 

      Tablo 4. MeslektaĢ, Doktor ve Yönetici Nezaketsizliğinin Érgütsel Adalet Algısı  

Êzerindeki Etkisini Ġncelemeye Yönelik Regresyon Analizi  

 

Bağımlı DeğiĢken: Algılanan Érgütsel Adalet 

Bağımsız 

DeğiĢken 
R

2
 DüzeltilmiĢ R

2
 F 

β P Durbin- 

Watson 

MeslektaĢ 

Nezaketsizliği 

,069 ,064 15,004 -,262 ,000 1,665 

Doktor 

Nezaketsizliği 

,136 ,132 32,168 -,369 ,000 1,649 

Yönetici 

Nezaketsizliği 

,131 ,127 30,883 -,363 ,000 1,656 

 

 

Regresyon analizleri örgütsel adalet algısının; meslektaĢ (R
2
=,069), doktor (R

2
=,136) ve yönetici 

(R
2
=,131) nezaketsizliği değiĢkenleri tarafından aÑıklandığını, p<0,01düzeyinde anlamlılık olduğunu 

göstermektedir. HemĢirelerin meslektaĢlarından (β= -,262, p=,000), doktorlarından (β= -,369,p=,000) 

ve yöneticilerinden (β= -,363,p=,000) gördükleri nezaketsizlik, onların örgütsel adalet algısını negatif 

yönde etkilemektedir. Bu sonuÑlar değerlendirildiğinde Hipotez 1,2, ve 3 kabul edilmektedir.  

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Zaman iÑinde gerÑekleĢen ÑalıĢma koĢullarında ki değiĢimler, iĢyerlerinde nezaketsiz durumların 

yaĢanmasına neden olabilmektedir. Bu durumun etkileyebileceği kavramlardan biri de ÑalıĢanların 

örgütsel adalet algısı olabilir. Kurumsal ÑerÑevede önemli olan bu iki kavram araĢtırma kapsamında 

ele alınmıĢ ve iĢyeri nezaketsizliğinin örgütsel adalet algısını etkilediği sonucuna varılmıĢtır.  

Bu sonuÑlar kapsamında, hemĢirelerin meslektaĢlarından, doktorlarından ve yöneticilerinden ‗orta‘ 

düzeyde nezaketsizlik gördükleri bulgulandı (Tablo 1). Bu sonuÑ, Laschinger‘in (2014:287) 

bildirimleriyle paralellik göstermektedir. Diğer taraftan, Laschinger ve arkadaĢlarının (2009:306) 

yapmıĢ oldukları araĢtırmada hemĢirelerin meslektaĢlarından ve yöneticilerinden gördükleri 
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nezaketsizliğin düĢük düzeyde olduğu ve dolayısıyla bu araĢtırmanın bulgularından farklılık 

gösterdiği saptandı.  

AraĢtırmanın bir diğer sonucuna göre; hemĢireler en fazla doktorlardan en az yöneticilerden 

nezaketsizlik görmektedir (Tablo 1). Buna karĢılık, Laschinger (2014:287) ve Laschinger ve 

arkadaĢlarının (2009:306) araĢtırmasına göre; hemĢirelerin en Ñok meslektaĢlarından en az 

yöneticilerinden nezaketsizlik gördükleri belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, literatür ile bu araĢtırmanın 

sonuÑları kısmen uyumluluk göstermektedir.  

Korelasyon analizine göre; hemĢirelerin meslektaĢlarından, doktorlarından ve yöneticilerinden 

gördüğü nezaketsizlik, onların adalet algısını olumsuz yönde etkilemekte yani düĢürmektedir (Tablo 

3). Varılan bu sonuÑ, Ziaaddini ve Hasani (2013:110) ile Rezaee ve arkadaĢlarının (2012:46) 

bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

Regresyon analizine göre; meslektaĢ nezaketsizliği örgütsel adalet algısındaki değiĢimin % 6,9‘unu, 

doktor nezaketsizliği % 13,6‘sını, yönetici nezaketsizliği %13,1‘ini aÑıklamakta ve bu değiĢkenler 

arasında negatif yönlü bir iliĢki olduğu görülmektedir. Değerler incelendiğinde % 13,6 ile doktor 

nezaketsizliğinin, meslektaĢ ve yönetici nezaketsizliğine göre adalet algısını daha yüksek oranda 

etkilediği saptandı. HemĢirelerin özellikle doktorlardan gördükleri iĢyeri nezaketsizliğinin (R
2
=,136); 

meslektaĢ (R
2
=,069) ve yöneticiden (R

2
=,131) gördükleri nezaketsizliğe göre adalet algılarını 

düĢürmede daha etkili olduğu belirlendi (Tablo 4).  

SonuÑ olarak doktor ve hemĢireler sağlık ekibinin kilit üyeleridir. Bu iki meslek grubu arasında 

gerÑekleĢen olumsuz kiĢilerarası etkileĢimler, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde olumsuz 

sonuÑlara neden olabilir. HemĢirelerin doktorlardan nezaketsizlik görmesi, tükenmiĢlik, iĢ doyumunda 

azalma, stres düzeyinde artma, performansta azalma gibi istenmeyen durumlara yol aÑabilir. 

Doktorlardan nezaketsiz davranıĢlar gören hemĢire, ilgili doktorla hasta tedavisi ve bakımına yönelik 

etkili iletiĢim kuramayabilir. Bu durum kaliteli hasta bakımını engelleyebilir ve hastanın iyileĢme 

süresini uzatarak sırada bekleyen hastaların tedavi sürecini de olumsuz etkileyebilir. HemĢirenin 

özveri göstererek ÑalıĢtığı ortamda nezaketsizlik yaĢaması, onun adalet algısını düĢürerek zamanla 

motivasyon kaybı yaĢamasına da neden olabilir. Tüm bu yaĢanan olumsuzluklar, örgüte ekonomik 

kayıplarla yansıyabilir. Bir zincirin halkaları gibi birbiriyle ilintili olumsuz etkiler gittikÑe artabilir. Bu 

noktada kaynak ne olursa olsun yaĢanan nezaketsiz olayların, artarak saldırganlık gibi üretkenlik 

karĢıtı iĢyeri davranıĢlarına neden olabileceği unutulmamalıdır (Anderson ve Pearson, 1999:457-463).  

Bununla birlikte, iĢyeri nezaketsizliğinde zarar verme niyetinin belli olmadığı, fiziksel bir saldırının 

gerÑekleĢmediği düĢük yoğunluklu bir Ģiddet eğilimi söz konusu olduğu bilinmelidir. ĠĢyeri 

nezaketsizliğinin bu muğlak yapısı kolayca inkar edilmesine de zemin hazırlamaktadır  (Anderson ve 

Pearson,1999:457; Pearson vd., 2001:1403). Hatta birÑok yönetici ve ÑalıĢan iĢyeri nezaketsizliği 

kavramı hakkında bilgi sahibi değildir (Pearson vd., 2000:133-136). ĠĢte bu noktada iĢyeri 

nezaketsizliği kavramının bilincinde olunması iÑin, hem ÑalıĢanlara hem de yöneticilere yönelik 

eğitimler düzenlenmelidir. Ayrıca yöneticiler, iĢyerinde uyulacak kuralları, ÑalıĢanlardan beklentileri 

iĢe baĢlangıÑ sürecinde aÑıkÑa ortaya koymalı ve nezaketsizliğe karĢı tolerans gösterilmeyeceğini 

bildirmelidirler.  
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Abstract:  

Technology, which is one of the most important concepts of the 21st century, brings with it a number of 

innovations. Innovation, frequently used with terms such as entrepreneurship, or product/ service innovation 

gives direction to all aspects of our lives by making important changes. In today's competitive environment, 

organizations must have innovative ideas to increase their competitiveness. Innovative ideas that continue to exist 

in every arena lead to great innovations in health sector as well, which have provided many conveniences in this 

area. In order to catch up with the digitilizing world and the developed and renewed technology, a number of 

applications are also taking place in the field of health. In this study, the importance of mobile health 

applications, one of the innovative practices in the field of health, will be discussed. 

 

Keywords: Mobile health, innovation, health technology 

 

SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE ĠNOVASYON VE MOBĠL SAĞLIK  

UYGULAMALARI 

 

Özet: 21. yüzyılın önemli kavramlarından biri olan teknoloji, bir takım yenilikleri de beraberinde getirmektedir. 

Ġnovasyon; giriĢimcilik, yenilikÑilik, örgütler aÑısından yeniliklere aÑık olma, ürün ve hizmet yeniliği gibi 

kavramlarla hayatımıza yön vermekte ve birÑok alanda ve sürekli olarak önemli değiĢimlere de zemin 

hazırlamaktadır. Günümüz rekabet ortamında iĢletmeler varlıklarını idame ettirebilmeleri, rekabet güÑlerini 

arttırmaları iÑin inovatif fikirlere ihtiyaÑ duymaktadır. Her alanda varlığını devam ettiren inovatif fikirler sağlık 

alanında da büyük yeniliklere yol aÑmıĢ ve büyük kolaylıklar sağlamaya devam etmektedir. Sağlık sektörü de 

artan teknoloji ile birlikte inovatif fikirlere ve uygulamalara ihtiyaÑ duymaktadır. DijitalleĢen dünyaya ayak 

uydurmaya ÑalıĢan, geliĢen ve yenilenen teknolojinin arkasında kalmamak adına sağlık alanında da bir takım 

uygulamalar gerÑekleĢmektedir. Bu ÑalıĢmada sağlık alanında yenilikÑi uygulamalardan biri olan mobil sağlık 

uygulamalarının önemi üzerinde durularak, Dünya da ve Türkiye‘de geliĢen inovatif sağlık teknolojilerinden biri 

olan mobil sağlık uygulamalarına değinilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Mobil sağlık, inovasyon, sağlık teknolojisi  

 

1. INNOVATION IN HEALTH SERVICES 

Along with the globalizing world, the increasing competition factors force the organizations to be 

different. One of these differentiations is the concept of innovation. There are many definitions in the 

literature on innovation. The definition of innovation was first described by economist and politician 

Joseph Schumpeter as "the driving force of development" (Elci, 2007: 20). While the concept of 

innovation is defined as newness and reform in the Turkish Language Association (TDK); The OECD 

(2005) Oslo guideline defines the term as things that reduce costs in service provision, provide 

efficiency in service quality, provide satisfaction for service providers and beneficiaries. Kamarck 

(2003: 2), on the other hand defines innovations as actions that require imagination and courage. 

Torfing and Triantafillou (2016: 71) define it as change or newness whereas Uzkurt (2010: 37) 

defined innovation as "the commercialization of something new as an economic and social value 

added". It is known that many factors such as price, quality and service competition in the market 

affect competition. The health sector, like other sectors, must keep pace with changing technology and 

take into account the elements of competition. Since innovations in the health sector directly affect 

human life; the increase in population, the changement in aging and the structure of diseases increase 

the demand for health care services. 
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According to Berwick (2003), there are 7 basic factors for disseminating innovation in the health 

sector. These are official mechanisms, innovative discovery and support, investment in beginners, 

trust and activate the initiative, create abundance including the resources for change, be a leader as an 

example and observe during the adaptation process. Innovation in the health sector is very important 

since this sector should constantly renew itself. In this context, the changes that have taken place in 

technology in recent years have shown that the increase in quality of diagnosis and treatment services, 

facilitating service delivery, change of diseases, factors such as the continuous increase in prices in the 

health sector must be taken into account. The regulatory and supervisory role of public  in the health 

sector is the determining factor of innovation in public activities such as the presentation of a new 

drug, licensing of products and reimbursement (Ékem, 2011: 33). 

1.1. Innovation Process in Health Services 

To be able to adapt to the changing technological environment, to meet the changing needs of the 

patient, to find solutions to long-term health problems, to meet health service demands, to reduce 

financial difficulties, to have a dynamic structure due to its changeable operation structure it is 

necessary to develop new products and services (Akenroye, 2012: 6). In other words, the reasons that 

push the health sector to innovation include changing patient needs, financial interruptions, 

technological variables and social anxieties. Innovation should be perceived as an industrial project as 

well as scientific and technological developments. Due to its technological intensity and increasing 

demand, it has a critical prescription under the innovation strategy in the policy for the health sector. 

In Figure 1, a model has been developed to provide the innovation process in health services. 

Figure 1. A Model for Innovation Process in Health Services 

 

References: Omachonu and Einspruch, 2010: 12 

Innovation in the health sector as expressed in Figure 1; is initiated by health-related stakeholders 

(patients, health care providers, physicians, other health services). In some cases the need for change 

determined by government policies forces health institutions to innovate. After determining the need 

for innovation, the question of how to make innovation is confronted. If innovation is determined by 

the health care organization, the innovation needs to be tested, adapted and developed. However, if the 

idea of innovation can not be created by the health institutions, the facilities are limited and the 

necessary infrastructure is not provided, support is provided by research and development of various 

companies and universities and innovation is contributed by marketing the technology. In this case, 

both the health sector innovations are able to follow the technology closely and have the opportunity 

to use the technology in diagnosis or treatment of the diseases. For example, organizations such as 

nursing homes, family health centers and hospitals are purchasing services developed by a healthcare 

technology company because they do not have a research department. 

 

References: Omachonu and Einspruch, 2010: 12  



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1558 

1.2. Innovation Practices in Health Services 

In addition to some of the benefits provided by innovation practices which have an important role in 

health care and are a consequence of social change, they also have some challenges 

(http://www.sdplatform.com). Finding good ideas for health care, keeping up with customer needs, 

outperforming competitors, experiencing frustrations, timing and cost pressures are some examples of 

challenges that become obstacles of innovation in the healthcare industry. Many methods such as 

mobile health applications, genetic diagnosis and treatment methods, laser technology, bloodless 

surgical methods, tele-medicine, robotic medicine and health information technologies that facilitate 

remote access, remote monitoring method, patient follow-up with radio frequency identification, 

earphone  measuring heart rhythm are some major transformations in health. In order to achieve these 

transformations in health services a conceptual framework has been developed by Omachonu and 

Einspruch (2010: 10) to put into practice innovation. 

Figure 2. The Conceptual Framework of Innovation in Health Services 

References: Omachonu and Einspruch, 2010: 10 

According to Omachonu and Einspruch (2010: 10) since health care organizations have a complex 

structure, services given after diagnosis, treatment, research, prevention, education, outresearch should 

be given importance. Facilitating cost efficiencies and treatment outcomes, increasing the quality of 

services provided to patients and the productivity are vital for health care organizations. In order to 

provide innovation in health care, healthcare practices, health policy makers and patient needs are 

needed. In order to provide innovation in information technology and patient applications and health 

services, it is important to know how the patient is seen, heard and how the needs of the patient are 

met, as shown in Figure 2. 

2. MOBILE HEALTH PRACTICES 

Mobile health refers to a situation in which "health services are provided through mobile 

communication devices" (Tusiad, 2016: 33). Mobile computing is defined also as medical sensors and 

communication technologies for health services (Istepanian, 2004: 405). Mobile health emerges as a 

part of e-health and can be used for medical and public health applications supported by mobile 

phones, patient monitoring devices, PDAs and other wireless devices, text messaging services, GPS 

(location identification), bluetooth, NFC (Near Field Communications), 3G and 4G (3
rd

 4
th
 generation 

mobile telecommunications) (WHO, 2011: 6; Clausaon, 2013: 1348). In other words most of the 

applications in the projects using mobile health technologies are information technologies. The first 

mobile device was developed by Gregory Lektman in 1975 and is a device that measures wireless 
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heart rate. Individuals doing sports can learn about their personal and physical performances through 

this device and can improve their training skills as well. In this context, Finland is regarded as the 

starting place of the mobile health industry (http://www.finland.org). The mobile health tools used are 

telehealth applications, text messaging, applications, technological home care services. Mobile health 

services serve certain individuals and organizations. The services provided by mobile health services 

are as follows (Tusiad, 2016: 34): 

 Consumers (Patients, relatives and healthy individuals), 

 Physicians 

 Health workers 

 Health institutions (hospitals, pharmacies, mobile health institutions), 

 Nursing homes, 

 Medical call centers, 

 Social security institutions, 

 Health insurance companies, 

 Pharmaceutical and medical device companies, 

 Civil society organizations, 

 Private sector organizations. 

Mobile health applications bring many benefits to these served groups. For example in a study done 

by Harous et al. (2017: 28) using mobile health applications designed for obesity, physicians were 

provided direct access on the medical information of the patient,, the patients' measurements were 

made from anywhere without time constraints, the patients could be warned with the calorie 

calculation and that these warnings thought to think that they directly affect the eating habits of the 

patients. The authors also claimed that, the social networking accounts (facebook, twitter, etc.) should 

be used with mobile health applications to allow the sharing of changes in the patient's lifestyle. Hoyt 

and Yoshihashi (2014: 268) expressed the benefits of mobile healthcare as follows: 

 Facilitation of follow-up of individuals with chronic illness, 

 Speed and security in accessing the information, 

 Improvement in diagnosis and treatment, 

 More effective health care, 

 Reduced need for hospitalization in hospitals, 

 Declining costs, 

 Reminders about used drugs, 

 Warnings about diseases, 

 Distance disease management, 

Mobile health, by providing distance decision support, provides the opportunity to struggle effectively 

with the patient outcomes.. It also provides opportunities for many innovations to be done more 

reliably and effectively in community health practices and in the safety of drug supply chains (Kay 

and Tekane, 2011: 66; Mechael, 2009: 114). In addition to all these, it provides emergency response 

systems in emergencies such as traffic accidents, provides the control and supervision of illnesses 

such as malaria, HIV/AIDS and provides decision support to clinicians through telemedicine 

(Mechael and Sloninsky, 2008: 16). To summarize, the benefits provided by mobile healthcare are 

community awareness, measurement of glucose values of blood pressure, rapidity in access to 

information, measurement of eye pressure, facilitation of patient follow-up, visualization of brain 

waves, obese illness reminders. In this context, organizations that use mobile healthcare applications 

shouldn‘t undervalue someadvantages such as competitive advantage, employment, productivity 

increase and recovery. Literature studies have shown that there are some disadvantages besides the 

many benefits provided by mobile health applications. A study done by Marufu and Maboe (2017: 

232) in Zimbabwe found that the cost of smartphones are high, most health care programs are 

expensiveand there is no official mobile healthcare practices. The authors also stated that there is a 

lack of trust in technology in the use of health services. The report prepared by Tusiad (2016: 72) for 

mobile health applications also supports this work. In society, lack of technology literacy, lack of 

measurable data, lack of impact-benefit analysis, lack of pilot projects, insufficient infrastructure for 

patient privacy, data security and privacy and financial problems are obstacles to the development of 

mobile health applications. 
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2.1. Technologies That Influence Mobile Health Development 

With Internet technology beginning to be used in every area, patients will be prevented from being 

examined or checked by going to the doctor's office. When patients are providing their own healthcare 

management and when the technological infrastructure is sufficient, mobile healthcare will develop 

new services and devices to lay the foundation for service providers to become stronger. In this 

context, proactive maintenance management similar to internet banking will become true. 

Technologies such as internet, computer games will directly affect mobile health applications (Tezcan, 

2016: 54). 

The cloud computing system provides resource transformation when requested for computers and 

other devices, and meets the need to store health data that require large warehouse space. In addition, 

this system provides access to information in a short period of time, enabling rapid sharing of 

information (Marinescu, 2017: 1). Examples of healthcare cloud computing technologies include 

Carecloud (USA), Merge Healthcare (USA), GE Healthcare (UK), and Agfa Healthcare (Belgium) 

companies (Tezcan, 2016: 55). In addition to simple basic devices such as Pedometer
23

, Glacial Pulse 

Oximeter
24

, The Pulseoksimetre
25

, Flow Cytometer
26

, there are also devices using Bluetooth and a 

number of devices that send data to determine location using simcard. 

2.2. Political Barriers to Mobile Health 

Beyond effective use of mobile health technologies by the health sector, there is much debate about 

mobile health policies that provide financial support, manage health care use and benefit both health 

care workers and citizens. E-health, mobile-health applications are tools to help meet the healthcare 

demand. To date, there are very few supporting policies that support e-government, e-health and 

health information systems and this policy financing and regulations can not afford mobile health 

care. Policies need to be defined so that the health service can be coordinated and the defined goals 

can be achieved. 

Suggestions for shaping health policies and objectives globally that most impact the sustainability of 

mobile health service are expressed in the following table: 

Table 1. Scope of Mobile Health Related Political Barriers 

Major Policy 

Obstacles 
Leading Actors 

(Other Stakeholders) 
Benefits of Policy Reform 

Network Scope 

Telecom Operators 

Network Manufacturers 

Government 

Private sector should encourage distribution 

capacity 

Increase the coverage of mobile and health 

initiatives in rural and low income communities 

Information and 

Communication Technology 

Regulations 

E-Government 

(usually within the Ministry of 

Communications or ICT) 

Social priorities for the use of ICTs27 

Broader rules defining identity, security and 

confidentiality 

National Health Priorities 
Ministry of National Health 

E-Government 

Adaptation between Health Initiatives and broader 

health care system goals 

Services and standards 

providing interoperability 

with global e-health and 

mobile health architecture 

United Nations and Organizations 

Donors 

Governments 

Wireless and Information 

Technology Industries 

Finding common requirements, designs, shared 

systems and services, standards and the like, and 

finding a common working environment 

It should show how widely ICT design provides 

national control over health care delivery, 

outcomes and costs 

                                                           
23 To improve health, running, measuring the steps taken by walkers, calculating the calories burned smart device (step meter) 

24 Blood sugar measurement device. 

25 A device that measures the oxygenation of the blood and gives an idea about the lung functions. 

26 A measuring device used by people with respiratory diseases, especially asthma patients. 
27 ICT: Information Communication Technologies 
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Get systems that meet 

architecture and 

interoperability standards 

Government 

Ministries of Health 

Donors 

Establishment of a harmonized national health 

information system, including e-Health and m-

health, 

Fund interoperability failure 

Personal Identity 

Government 

Health Information Systems 

System integration for Electronic 

Health Records (and m-Banking) 

Better care and treatment than accessing patient 

health profiles from multiple contact points 

Developing policies for 

effective, effective, safe and 

responsive systems and data 

for local needs 

National Governments 

State Governments 

While benefiting from global technical markets, 

ownership must be provided in countries that 

know what is important 

Management of basic 

services: identity, access 

control, parties' records 

Government 

Profit-oriented stakeholder 

collective 

Increasing the trust of the community 

Increased acceptance of health and e-health areas 

Data rights and governance 
Government 

Ministry of National Health 

Health Information System protection of the 

integrity of data collected using m-health 

initiatives 

Ensure that data are used to benefit collective 

communities 

Medical consultation 

obligation 

Ministries of National Health and 

Legislation 

Patient and occupational protection 

Responsibility protection when protocols are 

observed 

Increased confidence 

Mobile technology to distribute medical advice 

and governance to use ICTs 

Telemedicine 

Ministry of National Health 

Health Information Systems 

E-Health 

Utilizing telemedicine to emerge from human 

resource challenges in developing countries and 

rural areas 

Increased patient care from increased access to 

medical advice using mobile phones 

Access to health information 

 

e-Government 

Health Information Systems 

Ministry of National Health 

Increase in commitment to improve ICT 

infrastructure across the country as a way to 

access the Health Information System 

Public-Private Partnership 

Implementation Rules or 

Participation Rules 

Government 

Telecom Operators, IT Operators 

Device Manufacturers 

Non Governmental 

Organizations, Donors 

Success models should be developed for both the 

interests of the public and the business world 

While Mali is trying to provide openness to 

equally access services in an appropriate way, m-

health entrepreneurial and commercial 

investments and ways of developing solutions 

should be investigated 

National m-health initiative 

guidelines 

Ministry of National Health 

Civil Society Organizations 

The need for m-health pre-implementation 

analysis to align initiatives with national health 

objectives and the strategy of monitoring and 

evaluation 

Standard metrics 

 

Academic specialists 

Commercial experts 

Consensus on common metrics 

The ability to compare the effectiveness of m-

health interventions between geographies and 

health categories 

Reference: Batavia et al., 2010: 55 

Global policies need to be defined to make mobile health and e-health applications more functional. 

Policy, finance and application content needs to be developed at the country level. While developing 

countries' e-health plans standardization and policy development by international bodies, national 

governments, policy makers and the private sector and mobile health applications should be all 

included and the end user must to be considered. 

2.3. Mobile Health Practices in the World 

Developed countries use mobile health practices to manage chronic diseases and improve health 

through activities such as fitness, diet and exercise. Developing countries use mobile health practices 

to reduce maternal-child mortality, increase health literacy, and change behavior (Éney-Doğanyigit, 
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2015: 107). In undeveloped countries, mobile health applications are used to provide education, raise 

awareness, follow epidemic diseases and diagnose diseases. The World Health Organization published 

a report in 2010 aimed at improving health in low- and middle-income countries, suggesting that 75% 

of WHO member countries have fewer mobile health initiatives. These countries have at least the 

African Region, the most North Asia initiative. In terms of entrepreneurial ratios, it is 87% in high-

income countries and 77% in low-income countries (WHO, 2010: 81). The table below addresses a 

few of the mobile health applications that are implemented in the world. 

 

Table 2. Some Mobile Health Applications in The World 

PROJECT NAME COUNTRY 
APPLICATION 

AREA 
ACTIVITY 

OUT TB 
Pakistan 

Patient Monitoring and 

Support 

A study based on the follow-up and 

reimbursement of drugs to increase treatment 

loyalty in patients with tuberculosis. 

The Uganda Health 
Information 

Network 

Uganda Healthcare Management 

Information systems 

Since 2003, it has been linked to 175 rural 

health centers and 1.5 million people for health 

data exchange. HIV / AIDS, tuberculosis and 

malaria related disease monitoring data, drug 

use and stock data are kept, health workers are 

being contacted. 

Text Messaging For 

Health 
South Africa 

Training and Making a 

Difference 

Type 2 is a project aimed at measuring the 

effectiveness of SMS intervention among low-

income women with diabetes. 

Real Time 
Blosurveillance 

Program 

India/Sri Lanka 
Disease and Epidemic 

Outbreak Monitoring 

In India and Sri Lanka, early warning system is 

based on village nurses using mobile phones 

and  software to enter disease states to prevent 

epidemic outbreaks. 

Pambazuko PALM 
Kenya Support and Diagnosis 

Web-based application designed to collect 

patient risk analysis data for HIV care and to 

provide training to nurses.  

Post- earthquake 

Contagious Disease 
Tracking Project 

China 
Disease and Epidemic 

Outbreak Monitoring 

After the Sincan earthquake in 2008, an 

emergency reporting system has been 

developed that targets sending information 

from mobile phones via SMS to the national 

data bank. 

Dengue Monitoring 

with Mobile Phones 
Mexica 

Disease and Epidemic 

Outbreak Monitoring 

Researchers are a mobile health platform that 

helps to monitor fly-based diseases in real time. 

Distance Diagnosts 

to Rural Tanzania 
Tanzania 

Onsite Support and 

Diagnosis 

Doctors in remote areas of Tanzania are 

sending consultations to specialists via mobile 

phones with pictures and notes on complex 

diseases. 

Free AIDS Test by 
Text Message 

Ethiopia 
Training and Making a 

Difference 

During the 2009 annual celebrations, all 2.5 

million mobile phone users received free HIV 

test notifications for themselves and their 

family members via SMS. 

Reference: Tezcan, 2016: 85-96. 

 

2.4. Mobile Health Applications in Turkey 

Mobile health applications market in Turkey have not yet been fully established and are seen as 

sustainable business models and financial solutions are inadequate. A number of solutions are being 

studied by the Ministry of Health and Social Security Institution. Some applications have been passed 

on to health and disease management issues, and GSM operators are seen to provide a limited number 
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of services. With innovative innovations, blood pressure, heart rhythm and velocity, blood oxygen 

saturation, respiratory rate and body temperature can now be monitored non-invasively by 

uninterrupted and uninterrupted methods (Tezcan, 2016: 2- 27). Patients have the ability to pay 

attention to their health care even when they are out of town, not going to the hospital, even when they 

are at work. By paying attention to activities related to their own diseases, they can achieve drug 

control, pay attention to their diets, exercise and so on.  

The 15% of the consumers download health applications to their smartphones while 9% of them to 

their computers. (http://med-index.com). By the end of 2014, over 100,000 smartphone applications 

for health and fitness areas are available (www.mhealtheconomics.com). There are numerous mobile 

health applications some of which are: Runtastic Heart Rate, which measures heart rate; Fitwell, 

which provides exercise; StepsApp; Calorie counting Fatsecret; E-pulse which provides pulse control; 

Flo, an application following the menstruation days of women; a personalized diet application called 

I'm on a diet; Badi, which is a health coach; Daily Exercises an application that provide daily exercise 

and fitness coaching; an application to quit smoking Leave Cigarette Live Healthy; a reminder for 

water drinking Water Drinking Reminder; Pregnancy and Pregnancy Calendar that provides maternity 

and pregnancy follow-up; Drug Tracking System that provides drug follow-up mobile and etc. 

(benefited from Appstore). In a study conducted by Éney-Doğanyigit and Yilmaz (2013), women 

under the age of 35 generally used health practices related to personal well-being, motherhood and 

infant care, while women over 45 years used health practices related to menopause and chronic 

diseases more frequently (http://med-index.com). The following table has been referred to some of the 

mobile health applications being implemented in Turkey. 

Table 3. Some Mobile Health Applications Applied in Turkey 

PROJECT 

NAME 
CITY 

APPLICATION 

AREA 
ACTIVITY 

Adıyaman 

Tele 

Medicine 

Pilot Project 

Adiyaman 
Remote Tele 

Medicine Service 

Far away from each other in the province of Adıyaman in 2008; 

81st-Year Hospital specialists, a family physician and a midwife 

were trained on video-phone consultation and data exchange 

over wireless internet, equipped with digital medical devices. 

Health 365 Turkey 

Health Portal and 

Mobile Application 

Platform 

Turkey's first web 2.0 health portal in 2008. Drug reminders, 

smoking cessation, child growth curriculum, mobile healthcare 

applications related to individual health record entry. 

Waiting For 

Your Baby 

With Turkcell 

Turkey 
Notification via 

Mobile Message 

SMS, MMS and video support for pregnancy and weekly 

/monthly development / information for the first 12 months of 

the baby 

My Health 

Follower 
Turkey 

Remote Tele 

Medicine 

Remote monitoring of diabetic, hypertensive and obese patients 

through portable devices and call centers 

Basaksehir 

Living Lab 
Istanbul 

Mobile Health 

Scanning 

Project of measuring the medical data of people living in the 

borders of BaĢakĢehir Municipality and keeping them in the 

central database 

Avea Alo My 

Doctor 
Turkey Tele consultation 

Medical coaching and emergency referral service with 7/24 

telephone 

MHRS 

Mobile 
Turkey Mobile Application 

Mobile application of the Central Physician Appointment 

System 

Reference: Tezcan, 2016: 97-98. 

Mobile health applications that are running to be implemented in Turkey have failed due to some 

technological infrastructure inadequacies. Taking into account changing patient needsand health 

policy planners the telecommunication companies need to pay more attention to mobile health 

practices which are seen as the future by making necessary agreements. 
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CONCLUSION 

The use of mobile technologies for mobile health is a new emerging sub-field in e-health. Future 

health care policy makers need to make more informed decisions about how to integrate limited health 

care resources with technology and what investments should be made. Each country needs to develop 

and implement projects locally and regionally. In order to do this, it is necessary to implement these 

projects on a large scale by organizing research protocols that show where, how and why mobile 

health practices work best.  

The widespread problems faced by the health sector include changing patient needs, rapid changes in 

treatment options, increased costs, and so on. Being able to keep pace with the rapidly changing world 

needs to be open to innovation so that healthcare organizations can cope with unexpected events. 

Unfortunately, the problem that the healthcare sector is experiencing is not the lack of innovative 

ideas, but the lack of innovation spreading around.  

With mobile health applications, awareness-raising activities can be carried out in the rural areas to 

avoide epidemic diseases, pregnancy follow-ups with sms informsand also on mother-baby health and 

vaccination (Mechael, 2009: 108). Smartphone applications to be produced locally will make future 

generations more sophisticated. Devices that will be produced in Turkey will bring significant 

improvements to employment and production.  
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Özet 

Bu ÑalıĢmada düĢük, orta ve yüksek seviyede beta katsayılarına sahip hisse senetlerinin kısa ve uzun dönem 

performansları incelenmiĢtir. ÆalıĢma, Borsa Ġstanbul Sınaî Endeksi‘nde faaliyet gösteren 123 firmayı 

kapsamakta olup, Beta katsayıları ve dönemsel getirilerin hesaplanmasında 2010-2017 yılları arasındaki hisse 

senedi fiyatları ve BĠST 100 ile BĠST SINAÎ endeks değerleri kullanılmıĢtır. ÆalıĢmada 5 farklı dönemde aylık 

getiriler üzerinden Beta katsayıları hesaplanmıĢ ve her bir dönem iÑin düĢük, orta ve yüksek beta katsayılı hisse 

senetlerinden eĢit ağırlıklı portföyler oluĢturulmuĢtur.  Portföylerin belirlenmesinde kümeleme analizinden 

yararlanılmıĢtır. ÆalıĢmanın sonuÑları bütün portföy gruplarında uzun dönem getirilerin piyasa (BĠST 100 ve 

BĠST SINAÎ) getirilerinden daha yüksek olduğu gözlenirken, bu stratejinin kısa vadede (1 yıl) baĢarısız olduğu 

tespit edilmiĢtir.    

 

Anahtar Kelimeler: Beta Katsayısı, Portföy, Kümeleme Analizi 

 

 

THE PERFORMANCE ANALYSIS OF BETA PORTFOLIOS: THE CASE OF 

BORSA ISTANBUL 

 

Abstract 

This study examines short- and long-term performance of stocks with low, medium and high levels of Beta 

coefficients. The present study includes 123 firms operating in Ġstanbul Industrial Index, while, stock, BIST 100 

and BIST INDUSTRIAL index values between 2010 and 2017 were utilized to calculate Beta coefficients and 

periodical returns. In this study, Beta coefficients were calculated regarding monthly returns in five different 

periods and equally-weighted portfolios were obtained from stocks with low, medium and high beta coefficients 

for each period. A clustering analysis was performed to determine the corresponding portfolios. Results of this 

study revealed that long-term returns were observed as higher than market returns (BIST 100 and BIST 

INDUSTRIAL) numerically, wheras, this strategy was determined as unsuccessful in the short-term (one year). 

Keywords: Beta Coefficients, Portfolio, Clustering Analysis 

 

 

 

1. GiriĢ 

Markovitz 1952 yılında portföy seÑimi hakkında yazdığı bir makaleyle finans alanında yeni bir 

döneme kapı aÑmıĢtır. Menkul kıymet piyasasında hisse senetlerinin hareket dinamikleri, modern 

portföy teorisinin en önemli araĢtırma konularından birisi olmuĢtur. Æok sayıda farklı ÑalıĢma ile hisse 

senedi fiyat hareketlerini inceleyen araĢtırmacılar, hisse senedi getirisi ile Pazar getirisi arasındaki 

iliĢkiyi ifade eden beta (β) katsayısını hesaplamaya ve betaların  gelecekteki hareketlerini tahmin 

etmeye ÑalıĢmıĢlardır. Mossin (1966), Sharpe (1967), Lintner (1965, 1969) ve Black (1972) tarafından 

geliĢtirilen Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (CAPM) riskli varlıkların fiyatlandırmasında en 

yaygın kullanılan  bir model olma özelliğini göstermiĢ olup, beta katsayısıyla portföy seÑiminde 

ortaya Ñıkan zorlukları önemli ölÑüde azaltmıĢtır.  

Sharpe ve Cooper (1972), 1931-1967 yılları arasındaki aylık verileri kullanarak CAPM yaklaĢımını 

New York Borsası‘nda iĢlem gören tüm iĢletmeler üzerinde test etmiĢler ve  gerÑekleĢen getirilerin 

%95‘inden fazlasının betalarla aÑıklanabildiğini saptamıĢlardır. Fama ve Macbeth (1973), yaptıkları 

ÑalıĢmada benzer sonuÑlara ulaĢmıĢtır. 
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Sheu vd. (1998), Tayvan iÑin yapmıĢ oldukları ÑalıĢmalarında beta, satıĢlar/fiyat oranı ve iĢlem hacmi 

değiĢkenleri ile getiri arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. ÆalıĢmanın sonucunda beta ile getiri arasında 

yükselen piyasa dönemlerinde pozitif, düĢen piyasa dönemlerinde ise negatif yönlü bir iliĢkinin 

varlığını belirlemiĢlerdir.  

Akdeniz vd. (2000), Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB)‘de iĢlem gören iĢletmelerin hisse 

senetlerine iliĢkin getiri oranlarının CAPM ile test edildiği ÑalıĢmalarında Ocak 1992-Aralık 1998 

dönemi iÑin aylık veriler kullanmıĢlardır. Elde ettikleri sonuÑlara göre, getiri ile piyasa değeri/defter 

değeri oranı arasında pozitif yönlü, getiri ile iĢletme büyüklüğü arasında ise negatif yönlü bir iliĢkinin 

olduğu, ancak piyasaya ait beta değerinin getiri ile hiÑbir iliĢkisinin bulunmadığını tespit etmiĢlerdir. 

Gürsoy ve Rejepova (2007), 1995-2004 dönemi arasında haftalık risk primleri ile beta arasındaki 

iliĢkiyi araĢtırdıkları ÑalıĢmalarında oluĢturulan portföylerin beta katsayıları ile gerÑekleĢen risk 

primleri arasında hiÑ bir anlamlı iliĢkiye rastlamamıĢlardır 

 

2. ÇalıĢmanın Amacı 

Bu ÑalıĢmada farklı seviyelerdeki beta katsayılarına sahip portföylere yapılacak yatırımın kÍrlı bir 

strateji olup olmadığı araĢtırılacaktır. Bu ÑerÑevede düĢük, orta ve yüksek seviyede beta katsayılarına 

sahip hisse senetlerinden oluĢturulan eĢit ağırlıklı portföylerin kısa ve uzun dönem performanslarının 

piyasa portföyleriyle karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi hedeflenmektedir. 

3. ÇalıĢmanın Yöntemi 

Bu ÑalıĢma, beta katsayılarının hesaplanması,  beta katsayılarına göre portföy karmasının belirlenmesi 

ve oluĢturulan portföylerin performans analizi olmak üzere üÑ bölümden oluĢmaktadır. Beta katsayısı, 

bir menkul kıymetin sağladığı getiri (ri) ile piyasa portföyü getirisi (rm) arasındaki kovaryansın, piyasa 

getirisinin varyansına oranı olup, aĢağıdaki formül (1) vasıtasıyla hesaplanmaktadır 

(Cuthbertson,1996:24): 

)

( , )

(

i m
i

m

Cov r r

Var r
                                                                                                                 (1) 

Beta katsayısı bir hisse senedinin pazar porföyüne karĢı duyarlılığını göstermektedir. Bir baĢka 

ifadeyle bir hisse senedinin getirisinin pazar portföyündeki getiri oranının değiĢikliğine verdiği tepkiyi 

göstermektedir (Okka, 2009; 233).  

ÆalıĢmada 5 farklı dönem iÑin aylık getiriler üzerinden yukarıdaki formül kullanılarak hisse 

senetlerine ait beta katsayıları hesaplanmıĢtır. Pazar portföyü olarak ise imalat sanayi firmalarını tam 

olarak yansıtan BĠST SINAĠ endeksi kullanılmıĢtır. ÆalıĢmada kullanılan dönemlere iliĢkin bilgiler 

Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. Portföy SeÑim Dönemleri 

Dönemler Beta Hesaplama Dönemi 
Betalara Göre OluĢturulan 

Portföylerin Seçim Tarihi 

Beta Portföylere ait 

Performans Ölçüm Dönemi 

1. Dönem Temmuz 2010-Haziran 2011 Temmuz 2011 Temmuz 2011-Haziran 2015 

2. Dönem Ocak 2011-Aralık 2011 Ocak 2012 Ocak 2012-Aralık 2015 

3. Dönem Temmuz 2011-Haziran 2012 Temmuz 2012 Temmuz 2012-Haziran 2016 

4. Dönem Ocak 2012-Aralık 2012 Ocak 2013 Ocak 2012-Aralık 2016 

5. Dönem Temmuz 2012-Haziran 2013 Temmuz 2013 Temmuz 2013-Haziran 2017 

 

ÆalıĢmada beta katsayıları hesaplandıktan sonra düĢük, orta ve yüksek beta katsayısına sahip hisse 

senetlerinden oluĢan portföyleri seÑmek iÑin kümeleme analizi kullanılmıĢtır. Genel olarak Kümeleme 

(Clustering), bir veri kümesinde kümeleri (alt gruplar) bulmak iÑin kullanılan bir dizi teknik ve 

algoritmayı belirtir ve verilerin benzer gözlem gruplarına bölünmesini iÑerir. ‗Benzer gözlemler‘ 

kavramı biraz göreli ve subjektiftir, ancak esas olarak belirli bir gruptaki veri noktalarının, farklı bir 

gruptaki veri noktalarına göre daha birbirine benzediği anlamına gelir. Veri toplama algoritmalarının 

ve modellerinin birÑoğu, veriyi belli sayıda benzer verilere ayıran benzerlik (veya benzemezlik) 
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metriklerini kullanan birÑok türde kümeleme algoritması ve modeli vardır. Bu metriklerin en popüleri 

bildiğimiz Éklit uzaklık metriğidir. Bunun yanında farklı metrikler de kullanılabilir. Bu 

yaklaĢımlardaki önemli fark nedeniyle, sonuÑlar büyük oranda etkilenebilir ve bu nedenle, bu 

algoritmaları, uygulanacak en uygun yaklaĢımı seÑmek bir ölÑüde anlamlıdır. Bu ÑalıĢmada en popüler 

kümeleme tekniklerinden biri olan K-means tekniği kullanılmıĢtır. 

K-means kümeleme (bunu algoritmanın jenerik adı olarak kullanacağız) bir veri setini k adet gruba 

(kümeye) ayırmak iÑin en basit ve en Ñok kullanılan yöntemlerden biridir. Sorunlu bir özelliği 

analizciyi belirlenecek grup sayıs k değerini önceden belirleme durumunda bırakmasıdır. Bu da 

optimum küme sayısı problemini doğurmakta ve bunun iÑin yeni algoritmalar gerektirmektedir  

Temel sorun optimal küme sayısının belirlenmesidir. Kümelerin sayısının bir fonksiyonu olarak 

aÑıklanan varyans yüzdesine bakılırsa: BaĢka bir küme eklemenin verilerin daha iyi modellenmesini 

sağlamaması iÑin bir takım kümeler seÑilmesi gerekir. Yani, Kümeler tarafından aÑıklanan varyans 

yüzdesini kümelenme sayısına göre Ñizilirse, ilk kümeler Ñok fazla bilgi ekleyecek (bir Ñok varyansı 

aÑıklayacaktır), ancak bir noktada marjinal kazanÑ düĢecek ve grafikte bir aÑıda bulunacaktır. Küme 

sayısı, bu noktada dolayısıyla ―dirsek ölÑütü‖nde seÑilir. 

ÆalıĢmanın üÑüncü aĢamasında ise portföylerin performansları analiz edilmiĢtir.  Performans ölÑütü 

olarak dönemsel getiri (2) formülünden yararlanılmıĢtır. 

1Portföy Getirisi = (Portföy Değeri / Portföy Değeri ) 1t t                                    (2) 

Her bir portföyün ve BĠST 100 ve BĠST SINAĠ endekslerinin getirisi (2) nolu formülle hesaplanmıĢ, 

dönemsel getiriler arasında ki karĢılaĢtırmayı kolaylaĢtırmak iÑin ise portföy getirileriyle Pazar 

getirileri arasındaki fark alınarak, uygulanan yöntemin etkinliği incelenmiĢtir. 

4. Bulgular ve TartıĢma  

Yapılan analiz sonucunda beta katsayılarına iliĢkin istatistiki bilgiler Tablo 2 de gösterilmiĢtir. Tablo 

incelendiğinde tüm portföy seÑim dönemlerinde negatif beta katsayısına sahip hisse senetlerinin 

olduğu görülmektedir. Bu ise imalat sanayi iÑersinde  pazarla ters yönde iliĢkiye sahip olan hisse 

senetleri olduğunu göstermektedir.  Beta ortalamaları incelendiğinde 2. ve 3. dönemdeki hisse 

senetlerinin betalarının 1‘in üzerinde olduğunu görülmektedir. Bu sonuÑ söz konusu dönemlerde 

örneklemde yer alan Ģirketlerin büyük bir Ñoğunluğunun, Pazar portföyündeki değiĢime daha duyarlı 

olduğunu göstermektedir. Ancak 4. ve 5. dönemde ise imalat sanayi hisse senetlerini piyasadaki 

değiĢime olan tepkisi azalmıĢtır.  

Tablo 2. Beta Katsayılarına Ait Ġstatistiki Bilgiler 

 Dönemler Min Max Ortalama Std. Sapma 

1. Dönem -1.550 6.391 0,728 0,850 

2. Dönem -0,083 5.355 1.130 0,668 

3. Dönem -0,131 2.912 1.219 0,599 

4. Dönem -3.468 4.572 0,662 0,932 

5. Dönem -0,575 2.215 0,697 0,484 

 

Portföylerin seÑiminde kullanılan kümeleme analizine ait sonuÑlar Grafik 1‘de verilmiĢtir. Grup iÑi 

kareler toplamının dirsek yaptığı yer (kırılma noktası)  4. Küme sayısı olarak gözlemlenmektedir. Bu 

sayı optimal oluĢturulabilecek küme sayısını vermektedir. Optimal  küme sayısı 4 olmasına rağmen 

ÑalıĢmamızda optimal küme sayısını 3 olarak tercih ettik ve portföylerimizi üÑ gruba ayırdık. Bunun 

altında yatan neden ise 4. grubun iÑersindeki hisse senedi sayısının üÑten az olmasıdır.  
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Grafik 1. Kümeleme Analizi SonuÑları 

 

ÆalıĢmada beta katsayılarına göre düĢük, orta ve yüksek olmak üzere üÑ gruba ayrılan portföylerin 

kısa ve uzun dönemlik ortalama performansları, BIST 100 ve BĠST Sınai endeksi getirileriyle 

karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde Tablo 3‘te verilmiĢtir.  

Tablo 3. Portföylere Ait Performans Analizi 

Tarih 

DüĢük Beta  Orta Beta  Yüksek Beta  

Portföy 

Getirisi 

BIST 

100’e 

Göre 

Artık 

Getiri 

BIST 

SINAĠ’ye 

Göre 

Artık 

Getiri 

Portföy 

Getirisi 

BIST 

100’e 

Göre 

Artık 

Getiri 

BIST 

SINAĠ’ye 

Göre 

Artık 

Getiri 

Portföy 

Getirisi 

BIST 

100’e 

Göre 

Artık 

Getiri 

BIST 

SINAĠ’ye 

Göre 

Artık 

Getiri 

3. Ay 0,045  -0,006  0,009  0,030  -0,021  -0,005  0,044  -0,007  0,008  

6. Ay 0,007  -0,030  -0,033  0,003  -0,034  -0,036  0,008  -0,029  -0,031  

9. Ay 0,063  -0,030  -0,021  0,060  -0,032  -0,023  0,045  -0,048  -0,039  

12. Ay 0,106  -0,025  -0,017  0,103  -0,029  -0,020  0,075  -0,056  -0,048  

2. Yıl 0,271  0,056  0,004  0,353  0,137  0,086  0,208  -0,007  -0,059  

3. Yıl 0,492  0,250  0,132  0,551  0,308  0,190  0,378  0,135  0,018  

4. Yıl 0,623  0,363  0,140  0,868  0,608  0,384  0,629  0,369  0,145  

         

Yukarıdaki tabloda bütün beta düzeylerinde ilk 12 aylık ve 4 yıllık periyotta pozitif getiriler elde 

edildiği görülmektedir. Portföylerin seÑimini takip eden 12 aylık dönemde portföylerin getirileri 

%10‘lara ulaĢmasına rağmen pazarın getirilerinin gerisinde kalmıĢtır. Ancak portföylerin getirileri 

uzun dönemde yani 2, 3 ve 4 yıllık periyotlarda Pazar portföylerinden daha iyi performans 

göstermiĢtir.  Portföylerin 3. Yıl performansları detaylı bir Ģekilde incelendiğinde düĢük betalı 

portföyler BĠST 100‘den %25 daha fazla getiri elde etmiĢ iken, BĠST Sınai‘den %13 fazla getiri elde 

etmiĢtir. Orta düzey betaya sahip portföyün getirisi ise BĠST 100‘den %30, BĠST Sınai‘den %19 daha 

fazladır. Ancak yüksek betalı portföylerin getirileri daha düĢük düzeydedir. 4. yıl performansları 

incelendiğinde ise orta düzey betalı portföylerin dönemsel getiri ortalamaları BĠST 100 %26, BĠST 

Sınai %48 iken %87 getiri seviyelerine ulaĢmıĢtır.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu ÑalıĢmada farklı seviyelerdeki beta katsayılarına sahip portföylere yapılacak yatırımın kÍrlı bir 

strateji olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Bu bağlamda kümeleme analizi kullanılarak düĢük, orta ve 

yüksek seviyede beta katsayılarına sahip hisse senetlerinden oluĢturulan eĢit ağırlıklı portföyler 

oluĢturulmuĢ, bu portföylerin kısa ve uzun dönem performanslarının piyasa portföyleriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. 
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Elde edilen bulgular doğrultusunda bütün portföy gruplarının dönemsel getiri ortalamalarının pozitif 

olduğu gözlenmiĢtir. Bunun yanında portföylerin piyasa portföyleriyle getirileri karĢılaĢtırıldığında ise 

beta portföylerinin nerdeyse tamamı portföyün seÑimini takip eden bir yıl boyunca (kısa dönem) 

piyasa portföylerinden daha düĢük performans göstermiĢtir. Portföylerin uzun dönem performansları 

incelendiğinde ise yüksek getiriler elde ettiği görülmüĢtür. Ézellikle orta düzey betaya sahip 

portföylerin getirileri daha yüksektir.  
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BĠREYLERĠN FĠNANSAL OKUR-YAZARLIK, FĠNANSAL EĞĠTĠM ve FĠNANSAL 

ERĠġĠM DÜZEYLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: ĠSTANBUL ĠLĠ ÖRNEĞĠ 
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Ahmad Nawid Haydari 
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Özet: Finansal okuryazarlık, finansal konularda bilinÑli kararlar alma ve paranın etkin kullanılmasını 

iÑermektedir. Bireyler; etkin bir borÑ yönetimi, sağlıklı emeklilik planları yapma, mevcut kaynakların tahsisi ve 

tasarrufların yatırıma dönüĢtürülmesi iĢlemlerini sahip oldukları finansal okuryazarlık bilgisi kapsamında 

gerÑekleĢtirmektedirler. Finansal okuryazarlık düzeyini, finansal eğitim ve finansal eriĢimin de etkilediği 

bilinmektedir. Bu doğrultuda ÑalıĢmanın temel amacı; Ġstanbul‘da yaĢayan bireylerin finansal okuryazarlık 

seviyelerini, finansal eğitim istekleri ve buna bağlı olarak yatırım araÑlarına olan finansal eriĢim düzeylerini tespit 

etmek ve farklılıkları ortaya koymaktır. Elde edilen sonuÑ; bireylerin demografik özelliklerinin finansal 

okuryazarlık, finansal eriĢim ve finansal eğitim aÑısından farklılaĢtığını ve bu değiĢkenler arasında Ñok güÑlü 

olmayan bir iliĢkinin var olduğu yönündedir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Eğitim, Finansal EriĢim, Ġstanbul   

 

 

 

AN INVESTIGATION ON FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL EDUCATION 

AND FINANCIAL INCLUSION LEVELS OF INDIVIDUALS: THE CASE OF 

ISTANBUL 

 

 

 

Abstract: Financial literacy involves making informed decisions in financial matters and making effective use of 

money. Individuals; efficient debt management, making healthy retirement plans, investing in available resources, 

and investing in savings into financial literacy knowledge. Financial literacy is also known to affect financial 

education and financial inclusion. The main purpose of researching in this direction is; to determine financial 

literacy levels of individuals living in Istanbul, financial education needs and financial inclusion levels to 

investment instruments and to reveal the differences accordingly. The main result is; the demographic 

characteristics of individuals differ in terms of financial literacy, financial access and financial education, and 

there is a very strong relationship between these variables. 

Keywords: Financial Literacy, Financial Education, Financial Inclusion, Ġstanbul  
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1. GĠRĠġ 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle 1980‘li yıllarda ekonomide yaĢanan geliĢmeler ve 

finansal serbestleĢme ile bireyler finansal sisteme daha fazla dÍhil olmaya baĢlamıĢlardır
28

. Rekabet 

Ģartlarının ağırlaĢması, ürün ÑeĢitliliği, teknolojideki geliĢmeler bireylerin finansal karar alma 

süreÑlerinde sahip oldukları finansal bilgi seviyelerini daha önemli hale getirmiĢtir (Ergün vd., 848; 

Cihangir ve Ergin, 2015; 493; Bayram, 2010). Bireyin, ekonomik hayatta olduğu kadar, toplumsal 

yaĢamda da sahip olduğu finansal bilgi düzeyi, vereceği kararların doğruluk derecesini artırmaktadır. 

Bu aÑıdan bakıldığında hem bireyin kendisi iÑin hem de kurumsal aÑıdan piyasaların geliĢmesi 

noktasında finansal okuryazarlık düzeyi önem arz etmektedir. Dolayısıyla finansal ürün ve hizmetlere 

eriĢim düzeyi de bireyin finansal ürün kullanım düzeyini etkileyecek ve bu durum kurumsal aÑıdan 

piyasaların geliĢmesini sağlayacaktır.  

 

Finansal okuryazarlık, finansal konularda bilinÑli kararlar alma ve paranın etkin kullanılması 

yeteneğidir (Lusardi ve Tufano, 2008). Bu yetenek, baĢarılı bir finansal yönetim sürecini beraberinde 

getirerek; ekonomik aÑıdan geleceği güven altına alma, bu kapsamda istek ve ihtiyaÑları belirleme, 

borÑ yönetimi, emeklilik planları yapma, kaynakların tahsisi ve tasarrufların yatırıma dönüĢtürülmesi 

iĢlemlerini iÑermektedir (Sarıgül, 2015: 201). Bu durum bireyleri etkilediği kadar, toplumu ve ülkeyi 

de etkilemektedir. Finansal tabana yayılmanın talep yönünü finansal okuryazarlık oluĢtururken, arz 

yönünü ise finansal eriĢim oluĢturmaktadır (Fettahoğlu, 2015: 102). Dolayısıyla bireylerin finansal 

sistemin iÑinde olabilmesi noktasında ilgili otoriteler finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması ve 

finansal davranıĢları değiĢtirmeye yönelik olarak verilen finansal eğitim faaliyetlerine, ayrıca 

bireylerin finansal enstrümanlara olan eriĢim düzeylerine büyük önem vermektedirler (Bayram, 2015: 

105-107; KılıÑ vd., 2015: 130). Türkiye‘de finansal sistemin dıĢında kalan bireylerin toplam nüfusa 

oranı %51‘dir. Bu oran Hollanda‘da %0, Almanya‘da %3 ve Ġngiltere‘de %9‘dur (T.C. Merkez 

Bankası, 2011: 1). Türkiye geneli iÑin Finansal Okuryazarlık Endeksi yaklaĢık 60 iken, diğer ülkelerin 

ortalama puanı ise 62‘dir (Atkinson ve Messy (2012: 40-43). Dolayısıyla Türkiye aÑısından finansal 

okuryazarlık ve finansal eğitim alanlında toplumda farkındalık yaratmanın gerekliliği ortaya 

Ñıkmaktadır (Fettahoğlu, 2015: 103). Bu doğrultuda ÑalıĢmanın temel amacı; Ġstanbul‘da yaĢayan 

bireylerin finansal okuryazarlık seviyelerini, finansal eğitim isteklerini ve buna bağlı olarak yatırım 

araÑlarına olan finansal eriĢim düzeylerini tespit etmek ve demografik özelliklerin bu düzeyleri 

etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır. ÆalıĢmanın önemi; bu konuda Türkiye örneğine iliĢkin 

olarak finans merkezi olan veya olma yolunda ilerleyen Ġstanbul‘da araĢtırmaların az sayıda olması ve 

bunun yanında finansal okuryazarlık, eğitim ve eriĢim aÑılarının hepsini bir bütün olarak incelemesi 

aÑısından farklılık taĢımasıdır. ÆalıĢmanın sonuÑları katılımcıların finansal okuryazarlık düzeyinin ne 

olduğu, finansal bilgi ihtiyacının belirlenmesi, ihtiyaÑ duyulan finansal eğitimin hangi alanlara, 

kavramlara, davranıĢlara iliĢkin olarak yapılandırılacağı ve finansal eriĢim konusunda önemli bulgular 

ortaya koymaktadır.  

 

2. METODOLOJĠ  

AraĢtırma, Ġstanbul ilinde yaĢayan farklı demografiklere sahip bireylerin finansal okuryazarlık 

düzeylerini belirlemek ve finansal okuryazarlık düzeyi ile finansal eğitim ve finansal eriĢim arasındaki 

iliĢkiyi ortaya koymaya yöneliktir. ÆalıĢmada, niceliksel araĢtırma araÑlarından biri olan anket 

yöntemiyle veri toplanması yoluna gidilmiĢtir. Anket ÑalıĢması demografik özelliklerin yer aldığı ilk 

bölüm hariÑ üÑ bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde Atkinson and Messy‘den (2012) adapte 

edilen finansal okuryazarlığa iliĢkin ifadeler yar almaktadır. Ġkinci ve üÑüncü bölümlerde yer alan 

finansal eriĢim ve finansal eğitim ile ilgili ifadeler tarafımızdan düzenlenmiĢtir. SonuÑ olarak, 

ÑalıĢmada kullanılan anket 12 soru ve 34 ifadeden oluĢmaktadır. ÆalıĢmada, Ġstanbul ili evren olarak 

kabul edilmiĢ ve basit tesadüfi örnekleme yoluyla 317 bireye ulaĢılmıĢtır. 2017 yılının mart-nisan 

ayları arasında veriler toplanmıĢtır. Buna göre, ankette yer alan sorulara verilen yanıtlar frekans 

analizi ve yüzdelik dilimlerle ifade edilmiĢtir. Ankete verilen yanıtların yaĢ, cinsiyet ve medeni durum 

gibi demografik değiĢkenlerle iliĢkilendirilmesi ve farklılıkların analiz edilebilmesi iÑin t testi, Anova 

analizi, farklılığın tam olarak nerden kaynaklandığını tespit etmek iÑin Post hoc testlerinden Scheffe 

testi ve Pearson KorelÍsyon testleri kullanılmıĢtır. Tüm analizler SPSS 17,0 paket programı 

kullanılarak gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada test edilen temel hipotezler aĢağıdaki gibidir; 

 

H1: bireylerin finansal okuryazarlık, finansal eğitim ve finansal eriĢim düzeyleri demografik 

özelliklerine göre değiĢim göstermektedir
29

.   

                                                           
28

 2008 yılında yaĢanan finansal kriz bunun en önemli göstergesidir.  
29

 Her bir boyut ayrı ayrı analiz edilmiĢtir.  
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H2: Finansal okuryazarlık, finansal eğitim ve finansal eriĢim düzey değerleri arasında iliĢki vardır.  

 

ÆalıĢmaya katılan katılımcıların cinsiyet yapılarına bakıldığında kadın katılımcıların ağırlıkta olduğu 

görülmektedir. Buna göre kadınların oranı yüzde 58 olarak belirlenirken, erkeklerin oranı yüzde 42 

olarak saptanmıĢtır. YaĢ gruplarına bakıldığında ise katılımcıların Ñoğunluğu 1980-1999 arası 

doğanlardan oluĢmaktadır. Éğrenim derecesine göre dağılımlar incelendiğinde katılımcıların büyük 

Ñoğunluğunun lise (%36) ve lisans (%36,3) mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların %43,2‘si 

ortalama düzeyde geliri olduğunu beyan etmiĢtir. Katılımcıların daha Ñok bekÍr olduğu ve ilÑelerde 

yaĢadığı saptanmıĢtır. Katılımcıların %25,9‘u maaĢlı ÑalıĢtığını ifade etmiĢlerdir. ÉlÑeklerin 

güvenilirliği Cronbach‘s Alpha katsayısı ile ölÑülmüĢ ve değer 0,75 bulunmuĢtur. Bu değer 

araĢtırmada kullanılan ölÑeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2010:125).  

 

3. BULGULAR 

ÆalıĢmaya katılan bireylerin anketin finansal okuryazarlık kısmında yer alan sorulara verdikleri 

cevaplara göre genel olarak finansal okuryazarlık düzeylerinin Ñok yüksek olmadığı, ancak temel 

finansal kavramlar konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip oldukları saptanmıĢtır. Daha Ñok teknik 

bilgi gerektiren finansal piyasalar konusunda yeterli olmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna bağlı 

olarak hangi finansal araÑlarla iĢlem yaptıklarına yönelik bulgular ise daha ĢaĢırtıcıdır. Buna göre 

araĢtırmaya katılanların %88,6‘sı daha önce hiÑ Ñek kullanmadıklarını, %62,5‘inin daha önce hiÑ 

tasarruf mevduatı hesabı olmadığını ifade etmiĢlerdir. Katılımcıların %43,6‗sının sigorta ürünleri ile 

ilgili iĢlem yaptıkları buna karĢın %72,9‘unun ise herhangi bir finansal yatırım ürününe yatırım 

yapmadıkları tespit edilmiĢtir. Sermaye piyasasında iĢlem yapmasalar da %38,8‘i para piyasasından 

borÑlanma yoluna gitmiĢtir.  

 

Anket sonuÑlarını finansal eğitim aÑısından değerlendirdiğimizde, %75,7‘sinin tasarruf veya yatırım 

konularında herhangi biri eğitim almadıkları ortaya ÑıkmıĢtır. Daha derinlemesine bilgi iÑin yatırım 

ürünlerinin sahip oldukları finansal risklerle ilgili eğitim alınıp alınmadığı sorulduğunda %78,5‘inin 

hayır cevabı verdiği dikkat ÑekmiĢtir. Bu anlamda ÑalıĢmaya katılanların birÑoğu sahip oldukları 

bilginin yatırım yapmaya yeterli olmadığını ifade etmiĢlerdir. Finansal aÑısından hiÑ aile bütÑesi 

yapmadık diyenlerin oranı %54,3 iken,  bireysel emeklilik sistemiyle ilgili olarak herhangi bir finansal 

ürün almayanların yüzdesi %65 civarındadır. Ayrıca, bireylerin Ñocuklarının (varsa) da herhangi bir 

finansal eğitim görmediklerine iliĢkin oran %73,2 düzeyindedir. Ancak katılımcıların birÑoğu ücretsiz 

finansal okuryazarlık kurslarından haberdar olmadığı ortaya ÑıkmıĢtır. Bununla beraber ileriki yıllarda 

Ñocuğunun finansal eğitim almasını isteyenlerin yüzdesi %54,3‘tür. ÆalıĢmaya katılanların %65,6‘sı 

finansal eğitim almadığı iÑin finansal piyasalara yatırım yapmaktan Ñekindiğini ifade etmiĢtir. Tablo-

1, araĢtırmaya katılan katılımcıların; temel, orta ve ileri düzeyde finansal okuryazarlık eğitimi alma 

imkÍnı olsa eğitim almak istedikleri konuları önceliklendirme sırasına göre dağılımını göstermektedir.   

 

Tablo-1: Katılımcıların Eğitim Almak Ġstedikleri Konular 

 

Buna göre katılımcılar temel düzeyde en Ñok eğitim almak istedikleri konu %39,1‘lik oranla temel 

finans kavramları gelmektedir.  Bunu %24‘lük bir oranla para ve bütÑe yönetimi takip etmektedir. 

Orta ve ileri düzeyde eğitim almak istedikleri ilk konu yatırım araÑlarıdır. Katılımcıların ileri düzeyde 

finansal piyasalardaki suÑ ve cezalarla ilgili eğitim almak istemedikleri tespit edilmiĢtir.  

 Sıralama 1 

Temel Düzeyde Finans Sıralaması    n   % 

Finansal Piyasalar Ve Yatırım AraÑları 66 20,8 

Para Ve BütÑe Yönetimi 76 24,0 

Temel Finansal Kavramı 124 39,1 

BorÑlanma Ve Krediler 51 16,1 

Orta Düzeyde Finans Sıralaması     n    % 

Yatırım AraÑları 231 72,9 

Emeklilik Planlamaması 42 13,2 

Sigortacılık 44 13,9 

Ġleri Düzeyde Finans Sıralaması     n     % 

Yatırım AraÑları 220 69,4 

Kurumsal Yönetim 40 12,6 

Finansal Piyasalardaki SuÑlar Ve Cezalar 22 6,9 

Borsalarda Yatırım 35 11,0 
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Katılımcıların finansal eriĢim ile ilgili ifadeleri 5‘li likert ölÑeği ile oluĢturulmuĢ ve buna yönelik 

yapılan normal dağılım test sonuÑlarına göre Kolmogorov-Simirnov‘a ait istatistik değeri 0,063 ve p 

değeri ise 0,210 olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre finansal eriĢim ölÑeği normal dağılıma sahiptir. 

Katılımcıların finansal eriĢim ile ilgili olarak genel anlamda finansal hizmetlere rahat eriĢtiklerini 

ifade etmiĢlerdir. Ézellikle büyük bir Ñoğunluğun yaĢadıkları yerde banka Ģubelerine ve ATM 

cihazlarına eriĢebildikleri, ancak kredi Ñekmede sorunlar yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Benzer 

Ģekilde katılımcılar genel olarak yaĢadıkları yerde türev ürünlerle ilgili iĢlem yapamadıklarını 

bildirmiĢlerdir. Katılımcıların finansal hizmetlere eriĢmede Ģube bankacılığı yerine internet 

bankacılığı iĢlemlerinden yararlandıkları belirlenmiĢtir. Hatta bankacılık iĢlemlerinde ATM 

cihazlarını yoğunlukla kullandıkları da tespit edilmiĢtir. Katılımcılar finansal hizmetlere eriĢimin 

maliyetli olmadığını ifade ederken, alıĢveriĢlerde genellikle kredi kartı kullandıklarını ifade 

etmiĢleridir. Genel olarak katılımcılar yaĢadıkları yerlerde sunulan finansal hizmetlerin ihtiyaÑlarının 

birÑoğunun kaĢınabildiği konusunda kararsız kalmıĢlardır. 

   

H1 hipotezine yönelik olarak elde edilen test sonuÑları aĢağıda özetlenmiĢtir
30
. Buna göre finansal 

okuryazarlık ve finansal eriĢim aÑısından uygulanan t testi sonuÑları yaĢ grupları aÑısından anlamlı 

farklılıkların olduğunu göstermektedir. Cinsiyet aÑısından bir farklılık tespit edilememiĢtir. Finansal 

eriĢim ve medeni durum aÑısından farklılık söz konusudur. BekÍr olanların finansal hizmetlere eriĢimi 

daha yüksektir. Daha önce kullandıkları finansal ürün olarak Ñek karnesi kullananların, finansal eğitim 

algıları kullanmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Finansal eğitim ile Ñek karnesi 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. Daha önce mevduat ürünü, sigorta ürünü, yatırım ürünü ve kredi 

ürünü kullananların finansal okuryazarlık düzeyleri ile finansal eğitim düzeyleri kullanmayanlara göre 

daha yüksek ÑıkmıĢtır. Katılımcıların eğitim durumuna ve sahip oldukları mesleklere göre hem 

finansal okuryazarlık düzeyleri, hem finansal eriĢim hem de finansal eğitim düzeyleri farklılıklar 

göstermektedir.  Gelir düzeyi farklı olan katılımcıların finansal eriĢim ve finansal eğitim düzeylerinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiĢtir. YaĢanılan yerin köy kasaba veya ilÑe olması sadece finansal 

eriĢim aÑısından farklılıklara neden olmaktadır. Doğal bir sonuÑ olarak ilÑede yaĢayan katılımcıların 

finansal eriĢimi daha yüksek ÑıkmıĢtır.  Bu sonuÑlara göre test edilen H1 hipotezi genel anlamda 

doğrulanmıĢtır. Katılımcıların taĢıdığı demografik yapının finansal okuryazarlık, finansal eriĢim ve 

finansal eğitim düzeylerinde farklılıklar taĢıdığı ortaya ÑıkmıĢtır. Dolayısıyla kiĢinin cinsiyetine, 

yaĢına, kullandığı finansal ürüne ve medeni durumuna göre finansal okuryazarlık düzeyleri, finansal 

ürünlere eriĢim düzeyi ve finansal eğitim alma isteği değiĢmektedir denilebilir.   

 

H2 hipotezini test etmek iÑin kullanılan pearson korelasyon katsayına göre elde edilen sonuÑlar 

aĢağıda Tablo-2‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo-2: DeğiĢkenlere Ait Korelasyon Analizi SonuÑları 

            Korelasyon 
Finansal 

Okur-Yazarlık 

Finansal 

EriĢim 

Finansal 

Eğitim 

Finansal Okur-Yazarlık 1 0,147 (0,009*) 0,295 (0,000*) 

Finansal EriĢim 0,147 (0,009*) 1 0,138 (0,014*) 

Finansal Eğitim 0,295 (0,000*) 0,138 (0,014*) 1 
      *Parantez iÑindeki değerler p değerini ifade etmektedir. 

 

Buna göre finansal okuryazarlık ile finansal eriĢim arasında pozitif yönde doğru orantılı düĢük 

seviyede bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. (p<0,05) (0<r<0, 20) (r=0,147). Finansal okuryazarlık ile 

finansal eğitim arasında pozitif yönde doğru orantılı düĢük seviyede bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir 

(p<0, 05) (0, 20<r<0, 40) (r=0,295). Finansal eriĢim ile finansal eğitim arasında pozitif yönde doğru 

orantılı düĢük seviyede bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir (p<0, 05) (0<r<0, 20) (r=0,138). Elde edilen 

bulgulara göre, finansal eğitim alan bir bireyin finansal okuryazarlık düzeyi yüksektir. Benzer Ģekilde 

finansal eğitim aĢan birey aynı zamanda finansal ürünlere de eriĢimi yüksek düzeyde olduğu 

söylenebilir. Bu sonuÑlara göre H2 hipotezi doğrulanmıĢtır. Finansal okuryazarlık, finansal eğitim ve 

finansal eriĢim arasında iliĢki vardır. Ancak tespit edilen iliĢkinin daha yüksek olması beklenirken, 

düĢük düzeyde bir iliĢkinin varlığına rastlanılmıĢtır.  

 

 

 

                                                           
30

 Sadece anlamlı farklılık bulunanlar listelenmiĢtir.  
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4. SONUÇ  

Bu ÑalıĢmada, Ġstanbul ilinde yaĢayan ve farklı demografiklere sahip katılımcıların finansal 

okuryazarlık düzeylerinin belirlemesi ve finansal bilgi düzeylerinin finansal eriĢim, finansal ürün, 

finansal eğitim ile iliĢkili olup olmadığı değerlendirilmiĢtir. Elde edilen sonuÑlar genel olarak 

değerlendirildiğinde katılımcıların taĢıdığı demografik yapının finansal okuryazarlık, finansal eriĢim 

ve finansal eğitim düzeylerinde farklılıklar taĢıdığı ortaya ÑıkmıĢtır. Dolayısıyla bireyin erkek veya 

kadın olması, evli veya bekÍr olması ya da mesleği ve yaĢı sahip olduğu finansal okuryazarlık 

düzeyinde farklılaĢmalara neden olduğu yargısına ulaĢılmıĢtır. Benzer Ģekilde bu demografik yapı, 

bireyin almak istediği finansal eğitim iÑeriklerini de değiĢtirmektedir. Bununla beraber bireyin, 

örneğin; mesleği ve özellikle yaĢı finansal ürünlere eriĢme noktasında önemli bir faktör olarak 

karĢımıza Ñıkmaktadır. ÆalıĢma ile edilen bir baĢka bulgu da bahsi geÑen bu üÑ değiĢkenin; finansal 

okuryazarlık, finansal eğitim ve finansal eriĢim arasında iliĢkinin varlığıdır. Teorik olarak beklenen bir 

sonuÑ olmasına rağmen tespit edilen iliĢkinin düĢük düzeyde gerÑekleĢmesi bundan sonraki ÑalıĢmalar 

iÑin ayrıca sorgulanması gereken bir noktadır. Bu ÑalıĢma sadece Ġstanbul ilinde yaĢayan bireyleri 

kapsadığı iÑin sonuÑları Türkiye kapsamında genellemek doğru olmayacaktır. Ancak yatırım 

konusunda Ġstanbul ilinin potansiyelinin yüksek olduğunu da unutmamak gerekir.  
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Özet:  

Zihinsel muhasebe, bireyin finansal faaliyetlerini değerlendirmede kullandığı biliĢsel ve duyuĢsal iĢlemleridir. 

Zihinsel muhasebe de insanlar tamamen zihinlerinde yaratmıĢ olduğu farklı kategorilere göre finansal karar 

verme eğiliminde olmaktadır. Verilen kararlar birey tarafından rasyonel olarak gözükse de bazı kararların zihinde 

yaratılan farklı kategorilere yerleĢtirilmesi sebebiyle yanıltıcı durumların doğmasına sebep olabilmektedir. 

Zihinsel muhasebenin farkında olunmaz ise verilecek finansal kararlarda farkında olmadan hata yapılması ve 

zarar görme gibi olumsuz sonuÑlarla karĢı karĢıya kalınabilecektir. ÆalıĢmanın amacını insanların finansal karar 

verirken maruz kaldıkları zihinsel önyargıları ortaya koymak ve biliĢsel hataların karar alma süreÑlerine etkisini 

incelemektir. Bu amaÑla 55 kiĢiye zihinsel muhasebe ile ilgili kararların bazılarını ölÑebilmek iÑin18 sorudan 

oluĢan bir senaryo uygulanmıĢtır. SonuÑta bireylerin finansal olayları değerlendirirken olayların sonuÑlarına göre 

değil iki temel mental hesap üzerinden kararlarını aldıkları, bireysel yatırımcıların kazanÑ durumunda riskten 

kaÑan, kayıp durumunda ise riski seven bir tutum iÑinde oldukları tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Mental Muhasebe, Finansal Én Yargılar, Höristik, DavranıĢsal Finans. 

 

THE IMPACTS OF MENTAL PREJUDICES ON INDIVIDUAL FINACIAL 

JUDGEMENTS: MENTAL ACCOUNTING 

Abstract: 

Mental accounting is the cognitive and emotional processing that an individual uses to evaluate his financial 

activities. Mental accounting makes people tend to make financial decisions according to different categories 

people have created entirely in their minds. Although the decisions made seem rational by the individual, some 

decisions can be misleading because they are placed in different categories created in the mind. Unless you are 

aware of your mental account, you will be faced with negative consequences such as mistakes and damage in 

financial decisions. The purpose of the study is to demonstrate the mental prejudices that people are exposed to 

when making financial decisions and to examine the impact of cognitive errors on decision-making processes. 

For this purpose, a scenario consisting of 18 questions was applied to 55 participants in order to measure some of 

the decisions related to mental accounting . As a result, when evaluating financial events, it is determined that 

individuals take their decisions on two basic mental accounts not on the outcome of the events, and that 

individual investors are in a position of risk-aversion in case of profit and in favor of risk in case of loss. 

Keywords: Mental Accounting, Financial Prejudices, Heuristic, Behavioral Finance. 

 

 

1.GĠRĠġ 

ÉlÑme, değerlendirme ve bir iletiĢim aracı olan muhasebe, finansal iĢlemlere ait verilerin parasal 

tutarlarını ve diğer sayısal bilgileri toplayan, iĢletmeyle ilgili kiĢi ve kurumların amaÑ ve 

gereksinimleri doğrultusunda kayıt eden, sınıflandıran ve analiz ederek yorumlayan, elde edilen 

sonuÑları dönemsel olarak raporlayan bir bilgi sağlama düzenidir (Büyükmirza, K., 2012:27).  

Mental muhasebe ise insanların zihinlerinde oluĢturdukları duygusal ve biliĢsel bir davranıĢ Ģeklidir. 

Zihinsel muhasebe, birey tarafından finansal bir durumu veya olayı değerlendirmek, daha önce 

kodlanmıĢ verilere göre kategorize ederek sınıflandırmak ve sonuÑlarını kaydetmek iÑin kullandığı 

biliĢsel, duyuĢsal ve sosyal operasyonlar kümesidir. 
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Ekonomik Ñevreyle etkileĢim iÑinde olan birey karar alma sürecinde satın alma, satma, tasarruf etme 

gibi bir Ñok finansal iĢlemlere iliĢkin kararlar vermektedir. Birey tarafından verilen bir finansal 

kararlar sadece piyasadaki mevcut bilgiler ıĢında değil, söz konusu bu bilgilerin birey tarafından nasıl 

algılandığına ve kendi biliĢsel süzgecinden nasıl geÑirdiği ile ilgili olmaktadır.  

Mental muhasebe de bir olayın değerlendirilmesi, olayın insan zihninde algılanıĢ tarzına göre 

beyninde yaratmıĢ olduğu farklı kalıplara koyarak bu kalıplarla eĢleĢtirmesi sonucunda karar verme 

iĢlemidir. Ġnsan beyninde eğlence, eğitim, gıda, yatırım ile ilgili alınan kararlar kiĢinin risk durumuna 

göre tahsis ettiği bir hesaba kaydolmaktadır. Aynı olayın beyindeki farklı kalıplarla eĢleĢtirilmesi 

tamamen birbirinden farklı kararların alınmasını doğurabilmektedir. 

Zihinsel muhasebe de birey mantıklı karar verdiğini düĢünmektedir. Ancak verilen kararın 

rasyonelliğini etkileyen sosyal, duyuĢsal ve biliĢsel önyargılar, bireyin irrasyonel davranıĢlar 

sergilemesine sebep olabilmektedir. Zihinsel muhasebe, insanların karar verme sürecinde rasyonel 

davranıĢlardan gösterdiği sapmaları, duyusal ve biliĢsel önyargıları bilimsel bir sistematik iÑinde 

incelemeye ÑalıĢmaktadır. Zihinsel muhasebe, zihinde yaratılan kategorilerin sınırlarını belirleyerek 

buna uygun bir planmanın yapılmasını ve bunun izlenmesini sağlayan bir süreÑ görevini 

üstlenmektedir (Heath ve Soll, 1996; Prelec ve Loewenstein, 1998).  

 

2. MENTAL MUHASEBE 

 
2.1. Mental Muhasebenin BileĢenleri 

 
DavranıĢsal finansın incelediği kavramlardan birisi olan mental muhasebenin üÑ temel bileĢeni 

bulunmaktadır. Bunlar alternatiflerin algılanması, zihindeki etiketleme (kodlama) ve zihinde tutulan 

hesapların değerlendirilme sıklığıdır (Thaler,1999). 

 

a.  Alternatiflerin Algılanması: Her bir alternatife ait sonucun birey veya yatırımcı tarafından nasıl 

algılandığı, nasıl tecrübe edildiği ve kararın nasıl değerlendirildiğidir. Ġnsanın zihninde yaratmıĢ 

olduğu muhasebe sisteminde her bir alternatif geÑmiĢteki aynı olaya iliĢkin verilerle mukayese 

edilmekte ve oluĢan yeni durum geÑmiĢ girdiler ıĢığı altında geleceğe yönelik yeni girdiler haline 

dönüĢmektedir. Birey veya yatırımcının kararı, kiĢinin olayı hangi mental hesabında değerlendirdiğine 
göre kararı değiĢebilecektir. 

 

b.Etiketleme: Ġkinci bileĢen, fon kaynak ve kullanımlarının insan zihninde nasıl etiketlendiği ile 

ilgilidir. Etiketleme iĢlemi bireyin her finansal faaliyeti ayrı bir mental hesapta tutması ve faaliyetleri 

zihnindeki belirli kategorilere aktarılması iĢlemidir. Bireyin yapacağı harcamalar ve yatırımlar iÑin 

paranın nereden geldiği ve nasıl kullanılacağı zihinsel muhasebe sistemini etkilemektedir. Kaynak ve 

kullanımlar ayrı bir zihinsel hesapta izlenmektedir. Yiyecek, giyim, barınma vb. harcama ve 

tüketimler ise insan beyninde kategorize edilerek kazanÑ veya kayıp durumuna bakılarak ve bazen de 

bireyin bütÑe sınırına bağlı olarak kararın etiketlenmesi (kodlanması) yapılmaktadır. Dolayısıyla 

bazen aÑık bir Ģekilde bazen de örtülü olarak yapılan harcamalar bireyin zihninde konut, yiyecek, 

giysi, yatırım, vb. Ģekillerde gruplandırılmaktadır.  

 

c.Değerleme Sıklığı: Zihinsel muhasebenin üÑüncü bileĢeni mental hesapların değerlendirilme 

sıklığıdır. Mental hesaplar günlük, haftalık, aylık vb. olarak kategorize edilerek dar ve geniĢ bir aÑıyla 

tanımlanmaktadır. Bazı hesapların değerlendirilme sıklığı diğer hesaplara göre daha önemli 

algılandığı iÑin değerlendirme sıklığı fazla olabilmektedir.  

 

2.2. Ekonomik Ġhlaller 

 

Zihinsel muhasebe, bireyin vereceği ekonomiklik ilkesini ihlal etmesi yüzünden önemli 

görülmektedir. Ekonomik ihlal farklı Ģekillerde gerÑekleĢebilmektedir. Beklenmedik bir paranın 

gelmesi, kendi algısında oluĢturmuĢ olduğu emniyet marjı, varlıkları kaynağına göre sınıflandırma 

Ģekli gibi bir takım durumlar bireyin rasyonel karar vermesini etkilemektedir (Vedantam, Shankar:1-

2). 
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-Beklenmedik Bir Paranın Gelmesi: Paranın geldiği yer ile harcama kararı arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır. Söz konusu durum daha önce gelmesini beklemediğimiz bir paranın gelmesi ile ilgili 

olmaktadır. Yatırımcılar beklenmedik bir Ģekilde gelen paranın harcanması konusunda düĢünmeden 

ve dikkatsizce harcama eğilimi iÑine girmektedir.   

 

-Kaybetmeyi Göze Alabileceğin Para Miktarı: Yatırımcılar kendi zihinsel muhasebelerinde 

kaybetmeyi göze alacakları belli bir miktar parayı tanımlamakta ve söz konusu bu parayı Ģans oyunları 

gibi spekülatif ve belirsiz Ģeylere harcayarak kendilerini rahat hissetmektedirler. Sorun, kaybetmeyi 

göz alınan miktarı kaybetmenin kabul edilebilir bir süreÑ olduğuna zihni inandırmaktır. Bunun iÑin 

ayrılan para bu Ģekilde hem meĢrulaĢtırılmıĢ hem de oyun sonunda kaybedilmesi durumda mazereti de 

hazırlanmıĢ olmaktadır. ġans oyunlarında insanların defalarca kaybetmesine rağmen halen oynamaya 

devam etmeleri ancak bu Ģekilde aÑıklanabilmektedir. 

 

-Emniyet Marjı: Birey, kaybetmeyi göze alabildiği paranın dıĢında zorunlu harcamalar iÑin 

birikimlerini riskli oyunlarda veya daha baĢka Ģeyleri gerÑekleĢtirmek iÑin kullanmamaktadır. Bunu 

yatırım parası olarak kabul etmekte ve temel ödemeler (senet ödeme, ssk primlerini ödeme, vb.) iÑin 

kullanmaktadır. 

 

-ġans Oyunlarından KazanÑ: Ġnsanlar kazancı elde edildiği kaynağına göre farklı mental hesaplar 

oluĢturmaktadır. ġans oyunlarından elde edilen kazanÑ insan zihninde tamamen farklı olarak 

kodlanmaktadır. Érneğin kazanÑ Ģans oyunlarından elde edilmiĢ ise lüks ve gereksiz bir harcama 

eğilimi iÑine girmektedir. Oysa elde edilen kazanÑ diğer yapılan iĢlerden elde edilen kazanÑtan 

farksızdır. 

 

-Para Harcanır DüĢüncesi: Zihinsel muhasebe batık maliyet hatasına sebep olabilmektedir. Ġnsanın 

yaptığı bir harcamanın zihninde karĢılığık bulabilmesi iÑin sonuna kadar kullanması gerektiği 

düĢüncesi yatmaktadır. Érneğin bir kiĢi pahalı bir tenis kulübünden üyelik satın almıĢtır. Êyelik ile 

ilgili taksitlerinin ödemesi bitmiĢ ve üyelik aidatını geri alma ihtimali de bulunmamaktadır. Söz 

konusu kiĢi tenis oynarken ayağını incitmesine rağmen spor salonunu kullanmaya devam etmektedir. 

Canının acımasına rağmen spor kulübünü kullanamaya devam etmesinin arkasında zihinsel muhasebe 

sorunu yatmaktadır. Æünkü bireyin zihninde üyelik iÑin harcanmıĢ paranın eğer oynamaya devam 

etmemesi halinde üyelik bedelinin boĢa gitmiĢ olacağı inancı veya ödenen aidat ücretinin kaybedilmiĢ 

bir para olarak algılanması yüzünden tenis oynamak acı verse dahi spor salonuna gitmeyi 

aÑıklayabilmektedir. Oysa ki insanın kendi zihninde yarattığı bu hayali kategori olmasa, kendisini 

bağlamayıp büyük bir acıdan kurtulacaktır. Bunun tam tersi bir durumda kayıpları daha az acı verir 

hale getirmek iÑin mental muhasebenin kullanılmasıdır. Érneğin Ñok beğendiğiniz ama pahalı olan bir 

ayakkabı iÑin Ñok yüksek bir ücret ödemeniz sizin canınızı acıtmakta ancak kredi kartınızda biriken 

bonusunuzla aynı ayakkabıyı almanız durumunda ayakkabı iÑin ödenen kayıp daha az acı verir bir 

duruma dönüĢmektedir.  

 

-Aynı Değere Sahip Varlıkları Farklı Fiyatlandırma: Zihinsel muhasebe maddi olarak aynı değere 

sahip varlıklara, farklı fiyatlar vermemize sebep olabilmektedir.  Bu yüzden aynı değere sahip 

varlıklar satıldıkları yerlere göre farklı fiyatlar ödemeye birey razı olmaktadır. 

 
2.3. Kayıp ve Kazancın Etkisi 

 
Beklenti teorisinde birey tarafından verilen kararlar,  olayın sonuÑlarına göre değil, bireyin kazanÑ ve 

kayıplara yüklediği potansiyel değer üzerinden gerÑekleĢmektedir. Zihinsel muhasebedeki değer 

iĢlevinin rolü olayların algılanıp kodlanması ve kararların verilmesi iĢlemidir. Bir olaya iliĢkin değer 

oluĢturulurken olayların bir araya getiriliĢ biÑimi, sonuÑ kümesinin doğal ve normal olduğu kabul 

edilmektedir.  Referans noktasını statükolar oluĢturmaktadır. 
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 ġekil 1. Değer Fonksiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ġekil 1‘deki değer fonksiyonu, referans noktalarına göre kazanÑ ve kayıpları belirtmektedir. KazanÑ 

ve kayıp fonksiyonları duyarlılığı göstermektedir. Değer fonksiyonu kazanÑlar iÑin konkav, kayıplar 

iÑin ise konveks niteliktedir. Konkav olması kazanÑ noktasında riskten kaÑınmayı, konveks olması ise 

kayıp noktasında risk almayı ifade etmektedir.  

 

Kahneman ve Tversky (1979) tarafından yapılan ÑalıĢmada kayıp ve kazanÑ olgusunun bireysel 

kararlar üzerindeki etkisini ölÑmek iÑin öğrenciler üzerinde 4 farklı Ģekilde deney yapılmıĢtır. Ġlk 

deneyde öğrencilere kazanca dayalı 2 alternatif sunulmuĢtur. 

-1‘inci alternatif %80 olasılıkla 4000$ kazanabilecekleri, %20 olasılıkla da hiÑ birĢey 

kazanamayacakları, 

- 2‘inci alternatifte %100 olasılıkla 3000$ kazanabilecekleri söylenmiĢtir. 

 

Deneye katılan öğrencilerin %80‘ni 2‘nci alternatif olan kesin kazancı seÑmiĢlerdir. Éğrenciler ġekil 

1‘deki gibi kazanÑ durumunda risk almama eğilimi göstermiĢlerdir. 

  

Ġkinci deneyde öğrencilere bu sefer kayba dayalı 2 alternatif sunulmuĢtur. 

 

-1‘inci alternatif %80 olasılıkla 4000$ kaybedecekleri, %20 olasılıkla da hiÑ birĢey 

kaybetmeyecekleri, 

- 2‘inci alternatifte %100 olasılıkla 3000$ kaybedecekleri söylendiğinde ise, 

 

Deneye katılan öğrencilerin %92‘si bu sefer olasılığa dayalı 1‘nci alternatifi seÑmiĢlerdir. Éğrenciler 

bu sefer ġekil 1‘deki gibi kayıp durumunda risk alma eğilimi göstermiĢlerdir. 

 

ÊÑüncü deneyde öğrencilere yaĢanan bir salgın hastalıktan dolayı 600 kiĢinin ölmesi beklendiği ve 

hastalıktan korunmak iÑin 2 alternatiften birini seÑmeleri istenmiĢtir. 

 

- 1‘inci alternatife göre 200 kiĢi salgın hastalıktan kurtulacak, 

- 2‘inci alternatifte göre ise 600 kiĢinin %33‘ü kurtarılacak geriye kalan %67‘si ise 

kurtarılamayacaktır.  

 

Dördüncü deneyde salgın hastalıktan dolayı 600 kiĢinin ölmesine yönelik alternatifler bu sefer Ģu 

Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.  

 

- 1‘inci alternatife göre 600 kiĢiden 400 kiĢi salgın hastalıktan ölecek, 

KazanÑlar Kayıplar 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1580 

- 2‘inci alternatifte göre %33 olasılıkla kimse ölmeyecek, %67 olasılıkla 600 kiĢi ölecektir.  Deneye 

katılan öğrencilerin %78‘si 2‘nci alternatifi seÑmiĢlerdir.  

 

Éğrenciler 3‘üncü deneylerdeki ―kurtulma‖ olgusunu kendi mental hesaplarında kazanÑ olarak 

değerlendirerek risk almama eğilimi gösterirken, 4‘üncü deneylerdeki ―ölme‖ olgusunu ise mental 

hesaplarında kayıp olarak görüp risk alma eğilimi iÑine girmiĢlerdir (Aktaran, Tekin, 2016:91-92). 

 

Zihinsel bir hesap, değerlendirme iÑin bir ÑerÑevedir. Kahneman ve Tversky (1984) sonuÑların 

minimal bir hesap, topikal hesap ve kapsamlı hesap olmak üzere üÑ ayrı Ģekilde ÑerÑevelenebileceğini 

söylemektedir. Minimal hesapta 2 seÑeneğin karĢılaĢtırması, topikal hesapta muhtemel seÑim 

sonuÑlarının belirlenen referans seviyesi ile iliĢkisini, kapsamlı hesapta ise mevcut servet, gelecekteki 

kazanÑlar ve diğer tüm faktörleri iÑermektedir. Topikal hesap ile ilgili olarak Kahneman ve Tversky 

(1984) 2 farklı gruba bir ceket ve bir hesap makinesi almak istediklerini düĢünmelerini istemiĢtir. 

Birinci gruba ceket ve hesap makinesi fiyatı sırasıyla 125$, 15$ olarak söylenirken, diğer gruba bu 

önce hesap makinesi fiyatı sonra ceket fiyatı yani 15$, 125$ olarak söylenmiĢtir. Her iki grubada satın 

almak istediğiniz Ģeylerin 20dk. uzaklıktaki mağazanın diğer Ģubesinde hesap makinesinin 10$, 

ceketin ise 120$ satılık olduğunu söylenmiĢ ve 2 grubada diğer dükkana gidip gitmeyecekleri 

sorulmuĢtur. Katılımcıların Ñoğu hesap makinesinin 15$‘dan 10$‘a düĢüĢü ile elde edilen 5$ iÑin 

gideceklerini söylerken, diğer grup ise ceketin 125$‘dan 120$‘a düĢüĢü ile kazanacakları 5$ iÑin aynı 

Ģeyi söylememiĢlerdir. Her iki durumda da elde edilen kazanÑ aynı tutardadır. ÆerÑeveleme etkisi 

verilen kararı etkilemiĢtir. Ancak insanlar minimal bir hesap ÑerÑevesi kullanıyorlarsa 5 $ kazanÑ iÑin 

her iki durumda da gitmeyi tercih edebileceklerdir. 

 

2.2.Engelleri Bağlı Olarak Karar Verme 

 

Bireyin kendi zihninde oluĢturduğu hesapları aÑması veya kapatması oluĢan durumların algılanıĢ 

Ģekline göre farklılaĢabilmektedir. Ġnsanın mental muhasebesinde zarar eden bir hesabı kapatmak acı 

verici bir olaydır. Bu yüzden zarar eden hesabı kapatmama eğilimi iÑine girebilmektedir. Érneğin bir 

yatırımcı değeri düĢen bir hisse senedini satmak konusunda isteksiz davranması ve satmama eğilimi 

göstermesi mental muhasebesinde zarar eden hesabını kapatmak istememesinden kaynaklanmaktadır. 

Eğer hisse senedi satmak zorunda kalırsa da ilk olarak değeri artan hisse senetlerinden baĢlama eğilimi 

iÑine girmektedir. Zihinsel muhasebe kazananı desteklemektedir. Ancak kaybın yaĢandığı durumda da 

satmanın da mantıklı olabileceğinin bilinmesi ve bu zihinsel engele takınılmaması önemlidir.  

 

Bireyin karar almasındaki diğer bir engel batık maliyet olgusudur. Batık maliyetin etkileri konusunda 

Arkes ve Blumer (1985) tarafından yapılan deneyde rastgele 3 grup seÑilmiĢtir. Birinci grup tiyatro 

iÑin tam fiyat öderken, ikinci gruba %13 indirim ve üÑüncü gruba da %47 indirim yapılmıĢtır. Sezon 

boyunca grupların ne sıklıkla tiyatroya gittikleri gözlemlenmiĢtir. Sezonun ilk yarısında tam fiyat 

ödeyenler daha fazla oyun izlerken, sezonun ikinci yarısında gruplar arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadı görülmüĢtür. Ġnsanlar batık maliyetleri görmezden gelme eylemi iÑine girmiĢlerdir. Gourville 

ve Soman (1998) tarafından sağlık kulübüne devamlılık ile aidat ödeme arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢlerdir. SonuÑ olarak  aidatların ödenmesi gereken ayda sağlık kulübüne en fazla devamlılığın 

olduğu ve daha sonra beĢ ay iÑinde devamlılığın gerilediğini tespit etmiĢlerdir.  

 

Gourville ve Soman (1998) tarafından yapılan baĢka bir araĢtırma da ise ön ödemenin faaliyetten 

algılanan maliyeti azalttığını tespit etmiĢlerdir. Genel olarak ön ödemenin bu amaca hizmet etmesi 

mümkün olsa da ayrılmanın avantajları ön ödeme ile bağlantılı olmayabilmektedir. Érneğin tatil 

beldelerindeki fiyatlandırma politikaları incelendiğinde herĢey dahil (yemek, kalma, aktiviteler)  

konseptine sabit bir fiyat ödenmektedir. Bunun iki avantajı bulunmaktadır. Birincisi yemek ve diğer 

aktivitelerin fiyata dahil edilerek tatil maliyetinin nispeten daha düĢük algılanmasını sağlamaktır. 

Ġkincisi ise söz konusu bu unsurların her birinin ayrı ayrı pazarlanmaya ÑalıĢılması halinde küÑük 

harcamaların her birisi daha büyük görünecek ve aynı yerdeki diğer otel fiyatlarıyla 

karĢılaĢtırıldığında muhtemelen tercih edilen otel seÑimi değiĢebilecektir (Thaler, 1980). 

 

 

2.5.Bütçeleme 

Mental muhasebenin baĢka bir iĢlevi de kategorileme, etiketleme yapmasıdır. Thaler‘e göre insan 

zihni bir olayı harcama, refah ve gelir olmak üzere üÑ farklı Ģekilde etiketleme yapmaktadır. 

Etiketleme iÑin zihnin kaydetmesi gerekmektedir. Ancak küÑük harcamalar zihinde kaydedilmezler. 

Érneğin her gün aldığınız kahve, Ñay vb. ödemeler bu gruba girmektedir. Kaydetme, dikkate ve 
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hafızaya bağlı olarak değiĢebilmektedir. Birey bazı olayları kendi zihninde oluĢturduğu spesifik 

hesaplara da kaydetme yapabilmektedir. Söz konusu bu spesifik hesapların gruplandırılması kiĢinin 

yargısına bağlı olarak değiĢebilmektedir (Thaler, 1999:193). Érneğin Bankaların tüketici kredisi 

kullanımını artırmak iÑin toplam kredi tutarını söylemek yerine günde ödenecek tutarı söylemeleri 

aslında Ñekilen kredi ödemesinin tüketici zihninde Ñok küÑük olarak algılanmasını sağlamak iÑin 

yapılan bir olaydır. 

 

3.UYGULAMA  

Finansal kararlarda mental muhasebenin etkisini gösterebilmek iÑin 18 sorudan oluĢan bir anket 

hazırlanmıĢtır. Anket ile kayıp ve kazancın ÑerÑeveleme etkisi, batık maliyet, ödemelerin ayılması, 

beklenmedik paranın gelmesi, aynı değere sahip varlıkların fiyatlandırılması gibi değiĢkenlerin 

finansal kararlar üzerindeki etkisi fark analizleri (Ki-Kare ve T testi) kullanılarak ölÑülmeye 

ÑalıĢılmıĢtır. Analizler sonucunda mental muhasebeye yönelik Ñıkarımlar aĢağıdadır.  

 

3.1.Örneklem  

Thaler (1999), Kahneman ve Tversky (1979), Vedantam (2007), Sullivan (1997) ve Süer (2007)‘in 

ÑalıĢmalarındaki senaryolar incelenerek finansal kararlardaki zihinsel muhasebe engellerini ortaya 

Ñıkarmaya yönelik bir anket hazırlanmıĢtır. Daha önceki yapılan ÑalıĢmalarda finansal algı tutumunu 

ölÑmek iÑin genellikle senaryo yöntemi tercih edilmiĢtir. Bu ÑalıĢmada ise hazırlanan ölÑeğin farklı 

araĢtırmacılar tarafından kullanılması ve bu Ģekilde geliĢtirilmesini sağlamak ve daha fazla kiĢiye 

ulaĢarak sonuÑların güvenirliliğini artırmak iÑin anket yöntemi benimsenmiĢtir. 18 sorudan oluĢan 

anket Ankara ilinde bulunan bir kamu eğitim kurumundaki toplam 55 akademik ve idari personele 

uygulanmıĢtır. Anketi uygulanmadan önce 24 kiĢi üzerinde denenmiĢ ve geliĢtirilmesi gereken sorular 

tespit edilip gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra aynı kurumdaki personele kolayda örneklem 

yöntemi ile uygulanmıĢtır.  

 

3.2.Algı Ölçüm ġekli   

ÆalıĢmada finansal algı tutumunu ölÑmek iÑin finansal kazanÑ ve kayıp Ģeklinde senaryolar 

hazırlanmıĢtır. Soruların bu iki temada hazırlanmasının sebebi bireyin yapmıĢ olduğu bir finansal 

iĢlemin kazanÑ veya kayıp Ģeklinde kodlayarak kaydetmesidir. ġekil 1‘de söz konusu durum 

gösterilmeye ÑalıĢılmıĢtır. 
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ġekil 2.KazanÑ ve Kayıp Hesapları 

Hesap 

Türü 

 

 

 

Ana  

Hesaplar 

   

Tali 

Hesaplar 

   

ġekil 2‘de gösterilen tali hesaplar aracılığıyla kaydedilen iĢlemler ana hesaplara aktarılarak ana 

hesaplar üzerinden bireyin karar vermesi sağlanmaktadır. GeÑmiĢte bireyin yapmıĢ olduğu bir finansal 

iĢlem yanlıĢ bir hesaba kaydedilip, karar verme buna göre alınmıĢ ise gelecekte benzer bir finansal 

iĢlem doğduğunda aynı hesaplar ÑalıĢacağında bireyin aynı yanlıĢ kararı vermesi devam edecektir. 

Birey verdiği kararın yanlıĢ olduğunun, hata yaptığının farkında olamayacaktır.  Æünkü insan beyni 

daha hızlı karar verebilmek iÑin kestirmeler kullanmaktadır. GeÑmiĢteki hesaplarda söz konusu olayla 

benzeĢen veya iliĢkilendirilen bir kayıt bulursa direkt bu hesaptan Ñağrı yapılacaktır. Karar 

mekanizmasının iĢleyiĢi doğru olsa da verilen karar rasyonel olmayacaktır. Bu yüzden bir 

yatırımcının, bireyin, yöneticinin veya finansal karar verecek olan kiĢinin vereceği finansal kararların 

daha önceden hangi mental hesaba kaydedildiği önemlidir.  

Anket sorularının bir kısmı alternatifler arasından seÑim yapmaya dönük iken diğer kısmı ölÑülmeye 

ÑalıĢılan değiĢkene iliĢkin karar verme Ģeklinde bir soru dizaynı yapılmıĢtır. Alternatifle arasından 

seÑime örnek olarak aĢağıda gösterilen soru tipine benzer sorular sorulmuĢtur. 

―BiriktirmiĢ olduğunuz tasarruflarınızı altın ve döviz alarak değerlendirmeyi düĢünüyorsunuz. Eğer  

altın alırsanız %60 olasılıkla 4.500TL kar, %40 olasılıkla 0 TL kar elde edeceksiniz. Döviz alarak 

değerlendirmeniz durumunda ise kesin 2.700TL kar elde edeceksiniz. Hangi alternatifi tercih 

ederdiniz? (  ) Altın (  ) Döviz ‖   

KazanÑ veya kayıpların toplamları aynı dahi olsa parÑa parÑa veya tek seferde verilmesinin bireyde 

yarattığı duygu düzeyini ölÑmek iÑin ise, 

―Cengiz ve Mehmet yatırımlarını değerlendirmek iÑin hisse senedi satın almıĢlardır. Cengiz‘in aldığı 

A hisse senedi ilk altı ayda 500TL sonraki altı ayda 650TL kar payı (temettü) ödemesinde 

(+)       KazanÑ Hesabı     (-) (+)       Kayıp Hesabı     (-) 

KÍr Hes. Gelir Hes. KazanÑ Hes. Zarar Hes. Harcama Hes. Maliyet Hes. 
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bulunmuĢtur. Mehmet‘in aldığı B hisse senedi ise yılda bir kez 1150TL kar payı (temettü) ödemesinde 

bulunmuĢtur.  Kim daha mutlu olmuĢtur? (  ) Cengiz     (  ) Mehmet‖ Ģeklinde sorular hazırlanmıĢtır. 

Hazırlanan anket önce faktör analizine tabi tutularak uygulanan soruların hangi faktörler altında 

toplandığına bakılmıĢtır. ÉlÑeğin güvenirlilik düzeyini ölÑmek iÑin Cronbach alfa katsayısı 

hesaplanmıĢ ve Cronbach alfa katsayısı 0,7160 bulunarak anketin güvenirliliğinin kabul edilebilir bir 

sevide olduğu görülmüĢtür.  

 

3.3.Analiz  

Bireyin finansal karar vermek iÑin zihninde yaptığı muhasebe ve finansal olayları algılama biÑimini 

ölmek iÑin fark analizlerinden faydalanılmıĢtır.  

3.3.1. Kazanç/Kayıp Ayrımı 

AraĢtırmada test edilmek istenen ilk hipotez kazanÑ veya kayıpların parÑa parÑa veya tek seferde 

oluĢmasının insan üzerindeki yarattığı etki düzeyini ölÑmektir. 

H0: Kazancın/Kaybın parça parça veya tek seferde oluşmasının birey üzerinde yaratmış olduğu duygu 

düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: Kazancın/Kaybın parça parça veya tek seferde oluşmasının birey üzerinde yaratmış olduğu duygu 

düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

 

Tablo 1.Kazancın ParÑalara Ayrılmasının Algı Düzeyine ĠliĢkin Ki-Kare Test SonuÑları 

 

Frekans 

(Gözlenen 

Sıklık) 

Beklenen 

(Beklenen 

Sıklık) 

X
2
 

Serbestlik 

Derecesi 
P Değeri 

ParÑa ParÑa OluĢması 43 27,5 

17,473 1 ,000 

Tek Seferde OluĢması 12 27,5 

Tablo 1‘de kazancın parÑa parÑa veya tek seferde oluĢmasının birey üzerinde yaratmıĢ olduğu duygu 

düzeyi arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüĢtür. Toplam kazanÑ ya da elde edilen toplam 

fayda aynı olsa dahi kazancın parÑa parÑa ortaya Ñıkması birey üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. 

Érneğin bir Ģirketin dağıtacağı temettüyü tek seferde vermesi yerine parÑa parÑa vererek 

yatırımcılarını daha mutlu edebileceği ve hissedarın Ģirkete bağlılık düzeyini arttırabileceği 

görülmektedir. Ancak böyle bir durumda yatırımcının dikkat etmesi gerek noktada hissedarın, hisse 

senedi ile duygusal bir reaksiyonun oluĢmasını önlemesi gereklidir. Aksi bir durumda hissedar 

satılması gereken noktada hisse senedini satmayıp elde tutulmaya devam edebilecektir. Buna benzer 

istenmeyen durumların oluĢmasına karĢın yatırımcılar farkında olmalıdır.  

Tablo 2.Kaybın ParÑalara Ayrılmasının Algı Düzeyine ĠliĢkin Ki-Kare Test SonuÑları 

 

Frekans 

(Gözlenen 

Sıklık) 

Beklenen 

(Beklenen 

Sıklık) 

X
2
 

Serbestlik 

Derecesi 
P Değeri 

ParÑa ParÑa OluĢması 35 27,50 

4,091 1 ,043 

Tek Seferde OluĢması 20 27,50 

Tablo 2‘ye göre kaybın parÑa parÑa veya tek seferde oluĢmasının bireyin duygu düzeyi arasında 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüĢtür. Kayıpta, kazanÑtaki durumun tam tersi bir durum söz 

konusudur. Toplam kayıp aynı olsa da kaybın parÑa parÑa ortaya Ñıkması birey üzerinde negatif bir 

etki yaratmaktadır. BaĢka bir Ģekilde ifade edilirse kaybın tek seferde olması bireyi parÑa parÑa 

oluĢuna göre daha az etkilemektedir. 

 

3.3.2. Paranın Geldiği Kaynak 
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Test edilmek istenen diğer bir hipotez ise paranın geldiği yer ile kayıp arasındaki duygu düzeyinin 

ölÑülmesidir. 

H0: Paranın kaynağı ile harcamalar sonucunda hissettiği kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: Paranın kaynağı ile harcamalar sonucunda hissettiği kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık vardır. 

Söz konusu durum daha önce gelmesini beklemediğimiz bir paranın gelmesi ile ilgili olmaktadır. 

Ankete katılan personele Ñok pahalı bir ayakkabı beğendikleri ve normalde bir ayakkabıya o kadar 

fazla para vermeyeceklerini düĢünmelerine rağmen nakit ödeme veya kredi kartında biriken bonusla 

ödemeye yapılması durumundaki duygu düzeyleri sorulmuĢtur.  

Tablo 3.Paranın Kaynağına Göre Yapılan Harcamanın Duygu Düzeyine ĠliĢkin  

EĢleĢtirilmiĢ T Testi SonuÑları 

Paranın 

Kaynağı 
N Ort. Std.Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 

t 

Değeri 

P 

Değeri 

Bonus 55 4,52 ,790 

54 9,686 ,000 

Nakit 55 2,78 1,133 

 

Tablo 3‘te paranın kaynağı ile harcama sonucunda hissedilen duygu düzeyi arasında anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu görülmektedir. Duygu düzeyi ile harcama arasındaki iliĢkiye yönelik Loureiro ve 

Haws (2015) tarafından yapılan araĢtırmada duygu durumlarının pozitif olması halinde bireylerin 

zihinsel hesaplarını kullanarak yaptığı harcamaları haklı gösterme ihtimallerinin düĢük olduğunu, tam 

tersi bir durum da yüksek biliĢsel yük altında harcama eğilimlerinin arttığını göstermiĢlerdir. 

Édemenin kartta biriken bonus ile yapılması tüketicinin gözündeki kayıp düzeyini daha azaltıp mutlu 

olmasını sağlarken aynı ödemenin nakit olarak gerÑekleĢtirilmesi duygu düzeyini artırmaktadır. Ancak 

önemli olan her iki kaynağında para olmasıdır. Birey nakit‘i para olarak görme eğilimindeyken 

beklenmedik bir Ģekilde gelen bonusu para olarak görmemekte ve kendi bütÑesinin dıĢında kullanma 

eğilimi iÑine girmektedir. Tüketiciler beklenmedik gelen paranın harcanması konusunda düĢünmeden 

ve dikkatsizce harcama eğilimi iÑine girmektedir. Harcama sonucunda oluĢan kayıplar (kaygılar) 

beklenmedik Ģekilde gelen paralarla azaltılmakta ve hissedilen duygu düzeyi yükselmektedir.  

 

3.3.3. Aynı Değere Sahip Varlıkları Farklı Fiyatlandırma 

Aynı değere sahip varlıklar satıldıkları yerlere göre tüketicinin zihninde farklı 

fiyatlandırılabilmektedir. ÆalıĢmamızda bir AVM iÑinde sinema salonunda satılan bir ĢiĢe su ile aynı 

AVM‘nin iÑindeki markette satın bir ĢiĢe suya tüketicilerin ödemeyi düĢündükleri fiyatlar arasında bir 

farklılığın olup olmadığı ölÑülmek istenmiĢtir.  

H0: Tüketicinin zihninde aynı değere sahip varlıkların fiyatları ile satıldıkları yerler arasında anlamlı 

bir farklılık yoktur. 

H1: Tüketicinin zihninde aynı değere sahip varlıkların fiyatları ile satıldıkları yerler arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 

 

Tablo 4. Aynı Değere Sahip Varlıkların Fiyatları Ġle Satıldıkları Yerler Arasındaki 
EĢleĢtirilmiĢ T Testi SonuÑları 

Satılan  

Yer 
N Ort. Std.Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 

t 

Değeri 
P 

Değeri 

Market 55 1,03 0,18 

54 9,695 ,000 
Sinema 

Salonu 

55 2,56 1,19 
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Tablo 4‘te aynı değere sahip varlıkların fiyatları ile satıldıkları yerler arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Her ne kadar bir ĢiĢe suyun fiyatı belli olsa da satıldığı yerin farklılaĢması tüketici 

zihninde ödemeye istekli olduğu fiyatı da farklılaĢtırmaktadır. Tüketici market iÑinde satılan suya 

1,03TL‘lik bir fiyat ödemeye razı olurken, sinema salonundan alma durumunda bu fiyat 2,56TL‘ye 

yükselmektedir. Bu yüzden iĢyeri sahipleri tarafından tüketicilerin ödedikleri parayı anlamlı hale 

getirmek iÑin hizmet sundukları yerleri daha lüks bir ortam haline getirmektedirler. Böylece 

tüketicilerin aynı mala iliĢkin ödedikleri farklı paralar tüketicilerin zihinlerinde daha anlamlı hale 

gelmektedir. 

 

3.3.4. Olasılık Atama 

Ġnsan zihni bazı olayların olasılıklarının aynı olmasına rağmen daha düĢük gerÑekleĢeceği yanılgısı 

yaratabilmektedir. Bu etkiyi ölÑebilmek iÑin ankete katılanlara yılbaĢı bileti iÑin 2 ayrı bilet numarası 

önerilmiĢtir. Bilet numaralarından ilki tamamen farklı rakamlardan oluĢmakta iken, diğer bilet 

numarasının ilk üÑ rakamı sıfır olarak belirlenmiĢtir. Ġki bilet seÑimi arasında farklılığın olup olmadığı 

ölÑülmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

 

H0: Farklı rakamlardan oluşan biletlerin tercihi ile aynı rakamlardan oluşan biletlerin tercih 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: Farklı rakamlardan oluşan biletlerin tercihi ile aynı rakamlardan oluşan biletlerin tercih 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

Tablo 5.Olasılık Atamaya ĠliĢkin Ki-Kare Test SonuÑları 

 

 

Frekans 

(Gözlenen 

Sıklık) 

Beklenen 

(Beklenen 

Sıklık) 

X
2
 

Serbestlik 

Derecesi 

P 

Değeri 

YılbaĢı Farklı 

Numaralar 

45 27,50 

22,273 1 ,000 

Bileti Aynı Numaralar 10 27,50 

Tablo 5‘e göre farklı numaralardan oluĢan milli piyango bileti ile ilk üÑ rakamı aynı olan milli 

piyango biletinin tercihi arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüĢtür. 2 biletinde gerÑekleĢme 

olasılıkları aynı olsa da tüketicinin zihninde peĢ peĢe gelen numaraların Ñıkma ihtimalinin düĢük 

olduğu gibi zihinsel bir önyargı bulunmaktadır.  

 

3.3.5.Kazanç ve Kayıp Durumlarındaki DavranıĢ ġekilleri 

Yatırımcılar kazanÑ ve kayıp durumlarda farklı davranıĢlar sergilemektedirler. Yatırımcı veya tüketici 

kazanÑ durumunda riskten kaÑınan bir tutum iÑine girerken, kayıp durumunda ise risk alan bir tutumu 

sergilemeye baĢlamaktadır.  

H0: Yatımcıların yatım alternatiflerini tercih ederken kazancın kesin olması ile kazancın olasılığa 

dayalı olması durumunda seçimleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: Yatımcıların yatım alternatiflerini tercih ederken kazancın kesin olması ile kazancın olasılığa 

dayalı olması durumunda seçimleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

ÆalıĢmada kazanÑ ve kayıp olmak üzere 2 ayrı senaryo oluĢturulmuĢtur. Senaryoda tasarrufları 

değerlendirmek iÑin altın veya döviz gibi 2 farklı yatırım aracını seÑebilecekleri ifade edilmiĢtir. 

Döviz almaları durumunda kesin 2.700TL kazanacakları, altın almaları durumunda ise %60 olasılıkla 

4.500TL kar, %40 olasılıkla da 0TL kar elde edecekleridir. Buna göre hangi yatırım aracını tercih 

edecekleri sorulduğunda Tablo 6‘daki analiz sonuÑları elde edilmiĢtir. 
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Tablo 6.Kazancın Kesin ve Olasılıklı GerÑekleĢmesi Durumunda Ki-Kare Test SonuÑları 

 

 

Frekans 

(Gözlenen 

Sıklık) 

Beklenen 

(Beklenen 

Sıklık) 

X
2
 

Serbestlik 

Derecesi 

P 

Değeri 

KazanÑ Kesin 42 27,50 

15,291 1 ,000 

 Olasılıklı 13 27,50 

Tablo 6‘ya göre kazancın kesin veya olasılıklı olması arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 

görülmüĢtür. Tablo 5‘e göre yatırımcı kazanÑ durumunda, kesin kazancı tercih ederek risk almama 

eğilimi göstermektedir. 

Kayıp durumundaki davranıĢ Ģeklini öğrenmek iÑin test edilmek istenen hipotezler ise, 

H0: Yatımcıların yatım alternatiflerini tercih ederken kaybın kesin olması ile kaybın olasılığa dayalı 

gerçekleşmesi durumundaki seçimleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: Yatımcıların yatım alternatiflerini tercih ederken kaybın kesin olması ile kaybın olasılığa dayalı 

gerçekleşmesi durumundaki seçimleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Bireysel yatırımcıların kayıp durumundaki davranıĢ Ģeklini ölÑmek iÑin iki alternatiften birini 

seÑmeleri istenmiĢtir. Ġlk alternatif te yeni bir iĢ kurarsanız %60 olasılıkla 120.000TL kayıp, %40 

olasılıkla da 0TL kayıp yaĢayacakları, eski iĢe devam edilmesi durumunda ise kesin 72.000TL kayıp 

yaĢayacaklardır. Buna göre hangi durumu tercih edecekleri sorulmuĢ ve analiz sonuÑları Tablo 7‘de 

gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 7.Kaybın Kesin ve Olasılıklı GerÑekleĢmesi Durumunda Ki-Kare Test SonuÑları 

 

 

Frekans 

(Gözlenen 

Sıklık) 

Beklenen 

(Beklenen 

Sıklık) 

X
2
 

Serbestlik 

Derecesi 

P 

Değeri 

Kayıp Kesin 15 27,50 

11,364 1 ,001 

 Olasılıklı 40 27,50 

Tablo 6‘ya göre kaybın kesin veya olasılıklı olması arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 

görülmektedir. Tablo 6‘ya göre bireysel yatırımcı kayıp durumunda, risk alma eğilimi göstermektedir. 

Bireyin kazanÑ ve kayıp durumunda farklı davranıĢ sergilemesi kendi mental muhasebelerinde kazanÑ 

veya kaybın farklı olarak kaydedilip, kodlanmasından kaynaklanmaktadır. 

 

SONUÇ 

Ġnsanların zihinlerinde oluĢturdukları duygusal ve biliĢsel bir davranıĢ Ģekli olan mental muhasebe de 

finansal bir durumun değerlendirilmesi daha önce kodlanmıĢ verilere göre yapılmaktadır. Zihinsel 

muhasebe sürecinin anlaĢılması, zihinde yaratılan kuralların  ve karar sürecinin Ñözülerek doğru karar 

alınmasını sağlayacaktır. Finansal bir iĢlem ve bu iĢlem sonucunda verilecek kararın zihinde hangi 

kategoride tutulduğunun algılanması seÑim kararlarımızı daha mantıklı ve rasyonel hale 

getirebilecektir.  

Zihinsel muhasebenin anlaĢılması doğru bilinen yanlıĢların ortaya Ñıkarılmasına yardımcı olacaktır.  

ÆalıĢmadaki senaryolardan kazanÑ/kayıp durumlarında ve bazı finansal durumlarda yatırımcının 

davranıĢ Ģekli ortaya konmuĢtur. ÆalıĢmada yatırımcı veya tüketiciler tarafından yapılan zihinsel 

hatalar gösterilmeye ÑalıĢılmıĢtır.  

Mental muhasebe doğru kararın verilmesinde kritik rol oynamaktadır. BirÑok konuda zihinsel 

önyargılara yenik düĢülerek doğru karardan uzaklaĢılmaktadır. Olayın kötü yanını birey tarafından 

yanlıĢ verilen kararın doğru olduğu düĢüncesinin  devam etmesidir. Bu etki mental muhasebenin belki 
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de en tehlikeli yönünü oluĢturmaktadır. Mental muhasebenin farkındalığı bu durumun üstesinden 

gelinmesini sağlayabilecektir.  

Mental muhasebenin tuzaklarından ve etkilerinden kurtulmak iÑin zihinsel karar sürecin iĢleyiĢini ve 

hata yapılabilecek noktaların iyi tayini gereklidir. Nasıl iĢletmeler paranın nereye gittiğini izlemek ve 

harcamaları kontrol altında tutmak iÑin muhasebe sistemleri oluĢturuyor ve bunun denetimini 

sağlıyorlarsa, tüketicilerde finansal iĢlemlerin  zihinde gerÑekleĢme Ģekillerini anlamalıdırlar. Ġnsan 

zihninde oluĢturduğu bu durum hemen ortaya ÑıkmıĢ bir durum değildir. Yıllar boyunca beyine 

kodlanan sayısız kodlamanın sonucunda oluĢmaktadır. Ama kodlanan bu bilgilerin neler olduğunu 

ortaya koyacak veya nasıl kodlandığına iliĢkin önerilerle mental muhasebenin tuzaklarından ve 

etkilerinden kurtulabilecektir.  
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ÖZET 

Bu ÑalıĢmada yabancı borsalarda iĢlem gören popüler sosyal medya ağ firmalarının sermaye yapılarının 

belirleyicilerinin tespiti amaÑlanmıĢtır. Bu amaÑla 2012Q1-2017Q3 dönemleri arasında  Facebook, Twitter, 

Google+, LinkedIn gibi sosyal medya ağlarından elde edilen veri seti Ñoklu regresyon modeli ile test edilmiĢtir. 

Yapılan analiz sonucunda bağımlı değiĢken UOK (Uzun Vadeli Yabancı Kaynak/Ézkaynak) ile ROA (Net 

KÍr/Toplam Aktif)  arasında negatif yönlü, aktiflerin büyüklüğünü temsilen kullanılan LAKTĠF (Loge AKTĠF) 

ile ise pozitif yönlü anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. ÆalıĢmada yer alan diğer bağımsız değiĢkenler ile UOK arasında 

istatistiksel bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Sosyal Medya, Sosyal Medya Ağları. 

 

CAPITAL STRUCTURE ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA  NETWORKS 

COMPANIES LISTED IN STOCK EXCHANGES 

 

 

ABSTRACT 

In this study  it is aimed to determine the determinants of capital structure of the  popular social media 

network companies which are traded on foreign stock exchange. For this purpose, tha dataset obtained 

from  social media networks companies such as Facebook, Twitter, Google+, Linkedin  between 

2012Q1-2017Q3 has been tested with mutiple regression model. The emprical findings of the study 

indicate that between dependent variable UOK (Long Term Liabilities/Equity) and ROA (Net 

Profit/Total Assets) negative correlation, and positive correlation with LAKTIF (Loge  Total Assets) 

used as a size of assets, was found. There is no statitistical relationship was found between UOK and 

other independent variables included in the study. 

Keywords: Capital Structure, Social Media, Social Media Networks. 

 

1. GĠRĠġ 

Finansal yönetimin temel amacı firmanın piyasa değerini maksimum kılmak, sermaye maliyetini de 

mümkün olduğunca minimum değerlere Ñekmektir. Firmalar ortalama sermaye maliyetini düĢürmek 

iÑin borÑ ve özkaynak kullanımında bir denge kurmaya ÑalıĢmaktadır. Finans literatürünün temel 

tartıĢma konusunu oluĢturan sermaye yapısı da firmanın finansmanında kullandığı uzun vadeli 

yabancı kaynaklar ve özkaynaklardan oluĢan bir yapıdır. Sermaye maliyeti odağında geleneksel 

sermaye yapısı yaklaĢımlarından sonra 1958‘de Modigliani Miller, sermaye yapılarındaki değiĢimin 

firma değerini etkilemeyeceğini öne sürerken sermaye yapısına yön veren faktörleri aÑıklayarak 

modern sermaye yapısı teorisinin ilk adımlarını atmıĢtır. Modigliani Miller‘in ilgisizlik teorisinin 

yetersiz kalması sonucu vergiler, iflas maliyetleri ve asimetrik bilgi sorununun sermaye yapısı 

teorilerine dÍhil edilmesiyle finansal hiyerarĢi teorisi, dengeleme teorisi sinyal teorisi gibi yeni 

sermaye yapısı teorileri ortaya ÑıkmıĢtır. ÆalıĢmada sermaye yapısı kavramı ile uzun vadeli yabancı 

kaynak/özkaynak oranı ifade edilmektedir.  



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1589 

Bilgi Ñağının en önemli Ñıktılarından birisi de "internet"tir.  Son zamanlarda hızlı bir geliĢim gösteren 

internet hayatımıza yenilikler getirmekte, iletiĢim, bilgiye eriĢim ve e-ticaret gibi birÑok alana yeni ve 

farklı boyutlar kazandırmaktadır. Ġnternet; kiĢiler, özel kurumlar, devlet kurumları ve sivil toplum 

kuruluĢları tarafından üretilen ve arĢivlenen bilgilerin yayınlandığı, ihtiyaÑ duyulan her türlü bilgiye 

kolayca ve hızlı bir biÑimde ulaĢıldığı bir platformdur. Ġnternet teknolojisinin geliĢmesine bağlı olarak 

son on yılda ortaya Ñıkan kavramlardan birisi de "sosyal medya" kavramıdır. Sosyal medya, internet 

altyapısı üzerine kurulmuĢ olup, interaktif Ñok yönlü iletiĢime, sanal topluluklar kurulmasına ve 

haberleĢmeye olanak sağlayan internet platformlarıdır.  

ĠletiĢimde bulunma, duygu ve düĢüncelerini paylaĢma, baĢkalarının ne düĢündüğünü öğrenme 

güdüsünün internet teknoloji ile birleĢmesi sonucunda "sosyal medya ağları" ortaya ÑıkmıĢtır. 

Forumlar, bloglar, sosyal paylaĢım siteleri ile sohbet siteleri gibi yapılanmalar "sosyal medya ağlarını‖ 

oluĢturmaktadır.  Bu süreÑte, iletiĢim olanaklarında internetin aÑtığı devrim niteliğindeki değiĢim 

bireylerin ve iĢletmelerin yakın Ñevreleri ile kurduğu iletiĢim ağının ölÑeğini biranda dünya Ñapına 

taĢımıĢ ve sosyal Ñevrenin ölÑeksizleĢmesine sebep olmuĢtur. Dünya Ekonomik Formu'nun verilerine 

göre; 2010 yılında sadece 970.000 kiĢi sosyal medya ağlarını kullanırken bu rakam 2018 itibariyle Ñok 

hızlı bir yükseliĢ göstermiĢ ve 2.440.000.000 kullanıcıya ulaĢmıĢtır. Érneklemimizi oluĢturan sosyal 

medya ağlarının aylık aktif kullanıcı sayıları sırasıyla Facebook‘un 2.130.000.000, Twitter‘ın 

330.000.000, Google+ 300.000.000 ve Linkedin‘in ise 106.457.000‘dir.
31

 Dünya‘da en Ñok 

kullanıcıya sahip sosyal ağ Facebook‘tur.
32

 

 

2. LĠTERATÜR TARAMASI 

Sermaye yapısı; finans teorisinin en önemli konularından birisi olup, literatürde konuyla ilgili olarak 

yapılmıĢ farklı ÑalıĢmalar bulunmaktadır.  YapılmıĢ olan ÑalıĢmaların büyük Ñoğunluğu da "sermaye 

yapısı ve firma değeri iliĢkisi" ile "sermaye yapısının belirleyicilerinin tespiti" konusundaki ÑalıĢmalar 

oluĢturmaktadır.  

Sermaye yapısına iliĢkin ilk ÑalıĢma 1958 yılında Modigliani ve Miller tarafından 43 elektrik 

iĢletmesinin 1947-1948 yılları arasındaki verileri ile 42 petrol iĢletmesinin 1953 yılına ait verileri 

kullanarak yapılmıĢtır. ÆalıĢmada; iflas riskinin, vergilerin, asimetrik bilgi ve temsil maliyetleri gibi 

piyasanın sebep olduğu maliyetlerin olmaması varsayımı altında piyasa değeri ile sermaye yapısı 

arasından bir iliĢki bulunmamıĢtır.  Modigliani ve Miller daha sonra 1963 yılında yaptıkları ÑalıĢmada 

ise vergi değiĢkenini de dikkate alarak 63 elektrik iĢletmesinin 1954-1957 yılları arasındaki verilerini 

analize tabi tutmuĢ ve iĢletmelerin borÑ kullandıklarında borcun vergi avantajından faydalanarak 

piyasa değerini yükseltebileceklerini ortaya koymuĢlardır.  Ancak  borÑlanmanın devam etmesi 

durumunda belli bir noktadan sonra borÑ maliyetinin özkaynak maliyetini aĢabileceğini de 

vurgulamıĢlardır. 

Allen (1991), yaptığı ÑalıĢmada hisse senetleri Avustralya borsasında iĢlem gören 48 iĢletmenin finans 

yöneticileri ile yüz yüze görüĢerek sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörleri ve uyguladıkları 

finansman politikalarını tespit etmeye yönelik anket ÑalıĢması yapmıĢtır. ÆalıĢma sonucunda bu 

firmaların borÑ kullanma seviyesi ile karlılık seviyesi arasındaki iliĢkinin negatif olduğunu belirlemiĢ, 

dolayısıyla da sermaye yapılarının belirlenmesi noktasında finansman hiyerarĢisi  teorisinin geÑerli 

olduğu saptamıĢtır.  

Chen, Lensink ve Sterken (1998), sermaye yapılarını etkileyen faktörleri belirlemek iÑin yaptıkları 

ÑalıĢmalarında Hollanda‘daki 51 iĢletmeyi 1984-1995 yılları iÑin panel veri analizi yöntemiyle 

incelemiĢlerdir. BaĢta finansman hiyerarĢisi teorisi olmak üzere asimetrik bilgiye dayalı teorilerin, söz 

konusu firmalarda iĢletmelerin finansman tercihini aÑıklamada yeterli olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

Söz konusu iĢletmelerin finansman sağlamada ilk tercihleri iÑ kaynaklar olup, iÑ kaynağın yetersiz 

olduğu durumlarda dıĢ kaynak kullanmaya yöneldikleri tespit edilmiĢtir.  Panel veri analizi sonucunda 

kaldıraÑ ile maddi duran varlık ve firma büyüklüğü arasındaki iliĢkinin pozitif, kazanÑlardaki 

değiĢkenlik ve karlılık ile kaldıraÑ arasındaki iliĢkinin ise negatif olduğuna ulaĢılmıĢtır.  

Sogorb-Mira ve Lopez-Gracia (2003), Ġspanya‘daki 6482 küÑük ve orta büyüklükteki iĢletmenin 

1994-1998 yılları iÑin inceledikleri ÑalıĢmalarında, iĢletmelerin finansman politikalarında dengeleme 

                                                           
31

 http://vincos.it/social-media-statistics/ (08.02.2018). 
32 http://vincos.it/world-map-of-social-networks/ (07.02.2018). 
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teorisinin mi yoksa finansman hiyerarĢisi teorisinin mi geÑerli olduğunu tespit etmeye ÑalıĢmıĢlardır. 

Yapılan statik ve dinamik panel veri analizi sonucunda söz konusu iĢletmelerin daha Ñok dengeleme 

teorisine göre politika oluĢturdukları sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

Chen (2004), hisseleri Æin borsasında iĢlem gören 77 firmanın 1995-2000 yıları iÑin  sermaye 

yapılarını belirleyen etmenlerini araĢtırmıĢtır. ÆalıĢma sonucunda Æin firmalarında ne dengeleme 

teorisinin ne de finansman hiyerarĢisi teorisinin geÑerli olduğunu gösteren bulgulara ulaĢılamamıĢtır. 

Bu firmalarının finansmanda sırasıyla dağıtılmayan karlar, pay senedi ihracı ile uzun vadeli 

borÑlanmayı tercih ederek yeni bir finansman hiyerarĢisi uyguladıkları belirlenmiĢtir. Ayrıca uzun 

vadeli borÑlanma ile karlılık ve firma büyüklüğü arasında negatif, büyüme fırsatları ve sabit varlıklar 

arasında da pozitif bir iliĢki saptanmıĢtır. 

Sayılgan, Karabacak ve KüÑükkocaoğlu (2006), ĠMKB‘ye kayıtlı 123 firmanın 1993-2002 yılları 

arasındaki verilerini kullanarak kaldıraÑ oranları ile karlılık, büyüklük, büyüme fırsatları, borÑ dıĢı 

vergi kalkanları ve maddi duran varlıklar arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. ÆalıĢma sonucunda 

büyüklük, ve büyüme fırsatları ile kaldıraÑ arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki, borÑ dıĢı vergi 

kalkanları ve maddi duran varlıklar ile kaldıraÑ arasında ise anlamlı ve negatif bir iliĢki bulmuĢlardır. 

Korkmaz, Albayrak ve KarataĢ (2007), hisse senetleri ĠMKB‘de iĢlem gören ve imalat sektöründeki 

KOBĠ niteliğindeki firmaların sermaye yapılarını etkileyen faktörleri 1997-2004 yılları arasında 

verileri kullanarak incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda KOBĠ‘lerin sermaye yapısını etkileyen en 

önemli faktörlerin sırasıyla; karlılık, iĢletme riski ve borÑ dıĢı vergi kalkanı olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. 

Yıldız, Yalama ve Sevil (2009), sermaye yapısı teorilerinin geÑerliliğini belirlemek iÑin 3 farklı model 

kurarak yaptıkları ÑalıĢmalarında ĠMKB imalat sektöründeki firmaları 1998-2006 yılları arasında 

incelemiĢlerdir. SonuÑ olarak sermaye yapısı ile karlılık arasında negatif, büyüme arasında ise pozitif 

yönlü iliĢki finansman hiyerarĢisi teorisi ile uyumlu bulunmuĢtur. Ayrıca, sermaye yapısı ile büyüklük 

arasındaki pozitif iliĢkinin de statik dengeleme teorisi ile uyumlu olduğu görülmüĢtür. 

Demirhan (2009), ulusal hizmet sektöründe olup hisseleri ĠMKB‘de iĢlem gören 20 iĢletmenin 2003-

2006 yılları arasında sermaye yapısını etkileyen iĢletmeye özgü faktörlerini belirlemeyi amaÑlamıĢtır. 

Yapılan panel veri analizi sonucunda kaldıraÑ ile karlılık, likidite ve varlık yapısı arasında negatif bir 

iliĢki saptanırken iĢletme büyüklüğü ile pozitif bir iliĢki olduğu ortaya konulmuĢtur.  

Terim ve Kayalı (2009), ĠMKB‘ye kayıtlı imalat sektöründeki firmaların 2000-2007 yılları arasında 

sermaye yapılarını etkileyen faktörleri belirlemek iÑin yaptığı ÑalıĢmada 6 kaldıraÑ değiĢkeni 

kullanmıĢlardır. 6 kaldıraÑ değiĢkeni ile net sabit varlıklar, karlılık ve büyüme fırsatları arasında güÑlü 

ve anlamlı sonuÑlar bulmuĢlar, firma büyüklüğü ile borÑ  dıĢı vergi kalkanı değiĢkenlerine iliĢkin 

güÑlü, ancak yalnızca iktisadi aÑıdan anlamlı tutarlılık olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Éztürk ve ġahin (2013), hisse senetleri ĠMKB‘de iĢlem gören spor hizmetleri sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların 2005Q1-2011Q3 dönemleri arasında sermaye yapılarının belirleyicilerini tespit 

etmek amacıyla Ñoklu regresyon modeli kullanmıĢlardır. Analiz sonucunda sermaye yapısı değiĢkeni 

olarak kullanılan uzun vadeli yabancı kaynak/özkaynak ile aktif karlılığı ve firma büyüklüğü arasında 

pozitif iliĢki, satıĢlardaki büyüklük ile de negatif bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Xu ve Lie (2014), Shangai ve Shenzhen borsalarında iĢlem gören 89 finansal hizmetler sektöründe yer 

almayan iĢletmelerin 2003-2005 yılları iÑin panel veri analizi ile yaptıkları ÑalıĢmanın sonucunda 

firmaların uzun vadeli borÑ oranının firma büyüklüğü, varlık yapısı ve büyüme fırsatları ile pozitif; 

karlılık ve borÑ dıĢı vergi kalkanı ile negatif iliĢkili olduğunu belirlemiĢlerdir. Ayrıca, toplam borÑ 

oranının varlık yapısı ve büyüme fırsatları ile pozitif firma büyüklüğü ve karlılık ile negatif iliĢkili 

olduğu bulunmuĢtur. 

Correia, Cerqueira ve BrandÏo (2015), Paris borsasında iĢlem gören 436 finansal hizmetler sektöründe 

yer almayan iĢletmenin 2007-2013 yılları arasındaki verilerinden yararlanarak yaptığı ÑalıĢmada, 

kaldıraÑ ile firma büyüklüğü, varlık yapısı ve borÑ dıĢı vergi kalkanı arasında pozitif, karlılık ile 

negatif bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢlardır.  

Singh (2016), Umman‘da faaliyet gösteren finansal olmayan 61 firmanın 2011-2015 yılları arasındaki 

verileri ile panel veri analizi yapmıĢ ve ÑalıĢma sonucunda kaldıraÑ ile karlılık, varlık yapısı ve likidite 

arasında negatif; büyüklük ve büyüme oranı arasında ise pozitif bir iliĢki tespit etmiĢtir. ÆalıĢma genel 

olarak finansman hiyerarĢisi teorisini desteklese de kaldıracın büyüklük ile pozitif, varlık yapısı ile 

negatif iliĢki iÑerisinde olması sebebiyle temsil maliyeti ve dengeleme teorilerini de reddetmemiĢtir.  
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Demirci (2017), sermaye yapısı teorilerinin test edilmesine iliĢkin TCMB sektör bilanÑolarıyla imalat 

sanayi sektörü üzerine yaptığı ÑalıĢmada 2001-2015 yılları arasını değerlendirmiĢtir. Analiz 

sonucunda kaldıraÑ oranı ile karlılık, likidite, maddi duran varlıklarının oranı ve varlıkların büyüme 

oranı arasında negatif iliĢki; satıĢların büyüklüğü ile de pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur. Ġmalat 

sektöründe sermaye yapısı teorilerinden  genelde finansman hiyerarĢi teorisi ile kısmen de dengeleme 

teorisi ile aÑıklanabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

3. ARAġTIRMA  

3.1 AraĢtırmanın Amacı ve Önemi  

ÆalıĢmanın amacı, borsada iĢlem gören sosyal medya firmalarının sermaye yapılarını etkilemesi 

beklenen mali tablo verilerinin 2012Q1- 2017Q3 yılları arasındaki etkilerini literatürdeki diğer 

araĢtırmaların ıĢığında istatistiksel olarak ölÑmektir. Sosyal medya firmalarının değeri, sunmuĢ olduğu 

hizmetlere karĢılık herhangi bir ücret almamalarına karĢın milyarlarca dolara ulaĢmıĢ ve bu özelliği 

sayesinde de geliĢmeye aÑık gözde bir sektör haline gelmiĢtir. Son dönemde önemi giderek artan ve 

dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya firmalarının finansal yönden incelendiği 

ÑalıĢmaların kısıtlı olması  bu ÑalıĢmayı yapmamız iÑin ana motivasyon unsuru olmuĢtur. ÆalıĢmada; 

farklı borsalarda iĢlem gören ve verilerine ulaĢılabilen Google+, Facebook, Twitter ve LinkedIn 

firmaları incelenmiĢtir.  

 

3.2 AraĢtırma Verileri  

AraĢtırmada, borsada iĢlem gören sosyal medya firmalarının finansal tablolarından elde edilen veriler 

düzenlenerek kullanılmıĢtır. Ġlgili veriler, 2012Q1–2017Q3 yıllarına ait olup, belirtilen finansal 

tablolara eriĢim, Thomson Routers, Data Stream ve Eikon üzerinden sağlanmıĢtır. ÆalıĢma, sosyal 

medya alanında faaliyet gösteren 4 firmayı (Google+, Facebook, LinkedIn ve Twitter) kapsamaktadır. 

Analize dÍhil edilen firmaların ticari unvanları, Borsa kodları ve piyasa değerleri aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 

 

 

Tablo 1:  Borsa‘da Faaliyet Gösteren Sosyal Medya  Firmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:https://ycharts.com/companies/FB/enterprise_value (09.02.2018) 

ÆalıĢmada bağımlı değiĢken olarak kullanılan kaldıraÑ oranı UOK, uzun vadeli yabancı kaynakların 

özkaynaklara oranını göstermektedir.  ÆalıĢmamızda dört farklı bağımsız değiĢken kullanılmıĢtır. 

Bunlardan ilki karlılık değiĢkeni olarak ROA, maddi duran varlıkların toplam aktiflere oranı 

(MDVTA), SatıĢların doğal logaritması ve aktiflerin doğal logaritmasıdır. Tablo 2‘de  kullanılan 

değiĢkenler ve hesaplamaları gösterilmektedir. 

              Tablo 2. ÆalıĢmada Kullanılan Bağımlı ve Bağımsız DeğiĢkenler 

                                                           
33

 Alphabet, Google ve Google ait Ģirketleri bir Ñatı altında toplayan Ñok uluslu konglemerattır. 
34 LinkedIn 2016 yılında Microsoft tarafından satın alınmıĢtır. 

 

Firma Adı  

ĠĢlem Gördüğü Borsa Borsa Kodu Piyasa Değeri  

(Milyar Dolar)  

1 AlphabetInc
33

 NASDAQ GOOG 629.57 

2 Facebook Inc NASDAQ FB 469.89 

3 Linkedin
34

 NYSE LNKD 27.5 

4 Twitter NYSE TWTR 19.64 
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ROA Net KÍr/Toplam Aktif 

LAKTĠF Loge AKTĠF 

SATD Loge SATIġLAR 

MDVTA Maddi Duran Varlık/ Toplam Aktif 

 

ÆalıĢmada bağımlı değiĢken olarak kullanılan kaldıraÑ oranı UOK, uzun vadeli yabancı kaynakların 

özkaynaklara oranını göstermektedir. 

Sermaye yapısının belirleyicileri olarak pek Ñok değiĢkeni almak mümkündür. Tablo 2‘de de 

görüldüğü gibi ÑalıĢmamızda dört farklı bağımsız değiĢken kullanılmıĢtır. Bunlardan ilki karlılık 

değiĢkeni olarak ROA, firma aktiflerinin kar yaratmada ne kadar etkin olduğunu göstermektedir. Bu 

oranın büyüklüğü firmanın varlıklarının kar yaratma konusundaki baĢarısını göstermektedir. Sermaye 

yapısına iliĢkin olarak kaldıraÑ ile karlılık arasında iliĢki iÑin farklı görüĢler bulunmaktadır. 

Dengeleme teorisi, temsil maliyetleri teorisi ve sinyal teorisi karlılık ile kaldıraÑ iliĢkisinin pozitif 

olduğunu savunurken, finansman hiyerarĢisi teorisi ise negatif iliĢki olduğunu savunmaktadır. 

Dengeleme teorisinde olduğu gibi Huang ve Song(2006), diğer değiĢkenler sabitken, karlı firmaların 

vergi kalkanından daha fazla yararlanmak iÑin daha fazla borÑlanmaları gerektiğini vurgulamaktadır. 

Bunun aksine Myers, Majluf  ve Donaldson (1984)‘un ortaya attığı finansman hiyerarĢisi teorisine 

göre ise firmalar yatırımlarında öncelikle iÑ kaynaklardan finansman yolunu tercih ettikleri iÑin karlı 

iĢletmelerin daha az borÑlandığını öne sürmektedir. Yatırımlarının bedelinin karları aĢması 

durumunda firmaların borÑlanma yoluna gideceklerini savunmaktadır. Bu nedenle finansman 

hiyerarĢisi teorisine göre kaldıraÑ ile karlılık arasındaki iliĢki negatiftir. Literatürde de pek Ñok 

ÑalıĢmada kaldıraÑ ile karlılık arasında finansman hiyerarĢisi teorisine dayanan negatif iliĢkiye 

ulaĢılmıĢtır.  

ÆalıĢmamızda kullanılan bir diğer bağımsız değiĢken olan LAKTĠF, aktiflerin doğal logaritması 

alınarak hesaplanmıĢtır. Literatürde genellikle kaldıraÑ ile büyüklük olarak aldığımız varlık yapısı 

arasında pozitif iliĢki olduğu görülmüĢtür (Banerjee, Hesmati ve Wihlborg,1999; Wiwattanakantang, 

1999; Bevan ve Danbolt, 2002; Huang ve Song, 2006). Büyük firmalar küÑük firmalara göre borÑ 

verenlere daha fazla bilgi sağlama eğiliminde olduğu iÑin borcun temsilcilik maliyetinin büyük 

firmalar iÑin daha az olduğu varsayılmaktadır (Fama ve Jensen, 1983). Bir baĢka deyiĢle küÑük 

firmalar iflas riskine karĢı optimal borÑlanma riskini düĢük tutmaktadır (Titman ve Wessels:1988). Bu 

görüĢ dengeleme teorisi ile uyumludur. Finansman hiyerarĢi teorisine göre ise büyük firmaların iÑ 

fonlarının küÑük firmalara göre daha yüksek olduğu varsayımıyla hareket ederek, iĢletmelerin 

öncelikle bu fonları tüketeceği savunulmaktadır.  Bu nedenle de UOK ile LAKTĠF arasında negatif 

iliĢki bulunan firmalarda finansman hiyerarĢisi teorisinin geÑerli olduğu Ģeklinde yorumlanmaktadır.  

ÆalıĢmada kullanılan üÑüncü bağımsız değiĢken ise MDVTA, maddi duran varlıkların toplam aktifler 

iÑindeki payını göstermektedir. Sabit varlıkların payı olarak da adlandırabileceğimiz bu oranın yüksek 

olması, iflas veya finansal sıkıntı durumunda kredi verenler aÑısından daha fazla teminat aynı 

zamanda da güvence oluĢturmaktadır. Finansman hiyerarĢisi teorisinde daha fazla sabit varlığa sahip 

olan firmaların daha az asimetrik bilgiye sahip olduğu ve bu nedenle daha fazla özkaynak sağlama 

eğiliminde olduğu görüĢü mevcuttur. Finansman hiyerarĢisi teorisi vade aÑısından incelendiğinde ise 

sabit varlıkların payı ile uzun vadeli borÑlanma arasında pozitif, kısa vadeli borÑlanma ile negatif 

iliĢki söz konusudur(Feiadakis ve Rovolis, 2007;Qian ve Wirjanto, 2007). Bazı araĢtırmacılar da 

kaldıraÑla sabit varlıkların payı arasında dengeleme teorisi ve temsil maliyetleri teorisini destekler 

nitelikte pozitif iliĢki beklenmektedir. BaĢka bir bakıĢ aÑısı da temsil maliyeti ÑerÑevesinde, teminat 

gösterilebilecek varlıkların büyüklüğünün, yöneticilerin rahat borÑlanabileceği fikri ile optimalin 

üzerinde harcama gerÑekleĢtirme eğilimleri olabileceği yönündedir. Bu durumun iflas riskini 

arttıracak olması ve borÑ verenlerin firmayı yakın takibe alacaklarını düĢünmeleri nedeniyle 

borÑlanma isteğini azaltacağı düĢünülmektedir (Éztürk ve ġahin, 2013:18). 
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Bağımsız değiĢkenlerden sonuncusu olarak da büyüme oranını ifade eden satıĢların doğal 

logaritmasını alarak hesapladığımız SATD kullanılmıĢtır. Wald (1999) ÑalıĢmasında satıĢlardaki 

büyüme ile kaldıraÑ arasında negatif bir iliĢki bulmuĢtur. Gaud Jani, Hoesli ve Bender (2005) de 

negatif iliĢki olduğunu savunanlar arasındadır. Barton ve Gordon (1988) ve Kakanı ve Reddy(1998) 

ise büyüme oranları ile kaldıraÑ arasında pozitif iliĢki olduğunu desteklemiĢler ve yüksek büyüme 

oranlarına sahip olan iĢletmelerin ihtiyaÑları olan fonlar iÑin dıĢ kaynak kullanmaya yöneleceklerini 

belirtmiĢlerdir. 

 

3.3 AraĢtırmanın Yöntemi  

ÆalıĢmada, konu ile ilgili literatürde sıklıkla kullanılmıĢ olan panel regresyon modeli 

kullanılmaktadır. 

 Model aĢağıdaki Ģekildedir: 

        (  )     (  )     (  )     (  )  𝜺  

 

    Burada; 

 Y  UOK i Firmasının Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları/ Ézkaynakları 

X1 ROA i firmanın t zamandaki Aktif KÍrlılığı (Net KÍr/Toplam Aktif) 

X2 LAKTĠF i firmanın t zamandaki Aktif Büyüklüğünün Doğal Logaritması 

X3 SATD i firmanın t zamandaki Net SatıĢlarının Doğal Logaritması 

X4 MDVTA i firmanın t zamandaki Maddi Duran Varlıklar/Aktif Toplamı oranı 

βi  DeğiĢkenlerin tahmin edilen beta katsayıları 

εi  Hata terimi 

 

3.4 AraĢtırmanın Kısıtları 

Sosyal medya firmalarının ortaya ÑıkıĢ tarihleri itibariyle Ñok yeni firmalar olmaları sebebiyle borsaya 

kote oluĢ tarihleri de oldukÑa yenidir. Ayrıca söz konusu firmaların sayılarının sınırlı olması da 

araĢtırmamızın bir diğer önemli kısıtını oluĢturmaktadır.  

 

3.5 AraĢtırmanın Bulguları 

3.5.1 Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Bağımlı ve bağımsız değiĢkenlere ait tanımlayıcı istatistikler panel veri formunda hesaplanmıĢtır. 

SonuÑlar aĢağıdaki tabloda verilmektedir. 
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Tablo 3: Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 

Tabloda verilen değerlere bakıldığında X1 ve X3 değiĢkenleri negatif değerler aldığı iÑin dağılımın 

sol kuyruklu olduğu söylenebilir. Diğer değiĢkenler pozitif olduğu iÑin dağılım sağ kuyruklu bir 

özelliğe sahiptir.  

 

3.5.2 Durağanlık Testleri  

Bu ÑalıĢmada durağanlık ise ADF ve PP testi ile test edilmiĢtir. Verilerin birinci seviyeden farkları 

alınarak durağan hale getirilmiĢtir. Tablo-4‘te ADF ve PP birim kök testinin sonuÑları yer almaktadır. 

Teste tabi tutulan değiĢkenlerin gecikme sayısı, Schwarz Bilgi Kriteri kullanılarak belirlenmiĢtir.  

 

Tablo 4: DeğiĢkenlere ĠliĢkin Durağanlık Testleri 

DeğiĢkenler AugmentedDickey- Fuller  Phillips – Perron 

t istatistik                  p değeri  t istatistik                      p değeri 

Y-UOK -17.76542 0.0000 -17.43498 0.0000 

X1- ROA 14.56781 0.0000 -48.5643 0.0000 

X2- LAKTIF -3.56743 0.0000 -15.11543 0.0000 

X3- SATD -5.72917 0.0000 -23.21983 0.0000 

X4- MDVTA -9.54638 0.0000 -40.53287 0.0000 

 

3.5.3 AraĢtırma Bulguları  

Panel veri analizi iki farklı türde uygulanabilmektedir. Bunlardan ilki sabit etkiler (fixed effects)  

modeli diğeri de rassal etkiler (random effects) modelidir. AraĢtırmada panel veri sabit etkili model 

kullanılmıĢtır. Bu modelin seÑimine Hausman Testi yapılarak karar verilmiĢ olup,  test sonucu sabit 

etkili modelin rassal etkili panel veri analizine göre daha uygun sonuÑlar verdiğini ortaya koymuĢtur. 

Hipotezlerimiz ise aĢağıdaki Ģekildedir;  

                                                             

                      H1= Rassal Etkili Panel Veri Analizi daha uygun sonuÑ vermez. 

 

 Y X1 X2 X3 X4 

Ortalama  1,3122  2.56489  4.88765  0.91523  2.591068 

Maksimum 5,5325  0.32145  6.54221  1.894758  0.362402 

Minimum -6,7890 - 0.56789  2.279420 - 2.09878  10.31565 

Standart Sapma 0,6545  1.8765 1.7649  0.956479  0.836801 

Çarpıklık  4.7654  0.11345 -0.32145 -0.687537  0.115476 

Basıklık 21,3621 14.318902 13. 64758 11,945296  31.831218 
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Tablo 5: Hausman Test SonuÑları 

 Rastsal Etkili – Hausman testi 

Test Ézeti Chi-Sq. Ġstatistiği Chi – Sq. f. Prob. 

Cross- section 9.3243 8 0,0591 

 

Tablo olasılık değeri ile   değeri 0,05 karĢılaĢtırıldığında 0,0591 > 0,05 olduğu iÑin H0 hipotezi 

reddedilir. Bu sonuÑlara göre modelin ―Sabit Etkili Panel Veri Analizi‖ ile Ñözümlenmesi 

gerekmektedir. 

 

Tablo 6: Panel Veri Analiz SonuÑları 

Bağımlı 

DeğiĢken  
Y 

Metot  Panel Sabit Etkili Model  

Érneklem yılı  2012Q1 – 2017Q3 

Érneklem 

Sayısı  

553 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.71789 0.048675 21.789 0.0000 

X1- ROA -0.05692 0.008564 -17.41296 0.0000 

X2- LAKTĠF 0.087654 0.056743 18.53718 0.0000 

X3- SATD 0.03456 0.034765 1.947398 0.1783 

X4- MDVTA -0.02654 0.03980 -0.410567 0.6098 

          R
2 0.773123    

Adj.  R
2
 0.61591    

F-statistic 2.92657    

Prob(F-

statistic) 

0.000    

Durbin-

Watson 

1.927    

 

Sabit etkiler yöntemine göre 2012Q1–2017Q3 dönemi iÑin sosyal medya firmalarının sermaye yapısı 

belirleyicilerinin ÑalıĢıldığı ve bağımlı bağımsız değiĢkenler arasında iliĢkinin araĢtırıldığı panel 

regresyon modelinde, bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkende meydana getirdiği değiĢimi 

aÑıklama oranı (R
2
) %77 olduğu görülmektedir. Ayrıca F (olasılık) 0,00 ÑıkmıĢ ve değer  %5‘ ten 

küÑük olduğu iÑin kurulan modelin anlamlı olduğunu söylemek mümkündür. Bağımlı değiĢken UOK 

ile ROA arasında negatif yönlü ve anlamlı, UOK ile LAKTĠF arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir 
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iliĢki bulunmuĢtur. Bağımlı değiĢken UOK ile diğer bağımsız değiĢkenler arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

 

 

SONUÇ   

Sosyal medya firmalarının sermaye yapısı belirleyicilerini ortaya koymayı amaÑlayan ve 2012Q1- 

2017Q3 yılları arasındaki 6 yıllık dönemde hisse senetleri borsada iĢlem gören sosyal medya firmaları 

verilerinin kullanıldığı ÑalıĢma sonucunda, bağımlı değiĢken UOK ile ROA arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur.  Literatürde de pek Ñok ÑalıĢmada kaldıraÑ  (UOK) ile karlılık arasında 

finansman hiyerarĢisi teorisine dayanan negatif iliĢkiye ulaĢılmıĢtır. ÆalıĢmada bulduğumuz sonuÑ 

hem literatür hem de finansman hiyerarĢi teorisini desteklemektedir(Banerjee, Hesmati ve 

Wihlborg,1999; Wiwattanakantang, 1999; Bevan ve Danbolt, 2002; Huang ve Song, 2006). 

ÆalıĢmada kullanılan ve istatistiksel bir iliĢki bulunan diğer değiĢken ise LAKTĠF‘dir.  UOK ile 

LAKTIF arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. ÆalıĢmada diğer bağımsız 

değiĢkenler ile UOK arasında istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.  
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Özet 
Günümüz insanı sosyal ve kültürel nedenlerle hayatının önemli bir zamanını dıĢarıda geÑirmektedir. Bu 

süre zarfında genellikle yemek ihtiyacını karĢılamak amacıyla restoran iĢletmelerini tercih etmektedir. Bu 

ÑalıĢmada fiziksel Ñevrenin müĢteri memnuniyeti ve davranıĢsal niyet üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırmada Isparta il merkezinde faaliyet gösteren sekiz büyük ölÑekli restoran dikkate alınmıĢtır. Kolayda 

örneklem yöntemi ile toplam 500 anket formu bu restoranları son üÑ ay iÑerisinde ziyaret etmiĢ müĢterilere 

uygulanmıĢtır. Uygulanan anket neticesinde restoran atmosferinin müĢteri memnuniyeti ve davranıĢsal niyet 

üzerindeki etkisi adımsal Ñoklu regresyon analizi, müĢteri memnuniyetinin davranıĢsal niyet üzerindeki etkisi ise 

basit doğrusal regresyon analizi ile SPSS 22.0 programı yardımı ile incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Restoran Atmosferi, Tüketici Satın Alma DavranıĢları, MüĢteri Memnuniyeti, DavranıĢsal 

Niyet, Isparta. 

The Influence Of Physıcal Envıronmenton Customer Satısfactıon And Behavıoral 

Intentıon: An Applıcatıon In Isparta Provınce Through Dınescape Scale 

Abstract 

Today‘s human beings spend their most of his life outdoors because of some reasons such as social, 

cultural etc. People prefer food and beverage enterprises to meet their eating and drinking needs for the duration 

of his/her all time that they spend outside. In this study, the effect of the restaurant atmosphere upon the customer 

satisfaction, the effect of the restaurant atmosphere upon the behavioral intention and the effect of the customer 

satisfaction upon the behavioral intention have been investigated. In this research, eight restaurants, operating a 

full-service and having 500 survey forms applied by using convenience sampling method to people who have 

visited these restaurants in the last three months. Result of survey that is applied the impact of restaurant 

atmosphere on customer satisfaction and behavioral intention by using stepwise multiple regression analyze and 

the impact of customer satisfaction on behavioral intention by using simple linear regression have been examined. 

 

Key words: Restaurant Atmosphere, Consumer Buying Behaviors, Customer Satisfaction, Behavioral 

Intention, Isparta 

 

 

1. GiriĢ 

Dünya üzerinde yapılan üretim iÑerisinde hizmet sektörünün payının giderek artması ve 

müĢteri memnuniyeti kavramının müĢteri bağlılığı üzerindeki etkisinin öneminin kavranması, 

firmaların hizmet kalitesini geliĢtirme konusunda giriĢimlerde bulunmasına sebep olmaktadır (Yağcı 

ve Duman, 2006:219). Énceleri güler yüzle sunulan hizmet müĢteri memnuniyeti iÑin yeterli kabul 

edilmiĢtir. Hizmet sektörünün son yıllarda en hızlı büyüyen sektör olması nedeniyle rekabetin Ģiddeti 

de buna bağlı olarak artmıĢtır. Bu bağlamda iĢletmelerin de memnuniyete yönelik araĢtırmalarını 

yoğunlaĢtırmasına neden olmuĢtur  (Talih ve GülenÑ, 2011:261). 

Makro boyutta hizmet iĢletmelerinde, mikro boyutta restoran iĢletmelerinde baĢarıya 

ulaĢmanın yolunun müĢteri memnuniyetine, kalite ve değere bağlı olduğu fikri pek Ñok insan 

tarafından kabul edilmektedir. Bu nedenle restoran iĢletmeleri genellikle müĢterinin algılanan kalite ve 

                                                           
 Bu ÑalıĢma Süleyman Demirel Êniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalında  Yüksek Lisans 
Tezi olarak sunulan ―Fiziksel Æevrenin MüĢteri Memnuniyeti ve DavranıĢsal Niyet Êzerindeki Etkisi: Dınescape 

ÉlÑeği Ġle Isparta Ġlinde Bir Uygulama‖ isimli ÑalıĢmadan türetilmiĢtir. 
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değerini anlamaya ÑalıĢmalı ve müĢterilerin yemekle ilgili deneyimlerinden yola Ñıkarak uygulama 

alanlarını geniĢletmelidirler (Oh, 2000:58).  

Restoran iĢletmeleri misafirperverlik hizmeti ile bağdaĢtığı iÑin kompleks bir yapıdır. Bu 

yüzden restoran sahipleri yemek kalitesiyle birlikte diğer faktörlere de odaklanmalıdır. Érneğin, 

fiziksel Ñevre ve ÑalıĢan hizmetleri ile daha fazla müĢteri Ñekilebilir, müĢterilere daha iyi hizmet 

sunulabilir ve bu müĢterilerin ilerde tekrar restoranı tercih etmesi sağlanabilir. Restoranlarda hizmet 

kalitesini spesifik olarak ölÑmek iÑin ÑeĢitli ölÑüler daha önceki ÑalıĢmalarda geliĢtirilmiĢtir. Érneğin; 

LODGSERV (Knutson vd., 1990), DINESERV (Stevens vd., 1995), TANGSERV (Raajpoot, 2002) 

ve DINESCAPE (Ryu ve Jang, 2008) gibi. Bu ölÑekler yaygın bir Ģekilde fiziksel Ñevrenin kalitesinin 

önemini ve etkileĢim kalitesini vurgulamaktadır (Hwang ve Ok, 2013, s.121). 

Restoran pazarlama araĢtırmalarında devamlı müĢterilerin duygusal yanıtları uzunca bir  süre 

önemli bir konu olmuĢtur (Han vd., 2010; Kim ve Lee, 2010; Lee vd., 2009; Mattila ve Ro, 2008). 

Pozitif duygusal yanıtların önemli derecede müĢterilerin algılanan değerini (Hyun vd., 2011) ve 

memnuniyet seviyesini (Lin ve Mattila, 2010; Mattila ve Ro, 2008) arttırdığı ileri sürülmüĢtür. Bu 

sebeplerden dolayı, restoran sektöründe pozitif duygusal yanıtları iÑeren faktörler büyük öneme sahip 

konulardır.
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Mehrabian ve Russell‘in (1974) model teorisi, Ñevresel ipuÑlarının bireylerin duygusal 

yanıtlarında kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Érneğin, restoran aydınlatması, fon müziği, 

sıcaklık, ambiyans, iÑ dekor ve genel plan müĢterilerin pozitif veya negatif cevaplara neden olduğu 

görülmektedir (Hyun ve Kang, 2014, s.57). Bu ÑalıĢmada, restoran müĢterilerinin sadakate dayalı 

gelecekteki davranıĢları üzerinde restoran atmosferi ve memnuniyetin etkisinin olup olmadığını 

belirlemek amaÑlanmıĢtır. AraĢtırma hipotezleri dikkate alınarak geliĢtirilen anket formları, Isparta 

ilinde belirlenmiĢ restoranları son üÑ ay iÑerisinde ziyaret etmiĢ olan müĢterilere uygulanmıĢ ve bu 

formlar sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek sonuÑları paylaĢılmıĢtır. 

2. Literatür Özeti 

2.1.  MüĢteri Memnuniyeti 

Bir örgüt tarafından sunulan mal ya da hizmeti (ürün) satın alan veya alma ihtimali bulunan 

kiĢi veya kiĢiler müĢteridir. MüĢteri kavramı sunulan ürünü satın alan ya da kullanan kiĢilerle birlikte 

örgüte iliĢkin olumlu ya da olumsuz imaja sahip olan kiĢileri de iÑine almaktadır. Bu bağlamda 

müĢteri memnuniyeti, üretilip sunulan mal ya da hizmetle beraber örgüte iliĢkin memnuniyeti de 

iÑeren bir kavramdır (Ertürk ve Kıyak, 2011:128). 

Uzun süreli müĢteri memnuniyeti sağlama, müĢteriyi tutma ve kÍr elde etmenin yolu yüksek 

kalite ürün ve hizmetlerin geliĢimine odaklanmaktadır. Uzun vadede baĢarılı olmak isteyen Ģirketler 

hizmetlerini kullanan müĢterilerden aldıkları geri bildirimlere önem vermek zorundadırlar. Bunun 

sebebi müĢteri memnuniyeti ve kÍrlılık arasındaki iliĢkidir. Beklentilerinin üstünde iyi hizmet ve 

servis alan müĢteri büyük olasılıkla aynı hizmeti tekrar kullanacaktır. Bu da bazen beklentilerin 

dıĢında daha iyi ürün veya hizmetlerin verilmesini sağlayacaktır (Najib vd., 2015, s.195). 

Hizmet telafisi ise gerÑekleĢen bir hizmet hatası sonrasında müĢterinin hizmet iyileĢtirme 

algısını olumlu veya olumsuz Ģekilde etkileyebilmektedir. Kim vd. (2010) hizmet telafisinin olumlu 

Ñıktılarını, müĢterinin yeniden satın alma niyetinin olması, etrafına olumlu tavsiyelerde bulunması ve 

restorana tekrar gelmesi Ģeklinde belirtmektedir. Olumsuz Ñıktıları ise müĢteri memnuniyetsizliği, 

hatanın tekrar etmesine bağlı olarak etrafına restoran hakkında olumsuz bilgiler verme, üÑüncü 

kiĢilere baĢvurma, ĢikÍyet etme, herhangi bir tepki vermeme ve restorana bir daha gelmeme Ģeklinde 

belirtmektedir (Kim ve Lee, 2010:425). MüĢteri memnuniyet anketleri, müĢteri merkezli yönetim 

anlayıĢına hizmet eden araÑlardan birisi olarak görülebilir.  MüĢteriler ile sıkı iliĢkiler kurarak rekabet 

gücünü geliĢtirmeye ÑalıĢan bir iĢletme, bu anketler aracılığıyla müĢterilerinin ulaĢtıkları hizmetin 

kalitesini ve beklentilerini belirleyip planlamalar yapabilmektedir (AkÑakanat vd., 2015, s.78). 

2.2.  Restoran Atmosferi 

MüĢteriler, satın aldıkları hizmetlerin kalite düzeylerini ve standartlarını belirlerken hem 

hizmet sağlayıcıların özelliklerini dikkate alırlar hem de hizmetin sunulduğu ortamı (Ñevreyi) 

gözlemlerler. Hizmet pazarlamasında Ñevre (ortam), ‗fiziksel unsur‘ olarak adlandırılır ve bu kavram 

pazarlama karmasının 6.P‘si olarak kabul edilir (ĠÑöz, 2005:62).  

Ortam (ambiyans) bir restoranın kapasitesinin belirlenmesinde, tüketicilerin tercih etmesinde 

ve memnuniyet algısının oluĢmasında önemli faktörlerden biridir. Bir müĢteri restoran tercihi 

yaparken restoranın ortamına dikkat eder. Aynı Ģekilde menü planlaması yaparken ortam ön 

plandadır. Restoran tercihi yapılırken ortamın geniĢliği, büyüklüğü, havadar olması, ıĢıklandırması, 

doğal gün ıĢığı görüp görmemesi, ortam, masa, tabak renkleri, kullanılan Ñatal, bıÑak, bardak, her 

türlü görsel etken, temizlik, müzik, koku vb. etkenler önemli faktörlerdir (Hahn, 2009). 

Restoranın iÑ dizaynı müĢterinin ne kadar süre restoranda kalacağını etkileyebilen bir unsurdur 

ve Ñevresel dizayn hizmet memnuniyetine etki edebilir. Fiziksel düzenlemenin güÑlü görsel 

bileĢenlerinden olan renk, müĢterinin dikkatini Ñeker ve duygusal tepkilerini yansıtır. Müzik de hizmet 

iĢletmesindeki davranıĢ ve uyarıcı duygular iÑin olumlu duyumsal bir iĢarettir (Dube vd., 1995; 

Mattila ve Wirtz, 2001; Milliman, 1986; Namkung ve Jang, 2008, s.145). 

Ambiyans koĢulları soyut arka plan karakterleri olduğu iÑin genellikle müĢterilerin algısına ve 

Ñevreye olan yanıtlarına bilinÑli olmayarak etki ederler. Aydınlatma, ses, müzik, koku, hava kalitesi 

ve ısı Ñevrenin arka plan karakteristik unsurlarıdır. Fiziksel Ñevrenin ambiyans koĢulları müĢterilerin 

hizmet tüketimini sürdürmesi iÑin cesaretlendirmekte ve hizmet sağlayıcıya karĢı tavır ve 

davranıĢlarını etkilemektedir (Han ve Ryu, 2009, s.491). Gelir düzeyi yüksek olan müĢterilerin tercih 

ettiği restoranlarda aydınlatma en önemli göze Ñarpan fiziksel uyarıcıdır. Restoran iĢletmecileri düĢük, 

sıcak ve rahat aydınlatmanın tam hizmeti ve oldukÑa yüksek fiyatı sembolik olarak ifade ettiğini 

bilmektedirler. Éte yandan, parlak aydınlatma ise hızlı yemek ve düĢük fiyatları sembol etmektedir 

(Ryu ve Jang, 2007, s.60).  

Brown vd. (1991) hijyenin yokluğunun hizmet kalitesi deneyiminden memnuniyetsizlik 

duyulmasının önemli bir nedeni olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Threevitaya (2003) tabak Ñanak 

temizliğinin önemli hijyen kaygısı olduğunu bulmuĢtur. Zeithaml vd. (1990) ve Aksoydan (2007) 

yemek hizmeti sunan iĢletmelerin, müĢteriler tarafından beklenilen yiyeceklerin hijyen ve temizlik 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1601 

standartlarını karĢılamakta baĢarısız olduklarını bulmuĢlardır. MüĢteriler iĢletmeyi kötü veya düĢük 

hizmet kaliteli olarak değerlendirmiĢlerdir. Bu iki ÑalıĢma, hijyeni; personelin, yemeğin ve iĢletme 

yemek hizmetinin genel temizliğini iÑerecek Ģekilde tanımlamıĢtır (Barber vd., 2011, s.330).  

Genel plan restorandaki objelerin (örneğin mekanik ekipman ve mobilya) nasıl düzenlendiği 

ile ilgilidir. Genel planın insanları kısıtlandırılmıĢ hissettirmesi direk olarak müĢterinin algılanan 

kalitesini, heyecan seviyesini ve direk olmayan biÑimde restorana geri gelme isteğini etkileyebilir. 

Restoranda bulunan masaların konumu müĢterinin tüm deneyiminde Ñok büyük etkiye sahiptir. Masa 

düzenlemesi gizli duyguların iletilmesi iÑin yetenek ve ihtiyaÑların iĢlevselliğinde rol oynar ve 

müĢterinin sınırlarını yönetir (Ryu ve Han, 2011, s.601).  

2.3.  DavranıĢsal Niyet 

Ajzen ve Fishbein (1980) davranıĢın, bireyin niyetlerine bağlı olduğunu ifade etmektedir (Kaur 

ve Gupta, 2012, s.245). Oliver‘a (1997) göre davranıĢsal niyetler, kesin davranıĢın ortaya Ñıkma 

olasılığına yönelik bireyin kabulü Ģeklinde tanımlanmaktadır (Wang ve Chen, 2012, s.250).  

Zeithaml vd. geliĢtirdiği model, müĢterinin servis kalitesini değerlendirmesi ve bu 

değerlendirmenin yüksek olmasıyla baĢlamaktadır. MüĢterinin davranıĢsal niyetinin olumlu olmasıyla 

birlikte Ģirketle olan bağı güÑlenmektedir. Servis kalitesi değerlendirmesinin düĢük olması durumunda 

müĢterinin davranıĢsal niyeti olumsuz olmakta ve büyük ihtimalle iliĢkisi zayıflamaktadır. 

DavranıĢsal niyetler, müĢterinin ya Ģirkette kalacağını ya da kusur bulacağının bir göstergesi olarak 

görülebilir (Zeithaml, 1999, s.33). 

DavranıĢsal niyet kavramı daha Ñok müĢterilerin hizmet aldıktan sonra hizmetle ilgili 

düĢündükleri ıĢığında yapacakları davranıĢları kapsamaktadır. Literatürdeki davranıĢsal niyetler 

incelendiğinde davranıĢlar üÑ baĢlık altında toplanabilir: hizmeti satın alan kiĢi hizmet aldığı kurumu 

yeniden ziyaret edebilir, bu kurumu arkadaĢlarına tavsiye edebilir veya bu kurumla ilgili olumlu 

düĢüncelere sahip olarak kurumun gönüllü reklÍmını yapabilir (Yücenur vd., 2011, s.160). 

3. Uygulama  

3.1.  ÇalıĢmanın Amacı ve Kapsamı 

AraĢtırmanın temel amacını yiyecek iÑecek iĢletmeleri müĢterilerinin müĢteri memnuniyeti ve 

davranıĢsal niyeti üzerinde restoranın fiziksel Ñevresinin etkisi olup olmadığını belirlemek 

oluĢturmuĢtur. Restoran hakkında olumlu bir imaja sahip olan ve tatmin olmuĢ müĢteri, aldığı 

hizmetten memnuniyet duyma, restorana tekrar gelme ve Ñevresindeki insanlara restoran hakkında 

olumlu Ģeyler ifade etme eğiliminde olmaktadır. Bu durum da restorana daha Ñok müĢteri gelmesine 

ve dolayısıyla restoranın gelirinin artmasını sağlamaktadır. 

AraĢtırmanın kapsamını Isparta ili merkezinde belirlenmiĢ sekiz restoranı 2016 yılının ġubat 

ve Mart ayları arasında ziyaret etmiĢ olan bireyler oluĢturmaktadır. AraĢtırma, zaman ve maliyet 

kısıtları sebebi ile, belirli bir dönemde ve restoranların müĢteri yoğunluğunun fazla olduğu öğle 

(12.00-14.00) ve akĢam (17.00-19.00) yemeği saatlerinde yapılmıĢ olup, ilgili restoranların 

müĢterilerinin tamamına genellemek mümkün değildir. AraĢtırma, veri toplama aracı olarak kullanılan 

anketin ölÑtüğü özellikler ile sınırlıdır. 

3.2.  Örnekleme Süreci 
ÆalıĢmanın ana kütlesini, Isparta ilinde araĢtırma kapsamında belirlenen restoranlarda yemek 

yemiĢ olan müĢteriler oluĢturmaktadır. Bu ÑerÑevede belirtilen iĢletmelerden son üÑ ay iÑerisinde 

hizmet almıĢ olan ve 18 yaĢ üzerinde bulunan müĢteriler ana kütle iÑerisinde yer almaktadır. 

MüĢterilerin, restoran yemek ortamına olan algısının müĢteri memnuniyeti ve davranıĢsal niyetine 

olan etkisini belirlemeye yönelik yapılan araĢtırma ÑalıĢmasında anket yöntemi kullanılmıĢtır. Evrenin 

tamamına ulaĢılması imkÍn dahilinde olmadığı, maliyet ve zaman aÑısından zorluk yaratacağı göz 

önüne alınarak örnekleme yoluna gidilmiĢtir (Ézmen, 2009, s.181). Evrenin araĢtırılan özellikler 

bakımından homojen olması nedeniyle tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 

örnekleme yöntemi tercih edilmiĢtir. ÆalıĢmanın %95 güven aralığında 0,05 önem seviyesinde toplam 

384 kiĢiye yapılması uygun görülmüĢtür (AltunıĢık vd., 2012, s.137). ĠĢletmelerin müdürleri ile 

yapılan görüĢmelerde verilen bilgilere göre, aylık ortalama müĢteri sayısının 50.000-60.000 kiĢi 

olduğu varsayımından hareketle 500 örneklemin bu araĢtırma iÑin istatiksel olarak yeterli büyüklükte 

olduğunu söylemek mümkündür. Eksik doldurulan anketlerin elenmesi sonucu toplam 472 anket 

değerlendirmeye alınmıĢtır. 

3.3.  Kullanılan Ölçekler 

AraĢtırmada veri toplama amacıyla kullanılan anket formu üÑ bölümden oluĢmaktadır. Birinci 

bölümde yanıtlayıcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla altı ifadeye yer verilmiĢtir.  

Anketin ikinci bölümünde restoran yemek ortamında müĢteri algısını ölÑmek amacıyla Ryu ve 

Jang (2008a) tarafından geliĢtirilen ve belirleyici faktör olarak tesis estetiği (beĢ ifade), ambiyans 

(dört ifade), aydınlatma (üÑ ifade), yemek ekipmanları (üÑ ifade), genel plan (üÑ ifade) ve servis 

personeli (üÑ ifade)‘den oluĢan DINESCAPE ölÑeğinden yararlanılmıĢtır. ÉlÑek altı boyut ve 
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toplamda 21 ifadeden meydana gelmektedir. BeĢli Likert ölÑeği ile ölÑümlenmiĢtir (1=HiÑ 

Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Tamamen 

Katılıyorum).  

Anketin üÑüncü bölümünde ise, müĢteri memnuniyeti ilk dört soru ile literatürde yaygın olarak 

kullanılan müĢteri memnuniyeti ölÑeği ile ölÑülmüĢtür (Oliver, 1980; Mc Dougall ve Levesque, 2000; 

Eggert ve Ulaga, 2002). ÊÑüncü bölümdeki diğer üÑ soru ise davranıĢsal niyetleri ölÑmeye yöneliktir. 

Zeithaml vd. (1996) tarafından geliĢtirilen ve davranıĢsal niyetler ölÑeği olarak anılan, toplamda 13 

maddeden oluĢan ölÑek sorularından üÑünden faydalanılmıĢtır. BeĢli Likert ölÑeği ile ölÑümlenmiĢtir 

(1=HiÑ Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 

5=Tamamen Katılıyorum). 

Veri tabanının oluĢturulmasında ve ihtiyaÑ duyulan analizler iÑin SPSS 22.0 paket 

programından yararlanılmıĢtır. DINESCAPE ölÑekli 21 soruluk veri setine güvenilirlik ve faktör 

analizi uygulamaları yapılmıĢtır. Gerekli analizler sonucu faktör yükü 0.40‘dan daha düĢük olan 

maddeler ve birden fazla faktörde nitelik yükü 0.40 ve üstü olan maddeler analiz dıĢı bırakılmıĢtır. 

Bununla birlikte müĢteri memnuniyeti ve davranıĢsal niyet ölÑekli soruların güvenilirliği 

incelenmiĢtir.  

Son olarak modelde gösterilen araĢtırma hipotezlerimizi test etme amacıyla değiĢkenler Ñoklu 

doğrusal regresyon ve basit doğrusal regresyon analizine tabi tutulmuĢtur. Ġlk olarak restoran 

atmosferi boyutlarından olan tesis estetiği ve yemek ekipmanları, aydınlatma, servis personeli ve 

ambiyans bağımsız değiĢkenlerinin müĢteri memnuniyeti ve davranıĢsal niyete etkileri Ñoklu doğrusal 

regresyon analizi ile test edilmiĢtir. Ardından müĢteri memnuniyetinin davranıĢsal niyete etkileri basit 

doğrusal regresyon analizi ile test edilmiĢtir. Bu sonuÑlarla beraber hipotezlerin kabul veya red olma 

durumları ayrıntıları ile aÑıklanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

3.4. AraĢtırma Modeli 

AraĢtırma modeli ġekil 1‘de gösterildiği gibidir. 

ġekil 1. AraĢtırmanın Kavramsal Modeli 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

AraĢtırmada restoran müĢterilerinin sadakate dayalı gelecekteki davranıĢları üzerinde restoran 

atmosferi ve memnuniyetin etkisinin olup olmadığını belirlemek amaÑlanmıĢtır. Bu amaca yönelik, 

restoran atmosferi memnuniyet iliĢkisi, restoran atmosferi davranıĢsal niyet iliĢkisi ve memnuniyet 

davranıĢsal niyet iliĢkisi hipotezleri 3 ana baĢlık altında literatür ÑalıĢmaları kapsamında 

belirlenmiĢtir. 
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Fiziksel Çevrenin MüĢteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi 

Literatürdeki ÑalıĢmalar incelendiğinde fiziksel Ñevre ile müĢteri memnuniyeti arasında pozitif 

bir iliĢki olduğu görülmektedir (Namkung ve Jang, (2008); Han ve Ryu, (2009); Wu ve Liang, (2009); 

Ryu ve Han, (2011)). Ġncelenen bu araĢtırma sonuÑlarına dayanılarak aĢağıdaki hipotezler 

geliĢtirilmiĢtir; 

H1: Restoran atmosferinin müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H1a: Restoran atmosferinin tesis estetiği boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H1b: Restoran atmosferinin ambiyans boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H1c: Restoran atmosferinin aydınlatma boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H1d: Restoran atmosferinin yemek ekipmanları boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

H1e: Restoran atmosferinin genel plan boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H1f: Restoran atmosferinin servis personeli boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

Fiziksel Çevrenin DavranıĢsal Niyet Üzerindeki Etkisi 

Literatürdeki ÑalıĢmalara bakıldığında fiziksel Ñevre ile davranıĢsal niyet arasında anlamlı bir 

iliĢki olduğu görülmektedir (KılıÑ ve Pelit, (2004); Ryu ve Jang, (2007); Filiz ve Æemrek, (2008); Liu 

ve Jang, (2009); Emir, KılıÑ ve Pelit, (2010); Barber, Goodman ve Goh, (2011)).  

H2: Restoran atmosferinin davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2a: Restoran atmosferinin tesis estetiği boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2b: Restoran atmosferinin ambiyans boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2c: Restoran atmosferinin aydınlatma boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2d: Restoran atmosferinin yemek ekipmanları boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H2e: Restoran atmosferinin genel plan boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H2f: Restoran atmosferinin servis personeli boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır. 

MüĢteri Memnuniyetinin DavranıĢsal Niyet Üzerindeki Etkisi 

Hizmet literatüründeki ÑalıĢmalar incelendiğinde müĢteri memnuniyeti ile davranıĢsal niyetler 

arasında güÑlü ve pozitif bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. (Ryu, Han ve Kim, (2008); Liu ve Jang, 

(2009); Ryu,  ve Han, (2010); Ha ve Jang, (2010); Ryu, Han ve Jang, (2010)). 
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H3: MüĢteri memnuniyetinin davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

 

4. Bulgular 

Ankete katılan müĢterilerin %59,7‘si kadın olup, %67,6 ile bekÍrların oranı evlilere göre daha 

fazladır. YaĢ aralıkları göz önünde bulundurulduğunda %57,2 ile büyük yoğunluğun 25 yaĢ ve altında 

olduğu tespit edilmiĢtir. Eğitim düzeyi en yüksek grubu %54,2 ile lisans mezunları, en düĢük grubu 

%6,4 ile ilköğretim mezunları temsil etmektedir. Meslekleri bakımından incelendiklerinde, %51,5 ile 

Ñoğunluğu öğrencilerin, bunu takiben 12,9 ile özel sektör ÑalıĢanlarının oluĢturduğu belirlenmiĢtir. 

Gelir durumuna bakıldığında %43,4 ile büyük yoğunluğun 501 TL-1000 TL aralığında olduğu 

görülmektedir. 

Restoran atmosferini ölÑmek amacıyla kullanılan DINESCAPE ölÑeğine keĢfedici faktör 

analizi uygulanmıĢtır. Analizlerde aÑıklayıcı model olarak temel bileĢenler analizi ve varimax 

döndürme seÑenekleri kullanılmıĢtır. Ġlk olarak ölÑekte yer alan değiĢkenlerin Cronbach Alpha 

değerlerine ve değiĢkenler arasındaki iliĢki kat sayılarına bakılmıĢtır. 21 maddeye uygulanan faktör 

analizi sonucu faktör yükü 0.40‘dan daha düĢük olan maddeler ve birden fazla faktörde nitelik yükü 

0.40 ve üstü olan maddeler analizden ÑıkarılmıĢtır. Faktör analizi sonucunda restoran atmosferi 

faktörleri ölÑeği 15 madde ve dört boyuttan oluĢmuĢtur. Faktörlerdeki maddelerin ifade ettiği anlamlar 

doğrultusunda Faktör 1: Tesis estetiği ve yemek ekipmanları, Faktör 2: Aydınlatma, Faktör 3:  Servis 

personeli, Faktör 4: Ambiyans olarak isimlendirilmiĢtir. Görüldüğü üzere genel plan boyutu analize 

dahil edilmemiĢtir. Bu yüzden bu boyuta ait hipotezler (H1e: Restoran atmosferinin genel plan 

boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır ve H2e: Restoran atmosferinin genel 

plan boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır) analize dahil edilmemiĢtir. Ayrıca 

bu değiĢkenlerin yüklendikleri faktörlerin tamamı tarafından aÑıklanan toplam varyans % 67,501‘dir. 

Faktörlerin varyansı aÑıklama oranlarına bakıldığında tesis estetiği ve yemek ekipmanları faktörünün 

daha yüksek bir aÑıklama oranına sahip olduğu görülmektedir. 

Restoran atmosferi ölÑeğinin genel Cronbach Alpha değeri ,863‘dür. Alt faktörler aÑısından 

bakıldığında bu değerler, tesis estetiği ve yemek ekipmanları iÑin ,713, aydınlatma iÑin ,845, servis 

personeli iÑin ,833 ve ambiyans iÑin ,920‘dir. MüĢteri memnuniyeti ölÑeğinin genel Cronbach Alpha 

değeri ,893 ve davranıĢsal niyet ölÑeğinin genel Cronbach Alpha değeri ,896‘dır. Genel olarak 

restoran atmosferi faktörlerinin, müĢteri memnuniyeti ve davranıĢsal niyet faktörlerinin Cronbach 

Alpha değerlerinin sosyal bilimler araĢtırmaları iÑin güvenilir düzeyde olduğunu söylemek 

mümkündür (Kızgın, 2009, s.105, Ġlter ve Gökmen, 2009, Emir ve KılıÑ, 2011, s.3606). 

Hipotezlerin Test Edilmesi 

Bu bölümde araĢtırmada dört boyut altında toplanan restoran atmosferinin müĢteri 

memnuniyeti üzerindeki etkisi adımsal Ñoklu regresyon analizi ile incelenmiĢtir. Adımsal Ñoklu 

regresyon metodunda her bir değiĢken modele sırayla eklenir ve model değerlendirilir. Eğer eklenen 

değiĢken modele fayda sağlıyorsa, modelde bu değiĢken kalır. Fakat modeldeki diğer değiĢkenlerin 

tamamı, modele katkı sağlayıp sağlamadıklarını değerlendirmek iÑin yeniden test edilir. Eğer önemli 

derecede fayda sağlamıyorsa modelden Ñıkarılır. Bu sayede en az sayıda değiĢken yardımıyla model 

aÑıklanmıĢ olur (Kalaycı, 2010, s.260). 
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Tablo 1: Fiziksel Çevrenin MüĢteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisini Gösteren Çoklu Doğrusal 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

DeğiĢken 

Model Özeti Katsayılar ANOVA 

R
2 

∆R
2 

∆F ∆p β T Sig(p) F Sig(

P) 

1.servis 

personeli 

 

,294 

 

 

,296 

 

197,2

98 

 

 

,000 

 
,400 9,107 

 

,000 

 

197,29

8 

 

,000 

2.tesis 

estetiği ve 

yemek 

ekipmanl

arı 

 

,339 

 

,046 

 

32,77

5 

 

,000 

,184 4,142 

 

,000 

 

121,70

6 

 

,000 

 

3.Aydınla

tma 

 

,349 

 

,012 

 

8,557 

 

,004 
 

,137 

 

2,925 

 

,004 

 

85,297 

 

,000 

Not: Standart ß ağırlıkları ve t değerleri son adıma (3.adım) göre alınmıĢtır. 

Tablo 2‘ de görüleceği üzere adımsal regresyon analizi müĢteri memnuniyetini önemli düzeyde 

öngörmediği iÑin ―ambiyans‖ değiĢkenini analize almamıĢ; diğer üÑ değiĢken adımsal regresyon 

analizi sürecinde iĢlem görmüĢtür. Bu durumda ―Restoran atmosferinin ambiyans boyutunun müĢteri 

memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır‖ Ģeklinde kurulan H1b hipotezi red edilmiĢtir. 

Tablo 2‘den de anlaĢılacağı gibi, adımsal Ñoklu regresyon analizi yapılırken, regresyon 

denklemine ilk olarak giren servis personeli boyutunun (∆F=197,298, ∆p=0.000) ve ikinci olarak 

eklenen tesis estetiği ve yemek ekipmanları boyutunun  (∆F=32,775, ∆p=0.00) ve üÑüncü olarak 

eklenen aydınlatma boyutunun (∆F=8,557, ∆p=0.004) memnuniyet değiĢkeninde gözlenen varyansın 

istatistiksel olarak anlamlı bir yüzdesini aÑıkladığı görülmüĢtür. Her üÑ bağımsız değiĢkenin eklendiği 

üÑüncü adımda restoran atmosferi boyutları ile memnuniyet arasında kurulan Ñoklu regresyon modeli 

önemli bulunmuĢtur (F=85,297, p=0.000). Bu model, memnuniyet üzerindeki değiĢimin %35‘ini 

(R
2
=0.349) aÑıklamaktadır.  

Tablo 2‘deki ß değerlerine dayanarak, memnuniyeti öngören restoran atmosferi boyutlarını 

görmek mümkündür. Servis personeli, müĢteri memnuniyetini öngören en önemli bağımsız 

değiĢkendir ve bu iki değiĢken arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki bulunmaktadır (ß=0,400, t=9,107, 

p=0.000). Dolayısıyla ―Restoran atmosferinin servis personeli boyutunun müĢteri memnuniyeti 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır‖ Ģeklinde kurulan H1f hipotezi kabul edilmiĢtir. Bunun dıĢında diğer 

bağımsız değiĢken olan tesis estetiği ve yemek ekipmanları da müĢteri memnuniyetini öngörmektedir 

ve servis personeli ile tesis estetiği ve yemek ekipmanları arasında pozitif bir iliĢki bulunmaktadır (ß= 

0,184, t=4,142, p=0,000).  Bu durumda ―Restoran atmosferinin tesis estetiği boyutunun müĢteri 

memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır‖ Ģeklinde kurulan H1a ve ―Restoran atmosferinin 

yemek ekipmanları boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır‖ Ģeklinde 

kurulan H1d hipotezleri kabul edilmiĢtir. 

Son olarak adımsal regresyon analizinin üÑüncü adımında ―servis personeli‖ ve ―tesis estetiği 

ve yemek ekipmanları‖ değiĢkenlerinin yanında modele ―aydınlatma‖ değiĢkeni eklenmiĢtir. 

DeğiĢkenlerin üÑünün birlikte müĢteri memnuniyetinin %35‘ini (R
2
=0.349) aÑıklamaktadır. Diğer 

değiĢkenler sabit tutulduğunda, atmosfer boyutlarından olan ―aydınlatma‖ müĢteri memnuniyetini 

öngörme regresyon katsayısı 0,137 ÑıkmıĢtır. Bu durumda ―Restoran atmosferinin aydınlatma 

boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır‖ Ģeklinde kurulan H1c hipotezi 

kabul edilmiĢtir. Sözü edilen üÑ değiĢkenin de müĢteri memnuniyetini önemli düzeyde öngördüğü (p< 

.05) görülmektedir. Bu adımda sırasıyla, ―servis personeli‖ regresyon katsayısının (0,400) en yüksek,  
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―tesis estetiği ve yemek ekipmanları‖ (0,184) regresyon katsayısından sonra ―aydınlatma‖ regresyon 

katsayısının (0,137) en düĢük olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Fiziksel Çevrenin DavranıĢsal Niyet Üzerindeki Etkisini Gösteren Çoklu Doğrusal 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

DeğiĢken 

Model Özeti Katsayılar ANOVA 

R
2 

∆R
2 

∆F ∆p β T Sig(p

) 

F Sig(P) 

1.servis 

personeli 

 

,278 

 

,278 

 

180,5

88 

 

,00

0 
,411 10,012 

 

,000 

 

180,588 

 

,000 

2.tesis 

estetiği ve 

yemek 

ekipmanlar

ı 

 

,344 

 

,066 

 

47,45

6 

 

,00

0 ,283 6,889 

 

,000 

 

122,947 

 

,000 

 

ÆalıĢmada adımsal regresyon analizi ile denkleme bağımsız değiĢken olarak restoran 

atmosferinin dört boyutu eklenmiĢ, aydınlatma ve ambiyansın bağımlı değiĢkenin varyansında anlamlı 

bir artıĢa neden olmadığı belirlendiğinden denklemden ÑıkarılmıĢtır. Bu durumda ―Restoran 

atmosferinin aydınlatma boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır‖ Ģeklinde 

kurulan H2c ve ―Restoran atmosferinin ambiyans boyutunun müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır‖ Ģeklinde kurulan H2b hipotezleri red edilmiĢtir. 

Tablo 3‘den de anlaĢılacağı gibi, adımsal Ñoklu regresyon analizi yapılırken, regresyon 

denklemine ilk olarak giren servis personeli boyutunun (∆F=180,588, ∆p=0.000) ve ikinci olarak 

eklenen tesis estetiği ve yemek ekipmanları boyutunun  (∆F=47,456, ∆p=0.00) davranıĢsal niyet 

değiĢkeninde gözlenen varyansın istatistiksel olarak anlamlı bir yüzdesini aÑıkladığı görülmüĢtür. Her 

iki bağımsız değiĢkenin eklendiği ikinci adımda restoran atmosferi boyutları ile davranıĢsal niyet 

arasında kurulan Ñoklu regresyon modeli önemli bulunmuĢtur (F=122,947, p=0.000). Bu model, 

davranıĢsal niyet üzerindeki değiĢimin %34‘ünü (R
2
=0.344) aÑıklamaktadır. Tablo 3‘deki ß 

değerlerine dayanarak, davranıĢsal niyeti öngören restoran atmosferi boyutlarını görmek mümkündür. 

Servis personeli, davranıĢsal niyeti öngören en önemli bağımsız değiĢkendir ve bu iki değiĢken 

arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki bulunmaktadır (ß=0,411, t=10,012, p=0.000). Dolayısıyla 

―Restoran atmosferinin servis personeli boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır‖ Ģeklinde kurulan H2f hipotezi kabul edilmiĢtir. Bunun dıĢında diğer bağımsız değiĢken olan 

tesis estetiği ve yemek ekipmanları da davranıĢsal niyeti öngörmektedir ve servis personeli ile tesis 

estetiği ve yemek ekipmanları arasında pozitif bir iliĢki bulunmaktadır (ß= 0,283, t=6,889, p=0.000). 

Bu durumda ―Restoran atmosferinin tesis estetiği boyutunun davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır‖ Ģeklinde kurulan H2a ve ―Restoran atmosferinin yemek ekipmanları boyutunun 

davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır‖ Ģeklinde kurulan H2d hipotezleri kabul edilmiĢtir. 

Tablo 3: Memnuniyetinin DavranıĢsal Niyet Üzerindeki Etkisini Gösteren Basit Doğrusal Regresyon 

Analizi Sonuçları 

 Beta (β) t Sig (p) 

Sabit 0,129 0,952 0,341 

Bağımsız değiĢken 

Memnuniyet 

 

0,807 

 

29,676 

 

0,000 

R
2
 0,652  

DüzeltilmiĢ R
2
 0,651 

F 880,649 

P 0,000 

Durbin-Watson 1,952 
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Bu sonuÑ 0,01 önem seviyesinde memnuniyet düzeyindeki 1 birimlik artıĢın davranıĢsal 

sadakati 0,807 birim arttırdığı anlamına gelmektedir. Buna göre memnuniyet düzeyi arttıkÑa 

davranıĢsal sadakatin de artacağını ifade etmek mümkündür. Bu durumda ―MüĢteri memnuniyetinin 

davranıĢsal niyet üzerinde anlamlı bir etkisi vardır‖ Ģeklinde kurulan H3 hipotezi kabul edilmiĢtir. 

5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Günümüzde lüks restoran sahipleri restoranın Ñevresi ile Ñevresel olmayan ipuÑları ve devamlı 

müĢterilerin duygusal yanıtları arasındaki bağlantıyı gösterecek pratik bir modele sahip değillerdir. Bu 

yüzden üst seviye lüks restoran personelleri, devamlı müĢterilerin pozitif duygulara sahip olması 

adına daha etkili yatırımlar bulmak iÑin sürekli baskı altındadırlar. Ézellikle yatırım yaparken Ñevresel 

ipuÑları (Érneğin: aydınlatma, mobilya, iÑ dizayn, yenileme) veya Ñevresel olmayan ip uÑlarından 

(Érneğin: yemek kalitesinde ilerleme, hizmet kalitesi geliĢimi ve fiyat stratejisi) hangisinin daha etkili 

olduğunun belirlenmesi oldukÑa önemlidir (Hyun ve Kang, 2014, s. 57-58). 

AraĢtırma modeli üÑ farklı değiĢkenden oluĢmaktadır. Restoran yemek ortamında müĢteri 

algısını ölÑmek amacıyla Ryu ve Jang (2008a) tarafından geliĢtirilen ve belirleyici faktör olarak tesis 

estetiği (beĢ ifade), ambiyans (dört ifade), aydınlatma (üÑ ifade), yemek ekipmanları (üÑ ifade), genel 

plan (üÑ ifade) ve servis personeli (üÑ ifade)‘den oluĢan DINESCAPE ölÑeğinden yararlanılmıĢtır. 

Restoran atmosferi değiĢkeni altı boyutlu olarak ele alınmıĢtır. MüĢteri memnuniyeti değiĢkeni Oliver, 

(1980); Mc Dougall ve Levesque, (2000); Eggert ve Ulaga, (2002) yıllarında yapılan ÑalıĢmalardan 

tek boyut Ģeklinde alınmıĢ ve modele dahil edilmiĢtir.  DavranıĢsal niyet değiĢkeni ise Zeithaml vd. 

(2004) yılındaki ÑalıĢmasından tek boyut olarak alınmıĢ ve modele dahil edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın anket uygulaması müĢteri yoğunluğunun fazla olduğu öğle ve akĢam saatleri 

iÑerisinde Isparta ilinde belirlenen sekiz büyük ölÑekli restoranda gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada 

kullanılan anketlere uygulanan faktör analizi sonucunda DINESCAPE ölÑekli soru setinden genel 

plan boyutundan üÑ, tesis estetiği boyutundan bir, ambiyans boyutundan bir ve yemek ekipmanları 

boyutundan bir soru faktör yükü düĢük olduğu iÑin ÑıkarılmıĢtır. Bağımsız değiĢkenlerin (tesis estetiği 

ve yemek ekipmanları, ambiyans, aydınlatma, servis personeli) bağımlı değiĢkenlere (müĢteri 

memnuniyeti ve davranıĢsal niyet) etkisini tespit etmek iÑin Ñoklu doğrusal regresyon analizi 

yapılmıĢtır. MüĢteri memnuniyetinin davranıĢsal niyete etkisini belirlemek iÑin ise basit doğrusal 

regresyon analizi uygulanmıĢtır. Yapılan bu ÑalıĢmadan elde edilen bulgulara göre, restoran atmosfer 

boyutlarından olan servis personeli, tesis estetiği ve yemek ekipmanları ve aydınlatma müĢteri 

memnuniyetini pozitif yönde ve önemli düzeyde öngörmektedir. Restoran atmosferi boyutlarından 

ambiyans ise müĢteri memnuniyetinin önemli bir öngörücüsü olarak bulunmamıĢtır. ―Ambiyans‖ 

değiĢkeni hariÑ, söz konusu üÑ değiĢkenin birlikte müĢteri memnuniyetinin %35 kadarını öngördüğü 

anlaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmadan servis personeli, tesis estetiği ve yemek ekipmanları, aydınlatma değiĢkenlerine 

iliĢkin elde edilen bulguların Aksoydan, Okursoy ve Turan, (2006); Namkung ve Jang, (2008); Han ve 

Ryu, (2009); Wu ve Liang, (2009); Ryu ve Han, (2011) ÑalıĢmalarından elde edilen bulgularla tutarlı 

görünmektedir. Söz konusu araĢtırmaların tümünde restoran atmosferinin boyutları ile müĢteri 

memnuniyeti arasında bir iliĢkinin olduğuna iliĢkin kanıtlar bulunmuĢtur. Bu ÑalıĢmadan elde edilen 

diğer bulgulara göre, restoran atmosfer boyutlarından servis personeli ve tesis estetiği ve yemek 

ekipmanları davranıĢsal niyeti pozitif yönde ve manidar olarak öngörmektedir. Restoran atmosferi 

boyutlarından ambiyans ve aydınlatma ise davranıĢsal niyetin önemli bir öngörücüsü olarak 

bulunmamıĢtır. ―Ambiyans‖ ve ―Aydınlatma‖ değiĢkenleri hariÑ, söz konusu iki değiĢkenin birlikte 

müĢteri memnuniyetinin %34 kadarını öngördüğü anlaĢılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, davranıĢsal niyeti birinci sırada ―servis 

personeli‖, ikinci sırada ―tesis estetiği ve yemek ekipmanları‖ değiĢkenlerinin öngördüğü 

anlaĢılmaktadır. AraĢtırmadan servis personeli, tesis estetiği ve yemek ekipmanları değiĢkenlerine 

iliĢkin elde edilen bulguların (KılıÑ ve Pelit, 2004; Ryu ve Jang, 2007; Filiz ve Æemrek, 2008;  Liu ve 

Jang, 2009; Emir, KılıÑ ve Pelit, 2010; Barber, Goodman ve Goh, 2011) literatürde yapılan 

ÑalıĢmalardan elde edilen bulgular ile tutarlı görülmektedir. Söz konusu araĢtırmaların tümünde 

restoran atmosferinin boyutları ile davranıĢsal niyet arasında bir iliĢkinin olduğuna iliĢkin kanıtlar 

bulunmuĢtur. 
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DavranıĢsal niyetin ise, müĢteri memnuniyetinden yüksek düzeyde etkilendiği tespit edilmiĢtir. 

Memnuniyet ve davranıĢsal niyet arasındaki iliĢki pozitif yönlüdür ve memnuniyetteki artıĢ 

müĢterilerin gelecekteki davranıĢlarını da etkilemektedir. Memnuniyet düzeyi artan müĢterilerde 

tekrar gelme, tavsiye etme, daha sık gelme, iĢletmenin olumlu reklamını yapma ve daha fazla 

ödemeye razı olma gibi davranıĢlarında da artma görülmektedir. Ġlgili literatürde, bu iki değiĢken 

arasındaki iliĢkinin birÑok kez incelendiği ve sonuÑların genellikle memnuniyetin davranıĢsal niyet ile 

ilgili bir ya da birkaÑ değiĢkeni pozitif yönlü etkilediği görülmektedir. Gelecekteki olumlu 

davranıĢların artıĢı ise iĢletmenin sürekliliğini sağlaması ve rekabet avantajı elde etmesi aÑısından 

önemlilik arz etmektedir. Bu ÑalıĢma ile müĢteri memnuniyetinde ve gelecekte müĢterinin gösterdiği 

davranıĢlarında atmosferin öneminin restoran yöneticileri tarafından daha iyi anlaĢılması ÑalıĢılmıĢtır. 

Bu sayede restoranlar iÑin müĢteri memnuniyetini artıracak ve bununla birlikte müĢterilerin 

davranıĢsal sadakatlerini etkileyecek bir dizi sonuÑ elde edilmiĢtir. Bütün araĢtırmalarında olduğu gibi 

bu araĢtırmanın da bazı kısıtları bulunmaktadır. Bu ÑalıĢmanın temel kısıtlayıcısı, araĢtırmasının 

Isparta ilinde belirlenen restoranlarda belirli saatlerde gelen müĢterilerle sınırlı tutulmuĢ olmasıdır. 

Dolayısıyla, yapılmıĢ olan değerlendirmeler sadece Isparta ölÑeğinde geÑerlidir. Bir bütün olarak 

ağırlama sektöründe konuya yönelik bakıĢ aÑısını görebilmek iÑin farklı illerde ÑalıĢmalara ihtiyaÑ 

olduğu unutulmamalıdır. 

Bu araĢtırma sonuÑları, diğer illerde bulunan büyük ölÑekli restoranlarda gerÑekleĢtirilecek 

ÑalıĢmalar iÑin yol gösterici bulgular sunabilir. Bu bulguların diğer restoranlarda geÑerli olup 

olmadığı, söz konusu restoranlarda yapılacak ÑalıĢmalar sonucunda ulaĢılan bulgularla 

karĢılaĢtırılması neticesinde görülebilir. Farklı illerde bulunan restoranlarda yapılacak olan 

araĢtırmalar müĢterilerin memnuniyet ve davranıĢsal niyetlerinin ne yönde geliĢtiğini ortaya koyacak 

ve restoran yöneticilerine önemli aktarımlar sağlayacaktır. 
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PERAKENDE MÜġTERĠLERĠNĠN HĠSSETTĠĞĠ KARIġIKLIK VE ALIġVERĠġ 

DENEYĠMĠ ĠLĠġKĠSĠ 

 

 

Çağla ARIKER 

Uğur YOZGAT 

 

 

Özet 

Perakende müĢterilerinin ziyaretleri sırasında karıĢıklık hissetmeleri, bir takım 

olumsuzluklara yol aÑabilir. Bu araĢtırmada, perakende müĢterilerinin hissettiği karıĢıklık ile 

alıĢveriĢ deneyimi arasındaki iliĢkinin ortaya konması amaÑlanmaktadır. Elde edilen 

sonuÑlara göre, hissedilen karıĢıklık ile alıĢveriĢ deneyiminin boyutları arasında ters yönlü 

bir iliĢki vardır. MüĢterilerin yaĢadığı alıĢveriĢ deneyimi, memnuniyet ve yeniden ziyaret 

eğilimi üzerinde belirleyici etkenlerden biridir. Dolayısıyla, perakende müĢterilerinin 

hissettikleri karıĢıklığın azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması ve olumlu bir alıĢveriĢ 

deneyiminin yaĢatılması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: KarıĢıklık, alıĢveriĢ deneyimi, perakendecilik 

 

 

1. GiriĢ 

KarıĢıklık kavramı literatürde genellikle fazla sayıda ürün seÑeneğine ya da ürün bilgisine 

maruz kalındığında hissedilen bir durum olarak tanımlanmıĢtır. Yakın zamanda 

gerÑekleĢtirilen bazı ÑalıĢmalar ise perakende müĢterilerinin hissedebileceği karıĢıklık 

duygusunu ele almıĢtır. Bu araĢtırmalar özellikle perakende müĢterilerinin hissettiği 

karıĢıklığın boyutları ve ölÑümü üzerinde durmuĢtur. Perakende müĢterilerinin ÑeĢitli 

nedenlerle hissedebileceği karıĢıklığın alıĢveriĢ deneyimi üzerindeki etkilerini ele alan 

ÑalıĢma sayısı ise azdır. MüĢterilerin karıĢıklık yaĢamasının alıĢveriĢ deneyimi, memnuniyet 

ve yeniden ziyaret eğilimi üzerinde bir takım olumsuz etkilerinin olabileceği 

düĢünülmektedir. Bu nedenle, hissedilen karıĢıklığın yol aÑabileceği olumsuzlukların 

belirlenmesi önem taĢımaktadır. Êlkemizde yapılan araĢtırmalar incelendiğinde, karıĢıklık 

kavramına, perakende müĢterilerinin hissedebileceği bir duygu olarak yaklaĢan fazlaca 

ÑalıĢma bulunmadığı söylenebilir. Bu araĢtırma kapsamında, perakende müĢterilerinin 

hissettiği karıĢıklık boyutlarının belirlenmesi ve alıĢveriĢ deneyimi boyutları ile iliĢkisinin 

ortaya konması hedeflenmiĢtir. 

2. Kavramsal Çerçeve ve AraĢtırmanın Amacı 

KarıĢıklık kavramı pek Ñok araĢtırmada ürün kaynaklı nedenlerden ortaya Ñıkan bir durum 

olarak ele alınmıĢ olup (Garaus ve Wagner, 2016) temelleri Psikoloji alanında yapılmıĢ 

ÑalıĢmalara dayanmaktadır. Ġnsanın Bilgi ĠĢleme Kapasitesinin Sınırlılığı Teorisi‘ne (Limited 

Human Processing Capacity Theory) göre, insanoğlunun zihinsel kapasitesi sınırlıdır, bu 

nedenle, bireyler belli bir miktardan fazla bilgiyi iĢlemekte zorluk yaĢarlar. (Miller, 1956; 

Streufert, v.d., 1967; Driver ve Streufert, 1969; Simon, 1990). Pazarlamada  ―Bilgi yükü‖ 

kavramı, ―karar sürecinde tüketicilere sunulan ürün bilgisi miktarı‖ olarak tanımlanmıĢtır 
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(Scammon, 1977; Matzler, v.d., 2007). ―Êrün bilgisi miktarı‖nın ölÑümünde ―seÑeneklerin 

ve ürün özelliklerinin sayısı‖nı birlikte kullanan ÑalıĢmalar olduğu gibi (Jacoby v.d., 1974a; 

Jacoby v.d.,  1974b; Malhotra, 1982; Winzar ve Savik, 2002; Parra ve Ruiz, 2009) sadece 

―seÑenek sayısı‖ (Chen, v.d., 2009) ya da sadece ‖ürün özelliklerinin sayısı‖nı kullanan 

ÑalıĢmalar da bulunmaktadır (Scammon, 1977; Keller ve Staelin, 1987; Lee ve Lee, 2004, 

Sicilia ve Ruiz, 2010).Bilgi Yükü Teorisi‘ne (Theory of Information Load) göre, tüketiciler 

karar sürecinde bilgi yükü fazlalığıyla karĢı karĢıya kaldıklarında zihinsel karıĢıklık 

yaĢayabilmekte, karar vermekte zorlanabilmekte, doğru olmayan kararlar alabilmekte, 

aldıkları karara güven duymayabilmekte  ve karar sonrasında olumsuz duygular 

hissedebilmektedirler (Jacoby, 1977; Malhotra, 1982; Wilkie, 1974).  

Görüldüğü üzere karıĢıklık kavramı literatürde genellikle fazla sayıda ürün seÑeneğine ya da 

ürünle ilgili fazla bilgiye maruz kalmaya bağlı olarak ortaya Ñıkan bir durum olarak ele 

alınmıĢtır. Mitchell ve Papavassiliou, karıĢıklık kavramını ―bilgi iĢleme ve karar vermeyi 

etkileyen zihinsel bir durum‖ olarak tanımlamıĢtır (1999). Turnbull v.d.‘ne göre, karıĢıklık; 

―bilgi iĢleme süreci sırasında, tüketicilerin ürünün ÑeĢitli yönlerini doğru bir Ģekilde 

yorumlamak konusunda yetersiz olması‖dır (2000). Mitchell v.d., ne göre tüketiciler Ñok 

fazla ürüne maruz kalmak (bilgi yükü fazlalığı), karĢılaĢılan ürünlerin benzerliği ya da 

ürünle ilgili bilgilerin eksikliği gibi ürüne bağlı nedenlerle karıĢıklık yaĢayabilirler (Mitchell 

ve Papavassiliou, 1997, 1999; Mitchell v.d., 2005; Walsh ve Mitchell, 2010).  Garaus ve 

arkadaĢları karıĢıklığın perakende müĢterileri tarafından da hissedilebileceğini savunmuĢ ve 

―perakende müĢterisi karıĢıklığı‖ kavramını ele almıĢlardır (2013). Bu bağlamda, mağaza 

Ñevresinden kaynaklanan karıĢıklık nedenlerini ve bunların alıĢveriĢ değeri üzerindeki 

etkilerini ele almıĢlardır (Garaus, 2015).  

Garaus v.d, perakende müĢterisi karıĢıklığı kavramını biliĢ, duygular, ve davranıĢ eğilimi 

olmak üzere üÑ boyuttan oluĢan geÑici bir zihinsel durum olarak ele almıĢtır (2015). 

KarıĢıklık yaĢayan müĢteriler bu üÑ boyutu etkileyecek olumsuz hisler iÑinde olurlar (Garaus 

v.d., 2015). BiliĢsel boyut,  karıĢıklık yaĢanması halinde; muhakeme,  kodlama, bilgi 

depolama ve bilgiyi geri Ñağırma gibi düĢünmeyle ilgili süreÑlerde yaĢanan bozulmaları 

kapsar (Garaus, v.d.  2015). Buna göre, biliĢsel olarak algılanan karıĢıklık, perakende 

müĢterilerinde bir takım olumsuz duyguların ortaya Ñıkmasıyla sonuÑlanmaktadır. Perakende 

müĢterilerinin karıĢıklık algılaması durumunda, biliĢsel iĢleme kapasitesi aĢılır ve tüketiciler 

kendilerini yetersiz,  verimsiz, dikkatsiz hissederler (Schweizer v.d., 2006; Garaus ve 

Wagner,  2016). Perakende müĢterisi karıĢıklığının duygusal boyutu,  bu zihinsel duruma 

eĢlik eden kızgınlık, hayal kırıklığı, öfke, endiĢe,  kendini suÑlama gibi olumsuz duyguları 

kapsar ( Walsh, v.d., 2007; Garaus ve Wagner,  2016). Perakende müĢterisi karıĢıklığının 

son boyutu davranıĢ eğilimidir.  KarıĢıklığın davranıĢ eğilimi boyutu mağaza Ñevresine ait 

uyaranların doğru yorumlanamamasi sonucu ortaya Ñıkan kaybolmuĢluk, Ñaresizlik, 

beceriksizlik, ne yapacağını bilememe hislerini kapsamaktadır (Garaus ve Wagner,  2016). 

MüĢteriler istedikleri ürünü bulmakta zorluk yaĢadıkları iÑin kaybolmuĢ (Dogu ve Erkip, 

2000) ya da beklentilerinden farklı uyaranlarla karĢılaĢmalarından dolayı Ñaresiz (Massara 

v.d., 2010) hissedebilirler. Bunun sonucunda, karar verme ve satın alma davranıĢını 

gösterme eğilimleri azalır. 

Perakende müĢterilerinin karıĢıklık duygusu hissetmelerinin bazı olumsuz sonuÑları da 

olabilir. KarıĢıklık yaĢayan müĢterilerin olumsuz bir alıĢveriĢ deneyimi yaĢamaları ve bunun 

sonucunda memnuniyetsizlik hissetmeleri beklenebilir. Gillison ve Reynolds,  alıĢveriĢ 

deneyimi kavramını olumlu etki, akıĢ ve fantezi olmak üzere üÑ boyut altında ele almıĢlardır 

(2016). Olumlu etki bir alıĢveriĢ sırasında müĢterinin deneyimlediği tüm olumlu duyguları 

temsil etmektedir ( Gillison ve Reynolds, 2016, s. 226). AkıĢ bireyin alıĢveriĢ etkinliğine 

zamanı ne derece unutacak Ģekilde daldığını temsil eden bir kavramdır (Arnold ve Reynolds, 

2003). Fantezi alıĢveriĢ sırasında müĢterinin ürünün nasıl kullanılabileceğine dair ne derece 

düĢündüğünü ve hayal kurduğunu temsil eden bir alıĢveriĢ deneyimi boyutu olarak ele 

alınmaktadır (Gillison ve Reynolds,  2016). Babin ve Darden'e göre,  mağaza Ñevresinin pek 
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Ñok yönü alıĢveriĢ deneyimini etkileyebilir (1995). Mağaza ambiyansı, tasarımı,  satıĢ 

danıĢmanlarının tutumu alıĢveriĢ deneyimini etkileyen mağaza Ñevresine ait faktörler 

arasında sayılabilir (Levy v.d., 2013).  Gillian ve Reynolds,  alıĢveriĢin bireyin ķendisi veya 

bir baĢkasının ihtiyaÑlarını karĢılamak iÑin yapılmasına bağlı olarak alıĢveriĢ deneyiminin 

farklılaĢabileceğine dikkati ÑekmiĢlerdir(2016). AlıĢveriĢ sırasında hissedilen karıĢıklık ile 

alıĢveriĢ deneyimi arasındaki olası iliĢki ise henüz yeteri kadar irdelenmemiĢtir.  

KarıĢıklık olumsuz duygular hissedilmesine neden olduğundan,  alıĢveriĢ deneyiminin 

boyutlarını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, aĢağıdaki hipotezler geliĢtirilmiĢtir: 

H1: KarıĢıklık hissedilmesi ile alıĢveriĢ deneyimi arasında ters yönlü bir ilgi vardır. 

H1a: BiliĢsel karıĢıklık hissedilmesi ile mağaza deneyiminin olumlu etkiler boyutu 

arasında ters yönlü bir ilgi vardır.  

H1b: BiliĢsel karıĢıklık hissedilmesi ile mağaza deneyiminin akıĢ boyutu arasında 

ters yönlü bir ilgi vardır.  

H1c: BiliĢsel karıĢıklık hissedilmesi ile mağaza deneyiminin fantezi boyutu 

arasında ters yönlü bir ilgi vardır.  

H1d: Duygusal karıĢıklık hissedilmesi ile mağaza deneyiminin olumlu etkiler 

boyutu arasında ters yönlü bir ilgi vardır.  

H1e: Duygusal karıĢıklık hissedilmesi ile mağaza deneyiminin akıĢ boyutu 

arasında ters yönlü bir ilgi vardır.  

H1f: Duygusal karıĢıklık hissedilmesi ile mağaza deneyiminin fantezi boyutu 

arasında ters yönlü bir ilgi vardır.  

H1g: DavranıĢsal karıĢıklık hissedilmesi ile mağaza deneyiminin olumlu etkiler 

boyutu arasında ters yönlü bir ilgi vardır.  

H1h: DavranıĢsal karıĢıklık hissedilmesi ile mağaza deneyiminin akıĢ boyutu 

arasında ters yönlü bir ilgi vardır.  

H1ı: DavranıĢsal karıĢıklık hissedilmesi ile mağaza deneyiminin fantezi boyutu 

arasında ters yönlü bir ilgi vardır.  

3. Yöntem 

 

AraĢtırma hipotezlerinde yer alan değiĢkenlere iliĢkin verinin toplanması amacıyla anket 

yöntemi kullanılmıĢtır. Perakende müĢterilerinin algıladığı karıĢıklığı ölÑmek üzere 

Garaus ve Wagner‘in geliĢtirmiĢ olduğu ölÑek kullanılmıĢtır (2016). Bu ölÑek üÑ boyutlu 

olup, algılanan karıĢıklığı biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal boyutlar anlamında ölÑmektedir. 

BiliĢsel boyut; yeterli, dikkatli, yüksek performanslı ve verimli olduğunu düĢünme 

derecesiyle; duygusal boyut; kızgın, öfkeli ve yılgın hissetme derecesiyle; davranıĢsal boyut 

Ñaresiz, kaybolmuĢ, beceriksiz, kafası karıĢmıĢ, kararsız ve aĢırı zorlanmıĢ olma durumlarına 

katılma derecesiyle ölÑülmüĢtür. AlıĢveriĢ deneyimi, Gillison ve Reynolds‘un ÑalıĢmasında 

olduğu gibi olumlu etkiler, akıĢ ve fantezi boyutları kapsamında ölÑülmüĢtür (2016). Bu 

ÑerÑevede, olumlu etkiler boyutu, Watsons v.d.‘nin geliĢtirmiĢ olduğu ve toplam altı 

duyguyu hissetme derecesini ölÑen ölÑek kullanılarak (1988); akıĢ boyutu, Arnold ve 

Reynolds‘un geliĢtirmiĢ olduğu toplam üÑ yargıdan oluĢan ölÑekle (2003); fantezi boyutu ise 

Gillison ve Reynolds‘un geliĢtirmiĢ olduğu dört yargıdan oluĢan ölÑek kullanılarak 

ölÑülmüĢtür (2016). Kolayda örnekleme yöntemiyle toplam 293 üniversite öğrencisine 

ulaĢılmıĢ olup 291 anket kullanılabilir durumda bulunmuĢtur. Katılımcılardan yakın 

zamanda gerÑekleĢtirmiĢ oldukları bir perakendeci ziyaretini hatırlamaları ve perakendecinin 

adını belirtmeleri istenmiĢtir. Yanıtlayıcılardan anketi sözkonusu ziyareti düĢünerek 

tamamlamaları istenmiĢtir. 
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4. Bulgular ve TartıĢma 

 

AraĢtırmada kullanılan ölÑeklerin güvenilirliğini Cronbach Alpha güvenilirlik analizi ile test 

edilmiĢtir. Güvenilirlik analizlerine iliĢkin bulgular Tablo 1‘de verilmektedir. 

 

Tablo 1: GüvenilirlikAnalizleri 

Ölçek 

Cronbach Alpha 

Katsayısı Çıkarılan Yargı 

Algılanan KarıĢıklık 0.926 Yok 

AlıĢveriĢ Deneyimi 0.855 1 yargı (ġaĢırmıĢ) 

Algılanan karıĢıklığı ölÑmek iÑin kullanılan yargıların geÑerliliğini test etmek ve literatürle 

uyumlu alt boyutların oluĢup oluĢmadığını görmek üzere AÑıklayıcı Faktör Analizi 

uygulanmıĢtır. Analiz sonuÑlarına göre algılanan karıĢıklık, iki ana boyuta indirgenmiĢ olup 

toplam aÑıklanan varyans % 67‘dir. Ġlk faktör, algılanan karıĢıklığın biliĢsel boyutuna iliĢkin 

yargıları iÑermekte olup literatürle uyumludur. Literatürde birbirinden ayrı boyutlar olarak 

ele alınan karıĢıklığın duygusal ve davranıĢsal boyutları ise bu ÑalıĢmada tek bir faktör 

altında toplanmıĢtır. Bu sonuca göre; kızgınlık, öfke ve yılgınlık duyguları ile bunların 

yarattığı Ñaresizlik, kaybolmuĢluk gibi davranıĢı kısıtlayan hislerin, bu araĢtırmaya katılan 

bireylerce birbirinden ayrıĢtırılamadığı ve bir bütün olarak algılanmakta olduğu sonucuna 

varılabilir.  

AlıĢveriĢ deneyimini ölÑmek iÑin kullanılan yargıların geÑerliliğini test etmek ve literatürle 

uyumlu alt boyutların oluĢup oluĢmadığını görmek üzere AÑıklayıcı Faktör Analizi 

uygulanmıĢtır. Analiz sonuÑlarına göre alıĢveriĢ deneyimi, üÑ ana boyuta indirgenmiĢ olup 

toplam aÑıklanan varyans % 81‘dir. Bu boyutlar mağaza deneyiminin olumlu etkiler, akıĢ ve 

hayal kurma boyutlarını iÑermekte olup literatürle uyumludur.  

AraĢtırmanın hipotezlerini test etmek iÑin gerÑekleĢtirilen korelasyon ve regresyon 

analizlerine elde edilen faktörlerle devam edilmiĢtir. Algılanan karıĢıklık boyutları ile 

alıĢveriĢ deneyimi boyutları arasındaki ilgiyi test etmek üzere gerÑekleĢtirilen korelasyon 

analizlerinin sonucu Tablo 2‘de verilmektedir. Buna göre, alıĢveriĢ deneyiminin olumlu 

etkiler ve akıĢ boyutları ile algılanan karıĢıklığın biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal boyutları 

arasında anlamlı bir ilgi vardır. Dolayısıyla, perakendecileri ziyaret eden müĢteriler 

karıĢıklık hissetmeleri halinde daha olumsuz bir alıĢveriĢ deneyimi yaĢayabilmektedirler. 

Ancak, alıĢveriĢ deneyiminin fantezi boyutu ile hissedilen karıĢıklık arasında anlamlı bir 

ilgiye rastlanmamıĢtır. 

Tablo 2: Algılanan KarıĢıklık ve AlıĢveriĢ Deneyimi Ġlgisi 

Algılanan KarıĢıklık 

Boyutları 

AlıĢveriĢ Deneyimi Boyutları 

Olumlu Etkiler AkıĢ Fantezi 

BiliĢsel KarıĢıklık 
-,481

**
 -,442

**
 -.081 

H1a kabul. H1b kabul. H1c red. 

Duygusal ve DavranıĢsal 

KarıĢıklık 

-,706
**

 -,587
**

 .086 

H1d ve H1g kabul. H1e ve H1h kabul. H1f ve H1I red. 

**Korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

5.Sonuç ve Öneriler 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1615 

AraĢtırma kapsamında, perakende müĢterilerinin algıladığı karıĢıklığın boyutlarının ortaya 

konması ve algılanan karıĢıklık boyutlarıyla mağaza deneyimi boyutları arasındaki iliĢkilerin 

test edilmesi amaÑlanmıĢtır. Analiz sonuÑlarına göre, algılanan karıĢıklığın; biliĢsel, 

duygusal ve davranıĢsal boyutları ile alıĢveriĢ deneyiminin; olumlu etkiler ve akıĢ boyutları 

arasında ters yönlü bir iliĢki bulunmaktadır. Buna göre, alıĢveriĢ deneyiminin iyileĢtirilmesi 

iÑin karıĢıklığın ve karıĢıklığı yaratacak etkenlerin ortadan kaldırılmasına önem verilmelidir. 

Dolayısıyla, perakendecilerin ve akademisyenlerin müĢteriler tarafından hissedilen 

karıĢıklığın nedenlerini anlamak konusuna da odaklanmaları gerekmektedir. Bilindiği gibi, 

alıĢveriĢ deneyiminin memnuniyet ve yeniden ziyaret eğilimi ile ilgisi bulunmaktadır. 

Gelecekteki ÑalıĢmalarda, algılanan karıĢıklık, alıĢveriĢ deneyimi, memnuniyet ve yeniden 

ziyaret eğilimi arasındaki iliĢkilerin ve bunlara etki edebilecek algılanan mağaza Ñevresi, 

mağaza türü, alıĢveriĢ değeri gibi diğer faktörlerin birlikte incelenmesi önerilebilir. 

Algılanan perakende müĢteri karıĢıklığının mağazada geÑirilen zaman ve harcama miktarı 

üzerindeki etkileri ele alınabilecek diğer konular arasındadır. Ayrıca karıĢıklık hissetme 

durumunu ölÑen bir ölÑek bulunmakla beraber, karıĢıklık hissedilmesine neden olan 

kaynakların belirlenmesini sağlayacak bir ölÑek bulunmamaktadır. Bu tür bir ölÑeğin 

geliĢtirilmesi gelecekteki araĢtırmaların konusu olabilir. AraĢtırma örnekleminin temsil 

yeteneğinin düĢük olması nedeniyle sonuÑların genellenemeyeceği unutulmamalıdır. 

Gelecek ÑalıĢmalarda farklı ve daha geniĢ temsil yeteneği olan bir örneklem seÑilebilir. 
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 Ġflasın ertelenmesi kurumu; Alman Ticaret Kanununda yer alan ve Türkiye‘de de 

hem eski hem de yeni Türk Ticaret Kanununda da düzenlenen, sermaye Ģirketleri ve 

kooperatiflerin yararlanabileceği bir haktır. Bir sermaye Ģirketinin veya kooperatifin iflas 

ertelemeden yararlanabilmesi iÑin temel koĢullar Ģunlardır: a) Borca batık olma yani 

varlıkların borÑları karĢılayamaması, baĢka bir ifade ile öz sermayenin eksi olmasıdır. b) 

Somut, gerÑekleĢtirilebilir bir iyileĢtirme projesinin Ģirket veya kooperatif yetkililerince 

sunulmasıdır. ġirket veya kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 

mahkemesine iflas veya iflas erteleme baĢvurusunda bulunulur. BaĢ vuruda bulunan davacı 

tarafın (Ģirket veya kooperatifin) kanunun aradığı temel koĢulları sağlayıp sağlamadığını 

saptamak iÑin mahkeme; bilirkiĢi kurulu aracılığıyla inceleme yaptırır ve bilirkiĢi raporunun 

sonuÑları ile davacı Ģirket / kooperatif (söz konusu iflas erteleme davası hasımsız olup, tek 

taraflı aÑılır) ile davacı taraftan alacaklı olan müdahillerin dosyaya sunduğu delilleri 

değerlendirerek, iflas ertelemesine karar verir. Uygulamada genellikle bilirkiĢi raporu 

alındıktan sonra mahkemenin, hemen iflas erteleme kararı vermediği, Ģirketin mal varlığının 

Ģirket alacaklılarından korunmasını sağlamak iÑin haciz iĢlemlerine karĢı tedbir kararı 

verdiği, geÑici bir (Ģirket/kooperatif büyükse birden fazla)  denetim kayyımı atadığı 

görülmektedir Hatta bazı uygulamalarda birkaÑ yıl tedbir kararı ile iflas erteleme süreci 

devam edebilmektedir. 

 Ġflas erteleme kurumunun getirilme amacı zor durumda olan ancak kurtulma ümidi 

de bulunan Ģirketleri ve kooperatifleri tekrar ekonomiye kazandırmaktır. Ġflas erteleme 

düzenlemesinin gerekÑesinde; iflas erteleme kararının asıl alacaklıların haklarının korunması 

iÑin alınabileceği, bu bakımdan Ģirket ortaklarının Ģahsi fedakarlıklarının gerektiği 

vurgulanmıĢtır. Bir Ģirketin veya kooperatifin aniden iflası bir Ñok bakımdan baĢta ÑalıĢanlar 

olmak üzere Ģirket alacaklılarının daha Ñok mağdur olmasına yol aÑmaktadır. Ġflas 

ertelemesine baĢvuran bir kurumun bu haktan yasalarda belirtilen sürelerde yararlanabilmesi 

iÑin iflas erteleme sürecinin Ģirket alacaklılarına sonuÑlar doğurması ya da baĢka bir ifade ile 

borÑlarda azalmaya yol aÑması Ģarttır. Ancak gözlemlerimize göre iflas erteleme 

kurumundan yararlanan bir Ñok Ģirket yetkilisi, hukuki koruma altında olmanın da rahatlığı 

ile sunmuĢ oldukları iyileĢtirme projelerini tam olarak gerÑekleĢtirmemekte veya bu konuda 

kesin bir irade ortaya koyamamaktadır. Hatta bazı uygulamalarda iflas erteleme hakkının 

kötüye kullanıldığı da olmaktadır. 

 Sermaye yönünden fakir olan ve banka kredileri ile faaliyetlerini sürdüren 

Ģirketlerimizden iflas erteleme sürecinde olanlar ve bu süreci baĢarılı bir Ģekilde 

yönetemeyenler en fazla zararı da kurumsal bir yapı olması dolayısıyla bankalara 

vermektedir. Hükümet yetkilileri 2018 yılı ocak ayı sonunda yaptıkları bir aÑıklama ile 

OHAL döneminde Ñıkarılan kararnameyle yeni baĢvuruların kabul edilmediği iflas 
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ertelemenin tamamen kaldıracağını, bunun yerine en fazla 23 ay sürecek ―kurtarma 

anlaĢmasının‖ yapılacağını aÑıklamıĢlardır
35

. 

 ÆalıĢmanın amacı; iflas erteleme kurumunun Türkiye uygulamasını hem Ģirketler 

hem de kooperatifler aÑısından değerlendirmek, uygulamanın olumlu ve aksayan yönlerini 

ortaya koymaktır. Söz konusu ÑalıĢmada teorik ÑalıĢmalardan ve araĢtırma sonuÑlarından 

yararlanmak yanında gerek bilirkiĢi gerekse denetim kayyımı olarak uygulamaya iliĢkin 

uzun yıllara dayanan kiĢisel tespit ve değerlendirmelerimize de yer verilecektir. 

Anahtar kelimeler: iflasın ertelenmesi,  denetim kayyımı, iyileĢtirme projesi, uygulama 

sonuÑları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Hürriyet, 31.01.2018,  ―Ġflas Erteleme Bitiyor‖, s.8. 
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ÖZET 

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından 29 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Büyük ve 

Orta Boy ĠĢletmeler iÑin Finansal Raporlama Standardı (BOBĠ FRS) B19 ‗ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta 

Bağlı Varlıklar‘ ile ―Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TFRS)‖ TMS 37 ‗KoĢullu BorÑlar ve 

KoĢullu Varlıklar‘ın temel konularda karĢılaĢtırılması ve farklılıklarının ortaya konmasına yönelik ÑalıĢılmıĢtır. 

Her iki düzenleme arasındaki benzer ve farklı yönler incelenerek, ortaya Ñıkan konularda genel bir 

değerlendirmede bulunulmuĢtur. Ayrıca her iki durumla ilgili ortak bir örnek üzerinden uygulama yapılarak, iki 

standart yönünden de ortak ve farklı yönlerin daha detaylı incelemesi yapılmıĢ ve uygulayıcıların daha basit bir 

Ģekilde anlamasına yönelik Ģekil ve tablolardan yararlanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: BOBĠ FRS, TMS/TFRS, ġarta Bağlı Yükümlülükler, ġarta Bağlı Varlıklar, Finansal 

Raporlama Standartları. 

 

ABSTRACT 

On 29th of July, 2017, ―Financial Reporting Standards for Big and Middle Sized Companies‖ (BOBI FRS) was 

published in official journal by Public Oversight (KGK). In standard 19, ―Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets‖ was compared with Turkish Accounting Standard 37 (TMS 37) which is also headed as 

―Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets‖ in fundemantal issues and the differences between 

them tried to be revealed. Similarities and differences in both regulations were analyzed and outcoming issues 

were evaluated. Also, for both situations, an example was practiced, and provisions were evaluated in detail by 

each standard‘s similarities and differences. Furthermore, in order to make implementers to understand in 

simpilified manner, it was benefited from shapes and tables.  

Keywords: BOBĠ FRS, TMS/TFRS, Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets, Financial Reporting 

Standards. 

1. GĠRĠġ 

Teknolojinin geliĢimi ile beraber küreselleĢme, finansal piyasaların geliĢmesi, Ñok uluslu Ģirketlerin 

ortaya Ñıkması ve sermaye piyasalarının büyümesinin etkisi ile sürekli büyümeyi hedefleyen 

iĢletmeler, ulusal sınırlarını aĢarak uluslararası düzeyde varlıklarını sürdürmeyi hedeflerken 

karĢılaĢtıkları en büyük sorun farklı muhasebe sistemlerinin kullanılmasıdır. Bu farklı muhasebe 

sistemlerinin kullanılması nedeni ile, yatırımcıların yatırım yapmak istedikleri ülkelerin mali tabloları 

ve muhasebe kayıtlarını incelemeleri mümkün olmamaktadır. Bu durumu aĢmak isteyen ülkeler 

UFRS‘ye uyumlu ulusal standartlar oluĢturmaya ve belirledikleri aĢamalardan geÑerek UFRS‘ye tam 

uyum sağlamayı amaÑlamaktadırlar. Bu uyum sağlandığında doğru, güvenilir ve karĢılaĢtırılabilir 

finansal tablolara olan ihtiyaÑ giderilmiĢ olacaktır. 

―Bugün, 150 ülkede kullanılan ve uyumlaĢtırma ÑalıĢmaları yapılan UFRS setinin ülke genelinde 

kullanımları incelendiğinde, bunların halka aÑık iĢletmeler nezdinde yoğunluklu olarak kullanıldığı 

görülmektedir.‖ (Ataman ve Cavlak, 2017:154). 

Türkiye‘de ise Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu (TMSK) ilk kez 2006 yılında IAS/IFRS‘lerle 

birebir uyumlu TMS/TFRS‘ler oluĢturmuĢtur. Bu standartlar IAS/IFRS ile tam uyumlu olduğundan 
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yabancı yatırımcılara güvenilir, Ģeffaf ve anlaĢılır bilgiler sağlamaktadır. Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu IAS/IFRS‘yi revize ettiğinde TMSK‘da bu değiĢikliği Türkiye‘deki standartlara 

yansıtmaktadırlar.  

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının kullanımı, ―…AB ve diğer ülke uygulamalarına 

bakıldığında UFRS uygulama kapsamının sadece borsada iĢlem gören iĢletmelerle sınırlandırıldığı ve 

borsada iĢlem görmeyen farklı büyüklükteki iĢletmeler iÑin UFRS‘lere kıyasla uygulanması daha az 

maliyetli ve daha basit olan finansal raporlama ÑerÑeveleri oluĢturulduğu görülmektedir. Bu nedenle 

Kurumumuz da 2014 yılında UFRS‘lerle tam uyumlu TMS‘lerin uygulama kapsamını bağımsız 

denetim kapsamından ayrıĢtırarak diğer ülke uygulamaları gibi TMS uygulama kapsamını genel 

olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluĢlarla (KAYĠK‘ler) sınırlandırmıĢtır.‖  (KGK, 2018) 

Bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS uygulamayan iĢletmeler iÑin KGK, 2014 yılında baĢladığı 

ÑalıĢmalarını, 2017 yılında tamamlayarak, 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayılı Mükerrer Resmi 

Gazetede Büyük ve Orta Boy ĠĢletmeler iÑin Finansal raporlama Standardı (BOBĠ FRS) adı ile 

yayınlanmıĢtır. BOBĠ FRS uygulanmasına 01 Ocak 2018 tarihi ile itibari ile uygulanacaktır. 

Bu ÑalıĢmada, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıkların BOBĠ FRS ve TMS/TFRS 

yönünden karĢılaĢtırmasını yaparak genel bir ÑerÑeve oluĢturmak, farklılıkların neler olduğunun 

ortaya konulması ve bununla beraber ortaya konan farklılıklar hakkında, örnek bir uygulama yapılarak 

konunun daha iyi anlaĢılması amaÑlanmıĢtır.  

2. TMS/TFRS, TMS37, KOġULLU BORÇLAR VE KOġULLU VARLIKLAR Ġle BOBĠ FRS, 

B19, ġARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE ġARTA BAĞLI VARLIKLAR 

KARġILAġTIRILMASI 

2.1. Bölüm 19-18,19 ve 20 ġarta Bağlı Yükümlülükler Yönünden Ġncelenmesi 

2.1.1. BOBĠ FRS, B19-18,19 ve 20 Bölümleri 

“ġarta Bağlı Yükümlülükler 

19.18 ġarta bağlı yükümlülük aĢağıdakilerden herhangi biridir; 

 a) GeÑmiĢ olaylardan kaynaklanan muhtemel bir yükümlülük olup söz konusu yükümlülüğün 

mevcudiyeti tam olarak iĢletmenin kontrolünde bulunmayan, gelecekteki belirsiz bir veya daha fazla 

olayın meydana gelip gelmemesine bağlıdır. 

 b) GeÑmiĢ olaylardan kaynaklanan; fakat aĢağıda yer alan nedenlerle kayda alınamayan mevcut bir 

yükümlülüktür: 

      (i) Yükümlülüğün yerine getirilmesi iÑin iĢletmeden ekonomik fayda ÑıkıĢının muhtemel 

olmaması veya  

     (ii) Yükümlülük tutarının güvenilir bir biÑimde ölÑülememesi. 

19.19 Bir yükümlülük iÑin müteselsilen sorumlu olunması durumunda, söz konusu yükümlülüğün 

diğer taraflarca karĢılanacağı tahmin edilen kısmı, Ģarta bağlı yükümlülük olarak değerlendirilir. 

19.20 ġarta bağlı yükümlülükler Finansal Durum Tablosunda gösterilmez. Bununla birlikte Ģarta bağlı 

yükümlülük nedeniyle iĢletmeden kaynak ÑıkıĢının olma ihtimali Ñok düĢük değilse, dipnotlarda Ģarta 

bağlı yükümlülüğün niteliğine iliĢkin kısa bir aÑıklama yapılır ve Ģarta bağlı yükümlülüğün muhtemel 

finansal etkisine iliĢkin bilgi verilir.‖ (KGK, 2017) 

2.1.2. BOBĠ FRS, B19.18,19 ve 19.20 Bölümleri ġarta Bağlı Yükümlülükleri’nin TMS 37 

Yönünden KarĢılaĢtırılması 

ġarta bağlı yükümlülüğün tanımının yapıldığı BOBĠ FRS B19.18 bölümü, TMS 10h ve 10i  

paragraflarına karĢılık gelmektedir. TMS 37‘de ―Yükümlülük tutarının, yeterince güvenilir olarak 

ölÑülememesi‖ B19.18 bölümünde ―Yükümlülük tutarının güvenilir bir biÑimde ölÑülememesi‖ olarak 

belirtilmiĢtir. TMS 37‘de olan yeterince kısmı ÑıkarılmıĢtır. 
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BOBĠ FRS B19.19 bölümü TMS 29 paragrafına karĢılık gelmektedir. TMS 37‘de geÑen ―Bir 

iĢletmenin herhangi bir borÑ iÑin müĢterek ve müteselsilen..‖ olan kısmı ―Bir yükümlülük iÑin 

müteselsilen..‖ , ―..zımni kabulden doğan borÑ‖ yerine ―Ģarta bağlı yükümlülük‖ olarak B19‘da 

değiĢtirilmiĢtir. TMS 37 de devam edilen ―…ĠĢletme, güvenilir bir tahminin yapılamadığı son derece 

nadir durumlar hariÑ, ilgili yükümlülüğün ekonomik fayda iÑeren kaynakların ÑıkıĢı ihtimali 

bulunduğu kısmı iÑin karĢılık ayırır.‖ Kısmına B19‘da yer verilmemiĢtir. TMS 37‘de değinilen 

ekonomik fayda iÑeren kaynakların sürekli olarak değerlemeye tabi tutulması ve koĢullu borÑ olarak 

dikkate alınan bir kaleme iliĢkin iĢletmeden ÑıkıĢın gerekeceği ihtimali oluĢmuĢsa dönem finansal 

tablolarında karĢılık ayrılacağına iliĢkin BOBĠ FRS‘de yer verilmemiĢtir. 

BOBĠ FRS B19.20 bölümü TMS 27-28-86 paragraflarına karĢılık gelmektedir. TMS 37‘de geÑen 

―ĠĢletme, koĢullu borÑlarını..‖ yerine B20‘de ―ġarta bağlı yükümlülükler…‖ yerine, ―genel bir tanıma 

yer verir ve makul bir Ñaba ile belirlenebiliyor olması durumunda aĢağıdaki hususlarda aÑıklamada 

bulunur: a, b, c‖  yerine ―..kısa bir aÑıklama yapılır ve Ģarta bağlı yükümlülüğün muhtemel finansal 

etkisine iliĢkin bilgi verilir. 

2.1.3. Örnek Uygulama 

Konuya ĠliĢkin Uygulama Érneği: 6 ay önce bir Ģirketin satıĢ ekibi ile önemli müĢterileri arasında 

yapılan bir toplantıda, Ģirketin SatıĢ Müdürü müĢteri memnuniyeti taahhüdüne iliĢkin bir konuĢma 

yapmıĢ, hatta bu konuĢmasında gecikmiĢ ürünler iÑin bir gecikmeli teslimat cezası ödenmesini 

önermiĢtir. MüĢteriler bu fikri hemen benimsemiĢ ve teslimatların gecikmesi durumunda müĢterilere 

malların perakende satıĢ fiyatları üzerinden %5‘lik bir tutarın geri ödenmesine karar verilmiĢtir. Bu 

Ģirket her zaman malları müĢterilerine zamanında teslim etmiĢtir. Ancak, iki ay önce ülkede iĢlerin 

durmasına sebep olan bir grev yaĢandığından ötürü ve Ģirketin tüm teslimatlarında gecikmeler 

olmuĢtur. Henüz hiÑbir müĢteri gecikmeli teslimattan dolayı verilmesi kararlaĢtırılan ıskonto talebinde 

bulunmamıĢtır, ancak Ģirketin hukuk departmanı bu hususta talepte bulunulması halinde kanunun 

müĢterilerden yana olacağını söylemektedir.  

ĠĢletme aĢağıdaki sebeplerden ötürü bir karĢılık muhasebeleĢtiremez Ñünkü: 

 • MüĢterilerden hiÑbiri henüz Ģirkete karĢı bir talepte bulunmadığı iÑin ekonomik faydaların Ģirket 

dıĢına akması olası değildir, 

 • ġirketin müĢterilerine karĢı vermiĢ olduğu sözden ötürü ekonomik faydaların Ģirket dıĢına Ñıkması 

olasılığı vardır, 

 • Ekonomik faydaların Ģirket dıĢına ÑıkıĢının gerÑekleĢip, gerÑekleĢmeyeceği ancak müĢterilerin söz 

konusu indirimi talep etmesi ile teyit edilecektir.  

Bunun iÑin Ģirket Ģarta bağlı bir yükümlülük aÑıklamalıdır. ġarta bağlı borÑlar, bir karĢılık 

muhasebeleĢtirilebileceği iÑin (tutar hakkında güvenilir bir tahmin yapılamaması halinde), ekonomik 

fayda iÑeren kaynakların iĢletmeden Ñıkmalarının muhtemel hale gelip, gelmediğinin tespiti amacıyla 

sürekli olarak değerlemeye tabi tutulur. (Deloitte, 2018) 

ĠĢletme, bir olayın karĢılık ve Ģarta bağlı borÑ olduğunu doğru bir Ģekilde belirleyip, 

muhasebeleĢtirmesi ve aÑıklanması iÑin bir karar verme süreci geÑirmektedir. Bu karar verme 

sürecinde aĢağıda verilen karar ağacı Ģeklinden yararlanmaktadır. 
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              ġekil 1- TMS-37 KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar Karar Ağacı 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠĢletme, kaynakların karĢılık mı veya yükümlülük mü olduğuna dair karar verme sürecinde aĢağıdaki 

tablodan yararlanır.    

      Tablo 1- KarĢılıklar ve KoĢullu Borçların Açıklanması Ġçin Karar Verme Süreci 

GeÑmiĢteki olayların sonucu olarak, iĢletmeden kaynak ÑıkıĢı ya mevcut bir yükümlülükten veya olası bir 
yükümlülükten kaynaklanır ancak bu olası yükümlülük tam anlamıyla iĢletmenin kontrolünde olmayan 

gelecekteki olayların gerÑekleĢmesi ya da gerÑekleĢmemesine bağlıdır. 

Kaynakların 

iĢletmeden ÑıkıĢına 
neden olacak mevcut 

yükümlülük 

Olası veya mevcut bir yükümlülük, 

muhtemelen kaynak ÑıkıĢına neden 
olmayacaksa; 

Mevcut ya da olası bir yükümlülük 

kaynak ÑıkıĢına neden 
olmayacaksa; 

KarĢılık olarak 
muhasebeleĢtirilir. 

KarĢılık olarak muhasebeleĢtirilmez KarĢılık olarak 
muhasebeleĢtirilmez 

KarĢılığa iliĢkin 

dipnotlarda 
aÑıklamalar yapılır. 

KoĢullu borÑ olarak dipnotlarda aÑıklama 

yapılır. 

Dipnotlarda aÑıklama yapılmaz 

 

Farklılıkların daha iyi ortaya konması ve anlaĢılması iÑin TMS-37 KarĢılıklar, KoĢullu BorÑlar Karar 

Ağacı üzerinden uygulamaya giren BOBĠ FRS  KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler karar ağacı 

oluĢturacak olursak Ģu Ģekilde olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                              H                                                     Hayır 

                 E                                           E 

                                              H                                                 Evet 

                 E                                        Hayır 

                                           H (nadiren) 

                 E 

 

    BAġLA 

GeÑmiĢteki olaylardan 

kaynaklanan mevcut 

yükümlülük 

Kaynak ÑıkıĢı 

muhtemel? 

Güvenilir tahmin? 

Yükümlülük 

mümkün mü? 

Uzak bir ihtimal 

mi? 

ġarta Bağlı BorÑ Dipnotlarda 

AÑıklanır 
    KARġILIK 

Yapılacak Bir Ģey 

Yok 
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         ġekil 2- BOBĠ FRS KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler Karar Ağacı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1 ve2 incelendiğinde görüleceği üzere kaynak ÑıkıĢı yerine fayda ÑıkıĢı olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Güvenilir tahmin sorusuna verilen hayır cevabındaki nadiren kısmı ÑıkarılmıĢtır.   

2.2. Bölüm 19-21,22 ve 23 ġarta Bağlı Varlıklar Yönünden Ġncelenmesi 

2.2.1. BOBĠ FRS, B-19.21,22 ve 19.23 Bölümleri 

ġarta Bağlı Varlıklar 

19.21 ġarta bağlı varlık, geÑmiĢ olaylardan kaynaklanan muhtemel bir varlık olup söz konusu varlığın 

mevcudiyeti; tam olarak iĢletmenin kontrolünde bulunmayan, gelecekteki belirsiz bir veya daha fazla 

olayın meydana gelip gelmemesine bağlıdır. 

19.22 ġarta bağlı varlıklar, Finansal Durum Tablosunda gösterilmez. Ancak ilgili varlık nedeniyle 

iĢletmeye kaynak giriĢinin neredeyse kesin olması durumunda, söz konusu varlık, Ģarta bağlı bir varlık 

olarak nitelendirilemez ve varlık olarak kayda alınır. 

19.23 ġarta bağlı varlık nedeniyle iĢletmeye ekonomik fayda giriĢinin olması muhtemelse (diğer bir 

ifadeyle gerÑekleĢme olasılığının, gerÑekleĢmeme olasılığından daha yüksek olması), dipnotlarda Ģarta 

bağlı varlığın niteliğine iliĢkin kısa bir aÑıklama yapılır ve Ģarta bağlı varlığın muhtemel finansal 

etkisine iliĢkin bilgi verilir. (KGK, 2017) 

2.2.2. BOBĠ FRS, B-19.21,22 ve 23 Bölümleri  ġarta Bağlı Varlıkları’nın TMS 37 Yönünden 

KarĢılaĢtırılması 

BOBĠ FRS B19.21 bölümü TMS 10h paragraflarına karĢılık gelmektedir. TMS 37‘ye göre 

sadeleĢtirilmiĢ olup, genel olarak uyumludur. 

BOBĠ FRS B19.22 bölümü TMS 37.31 ve 33 paragraflarına karĢılık gelmektedir. TMS 37‘de ―ilgili 

varlık koĢullu bir varlık değildir ve finansal tablolara yansıtılması uygundur.‖ yerine ―söz konusu 

varlık, Ģarta bağlı bir varlık olarak nitelendirilemez ve varlık olarak kayda alınır.‖  B22‘de 

belirtilmiĢtir. 

BOBĠ FRS B19.23 bölümü TMS 37.35 ve 89 paragraflarına karĢılık gelmektedir. Genel olarak 

uyumludur. 

 

                   

                                                 H                                                                  Hayır 

                 E 

                                                      H                                                                   Evet 

                 E                                                  Hayır 

                                                 H 

 

                 

                  E 

          BAġLA 

            KARġILIK ġarta Bağlı Yükümlülük 

Dipnotlarda AÑıklanır 

Yapılacak Bir ġey Yok 

GeÑmiĢteki olaylardan 

kaynaklanan mevcut 

yükümlülük 

Fayda ÑıkıĢı 

muhtemel? 

Güvenilir tahmin? 

Yükümlülük 

mümkün mü? 

Uzak bir ihtimal 

mi? 

Müteselsil sorumlulukta diğer 

tarafÑa karĢılanacak kısım 
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Tablo 2- KoĢullu Varlıkların Açıklanması Ġçin Karar Verme Süreci 

GeÑmiĢ olaylardan kaynaklanan ve iĢletmenin tamamıyla kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin 
mahiyette olmayan olayın gelecekte gerÑekleĢmesi ya da gerÑekleĢmemesine bağlı muhtemel bir aktif değer. 

GerÑekte ekonomik 

yararların iĢletmeye giriĢi 
belirlidir. 

Ekonomik yararların iĢletmeye giriĢ 

olasılığını doğuran ancak kesin mahiyette 
olmayan olaylar 

ĠĢletmeye giriĢ olası değildir. 

Varlık, koĢullu varlık 

değildir 

Varlık olarak muhasebeleĢtirilmez Varlık olarak muhasebeleĢtirilmez 

 KoĢullu varlık olarak dipnotlarda aÑıklama 
yapılır. 

Dipnotlarda aÑıklama yapılmaz 

 

Tablo 3- KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar, KoĢullu Varlıklara ĠliĢkin Örnekler 

       KARġILIKLAR            KOġULLU BORÇLAR 

(ġARTA BAĞLI YÊKÊMLÊLÊKLER) 

    KOġULLU VARLIKLAR 

(ġARTA BAĞLI VARLIKLAR) 

- Garanti gider karĢılıkları 

- Vergi KarĢılıkları 

-  Ekonomik aÑıdan  

dezavantajlı sözleĢmeler 

- SatıĢ primi karĢılıkları 

- Yeniden yapılandırma 

karĢılıkları 

- Dava karĢılıkları 

- Emeklilik karĢılıkları 

 

- Devam etmekte ve aleyhte aÑılan 

davalar (KarĢılık ayrılmayanlar, gerekÑesi 
ile birlikte) 

- Cirolar 

- ĠĢletmenin satıcılarına ciro ettiği 
senetler 

- Verilen teminat mektupları ve kefaletler 

- ĠĢletme aleyhine olan tazminat talepleri 

Sadece iĢletme tarafından bilinen patent 

hakkı ihlalleri veya Ñevreye verilen 

zararlar 

- Alınan teminatlar 

- Yaptırılan sigortalar 

- Alınan iĢ 

- ĠĢletme lehine aÑılan davalar 

- Devletten alınacak yardımlar 

 

 

3. SONUÇ 

Türkiye‘de Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu (TMSK) ilk kez 2006 yılında IAS/IFRS‘lerle 

birebir uyumlu TMS/TFRS‘ler oluĢturmuĢtur. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının kullanımı, 

2014 yılında Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), TFRS uygulama kapsamını bağımsız denetim 

kapsamından ayrıĢtırarak, diğer ülkelerde olduğu gibi Kamu Yararını Ġlgilendiren KuruluĢlar 

(KAYĠK) ile sınırlandırmıĢtır. 

Bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS uygulamayan iĢletmeler iÑin KGK, 2014 yılında ÑalıĢmalara 

baĢlamıĢ, 2017 tarihinde standart, 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 

Büyük ve Orta Boy ĠĢletmeler iÑin Finansal raporlama Standardı (BOBĠ FRS) adı ile yayınlanmıĢtır. 

BOBĠ FRS uygulanmasına 01 Ocak 2018 tarihi ile itibari ile uygulanmaya baĢlanmıĢtır.  

BOBĠ FRS, TMS TFRS‘ye göre daha sade ve anlaĢılabilir bir TürkÑe ile kaleme alınmıĢtır. Okunanın 

anlaĢılması daha kolaydır. BOBĠ FRS, bağımsız denetime tabi olan fakat TFRS‘yi uygulamak zorunda 

olmayan iĢletmeler aÑısından geÑerli bir finansal raporlama ÑerÑevesidir. Bu durum uluslararası 

standartlarda kaliteli bir raporlama sisteminin oluĢmasını sağlamıĢtır. 

BOBĠ FRS, ġarta Bağlı Yükümlülükler yönünden incelendiğinde; TMS 37‘de ―Yükümlülük tutarının, 

yeterince güvenilir olarak ölÑülememesi‖ geÑen ―yeterince‖ kısmı ÑıkarılmıĢtır. TMS 37‘de geÑen 

―Bir iĢletmenin herhangi bir borÑ iÑin müĢterek‖ olan kısmı ―Bir yükümlülük iÑin‖, ―..zımni kabulden 

doğan borÑ‖ yerine Ģarta bağlı yükümlülük‖ olarak değiĢtirilmiĢtir. TMS 37 de devam edilen 

―…ĠĢletme, güvenilir bir tahminin yapılamadığı son derece nadir durumlar hariÑ, ilgili yükümlülüğün 

ekonomik fayda iÑeren kaynakların ÑıkıĢı ihtimali bulunduğu kısmı iÑin karĢılık ayırır.‖ kısmına yer 

verilmemiĢtir. 
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BOBĠ FRS, ġarta Bağlı Varlıklar yönünden incelendiğinde; TMS 37‘de ―ilgili varlık koĢullu bir varlık 

değildir ve finansal tablolara yansıtılması uygundur.‖ yerine ―söz konusu varlık, Ģarta bağlı bir varlık 

olarak nitelendirilemez ve varlık olarak kayda alınır.‖ olarak yer almıĢtır. 

SonuÑ olarak BOBĠ FRS sistemi, karĢılıklar, Ģarta bağlı yükümlülükler ve Ģarta bağlı varlıklar 

yönünden TMS TFRS ile karĢılaĢtırıldığında nerede ise tamamen birbiri ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. Genel farklılık BOBĠ FRS‘nin TMS TFRS‘ye göre daha sade ve anlaĢılabilir oluĢudur. 

Bu farklılık BOBĠ FRS uygulayıcılarının uygulama aĢamasını rahatlıkla anlayabileceklerini 

göstermektedir. 
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ENTELEKTÜEL SERMAYENĠN SUBJEKTĠF PERFORMANSA ETKĠSĠ: 

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 
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Yüksek Lisans Éğrencisi, UĢak Êniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme,  hakankarahan35@gmail.com 

Sibel ÖzafĢarlıoğlu Sakallı 

Dr.Éğr.Êyesi, UĢak Êniversitesi Sağlık Yüksekokulu, sibel.ozafsarlioglu@usak.edu.tr 

ÖZET: 

Günümüzde dijitalleĢme ve küreselleĢme ile birlikte bilgiye ulaĢım daha kolay hale gelmiĢtir. Bu durum 

iĢletmeler arasındaki rekabetin artmasına neden olmuĢtur. Ézellikle finansal sistem iÑerisinde büyük önem arz 

eden bankacılık sektörü iÑin teknolojiyi sürekli takip ederek bu geliĢmeleri hizmetlerine entegre etmesi, 

müĢteriye olabilecek en iyi hizmeti vermesi, ÑalıĢanların ihtiyaÑları ve birbirleriyle iliĢkileri gibi entelektüel 

sermaye unsurlarının verimli kullanılarak rekabet üstünlüğü yaratması sonucunda performansın artması 

hedeflenmelidir. 

Bu ÑalıĢmanın amacı; insan, müĢteri ve yapısal sermayeden oluĢan entelektüel sermayenin sübjektif performans 

üzerinde etkisinin olup olmadığına iliĢkin yöneticilerin algılarını tespit etmektir. AraĢtırma UĢak ilindeki 34 özel 

ve kamu sermayeli banka Ģubesinin 100 yöneticisi üzerinde anket yöntemiyle yapılmıĢtır.  

AraĢtırma bulgularına göre; entelektüel sermaye unsurlarından müĢteri sermayesinin bankaların sübjektif 

performansını olumlu yönde etkilediği görülmüĢtür. Ayrıca özel sermayeli bankaların kamu sermayeli bankalara 

nazaran entelektüel sermayeyi daha etkin Ģekilde yönettiği ve sübjektif performansının daha yüksek olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Bununla beraber yöneticilerin ÑalıĢma süreleri ile entelektüel sermaye boyutları ve sübjektif 

performans algıları üzerinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Entelektüel sermaye, banka, performans, rekabet, bilgi. 

THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON SUBJECTIVE 

PERFORMANCE: A SURVEY ON THE BANKING SECTOR 

 

ÖZET: 

Access to information has become easier as a result of digitalization and globalization, which has led to an 

increase in the rivalry among the businesses. Especially for the banking sector, an important body of the financial 

system, it should be aimed that they enhance performance through keeping pace with the latest technology and 

integrating it into their services, providing their customers with the optimum services and making efficient use of 

intellectual capital factors such as the needs and relations of the employees with one another, which creates a 

competitive advantage. 

The aim of this study is to determine the perspectives of directors as to whether the intellectual capital, consisting 

of person, customer and structural capital, has an influence on the subjective performance of intellectual capital. 

The survey has been conducted with 100 directors of 34 private and state banks in UĢak province.  

According to the findings, customer capital, one of the intellectual capitals, has a positive influence on the 

subjective performance of the banks. Besides, we have found out that private banks manage the intellectual 

capital more efficiently compared to the state banks and their subjective performance is higher. In addition, it has 

been seen that there are meaningful differences between working duration of the directors and intellectual capital 

dimensions and their perspectives of subjective performance.  

Key Words: Intellectual capital, bank, performance, competition, information. 

1.GĠRĠġ 

Dünya, özellikle 20. yüzyılın ortalarından bu zamana kadar etkisini giderek arttıran hızlı bir değiĢim 

süreci yaĢamaktadır. Bu yaĢanan değiĢimler sonucu bilginin önemi artmıĢ ve buna bağlı olarak yeni 

eğilimler ortaya ÑıkmıĢtır. YaĢamlarını sürdürmek isteyen iĢletmelerin değiĢime ayak uydurabilmesi 

iÑin bilgi ekonomisini etkin bir Ģekilde kullanması Ģart haline gelmiĢtir. Geleneksel ekonomi 
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modellerinde iĢletmelerin rekabet üstünlüğü maddi varlıklar ile ölÑülürken; bilgi ekonomisi sürecinde 

maddi olmayan varlıkların ölÑümüne doğru kaymıĢtır (ÆalıĢkan, 2015: 2). 

Günümüzde Ģirket değerini bilanÑoda bulunan ĢiĢkin nakit ve nakit benzeri kalemi, ÑeĢitli menkul ve 

gayrimenkullerle belirlemek yerine; yapısal, insan ve müĢteri sermaye unsurlarını iÑeren entelektüel 

sermaye belirlemektedir. Bununla beraber entelektüel sermaye Ģiddetli rekabet ortamları iÑerisinde 

fark yaratacak değerli bir kavram niteliği taĢımaktadır.  

ĠĢletmelerde bilginin yol aÑmıĢ olduğu değiĢim süreci ve iĢletmelerin piyasa değerinin artmasında 

üretim ve hizmet yatırımlarından Ñok bilgi yatırımlarının daha önemli bir rol oynadığının anlaĢılması 

yapısal sermaye, insan sermayesi ve müĢteri sermayesi kavramlarını bir araya getirerek entelektüel 

sermayeyi ortaya ÑıkarmıĢtır. Bu nedenle entelektüel sermayenin bankacılık sektörüne etkisinin 

incelenmesi uygulamada yarar sağlayacağı düĢünülmektedir. 

ÆalıĢmamızın temel amacı entelektüel sermayenin finansal sistem iÑerisinde büyük yeri olan bankalar 

üzerinde etkisinin incelenmesi ve banka yöneticilerinin entelektüel sermayeye olan bakıĢ aÑılarını 

ortaya koymaktır. AraĢtırmaya katılan UĢak ilindeki banka Ģube yöneticilerinin entelektüel sermayeyi 

oluĢturan insan, yapısal ve müĢteri sermayesi ile olan iliĢkilerinin belirlenmesi ve bu unsurların banka 

Ģube yöneticilerinin sübjektif performansları üzerindeki etkilerinin incelenmesi araĢtırmanın konusunu 

oluĢturmaktadır. 

 

2. LĠTERATÜR 

Literatürde entelektüel sermaye ve performans ile ilgili ÑalıĢmalar incelendiğinde bulguların pozitif 

yönde olduğuna iliĢkin sonuÑlara ulaĢılmıĢtır. Eren ve Akpınar (2004)‘ın ÑalıĢmasında yapısal 

sermaye ve iĢletme performansı arasındaki iliĢkinin tespit edilmesi amaÑlanmıĢtır. Ġstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası Ulusal Sınai Endeksinde iĢlem gören 65 iĢletmeye anket uygulanmıĢtır. ÆalıĢmanın 

sonucunda iĢletmelerin faaliyetlerini düzgün bir Ģekilde yürütebilmesi ve insan sermayesinden değer 

elde edebilmesinin yapısal sermaye sayesinde olduğu kanaatine varılmıĢtır. 

Bozbura ve Toraman (2004) tarafından yapılan ÑalıĢmada, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 

hisse senetleri iĢlem gören 280 firmada entelektüel sermaye kriterlerinin ne ölÑüde var olduğunu tespit 

etmek amaÑlanmıĢtır. Bu ölÑümü entelektüel sermaye ile firmaların pazar/defter değeri oranı 

arasındaki iliĢki ile ele almaktadır. Firmaların pazar/defter değeri oranları olarak günlük kapanıĢ 

fiyatları ele alınmıĢtır. AraĢtırma sonucunda insan sermayesi ve müĢteri sermayesi varlıkları, 

iĢletmenin pazar değerini pozitif yönde etkilediği gözlenmiĢtir. 

Naktiyok ve Karabey (2004) ise firmaların maddi olmayan kaynakları ile stratejik yönelimleri 

arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak ve Ñevresel olumsuzluk derecesi ile stratejik yönelim arasındaki 

bağlantının incelenmesi iÑin yaptığı ÑalıĢmada Ñevresel olumsuzluğun objektif olarak ölÑülmesinden 

ziyade, algısal ölÑeklerin kullanılmasının yararlı olduğunu öne süren görüĢler bulunmaktadır. 

ÆalıĢmanın ana kütlesini KOBĠNET‘e üye bulunan cirosu 100.000 TL‘nin üzerindeki özel iĢletmeler 

oluĢturmaktadır. ÆalıĢmanın sonucunda stratejik yönelim ile maddi olmayan kaynakların ve Ñevresel 

olumsuzluğun iliĢkili olduğu gözlenmiĢtir. Ayrıca iĢletmelerin maddi olmayan kaynaklara verdikleri 

önemle benimsedikleri strateji tipi arasında anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Ġraz ve Ézgener (2005) entelektüel sermayenin iĢletme performansına etkisini ölÑmek iÑin Konya‘da 

KOBĠ‘lerde yer alan toplam 101 yöneticiye anket uygulamıĢtır. ÆalıĢmanın sonucunda entelektüel 

sermaye unsurlarından insan ve yapısal sermayenin iĢletmelerin performansları üzerinde etkisinin 

olduğu ancak müĢteri sermayesinin performans üzerinde etkisinin olmadığı gözlenmiĢtir. 

Yörük ve Erdem (2008) tarafından yapılan ÑalıĢmada otomotiv sektöründeki firmaların kaynaklarını 

oluĢturan temel bileĢenlerden kaynaklanan katma değerin etkinliği ile iĢletme performansını 

değerlendirmede kullanılan temel ölÑütler olan kÍrlılık, verimlilik, piyasa değeri ve hisse senetlerinin 

endeksi aĢan getirileri arasındaki iliĢkileri ölÑmek amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢmada Türkiye‘de faaliyet 

gösteren 12 otomotiv firmasının mali tablo verileri kullanılmıĢtır. Bulgulara göre, Türkiye‘de faaliyet 

gösteren otomotiv firmalarının entelektüel sermaye varlıklarına önem verme yolunda Ñaba 

gösterdikleri, buna rağmen iĢletme performansına etki eden temel unsurların hÍlÍ fiziksel varlıklar 

olduğu sonucu ortaya ÑıkmıĢtır. 

Firer ve Stainbank (2003) ise ―Entelektüel Sermayenin ĠĢletme Performansına Etkisi: Güney Afrika 

Érneği‖ adlı ÑalıĢmasında entelektüel katma değer sayısı yöntemini kullanarak Güney Afrika örneğini 

incelemiĢtir. Entelektüel sermaye ile karlılık ve verimlilik değiĢkenleri arasında pozitif iliĢki 

görülürken pazar değeri arasında anlamlı bir iliĢki gözlenememiĢtir. 
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2.1 Entelektüel Sermaye ve Boyutları 

Entelektüel sermayenin etkin kullanımında rekabet avantajı ve üstün finansal performanstaki önemli 

rolü tüm ÑalıĢmalarla kanıtlanmasına ve kabul görmesine rağmen tanımı hususunda net bir uzlaĢma 

yoktur. Entelektüel sermaye kavramı ilk kez 1969 yılında Kenneth Galbraith tarafından ―KaÑımız son 

on yıllık dönemde elde ettiğimiz entelektüel sermayenin farkındayız‖ cümlesiyle Michael Kalecki‘ye 

yazılan mektubunda kullanılmıĢtır. Entelektüel sermayenin iĢletmeler aÑısından önemini ise ilk kez 

Thomas Stewart (1991) Brainpower adlı makalesi ile vurgulamıĢtır. Bu makalede bütün iĢletmelerin 

bilgiyle hayatta kalacağını ele almaktadır. Stewart entelektüel sermayeyi ―iĢletmeye piyasada rekabet 

avantajı sağlayan, iĢgörenlerin bildiği her Ģeyin toplamı‖ olarak tanımlamıĢtır. Stewart‘ın 1997‘de 

yayımladığı ―Entelektüel Sermaye: KuruluĢların Yeni Zenginliği‖ adlı kitabında entelektüel 

sermayeyi; refah yaratmak üzere kullanıma sokulabilen bilgi, enformasyon, Ģirketin sahip olduğu 

patentler, teknolojiler, yönetsel yetenekler, müĢteri, kaynak sağlayıcıları ve eski deneyimlerin bir 

birleĢimi olarak tanımlamıĢtır. Aynı zamanda bu kitap entelektüel sermaye alanında yazılmıĢ en 

önemli kaynak olarak kabul görmektedir. Brooking (1996) entelektüel sermayeyi ―iĢletmelerin 

faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümü‖ olarak kısa ve net bir 

Ģekilde tanımlamıĢtır. Bununla beraber Bontis vd. (2000)‘ne göre bütün görünmeyen kaynakları insan, 

müĢteri ve yapısal sermaye olarak sınıflandıran bir kavram olarak tanımlamıĢtır. Ġlk entelektüel 

sermaye yöneticisi olarak tanınan L. Edvinsson (1997) ve Skaikh (2004) entelektüel sermayeyi 

―değere dönüĢtürülen bilgi‖ olarak görmektedirler. Bu tanımlamalardan yola Ñıkarak entelektüel 

sermaye, bilgi Ñağının geliĢmesiyle iĢletmeler aÑısından rekabet avantajı sağlayan, finansal 

performansta Ñok büyük önem arz eden, katma değer yaratan maddi olmayan varlıkların tümü olarak 

ifade edilmektedir (Akt. ÉlÑer ve ġanal, 2007: 480). En basit Ģekliyle entelektüel sermaye, ―bir 

organizasyonun bilgi değeri‖ (Akpınar, 2000: 52) veya duyumsanmayan ve görünmeyen varlıklar 

olarak bir iĢletmenin sahip olduğu kayıtlı bilgiler ve iĢletmedeki ÑalıĢanların bilgi, beceri ve 

deneyimleri‖ (Büyüközkan, 2002: 35) Ģeklinde tanımlanmaktadır. ÆıkrıkÑı ve DaĢtan (2002: 20) ise 

entelektüel sermayeyi mayasını bilgi, beceri, deneyim ve enformasyonun oluĢturduğu, iĢletmenin 

mevcut ve gelecekteki baĢarısını doğrudan etkileyen ve rakip firmalarla kıyaslamada konumunu 

ortaya koyan sahip olduğu bilgi, bilgi sistemleri, patent, telif hakları ve lisans anlaĢmaları gibi maddi 

olmayan -soyut- varlıkların bütünü Ģeklinde tanımlamaktadır. 

Ġnsan Sermayesi: ĠĢgörenlerin sahip olduğu bilgi beceri yetenek ve deneyimlerin toplamıdır 

(Arıkboğa, 2003). ĠĢletme iÑindeki insan, maddi olmayan varlıkları harekete geÑiren ve maddi 

varlıkların operasyonel etkinliğini arttıran, organizasyonun katalizörüdür (Fitz-enz, 2001). BaĢarılı 

iĢletmelerin ÑalıĢmalarının yetkinliklerinin vizyonlarını ve global iĢ dünyasının deneyimlerini 

arttırmak iÑin onlara yatırım yaptıkları bir gerÑektir (Ulrich, 1997). ÆalıĢan yetkinliğinin 

arttırılmasının, iĢletmenin finansal sonuÑlarını doğrusal olarak etkilemektedir (Becker vd., 2001). Bu 

nedenlerle insan sermayesinin iĢletmenin performansı ile doğrusal bir iliĢkiye sahip olduğu 

söylenebilir (Akt. Bozbura ve Toraman, 2004: 56). 

Yapısal Sermaye: Yapısal sermaye bir iĢletmenin iskeletidir ve onun ayakta olmasını sağlayan en 

önemli unsurlardan biridir (Eren ve Akpınar, 2004). Ġnsan sermayesinin etkin Ģekilde ÑalıĢması iÑin 

bir altyapıya yani yapısal sermayeye ihtiyaÑ vardır. Yapısal sermayenin en büyük amacı insan 

sermayesinin iĢletmenin amaÑlarını yerine getirirken maksimum faydayı sağlayacak Ģekilde iĢlerlik 

kazandırmaktır. Yapısal sermayenin bileĢenleri ise yönetim felsefesi, örgüt kültürü, yönetim süreÑleri, 

bilgi teknolojisi sistemleri, örgütsel iliĢki ağları sistemi ve finansal iliĢkiler olmak üzere altı kalemdir. 

MüĢteri Sermayesi: MüĢteri sermayesi, iĢletmenin Ñevre ile olan iliĢkilerini düzenleyen, yöneten tüm 

varlıkların toplamıdır (Bozbura ve Toraman, 2004). Entelektüel sermaye unsurları iÑerisinde değeri en 

belirgin olan müĢteri sermayesidir. Bunun nedeni ise doğası gereği daha kompleks olması ve birÑok 

maddi olmayan varlıktan oluĢmasıdır. Günümüzde müĢteri sermayesi, iĢletmelerin yeni bilgiyi nasıl 

alabileceği, keĢfedileceği ve bu bilgiden nasıl yararlanabileceği biÑiminde tanımlanmaktadır (BaĢ vd., 

2014: 23). 

SonuÑ olarak; insan sermayesi iĢletmenin iĢgörenlerine odaklanmakta, yapısal sermaye iĢletmenin 

iÑindeki dÍhili yapı ve biÑimsel olmayan iliĢkilere, müĢteri sermayesi ise baĢta müĢteriler olmak üzere 

iĢletmenin iliĢkide bulunduğu insan ve harici yapılara odaklanmaktadır. 

2.2 Subjektif Performans 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1630 

Sübjektif performans banka ÑalıĢanlarının, bir banka ürününün veya banka iÑyapısının bankanın 

değerine kattığı olumlu nitel bir değer olarak tanımlanabilir. Érneğin nicel bir değer incelenmeye 

baĢlandığında düĢük karlılık, yetersiz kredi rakamları gözlemlenebilir. Fakat banka personelinin 

müĢteri ile olan diyaloğu, personelin müĢteriye sergilediği olumlu tutum ve davranıĢlar banka 

değerine ve performansına olumlu katkı yapacaktır. Bu değer sübjektif performans ile ölÑülür. ĠĢletme 

performansı sübjektif ve objektif olarak ölÑülebilir. Objektif değerler, mutlak performans değerler 

yani nicel veriler yoluyla, sübjektif değerler ise rakiplere veya Ģirket beklentilerine göre performans 

hakkındaki algısal düĢünceler sorularak ölÑülmektedir (Yıldız, 2011). Sübjektif performansın avantajı 

ise nicel veriler değerlendirilirken kullanılan formül veya hesaplamaların yakalayamadığı değerleri de 

hesaba katmasıdır. Böylece bankalar amacına ulaĢıp ulaĢmadığını belirlerken sadece matematiksel 

hesaplamalarla değil aynı zamanda nitel değiĢkeni de değerlendirerek, bankanın daha sağlıklı bir 

ölÑüm yapmasına imkan sağlayabilir.   

Yapılan literatür araĢtırması neticesinde bu ÑalıĢmada aĢağıdaki hipotezler test edilecektir: 

Hipotez 1: Entelektüel sermaye ile sübjektif performans arasında pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 2: Entelektüel sermayenin sübjektif performans üzerinde etkisi vardır. 

Hipotez 3: Demografik özellikler (cinsiyet, medeni durum, yaĢ, eğitim, tecrübe, bölüm, faaliyet alanı, 

sermaye kaynağı) ile entelektüel sermayenin boyutları ve sübjektif performans arasında anlamlı bir 

farklılıklar vardır. 

 

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Entelektüel sermayenin iĢletme performansına etkisinin incelemesi bu ÑalıĢmanın amacını 

oluĢturmaktadır. Ġnsan sermayesi, yapısal sermaye ve müĢteri sermayesinden oluĢan entelektüel 

sermayenin, sübjektif performanstan oluĢan bankaların temel performans göstergeleri üzerindeki 

etkilerini Türk Bankacılık Sektöründeki bankalar incelenerek ortaya koymak amaÑlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın önemi, entelektüel sermayenin bir sektöre yönelik ölÑümünün sağlanması ve bankacılık 

sektöründe oluĢan rekabet ortamında üstünlük yaratabilecek bir yol göstermesidir. AraĢtırmanın 

kapsamı UĢak ilinde bulunan 3 Kamu sermayeli mevduat bankası, 10 Ézel sermayeli mevduat bankası 

ve 3 Ézel sermayeli Katılım bankası oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın yöntemi, anket yöntemidir. 36 sorudan oluĢan anket 5‘li Likert ölÑeğine göre 

oluĢturulmuĢ ve 100 banka yöneticisine uygulanmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan anket Yıldız (2011)‘ın 

ÑalıĢması dikkate alınarak oluĢturulmuĢtur. Entelektüel sermaye ölÑeği 31 sorudan ve sübjektif 

performans boyutu ise 5 sorudan oluĢmaktadır. Anket formundaki insan sermayesi boyutunun 11. 

sorusu, yapısal sermaye boyutunun 9. sorusu ve sübjektif performans boyutunun 5. sorusu reverse 

sorulardır. Analizden önce bu sorular dönüĢtürülmüĢtür. 

AraĢtırmanın örnekleme yöntemi tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden olan kota 

örneklemedir. UĢak ilindeki bankacılık sektörünü temsil etme özelliği yüksek olacağı düĢünülerek 

UĢak ilinde bulunan 44 banka Ģubesinden 32 Ģubesinde ÑalıĢan toplamda 100 yönetici ile araĢtırma 

gerÑekleĢmiĢtir. AraĢtırmanın türü ise, neden sonuÑ iliĢkisine dayalı aÑıklayıcı bir araĢtırmadır. 

AraĢtırmada kullanılacak veriler 2017 Aralık – 2018 Ocak ayları arasında toplanmıĢtır. 

4. ARAġTIRMANIN BULGULARI 

4.1. Demografik Özellikler 

AraĢtırmaya katılan bankacılık sektöründeki 100 yöneticinin demografik bilgilerine iliĢkin veriler ele 

alındığında, ÑalıĢmaya katılanların Ñoğunluğu erkek (%62), evli (%80), 30 ve üstü yaĢ grubunda 

(%66), lisans mezunu (%88) ve 6 yıl ve daha fazla ÑalıĢma süresine (%79) sahip yöneticilerden 

oluĢmaktadır. AraĢtırmaya katılanlara iliĢkin sonuÑlar Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 1. Demografik Ézelliklere ĠliĢkin SonuÑlar 

Cinsiyet N Medeni Durum N YaĢ N 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

38 

62 

100 

Evli 

Bekar 

Toplam 

80 

20 

100 

25 yaĢ ve altı 

26-30 

31-35 

36 ve üstü 

Toplam 

4 

30 

29 

37 

100 

Eğitim N ÇalıĢma Süresi N Bölüm N 

Énlisans 

Lisans  

Lisansüstü 

Toplam 

4 

88 

8 

100 

1 yıl ve altı 

2-5 yıl 

6-10 yıl 

11 yıl ve üstü 

Toplam 

2 

19 

35 

44 

100 

ġube Müdürü 

Kurumsal Yönetici 

Bireysel Yönetici 

Diğer* 

Toplam 

11 

24 

30 

35 

100 
* Kobi yöneticisi, Ticari yönetici, operasyon yetkilisi 

4.2 Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik analizi incelendiğinde entelektüel sermaye boyutlarından insan sermayesi boyutunun 

Cronbach‘s α= 79,1, müĢteri sermayesi boyutunun Cronbach‘s  α=86,4, yapısal sermaye boyutunun 

hesaplanan Cronbach‘s  α=86,2 olarak bulunmuĢtur. Bağımlı değiĢken olan sübjektif performansın 

güvenilirlik katsayısı ise Cronbach‘s α=83,5 olarak bulunmuĢtur. Güvenilirlik analizi bağımlı ve 

bağımsız değiĢkenlerin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları güvenilirlik literatüründe kabul gören 

%70‘in üzerinde olduğu saptanmıĢtır (Kalaycı, 2010). UlaĢılan değerler yapılan ÑalıĢmanın iÑerik ve 

yapı aÑısından yeterince güvenli ve geÑerli olduğunu göstermektedir. 

                                                  

 

 

 

 

Tablo 2. Güvenilirlik Değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Korelasyon Analizi 
DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıĢtır. Analize göre %5 

önem seviyesine göre 0,05‘ten küÑük olan değerler iliĢkinin olmadığını gösterirken yani H0 hipotezi 

reddedilirken, %5‘ten büyük olan değerler değiĢkenler arasında iliĢkinin varlığını göstermektedir 

(Kalaycı, 2010). Tablo 3‘te asteriks(**) ile gösterilen rakamlar %1 önem seviyesinde değiĢkenler 

arasında korelasyon olduğunu gösterir. Bulgulara göre entelektüel sermaye boyutları hem kendi iÑinde 

hem de sübjektif performans ile iliĢkisinde pozitif yönde iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Bu sonuca göre 

en yüksek pozitif korelasyon insan sermayesi ile yapısal sermayesi arasındadır.  

Boyutlar Madde Sayısı Cronbach’s  α 

Ġnsan Sermayesi 

MüĢteri Sermayesi 

Yapısal Sermaye 

12 79,1 

7 86,4 

12 86,2 

Sübjektif Performans 5 83,5 
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Tablo 3. DeğiĢkenler Arası Korelasyon 

 

 

 

 

 

 

* p < 0,01 

 

4.4 Yöneticilerin Demografik DeğiĢkenlerine Göre Farklılık Testleri 

AraĢtırmaya katılan yöneticilerin demografik özelliklerinin entelektüel sermaye algısındaki etkileri t 

testi ve Anova testi kullanılarak incelenmiĢtir. Yapılan testin sonucunda demografik özelliklerden 

cinsiyet, medeni durum, faaliyet alanı ve sermaye kaynağı T testi ile yaĢ, eğitim, tecrübe, bölüm 

değiĢkenleri ise Anova testi kullanarak incelenmiĢtir.  

Yapılan testlerin sonucunda cinsiyet, medeni durum, faaliyet alanı, yaĢ, eğitim, bölüm değiĢkenleri ile 

entelektüel sermaye boyutları ve sübjektif performans arasından herhangi bir fark bulunamamıĢtır. 

Fakat tecrübe ve sermaye kaynağı değiĢkenleri ile entelektüel sermayenin boyutları ve sübjektif 

performans arasında kısmen fark olduğu görülmüĢtür. 

Sermaye kaynağına göre özel sermayeli bankaların kamu sermayeli bankalara göre müĢteri sermayesi 

boyutu ile sübjektif performans algılarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Kamu bankası 

sermayelerinin devlet tarafından finanse edilmesi ve devletin kanun koyucu hükmünde olması 

müĢterisine verdiği güven ile birlikte mevduat payının Ñoğunluğunu elinde bulundurmaktadır. Bu 

nedenle özel bankaların kamu sermayeli bankalarla olan rekabet yarıĢında kar payını artırabilmek iÑin 

entelektüel sermaye unsurlarından müĢteri sermayesini daha iyi kullandığı söylenebilir.  

ÆalıĢma sürelerine bakıldığında 6-10 yıl arası ÑalıĢanların, 1-5 yıl arası ÑalıĢanlara göre yapısal 

sermaye boyutu daha yüksektir. Bu sonuÑtan, tecrübe ile yapısal sermayenin doğru orantılı olduğu 

söylenilebilir. 1 yıl ve altı ÑalıĢanların, 1-5 yıl arası ÑalıĢanlara göre sübjektif performans algıları daha 

yüksektir. AraĢtırmaya katılan yöneticilerin iĢe baĢladıkları yıl iÑerisinde ÑalıĢtıkları kuruma dair 

izlenimleri önündeki uzun ÑalıĢma hayatına göre daha olumlu olduğu söylenebilir.  

4.5 Regresyon Analizi Bulguları 

Entelektüel sermaye boyutlarının sübjektif performans üzerine etkilerini ölÑmek amacıyla regresyon 

analizi yapılmıĢtır. Analizin neticesinde istatistiksel olarak %5 anlamlılık seviyesinde olduğu 

gözlemlenmiĢtir (R Kare= %47,7, F= 29,135, p= ,000). R kare değerinin verdiği sonuca göre sübjektif 

performanstaki değiĢimlerin %47,7‘lik kısmı entelektüel sermaye boyutlarındaki değiĢmeler 

tarafından aÑıklanmaktadır. Diğer yorumlanması gereken ifade ise anlamlılık değerini gösteren F 

istatistiği (F= 29,135) ve bu değerin anlamlılığını gösteren p değeridir (p= ,000). Elde edilen değerler 

modelin tümüyle istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 4. Regresyon Analizi SonuÑları 

DeğiĢkenler ENTELEKTÜEL SERMAYE SUBJEKTĠF 

PERFORMANS 

(1) (2) (3) (4) 

(1) Ġnsan Sermayesi 1    

(2) MüĢteri 

Sermayesi 

,574** 

,000 

1   

(3)Yapısal Sermaye ,634** 

,000 

,573** 

,000 

1  

(4) Sübjektif 

Performans 

,484** 

,000 

,465** 

,000 

,544** 

,000 

1 

Entelektüel 

Sermayenin 

Boyutları 

Sübjektif Performans 

Standardize 

EdilmiĢ Beta 

Katsayıları 

 

t değeri 

 

p değeri 
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Regresyon analizi sonuÑlarına göre müĢteri sermayesi ve yapısal sermayenin sübjektif performans 

üzerinde olumlu etkisi var iken insan sermayesinin negatif yönlü bir etkisi vardır. Ġnsan 

sermayesindeki 1 birimlik artıĢ sübjektif performansı 0,108 birim azaltmaktadır. Buna karĢın müĢteri 

sermayesindeki 1 birimlik artıĢ sübjektif performansı 0,617 birim, yapısal sermayedeki 1 birimlik 

artıĢta sübjektif performansı 0,482 birim arttırmaktadır. Ġnsan sermayesi sübjektif performansı ters 

yönlü etkiliyorken ortalaması en yüksek olan müĢteri sermayesinin sübjektif performans üzerindeki 

doğru yollu etkisi en yüksek düzeydedir. Bu tabloya göre sübjektif performansı iyileĢtirmenin 

arkasında müĢteri sermayesi ve yapısal sermayenin daha önemli olduğu söylenebilir.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

21. Yüzyılda hızla geliĢen bilgi toplumunda iĢletmeler arasındaki rekabeti artırması, iĢletmelerin 

fiziksel varlıklarından ziyade entelektüel sermayeleri ile değer yarattıkları söylenebilir. Bu sebepten 

iĢletmelerin sürdürülebilirliği iÑin entelektüel sermaye büyük önem arz etmektedir. Bu araĢtırmada, 

entelektüel sermaye boyutları ele alındığında UĢak ilinde bulunan özel ve kamu sermayeli mevduat ile 

katılım bankalarında müĢteri sermayesi en Ñok önem verilen entelektüel sermaye unsurudur. Bununla 

beraber yapısal sermaye, müĢteri sermayesinden biraz düĢük olmakla birlikte en Ñok önem verilen 

ikinci değiĢkendir. Ġnsan sermayesi ise sübjektif performans ile iliĢkisi en zayıf değiĢkendir. 

Benzer sonuÑlar literatürdeki entelektüel sermaye unsurlarının banka performansına etkileri ile ilgili 

ÑalıĢmalarda paralellik gösterdiği söylenebilir (Bozbura ve Toraman, 2004; Eren ve Akpınar, 2004; 

Ġraz ve Ézgener, 2005). Bu ÑalıĢmada entelektüel sermaye unsurlarının banka performansı üzerindeki 

etkileri dikkate alındığında sübjektif performansı iyileĢtirmenin arkasında müĢteri sermayesi ve 

yapısal sermayenin daha önemli olduğu söylenebilir.  

Demografik değiĢkenlerden aÑısından ÑalıĢma süresi ve sermaye kaynağının entelektüel sermayenin 

boyutları ve sübjektif performans arasında anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. Ézel sermayeli 

bankaların yöneticileri kamu sermayeli bankalara göre entelektüel sermaye unsurlarına daha fazla 

önem vermektedir. Ayrıca ÑalıĢma süresi arttıkÑa üst düzey yöneticilerin entelektüel sermaye algısının 

arttığı görülmüĢtür. ĠĢletmeler sübjektif performans değerlerini arttırmak iÑin özellikle müĢteri 

sermayesi ve yapısal sermayeye verilen önemi arttırmalıdırlar. 
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Özet: Muhasebe mesleğini icra edebilmek iÑin ÑeĢitli niteliklere sahip olmak gerekmektedir. Türkiye‘de 

muhasebe meslek elemanlarının iĢ piyasasında hangi niteliklere sahip olması gerektiğinin belirtilmesi, iĢgücü 

talebiyle arz arasındaki boĢluğun daraltılması aÑısından önemlidir. Bu ÑerÑevede araĢtırmanın amacı Türkiye‘de 

muhasebe meslek elemanı iÑin aranan niteliklerin ortaya Ñıkarılması ve bu nitelikleri özelliklerine göre 

sınıflandırılmasıdır. AraĢtırmada muhasebe meslek elemanları iÑin iĢverenlerin talep ettiği 81 adet nitelik tespit 

edilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bir baĢka bulgu da ortalama üstü bir muhasebe meslek elemanının 42 adet 

niteliğe sahip olması ile iĢveren taleplerinin büyük bir kısmını karĢılayacak olmasıdır.  

 

Anahtar Kelimler: Muhasebe Mesleği, Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Nitelikleri 

 

A RESEARCH ON DETERMINING THE QUALIFICATIONS OF ACCOUNTING 

PROFESSION STAFF IN TURKEY 

 

Abstract: It is necessary to have various qualifications in order to be able to perform accounting profession. 

What it should be noted that accounting professionals with qualifications in the labor market in Turkey are 

important in terms of narrowing the gap between labor supply with demand. The aim of the research in this 

context to reveal the qualities required for the accounting profession in Turkey and the element is classified 

according to the characteristics of these qualities. In the study, 81 qualifications requested by employers for 

accounting professionals were identified. Another finding from the research is that an average accounting 

professional has 42 qualifications and will cover a large part of the employer's wishes. 

Keywords: Accounting Profession, Accounting Education, Accounting Qualifications 

1. GİRİŞ 
Muhasebe mesleği her zaman iĢletmeler, diğer kuruluĢlar ve her tür ve boyutta ekonomiyi 

Ģekillendirmek ve desteklemek iÑin yardımcı olmuĢtur. Değer katmaya devam etmek iÑin profesyonel 

muhasebeciler ve bunları eğitenler ve istihdam edenler mevcut ihtiyaÑları karĢılamalı ve ortaya Ñıkan 

talepleri öngörmelidir (ACCA, 2016:9).  

Muhasebe mesleği ile uğraĢan kiĢiler; devlete, topluma, mesleki kuruluĢlara, müĢterilerine ve 

kendilerine karĢı sorumlulukları olan bir mesleğe sahiptirler. Muhasebenin ürettiği bilgiler gerek 

iĢletme iÑi gerekse iĢletme dıĢı tarafları ilgilendirdiği iÑin ve bu taraflar arasında devlet de bulunduğu 

iÑin bir anlamda toplumu ilgilendirir. Bu ise mutlak bir sorumluluk gerektirir. Muhasebe mesleği, 

ekonomik ve mali yapının sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesinde önemli bir görev yürütmekte, iĢletmeler ve 

devlet aÑısından her geÑen gün daha da önemli bir meslek haline gelmektedir (Sayım ve Usman, 

2016:108-109). 

Günümüzde ekonomik olayların, ihtiyaÑların ve ekonomideki aktörlerin, etkileĢimli olarak değiĢmesi, 

geliĢmesi ve ÑeĢitlenmesiyle birlikte, muhasebe mesleğinden talep edilen nitelikler artmıĢ , geleneksel 

muhasebe iĢlemlerinin yansıra bir takım muhasebe dıĢı fonksiyonları olan yeni yeterlilikler ortaya 

ÑıkmıĢtır.  ĠĢletmelerin daha verimli ÑalıĢmalarını sağlamak, iĢletme faaliyetleri ile ilgili bilgileri 

iĢletme ile ilgili Ñevrelere daha süratli, sağlıklı ve güvenilir bir bicimde sunmak iÑin muhasebe meslek 

elemanın tüm bu niteliklere yeterli düzeyde sahip olması gereklidir.  

DeğiĢim Ñağından en hızlı etkilenen mesleklerden birisi de muhasebedir ve bu nedenle kendini sürekli 

güncel tutmak zorundadır. Muhasebenin bu zorunluluğu mesleği icra edenler ve bu mesleği icra 
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edenleri eğitenler iÑinde geÑerlidir. Dolayısıyla günümüzde değiĢen koĢulları takip etmek ve değiĢen 

bu koĢullara uyum sağlamak muhasebe mesleğini icra edenler ve meslek eğitimini verenler iÑin bir 

zorunluluk haline gelmiĢtir. 

Muhasebe mesleğindeki güncel niteliklerin ortaya Ñıkarılması ve bu niteliklerin sınıflandırılması 

amacını taĢıyan bu araĢtırmada, iĢverenlerin internet platformları üzerinden ilan ettikleri muhasebe iĢ 

ilanları incelenmiĢtir. Ġncelenen bu ilanlardan anket yöntemi ile veriler toplanmıĢ ve bu veriler 

niteliklerine göre sınıflandırılmıĢtır. AraĢtırmada muhasebe meslek nitelikleri sınıflandırmasında 

ortalama yöntemi kullanılarak meslek profili oluĢturulmaya ÑalıĢılmıĢtır. 

 

2. MUHASEBE MESLEĞİ VE YETERLİLİKLERİ 
Meslek, insanın yaĢamını sürdürebilmek iÑin icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, ÑalıĢma, bilgi 

birikimi ile seÑilen mesleğe bağlı olarak yetenek geliĢtirmeyi gerektiren ve tüm bu sürecin sonunda 

kiĢilerin kazandığı unvanın adıdır (Allahverdi ve Kuzucu, 2015:773).  

Muhasebe mesleği bir uğraĢının meslek olarak nitelenebilmesi iÑin gerekli olan özelliklere sahiptir. 

Bir uğraĢının meslek olarak kabul edilebilmesi iÑin bir takım kriterleri taĢıması gerekir. Buna göre bir 

uğraĢı;  

 - karmaĢık ve sürekli geliĢen bir bilgi yapısını iÑeriyorsa,  

- uygulamada karĢılaĢılan sorunların Ñözümünde mesleki yargı kullanıyorsa,  

- kamu yararına hizmet edecek mesleki bir sorumluluk taĢıyorsa, bir meslek olarak kabul edilmektedir 

(MarĢap, 1996:119). 

Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarında da aranan birtakım 

nitelikler vardır. ġüphesiz ki muhasebecilerin sahip oldukları bilgi, beceri, görgü ve yeteneklerinin, 

hem kendilerinin hem de mesleklerinin geliĢiminde önemli rolü vardır. Mesleğin baĢlangıcı iÑin, 

muhasebe meslek mensubunun mesleği ile ilgili temel bilgileri, yöntemleri ve teknikleri öğrenmesi ve 

bunları iĢinde kullanabilmesi iÑin muhasebe konularını ana konu olarak iĢleyen bir yükseköğretim 

kurumundan mezun olması gereklidir (Yıldız, 2010:158).  

Muhasebe mesleği, ekonomik, sosyal finansal ve teknolojik alanlarda ortaya Ñıkan değiĢimlerle 

birlikte artan oranda önem kazanmaya baĢlamıĢ ve günümüzde toplum ve ticari hayat iÑinde oldukÑa 

etkili bir konuma gelmiĢtir (Akbulut, 1999:125). 

Muhasebe mesleği, bilgi teknolojisinin geliĢmesi sayesinde muazzam ilerlemeler kaydetti. Muhasebe 

yazılımı, geleneksel kağıt defterlerini ve muhasebe defterlerini otomatikleĢtirir. Bu yazılım paketleri, 

mevcut iĢ operasyonları iÑin özelleĢtirilebilen ÑeĢitli özel özelliklerle veya genel bir programla 

gelebilir. ġirketler genelde operasyonlarının büyüklüğüne ve sisteme eriĢen kullanıcı sayısına bağlı 

olarak muhasebe programlarını seÑerler. Büyük Ģirketler, kurumsal kaynak planlama sistemi gibi 

sistem genelinde yazılım paketleri seÑebilir. Bilgi teknolojisi (BT), muhasebe departmanları iÑin 

önemli yararlar yaratmıĢtır. BiliĢim teknolojisi ağları ve bilgisayar sistemleri, muhasebecilerin 

yönetim ve paydaĢlara finansal bilgi hazırlama ve sunma iÑin ihtiyaÑ duydukları süreyi kısaltmıĢtır. 

BT yalnızca finansal bilgileri sunmak iÑin gereken süreyi kısaltmakla kalmadı, aynı zamanda 

bilgilerin genel verimliliğini ve doğruluğunu geliĢtirdi (Ghasemi et al., 2011:113). Artık günümüzde 

muhasebe bilgilerinin kalitesi, donanım ve yazılımın güvenilirliğine, ayrıca muhasebe yazılımındaki 

personel yeterliliğine bağlıdır. Sadece muhasebe ve ekonomik yasalar bilen bir ÑalıĢan, bilgi Ñağının 

talebini karĢılamayabilir. Bu sebeple günümüzde muhasebe teorisini bilen, pratikte ustalığı olan, yasal 

mevzuatlara hakim ve bilgi teknolojisini en iyi Ģekilde kullanabilen muhasebe meslek ÑalıĢanları 

tercih edilmektedir (Liyan, 2013:750).  

Mesleki yeterlilik, belirli bir mesleki alan, iĢ, rol, örgüt bağlamı ve görev durumunda sürdürülebilir 

etkili (layık) performans (problem Ñözmeyi, yeniliği gerÑekleĢtirmeyi ve dönüĢümü yaratmayı iÑeren) 

sağlamak iÑin genel, entegre ve iÑselleĢtirilmiĢ yetenek olarak görülür (Mulder, 2014:109). 

TÊRMOB‘a (2015:16) göre mesleki yeterlilik, (a) teknik yeterlilik, (b) mesleki beceri ve (c) mesleki 

değerler, etik ve tutumların birleĢimi ve uygulanmasıdır.   

Mesleki yeterlilik iÑin birÑok bileĢen bulunabilir. Bunun nedeni her meslekte farklı yeterlilikler 

aranmasıdır. Profesyonel bir muhasebeci iÑin yeterlik standartları, muhasebe alanında geliĢmiĢ 

teknoloji uzmanlığı, genel bir iĢte sağlam bir temel ve küresel iĢ ortamı hakkında ÑalıĢan bir bilgidir. 

Farklı iĢletme ve muhasebe disiplinlerinden gelen kavramları, liderlik becerilerini, karmaĢık finansal 
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ve muhasebe iĢlemleriyle ilgili bilgileri analiz etme ve iletme yeteneği ve mesleğin etik standartlarına 

güÑlü bir bağlılık yeteneği de beklenen diğer yeterliliklerdir (Andone, 2007:16-17).  

Muhasebe meslek mensuplarının yeterlilikleri ve muhasebe mesleğinin geliĢimi ÑerÑevesinde, 

muhasebe eğitiminin uluslararası alanda belirli bir kalite düzeyinde gerÑekleĢtirilmesi konusunda 

direktifleri olan Uluslararası Muhasebe Federasyonu‘na (IFAC, 2017) göre genel olarak muhasebe 

mesleğinin nitelikleri üÑ yeterlilikten oluĢabilir. Bunlardan birincisi mesleki yeterlilikleri kazandıracak 

olan meslek derslerinin oluĢturduğu ―mesleki bilgi‖ yeterliliğidir. Ġkincisi, meslek adaylarının iletiĢim 

kabiliyeti, planlama, yönetme, organize etme, takım ÑalıĢması gibi diğer insanlarla veya insan 

grubuyla etkileĢim kurabilme özelliklerini sağlayacak olan derslerin oluĢturduğu ―kiĢisel bilgi‖ 

yeterliliğidir. ÊÑüncü ve son bilgi niteliği ise meslek adaylarına problem Ñözme, neden-sonuÑ iliĢkisi 

kurabilme gibi analiz yetenekleri sağlayacak derslerin oluĢturduğu ―analitik bilgi‖ yeterliliğidir. 

ĠĢletme ile ilgili bilgilerin tam, doğru, tarafsız, zamanlı, en uygun maliyetle ve kaliteli bir Ģekilde, 

iĢletmeyle ilgili Ñıkar gruplarına sunabilecek muhasebe elemanlarının yetiĢmesi toplum ve ülke iÑin 

arzu edilen bir durumdur. Meslek mensuplarının anılan niteliklere uygun bir Ģekilde faaliyet 

gösterebilmeleri ise mesleki bilgi ve beceri düzeylerine bağlıdır. Meslek mensuplarının bilgi ve beceri 

düzeylerini etkileyen unsurun muhasebe eğitimi olduğu ise Ñok aÑıktır (DaĢtan, 2008:38). 

 

3. TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİ VE EĞİTİMİ  
Türkiye‘de muhasebe mesleğini icra edenler iki ayrı aÑıdan incelemekte fayda vardır (bknz Ģekil 1). 

Bunlar mali müĢavirlerin oluĢturduğu ―profesyonel muhasebe meslek grubu‖ ve meslek elemanlarının 

oluĢturduğu ―profesyonel olmayan muhasebe meslek grubu‖dur. 

 

ġekil 1. Türkiye‘de Muhasebe Meslek Grupları 

 

Pekdemir ve Énal‘ın aktardığına göre (1999), yasal olarak muhasebe mesleğini düzenleme yetkisi 

verilmiĢ ülke kuruluĢları veya denetim veya muhasebe meslek örgütü tarafından üye olarak kabul 

edilmesi iÑin gerekli koĢulları karĢılayan kiĢi profesyonel muhasebecidir. Bu tanım kapsamında 

kiĢinin profesyonel muhasebeci olarak kabul edilmesi iÑin aĢağıdaki asgari koĢulları sırasıyla 

karĢılaması gerekir:  

. belirli bir standartta  ve üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden eğitim alınması, 

. meslekle ilgili stajın yapılmıĢ olması, 

. meslek sınavını kazanmıĢ olması, 

. meslekle ilgili ruhsatın alınması, 

. imza yetkisinin kullanılması. 

Türkiye‘de profesyonel muhasebe mesleği ile ilgili 1989 yılında 3568 sayılı yasa ile Serbest 

Muhasebecilik, Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. Bu yasaya 

göre muhasebe meslek mensupluğu üÑ unvana ayrılmıĢtır. Bunlar; Serbest Muhasebeci (SM), Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavir (SMMM) ve Yeminli Mali MüĢavirdir (YMM). Bu üÑ meslek grubundan 

Serbest Muhasebeci unvanı 2008 yılında yapılan 26948 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değiĢiklik 

ile yasadan ÑıkarılmıĢ ve meslek iki unvanlı duruma getirilmiĢtir (Demirci vd., 2015: 265). 

ĠĢletmelerde faaliyetlerin ve iĢlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir Ģekilde iĢleyiĢi sağlamak ve 
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kaydetmek, faaliyete sonuÑlarını ilgili mevzuat ÑerÑevesinde denetlemek, değerlendirmeye tabi tutarak 

gerÑek durumu iĢletme ile ilgililere tarafsız bir biÑimde sunmak görevlerini gerÑekleĢtiren, yüksek 

meslek standartlara sahip, topluma karĢı sorumluluk duygusu ile hareket eden ve bu bağlamda 3568 

sayılı kanunun 2A ve 2B maddelerindeki iĢlemleri yapan ve 4.,5.,9. maddelerde belirtilen genel ve 

özel Ģartları taĢıyan kiĢilere ―profesyonel muhasebe meslek mensubu‖ denir (Ayboğa, 2003:331). 

TÊRMOB‘un kayıtlarına göre, 2017 yılında ülke genelinde toplam 77 odaya kayıtlı 9.036 Serbest 

Muhasebeci ve 94.745 Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir olmak üzere toplamda 103.781 profesyonel 

muhasebeci görev yapmaktadır. Aynı Ģekilde 8 odaya kayıtlı 4.750 Yeminli Mali MüĢavir‘de 

Türkiye‘nin ÑeĢitli illerinde görev yapmaktadır (TÊRMOB, 2017). 

3568 sayılı kanununun beĢinci maddesi; ―hukuk,  kt sat, mal ye,  şletme, muhasebe, bankacılık, kamu 

yönet m  ve s yasal b l mler dallarında eğ t m veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkl ğ  

Yükseköğret m Kurumunca tasd k ed lm ş  yabancı yükseköğret m kurumlarından en az l sans 

seviyesinde mezun olmak veya d ğer öğret m kurumlarından l sans sev yes nde mezun olmakla 

beraber bu fıkrada bel rt len b l m dallarından l sansüstü sev yes nde d ploma almış  olmak‖ Ģeklinde 

serbest muhasebeci mali müĢavirin hangi bölümlerde eğitim görmesi gerektiğini belirtmiĢtir.  

ġekil 1‘de gösterilen profesyonel olmayan muhasebe meslekleri ise yukarıda belirtilen profesyonellik 

ayrımı Ģartlarını gerÑekleĢtirmemiĢ, daha Ñok kamu veya özel sektördeki iĢletmelerin her türlü ön 

muhasebe iĢlemlerini yapan, yasal olarak meslek icrasına hak kazanan müĢavirlere yardımcı olan ve 

genellikle ara eleman sıfatıyla muhasebe iĢlemlerini gerÑekleĢtiren kiĢilerin oluĢturdukları mesleki 

topluluktur. Profesyonel olmayan muhasebe mesleklerinde birÑok unvan kullanımı olduğu 

bilinmektedir. Fakat bu unvanları ―ön muhasebe elemanı‖, ―muhasebe elamanı‖ ve ―muhasebe meslek 

elemanı‖ Ģeklinde ve bunların dıĢında kalanları ―diğer‖ unvanlar olarak sınıflandırmak mümkündür. 

Unvan ne olursa olsun profesyonel olmayan muhasebe mesleğinin konusu ―ön muhasebe‖ iĢlemlerdir. 

Én muhasebe, bir Ģirketin stok giriĢ  ve ÑıkıĢ  iĢlemlerinin, cari hesap iĢlemlerinin, banka, kıymetli 

evrak (Æek/Senet vs.) hareketlerinin vs. iĢlemlerinin takip edildiği sistematik yapıdır (Gücenme, 

2010:7). Dolayısıyla ön muhasebe iĢlemlerinin görevi iĢletmelerin temel muhasebe görevlerini takip 

etmektir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ―ön muhasebe elemanı‖ standardına göre 

(2015:7) ön muhasebe elemanı; iĢ sağlığı, güvenliği ve Ñevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite 

sistemleri ÑerÑevesinde; iĢ organizasyonu yapan, ön muhasebe raporlaması yapan, muhasebeye 

dayanak olacak belgeleri hazırlayan, evrak ile ilgili iĢlemleri yürüten, ön muhasebe ile ilgili hesapların 

takibini yapan ve mesleki geliĢime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kiĢidir.  

Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından yayınlanan ―2017 ĠĢgücü Piyasası AraĢtırmaları Türkiye Raporu‖na 

göre (ĠġKUR, 2018:20) profesyonel olmayan muhasebe meslek grubunda ÑalıĢanlar en fazla ÑalıĢanı 

olan meslekler listesinde ilk 20 sırada yer almaktadır. Yine aynı rapora göre (2018:70) profesyonel 

olmayan muhasebe meslekleri en fazla aÑık iĢ talebi olan meslekler iÑerisinde ilk 10 sırada yer 

almaktadır. ĠġKUR‘a göre (2017), Türkiye‘de 2016 yılında toplam 94.855 kadın, 52.398 erkek olmak 

üzere toplam 147.253 kiĢi ÑeĢitli sektörlerde "profesyonel olmayan muhasebe meslek‖lerini icra 

etmektedirler.  

Profesyonel olmayan muhasebe meslek unvanlarına sahip olabilmek iÑin mesleğin gerektirdiği eğitim 

ortaöğretim kurumlarında lise düzeyinde ve yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü 

düzeylerinde yapılmaktadır. Fakat bu unvanlara sahip olabilmek iÑin mesleki eğitim verilmeyen veya 

az düzeyde verilen diğer bölümlerden mezun olmak, eğitim kurumları dıĢında aÑılmıĢ olan kurslar 

tarafından sağlanan eğitimlerden elde edilen beceriler de yeterli olmaktadır.  

Muhasebe mesleğindeki geliĢmelerin mesleği icra eden elemanların nitelikleri üzerindeki etkisi ve 

iĢgücünün meslek elemanlarından olan talebin önemi giderek artmaktadır. ĠĢgücü piyasasının 

muhasebe elemanlarından beklenen niteliklerin neler olduğu ve bu niteliklerin hangi oranda talep 

edildiğini tespit etmek amacıyla yola Ñıkılan bu ÑalıĢmada iĢletmelerin elektronik ortamda verdikleri 

muhasebe iĢ ilanları incelenmiĢtir. Tespit edilen bulgular muhasebe elemanlarının ve bunları eğiten 

kurumların hangi niteliklere önem vermesi gerektiğini ortaya Ñıkarması aÑısından önem arz 

etmektedir.  

 

4. ARAŞTIRMA 
4.1. Literatür 
AĢağıda muhasebe meslek niteliklerinin ortaya Ñıkarılması ile ilgili yapılmıĢ olan bazı ÑalıĢmaların 

bulgularına yer verilmiĢtir. 
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BaĢar (2005) ÑalıĢmasında, muhasebe mesleğine yeni baĢlayacak olan adayların sahip olması gereken 

bilgi ve becerileri altı baĢlıkta aÑıklamıĢ ve bu bilgi ve becerileri ömür boyu öğrenme metoduyla 

meslekteki değiĢimlere kolaylıkla uyum sağlayabileceklerini belirtmiĢtir.  

Kavanagh ve Drennan (2008) ÑalıĢmalarında muhasebe mezunlarında olması gereken bilgi ve 

becerileri araĢtırmıĢ ve iĢ hayatında baĢarılı olmak iÑin meslek elemanlarının analitik / problem Ñözme 

becerileri, sözlü ve yazılı iletiĢim becerileri, ekip ÑalıĢması ve sürekli öğrenme, temel muhasebe 

bilgilerinin düzeyinin yeterli seviyede olması gerektiğini ortaya koymuĢlardır.  

ġengel (2010) Türkiye‘de muhasebe meslek elemanı talebi üzerine yaptığı ÑalıĢmada 1995-2010 

yılları arasında yayınlanan insan kaynakları gazetelerini incelemiĢ ve iĢ dünyasının mesleki eğitim 

kadar kiĢisel niteliklere de önem verdiğini ortaya ÑıkarmıĢtır. ġengel yine bu ÑalıĢmada, özellikle 

genel muhasebe, tekdüzen muhasebe sistemi uygulamaları, muhasebe paket programları, maliyet 

muhasebesi, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı mesleki bilgi anlamında ön plana Ñıktığını ayrıca 

bilgisayar bilgisi, yabancı dil olarak öncelikle Ġngilizce ve beraberinde Almanca, Fransızca, RusÑa, 

ArapÑa aranan özelliklerin olduğunu tespit etmiĢtir.  

Ézyürek (2012) yaptığı ÑalıĢmada, muhasebe meslek mensuplarının taĢıması gereken nitelikleri dokuz 

baĢlıkta sıralamıĢ, ÑalıĢanların analiz gücünün yüksek, meslek mevzuatına ve kanunlara hakim, 

iletiĢim becerisi yüksek ve teknolojik imkanlardan yararlanma konusunda yeterli olması gerektirdiğini 

belirtmiĢtir. 

Hatunoğlu ve Kıllı‘nın (2014) sağlık sektörü iÑin muhasebe elemanlarında aradıkları nitelikleri 

üzerine yaptıkları ÑalıĢmada muhasebe elemanlarının problem Ñözme ve analitik düĢünme 

becerilerinin yeterli düzeyde olmadığı, ayrıca muhasebe eğitimlerinde daha Ñok imalat sektörü ile 

ilgili uygulamalar yapıldığını ve bu durumun hizmet sektöründe ÑalıĢacak muhasebe elemanlarını 

olumsuz etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Ngoo ve arkadaĢları (2015) Malezya‘da iĢverenlerin talepleri ve muhasebe mezunlarının becerileri 

arasındaki algılama boĢluğu üzerine yaptığı ÑalıĢmanın sonucunda, iletiĢim becerileri, yönetim 

muhasebesi, vergilendirme, etik ve mesleki ahlak becerileri, liderlik becerileri, eleĢtirel düĢünme ve 

problem Ñözme becerileri ve yaĢam boyu öğrenme özelliklerinin ön plana Ñıktığı ortaya ÑıkmıĢtır. 

Ayrıca ÑalıĢmada, teknik becerilerin geliĢiminin mezunların pazar ihtiyaÑlarını karĢılamada önemli 

olduğu belirtilmiĢtir. 

Alkan‘nın (2015) iĢletmelerin önlisans muhasebe eğitiminden beklentileri araĢtırmasında, analitik 

düĢünme becerisinin yüksek oranda istendiği, e-fatura ve e-defter düzenleme konusunda bilgi 

istendiği, ofis uygulamaları, BA/BS formları ve beyannamelerin düzenlenmesi konusunda bilgi 

istendiği görülmüĢtür. Ayrıca ÑalıĢmada, muhasebe mesleğini yapmak isteyenlerin bütÑeleme, 

kurumsal yönetim, risk yönetimi, vergi planlaması, değerleme, finansal raporları standartlara uygun 

hazırlama ve yorumlama bilgi iĢlem sistemleri ile muhasebe entegrasyonunu sağlamak gibi 

yetkinliklere sahip olması gerektiği belirtilmektedir. 

Karahan ve arkadaĢlarının aktardığına göre (2017), Penafort ve Ahmad (1997) ÑalıĢmalarında, 

Malezya‘da 500 muhasebe mesleğine iliĢkin iĢ ilanını incelemiĢ ve bu araĢtırma sonucunda akademik 

yeterlilik, bilgisayar okur yazarlığının yanı sıra ÑalıĢma deneyimi, liderlik, motivasyon, yenilikÑilik 

becerileri, güÑlü  olmak gibi ek niteliklere sahip özelliklere sahip olmaları gerektiği ortaya konmuĢtur. 

4.2. Araştırmanın Amacı 
AraĢtırmanın amacı, iĢ dünyasının muhasebe meslek elemanlarından hangi nitelikleri talep ettiklerini 

belirlemek ve bu nitelikleri sınıflandırmaktır. Bu amaÑ doğrultusunda yapılan ÑalıĢmayla nitelikler 

sınıflandırılmıĢ ve niteliklerin hangi oranda talep ettikleri ortaya ÑıkarılmıĢtır. Ortaya Ñıkarılan 

oranlarla meslek elemanı profili ortaya Ñıkarılmaya ÑalıĢılmıĢtır.  

4.3. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 
AraĢtırmada, internet üzerinden yapılan iĢ ilanları iÑerik Ñözümlemesi yöntemi ile incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın örneklemini internet üzerinden iĢ ilanı verilmesini sağlayan ―kariyer.net‖ ve 

―yenibiris.com‖ sitelerindeki 01-30 Kasım 2017 tarihleri arasındaki yayınlanan ―muhasebe‖ anahtar 

kelimeli ilanlar oluĢturmuĢtur. Bu tarihler arasında yayınlanan toplam 1569 ilan araĢtırma kapsamına 

alınmıĢtır. Ġlanların 1272‘si ―kariyer.net‖ sitesinden ve 297‘si ―yenibiris.com‖dan alınmıĢtır. 

AraĢtırma esnasında ilanların 489‘unun Ģirketler tarafından tekrardan verildiği tespit edilmiĢ ve tekrar 

eden bu ilanlar araĢtırma kapsamından ÑıkarılmıĢtır. Böylelikle toplam 1080 adet (n=1080) iĢ ilanı ile 

araĢtırma gerÑekleĢtirilmiĢtir.  
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Ġlanlardaki bilgilerin bilimsel perspektife uygun olarak incelenebilmesi iÑin bir anket formu 

düzenlenmiĢ ve ilanlardaki veriler düzenlenen anket ile toplanmıĢtır. Ankette 21 adet soru 

hazırlanmıĢtır. Bunlar; 

S1: Ġlanda yazılı olan muhasebe ile ilgili nitelikler nelerdir? 

S2: Ġlanda yazılı olan ön muhasebe ile ilgili nitelikler nelerdir? 

S3: Ġlanda yazılı olan Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iĢlemleri ile ilgili nitelikler 

nelerdir? 

S4: Ġlanda yazılı olan muhasebe paket programı nitelikleri hangileridir? 

S5: ĠĢletme ilanda hangi bilgisayar bilgisini istiyor? 

S6: Ġlanda yazılı olan personel iĢlemleri ile ilgili nitelikler nelerdir? 

S7: Ġlanda yazılı olan elektronik belgelerle ilgili nitelikler nelerdir? 

S8: ĠĢletme ilanda hangi mevzuat veya kanun bilgisini istiyor? 

S9: ĠĢletme ilanda raporlama yeteneği istiyor mu? 

S10: ĠĢletme ilanda analitik yetenek istiyor mu? 

S11: ĠĢletme ilanda analiz yeteneği istiyor mu? 

S12: ĠĢletme ilanda hangi yabancı dili istiyor? 

S13: Ġlanda yazılı olan kiĢisel özelliklerle ilgili nitelikler nelerdir? 

S14: Ġlanda istenen unvan hangisidir? 

S15: Ġlanda istenen eğitim seviyesi nedir? 

S16: Ġlanda istenen tecrübe seviyesi hangisidir? 

S17: Ġlanda istenen yaĢ sınırı hangisidir? 

S18: Ġlanda istenen askerlik durumu hangisidir? 

S19: Ġlan hangi il iÑin ÑıkmıĢtır? 

S20: Ġlan hangi sektör iÑin ÑıkmıĢtır? 

S21: Ġlanda cinsiyet tercihi var mı? 

Anketteki soruların karĢılıkları ilanlarda aranarak veriler toplanmıĢtır. Verilerin anlaĢılır olabilmesi 

iÑin en fazla elde edilen cevaplar kategori haline getirilmiĢ, buna karĢın cevabı 1 veya 2 adet olanlar 

ise ―diğer‖ kategorisi altında toplanmıĢtır. 

Anketten elde veriler Microsoft Excel 2013 programı ile ―Cevaplar ĠÑerisindeki Oransal Frekans 

(CĠOF)‖, ―Toplam Ġlan ĠÑerisindeki Oransal Frekans (TĠOF)‖ ve niteliklerin etkisini belirlemek iÑin 

―katsayı‖ değerlendirilmelerine tabi tutulmuĢtur. Bu değerlendirmelerde aĢağıdaki formüller 

kullanılmıĢtır; 

     
                       

                     
             

                       

                  
     

 𝑎𝑡𝑠𝑎   
 𝑠𝑡 𝑛 𝑛 𝑛 𝑡     𝑛  𝑟  𝑎𝑛𝑠 

  𝑚   𝑎𝑛 𝑎𝑟 𝑎   𝑡𝑜𝑝 𝑎𝑚    𝑎𝑝 𝑠𝑎  𝑠  

                                                           
* Tüm ilanlardaki toplam cevap sayısı 10.018’dir. (Demografik özellikler ve istenmemiş nitelikler hariç) 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1641 

4.4. Araştırmanın Bulguları 
Elde edilen veriler iki baĢlık altında gösterilmiĢtir. 

4.4.1. Niteliklerle İlgili Bulgular 
ĠĢletmelerin muhasebe ilanlarında elemanlardan istedikleri niteliklerle ilgili elde edilen bulgular 

aĢağıdaki tablo ve grafiklerle gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. Ġlanlarda Yazılı Olan Muhasebe Ġle Ġlgili Nitelikler (Birden fazla seÑenek iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

Genel Muhasebe (Dönem ĠÑi-Dönem Sonu) 692 %48,87 %64,07 0,069075664 

Muhasebe Evrak ĠĢlemleri 160 %11,30 %14,81 0,015971252 

Mali Tablolar 152 %10,73 %14,07 0,015172689 

Maliyet Muhasebesi 137 %9,68 %12,69 0,013675384 

DıĢ Ticaret Muhasebesi 92 %6,50 %8,52 0,00918347 

ĠnĢaat Muhasebesi 32 %2,26 %2,96 0,00319425 

Muhasebe Standartları 16 %1,13 %1,48 0,001597125 

Konaklama Muhasebesi 14 %0,99 %1,30 0,001397485 

Yönetim Muhasebesi 7 %0,49 %0,65 0,000698742 

Acente Muhasebesi 4 %0,28 %0,37 0,000399281 

Muhasebe niteliği istenmemiĢ 90 %6,36 %8,33 Hesaplanmadı 

Diğer 20 %1,41 %1,85 0,001996406 

Toplam 1416 %100,00  0,132361749 

ĠĢletmelerin iĢ ilanlarında muhasebe ile ilgili hangi nitelikleri istediğine bakıldığında ―Genel 

Muhasebe‖ niteliğinin toplam ilanlar iÑerinde %64,07 ile ilk sırada yer aldığı Tablo 1‘den 

anlaĢılmaktadır. Ġlanlarda yapılan iÑerik analizinde karĢılaĢılan ―tek düzen hesap planı bilgisi‖, 

―dönem iÑi iĢlemler‖ ve ―dönem sonu iĢlemler‖ bu baĢlık altında birleĢtirilmiĢtir. ĠĢ ilanlarında sektöre 

göre de muhasebe bilgileri istendiği karĢılaĢılan bir diğer durumdur. Tablo 1‘de de görüleceği gibi 

inĢaat sektörü, turizm sektörü gibi sektörlerden verilen ilanlarda ―inĢaat muhasebesi‖, ―konaklama 

muhasebesi‖ gibi ihtisas muhasebesi nitelikleri ile karĢılaĢılmıĢtır. BaĢvuruda bulunacak aday 

muhasebe elemanları iÑin ―muhasebe ile ilgili nitelikler‖in etkisi yaklaĢık %13,24‘tür.  

Grafik 1. ĠĢletmelerin Muhasebe Nitelikleri Beklentisi 

 

Ġncelenen ilanların %91,67‘si gibi büyük Ñoğunluğunda muhasebe nitelikleri aday ÑalıĢanlardan 

istenmektedir. 

Tablo 2. Ġlanlarda Yazılı Olan Én Muhasebe Ġle Ġlgili Nitelikler (Birden fazla seÑenek iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

Cari ĠĢlemler  518 %23,46 %47,96 0,051706928 

Fatura ĠĢlemleri 488 %22,10 %45,19 0,048712318 

Banka ĠĢlemleri 303 %13,72 %28,06 0,030245558 

Ġrsaliye ĠĢlemleri 172 %7,79 %15,93 0,017169096 

Kasa ĠĢlemleri 164 %7,43 %15,19 0,016370533 

Stok ĠĢlemleri 160 %7,25 %14,81 0,015971252 

Æek/Senet ĠĢlemleri 133 %6,02 %12,31 0,013276103 

Gelir/Gider ĠĢlemleri 63 %2,85 %5,83 0,00628868 

SipariĢ ĠĢlemleri 46 %2,08 %4,26 0,004591735 

BütÑe ĠĢlemleri 40 %1,81 %3,70 0,003992813 

Én Muhasebe Niteliği ĠstenmemiĢ 90 %4,08 %8,33 Hesaplanmadı 

Diğer 31 %1,40 %2,87 0,00309443 

Toplam 2208 %100,00  0,211419445 

Én muhasebe nitelikleri incelendiğinde Tablo 2‘den de görüleceği gibi ilk sıraları sırasıyla ―cari 

iĢlemler‖, ―fatura iĢlemleri‖ ve ―banka iĢlemleri‖ almaktadır. Ézellikle son yıllarda kayıt dıĢı 
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ekonomiyi önlemek amacıyla alınan ―fatura bedelinin bankadan ödenmesi‖, ―alıĢ satıĢ faturaların 

karĢılıklı mutabakatı‖ gibi tedbirler iĢletmelerin iĢ ilanlarında aday elemanlardan istediği nitelikleri ön 

muhasebe bilgisi bazında etkilemiĢtir. BaĢvuruda bulunacak aday muhasebe elemanları iÑin ―ön 

muhasebe ile ilgili nitelikler‖in etkisi yaklaĢık %21,14‘tür. 

Grafik 2. ĠĢletmelerin Én Muhasebe Nitelikleri Beklentisi 

 

ĠĢletmeler ilanlarında %91,67 oranda ön muhasebe niteliklerine yer vermiĢlerdir. Bu oran muhasebe 

nitelikleri ile aynı düzeydedir. Bu durum iĢletmelerin aday elemanlardan istediği muhasebe ve ön 

muhasebe bilgisine önem verdiğinin göstergesidir. Fakat ilanların iÑeriğine sayısal bazda bakıldığında 

ön muhasebe nitelikleri iÑin 2118, muhasebe ile ilgili nitelikleri iÑin ise 1326 ifadenin kullanıldığını 

belirtmek gerekir. Bu da iĢletmelerin ön muhasebe niteliklerine özellik bazında daha fazla önem 

verdiğinin bir göstergesidir.  

Tablo 3. Ġlanlarda Yazılı Olan Maliye ve SGK ĠĢlemleri Ġle Ġlgili nitelikler (Birden fazla seÑenek 

iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

Beyanname 304 %48,18 %28,15 0,030345378 

SGK-Bildirge 133 %21,08 %12,31 0,013276103 

BA/BS ĠĢlemleri 194 %30,74 %17,96 0,019365143 

Toplam 631 %100,00 %58,42 0,062986624 

ĠĢletmeler ile devlet arasında köprü görevi gören ―maliye ve sosyal güvenlik kurumu (SGK)‖ iÑin 

düzenlenen belgeler ile ilgili niteliklerin arandığı ilanlarda ―beyanname, SGK bildirgeleri, BA/BS‖ 

iĢlemleri olmak üzere üÑ baĢlık altında toplamam mümkündür. Bu iĢlemler iÑerisinden ―beyanname 

iĢlemleri‖ tüm ilan iÑerisinde %28,15‘le ilk sıradadır. Oranın düĢük olması iĢletmelerin bu tür 

iĢlemleri daha Ñok profesyonel muhasebecilere yani mali müĢavirlere yaptırmasıdır. ĠĢletmelerin bu 

tercihleri ―maliye ve SGK iĢlemleri‖ ile ilgili niteliklerin ilanlardaki oranın düĢük kalmasına sebep 

olmuĢ ve toplamda ilanların %58,42‘sinde ―maliye ve SGK iĢlemleri‖ ile ilgili niteliği arandığı 

görülmüĢtür. 

Tablo 4. Ġlanlarda Yazılı Olan Muhasebe Paket Program Nitelikleri (Birden fazla seÑenek 

iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

Logo 246 %21,30 %22,78 0,0245558 

Mikro 113 %9,78 %10,46 0,011279697 

Netsis (Logo) 80 %6,93 %7,41 0,007985626 

SAP 48 %4,16 %4,44 0,004791376 

ETA 48 %4,16 %4,44 0,004791376 

Zirve 45 %3,90 %4,17 0,004491915 

Luca 40 %3,46 %3,70 0,003992813 

ERP 26 %2,25 %2,41 0,002595328 

Nebim 24 %2,08 %2,22 0,002395688 

Likom 10 %0,87 %0,93 0,000998203 

Ġsim Belirtilmeyen Program 59 %5,11 %5,46 0,005889399 

Diğer 104  %9,00 %9,63 0,010381314 

Paket program istenmiyor 312 %27,01 %28,89 Hesaplanmadı 

Toplam 1155 %100,00  0,084148533 

Günümüzde muhasebe ile ilgili iĢlemler artık bilgisayar programları vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu 

yüzden muhasebe iĢlemlerini yapacak elemanın en az bir tane muhasebe paket program bilmesi 

günümüzün kaÑınılmaz sonuÑlarındandır. ĠĢletmelerdeki duruma bakıldığında incelenen ilanların 
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toplamının %71,11‘nde muhasebe paket program istendiği Tablo XXX‘den anlaĢılmaktadır. Bu 

programlardan ―Logo‖, ―Mikro‖ ve ―Netsis (Logo)‖ ilk üÑ sırayı paylaĢmaktadır. Bu üÑünün cevaplar 

iÑerisindeki oranı %38,01‘dir. Aslında ―Netsis‖ programı ―Logo‖ Ģirketi tarafından satın alındığı iÑin 

ikisinin birlikte oranı ilk sırayı gösterir ve oranı %28,23‘tür. Bu oran incelenen iĢletmelerin yaklaĢık 

üÑte birinin ―Logo‖ firmasına ait programları tercih ettiğini gösterir ve bu durum aday elemanların ve 

onları yetiĢtiren eğitim kurumlarının dikkat etmesi gereken konulardan birisidir.  BaĢvuruda 

bulunacak aday muhasebe elemanları iÑin ―muhasebe paket programı nitelikleri‖nin etkisi yaklaĢık 

%8,41‘dir. 

Tablo 5. ĠĢletmeler Ġlanlarda Hangi Bilgisayar Bilgisi Ġstiyor? (Birden fazla seÑenek iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

Ofis programları 784 %71,66 %72,59 0,078259134 

Bilgisayar kullanımı 24 %2,19 %2,22 0,002395688 

Ġleri düzey bilgisayar kullanımı 10 %0,91 %0,93 0,000998203 

Bilgisayar bilgisi istenmiyor 276 %25,23 %25,56 Hesaplanmadı 

Toplam 1094 %100,00  0,081653025 

Muhasebe iĢlemlerinin bilgisayar programı vasıtasıyla yapılması aday elemanların bilgisayar 

bilgisinin de yapılacak iĢleri gerÑekleĢtirebilecek düzeyde olması gerektiğini gösterir. Bu duruma 

ilanlarda üÑ baĢlıkla karĢılaĢılmıĢtır. ĠĢletmelerin %74,44‘ü aday elemanlardan ―bilgisayar bilgisi‖ 

istemektedir. Bu oran muhasebe paket program oranına (%71,11) yakın ÑıkmıĢtır. Bilgisayar bilgisi ile 

cevaplar iÑerisinde ilk sırayı %71,66‘yla ―Ofis programları‖ yer almaktadır. Bu oran verilen cevabın 

neredeyse tamamıdır. ―Ofis programları‖ cevabının yüksek Ñıkması muhasebe iĢlemleri ile ilgili 

yazıĢmaların, raporlamaların, sunumların bu programlar vasıtasıyla yapılabiliyor olması olarak 

düĢünülmektedir. Ayrıca oranın yüksekliği aday elemanları yetiĢtiren eğitim kurumlarının da 

müfredatlarında bunu dikkate almasını gerektirir.  

Tablo 6. Ġlanlarda Yazılı Olan Personel ĠĢlemleri Ġle Ġlgili Nitelikler (Birden fazla seÑenek 

iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

Personel Ézlük ĠĢlemleri 163 %56,40 %15,09 0,016270713 

Êcret Bordrosu ĠĢlemleri 124 %42,91 %11,48 0,01237772 

Personel Avans/Gider ĠĢlemleri 2 %0,69 %0,19 0,000199641 

Toplam 289 %100,00 26,76 0,028848073 

AraĢtırmada bazı ilanların özellikle ―personel iĢlemleri‖ ile ilgili niteliklerin üzerinde durduğu 

görülmüĢtür. Bunlar Tablo 6‘da görüldüğü gibi üÑ baĢlıkta toplanmıĢtır. Ġlanlarda toplam 289 adet 

personel iĢlemleri ile ilgili nitelikle karĢılaĢılmıĢtır. Bu oran tüm ilanların %26,76‘nı oluĢtururken, 

―personel özlük iĢlemleri‖ %56,50 cevaplanma oranı ile bunların yarısını oluĢturmaktadır.  

Tablo 7. Ġlanlarda Yazılı Olan Elektronik Belgelerle Ġlgili Nitelikleri (Birden fazla seÑenek 

iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

E-fatura 156 %13,07 %14,44 0,01557197 

E-defter 84 %7,04 %7,78 0,008384907 

E-arĢiv 24 %2,01 %2,22 0,002395688 

E-bildirge 11 %0,92 %1,02 0,001098024 

E-beyanname 8 %0,67 %0,74 0,000798563 

Diğer 3 %0,25 %0,28 0,000299461 

Elektronik belge bilgisi istenmiyor 908 %76,05 %84,07 Hesaplanmadı 

Toplam 1194 %100,00  0,028548612 

Devletin iĢlemleri daha hızlı, az maliyetli ve kolaylaĢtırma ve en önemlisi kayıt dıĢı ekonomiyi 

önleme adına ortaya Ñıkardığı elektronik iĢlemler iĢletme ilanlarında ―elektronik belgeler‖le ilgili 

nitelikler olarak karĢılaĢılmıĢtır. Nitekim devletle iĢletmeler arasında bağı oluĢturan iĢlemlerin 

Ñoğunun yakın gelecekte tamamen elektronik olacağı tahmin edilmektedir. Bu iĢlemleri oluĢturan 

belgelerle ilgili yeterlilikler günümüz ve gelecekteki muhasebe aday elemanlarında olması gereken 

nitelikler arasındaki yerini almıĢtır. AraĢtırmada toplam ilanların sadece %15,93‘de ―elektronik 

belgeler‖le ilgili niteliklerin istendiği Tablo 7‘den anlaĢılmaktadır. Henüz bu tür iĢlemlerin tüm 

iĢletmeleri kapsamaması ve yine bu tür iĢlemleri kapsayan iĢletmelerin iĢlemlerinin birÑoğunun 

profesyonel muhasebeciler tarafından yapılıyor olması muhasebe elemanı arayan ilanlarda oranın 

düĢük kalmasına sebep olsa da ilerleyen zamanlarda oranın yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu 
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yüzden muhasebe elemanı yetiĢtirilen eğitim kurumlarında bu durumun dikkate alınarak 

müfredatlarını gözden geÑirilmesi tavsiye edilmektedir. 

Tablo 8. ĠĢletmeler Ġlanlarda Hangi Mevzuat veya Kanun Bilgisi Ġstiyor? (Birden fazla seÑenek 

iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

SGK mevzuatı 118 %9,92 %10,93 0,011778798 

Vergi mevzuatı 114 %9,58 %10,56 0,011379517 

Yasal mevzuat 107 %8,99 %9,91 0,010680775 

Muhasebe mevzuatı 43 %3,61 %3,98 0,004292274 

ĠĢ Kanunu 17 %1,43 %1,57 0,001696945 

Türk Ticaret Kanunu 10 %0,84 %0,93 0,000998203 

Mevzuat bilgisi istenmiyor 767 %64,45 %71,02 Hesaplanmadı 

Diğer 14 %1,18 %1,30 0,001397485 

Toplam 1190 %100,00  0,042223997 

Muhasebe iĢlemleri ile ilgili mevzuatlar ve kanunların bilinmesi iĢlemlerin doğru yapılabilmesi 

aÑısından önem taĢımaktadır. Fakat bu mevzuat ve kanunlara hakim olabilmek iÑin iyi bir eğitim ve 

tecrübe Ģarttır. ĠĢletmelerin muhasebe ilanlarına bakıldığında (Tablo 8) ―mevzuat veya kanun‖ 

bilgisinin istenme oranı %28,98 olmuĢtur. Oranın dağılımında SGK ve vergi mevzuatının yaklaĢık 

%10‘larla ilk sırada yer aldığı bunu da %8,99‘la ―yasal mevzuat‖ niteliğinin takip ettiği Tablo 8‘den 

anlaĢılmaktadır. Ġlanlarda karĢılaĢılan ―yasal mevzuat‖ ve ―muhasebe mevzuatı‖ kavramlarının 

muhasebe iĢlemleri ile ilgili vergi kanunu, iĢ kanunu, ticaret kanunu, muhasebe kayıt yönetmelikleri 

gibi birÑok bilgiyi tek bir baĢlıkta gösterme Ñabası olduğu tahmin edilmektedir. 

Tablo 9. Raporlama, Analitik ve Analiz Yetenekleri Ġle Ġlgili Bilgiler 

ĠĢletmeler ilanlarda raporlama yeteneği istiyor mu? 

 Frekans TĠOF Katsayı 

Evet 431 %39,91 0,043022559 

Raporlama yeteneği belirtilmemiĢ 649 %60,09 Hesaplanmadı 

Toplam 1080 %100,00 0,043022559 

ĠĢletmeler ilanlarda analitik yetenek istiyor mu? 

 Frekans TĠOF Katsayı 

Evet 243 %22,50 0,024256339 

Analitik yetenek belirtilmemiĢ 837 %77,50 Hesaplanmadı 

Toplam 1080 %100,00 0,024256339 

ĠĢletmeler ilanlarda analiz yeteneği istiyor mu? 

 Frekans TĠOF Katsayı 

Evet 57 %5,28 0,005689758 

Analiz yeteneği belirtilmemiĢ 1023 %94,72 Hesaplanmadı 

Toplam 1080 %100,00 0,005689758 

ĠĢletmelerin muhasebe ilanlarındaki raporlama, analitik ve analiz yeteneği ile ilgili bilgiler 

incelendiğinde, bunlarla ilgili istenen yetenek oranları sırasıyla %39,91 - %22,50 ve %5,28 olarak 

tespit edilmiĢtir. Oranların en düĢüğü analiz yeteneği ile ilgilidir. Oran düĢüklüğünün sebebi 

iĢletmelerde gerek mali tablo raporlarında gerek diğer raporlamalardaki analizlerin daha Ñok üst 

yönetim tarafından yapılması olarak tahmin edilmektedir. Burada en yüksek oranla karĢımıza Ñıkan 

raporlama yeteneğidir. Mali tablo, bütÑe, nakit akım gibi konuları iÑeren raporlama hem muhasebe 

paket programları hem de ofis programları vasıtasıyla yapılabilmektedir. Dolayısıyla raporlama 

yeteneğine sahip olabilmek iÑin bu programların eğitimini muhasebenin diğer gerekli temel eğitimi ile 

birlikte almak gerekir. Raporlama yeteneğini destekleyen yeteneklerden olan analitik yeteneğin oranı 

ise %22,50 kalmıĢtır. Analitik yetenek daha Ñok eğitim kurumlarında matematik, istatistik, sayısal 

yöntemler, ekonometri gibi temeli hesaplama iĢlemlerine bağlı olan dersler vasıtasıyla aday 

elemanlara aktarılmaktadır. Tabi ki kiĢinin doğuĢtan gelen birtakım yetenekleri de göz ardı etmemek 

gerekir.  

Tablo 10. ĠĢletmeler Ġlanlarda Hangi Yabancı Dili Ġstiyor? (Birden fazla seÑenek iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

Ġngilizce 116 %10,67 %10,74 0,011579158 

ArapÑa 5 %0,46 %0,46 0,000499102 

Almanca 2 %0,18 %0,19 0,000199641 

RusÑa 2 %0,18 %0,19 0,000199641 
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Balkan dilleri 1 %0,09 %0,09 9,98203E-05 

Yabancı dil istenmiyor 961 %88,41 %88,98 Hesaplanmadı 

Toplam 1087 %100,00  0,012577361 

Ġlanlardaki yabancı dil tercihine bakıldığında iĢletmelerin sadece %11,02‘sinde yabancı dil niteliği 

istendiği ve bununda %10,74‘nün ―Ġngilizce‖ olduğu Tablo 10‘dan anlaĢılmaktadır. Genel itibariyle 

yapılan incelemede yabancı dil tercihinin yurtdıĢında ÑalıĢmalar iÑin verilen ilanlarda ve dıĢ ticaret 

iĢlemlerine sahip olan iĢletmelerin ilanlarında olduğu görülmüĢtür. Yabancı dil oranının düĢük 

olmasının sebebi muhasebe kayıtlarının, paket programların, mevzuatların, kanunların, raporlamanın 

TürkÑe yapılıyor olması olarak düĢünülmüĢtür.  

Tablo 11. Ġlanlarda Yazılı Olan KiĢisel Ézelliklerle Ġlgili Nitelikler (Birden fazla seÑenek 

iĢaretlenmiĢtir) 

Nitelikler Frekans CĠOF TĠOF Katsayı 

Ekip ÑalıĢması 439 %16,39 %40,65 0,043821122 

ĠletiĢim yeteneği 360 %13,44 %33,33 0,035935316 

Æözüm odaklı 158 %5,90 %14,63 0,015771611 

Sorumluluk sahibi 153 %5,71 %14,17 0,015272509 

Dikkatli 147 %5,49 %13,61 0,014673588 

Disiplin 146 %5,45 %13,52 0,014573767 

SonuÑ odaklı 144 %5,38 %13,33 0,014374127 

Ġnsan iliĢkileri güÑlü 141 %5,26 %13,06 0,014074666 

ĠĢ takibi 123 %4,59 %11,39 0,0122779 

Esnek ÑalıĢma 109 %4,07 %10,09 0,010880415 

Planlama ve organizasyon 88 %3,28 %8,15 0,008784188 

Titiz 88 %3,28 %8,15 0,008784188 

ArĢivleme ve dosyalama 73 %2,72 %6,76 0,007286884 

Diksiyon 57 %2,13 %5,28 0,005689758 

Hedef odaklı 40 %1,49 %3,70 0,003992813 

Zaman yönetimi 38 %1,42 %3,52 0,003793172 

KiĢisel özellik istenmiyor 252 %9,41 %23,33 Hesaplanmadı 

Diğer 123 %4,59 %11,39 0,0122779 

Toplam 2679 %100,00  0,242263925 

AraĢtırmada ―muhasebe ve ön muhasebe‖ ile ilgili niteliklerinden sonra karĢılaĢılan %76,67 ile en 

yüksek istenme oranına sahip olan ―kiĢisel özellikler‖ yeteneğidir. KiĢisel özellikler adayın 

karakteristik özelliğinin yanı sıra eğitimle elde edebileceği toplum iÑerisinde veya bir kurum 

iÑerisindeki davranıĢlarını etkileyecek birtakım özelliklerden oluĢmaktadır. Ġlanların incelemesi 

sırasında cevapların iÑerisinde toplamları %63,02 olan Tablo 11‘den de görülen ilk sekiz özellikle 

karĢılaĢılmıĢtır.  

Toplam ilanlar üzerinden niteliklerin dağılımı Grafik 3‘te görüldüğü gibidir. Buna göre muhasebe 

ilanı veren iĢletmelerin en Ñok tercih ettiği nitelik ―muhasebe niteliği‖ ve ―ön muhasebe niteliği‖ 

olmuĢtur. ĠĢletmelerin ikinci tercihi ―kiĢisel özellikler‖, üÑüncü tercihi ise ―paket programlar bilgisi‖ 

olmuĢtur. ĠĢletmelerin en az tercih ettikleri nitelikler ise ―analiz yeteneği‖ ve ―yabancı dil yeteneği‖ 

olmuĢtur. 

Grafik 3. Niteliklerin Ġlanlara Göre Dağılımı 
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Grafik 3‘ün aksine niteliklerin verilen cevaplar göre oluĢturulan katsayılarında ilk sıra ―kiĢisel 

özellikler‖le ilgili niteliklerin olmuĢtur (Bknz Grafik 4). Bu niteliği sırasıyla ―ön muhasebe niteliği‖ 

ve ―muhasebe nitelikleri‖ takip etmektedir. ĠĢletmelerin verdikleri cevaplarda en düĢük katsayı oranı 

―analiz yeteneği‖ ve ―yabancı dil yeteneği‖nde karĢılaĢılmıĢtır. 

Grafik 4. Niteliklerin Verilen Cevaplara Göre OluĢturulan Katsayı Dağılımı 

 

4.4.2. Sosyo-Demografik Bulgular 
AraĢtırma kapsamında ilanlara karĢı kullanılan sorulardan 14,15,16,17,18,19, 20 ve 21. sorular 

iĢletmelerin istedikleri yaĢ, cinsiyet, unvan vb. gibi sosyo-demografik özellikler taĢıyan cevaplarla 

ilgili olmuĢtur. Buna göre Tablo 12 incelendiğinde iĢletmelerin, iĢ ilanlarında genellikle bir cinsiyet 

ayrımına gitmedikleri (%84,91) görülmektedir. Cinsiyet tercihinde bulunan iĢletmelerin ise kadın 

ÑalıĢanı (%10,37) erkek ÑalıĢana (%4,72) göre daha Ñok tercih ettiği görülmektedir. Eğitim aÑısından 

bakıldığında ise, iĢletmelerin ilanlarda ağırlıklı olarak önlisans (%29,05) ve lisans (%27,58) 

seÑeneklerine yer verdikleri görülmektedir. YaĢ kriteri aÑısından bakıldığında, iĢletmelerin 

%78,80‘ninin herhangi bir yaĢ kriteri belirtmediği dikkati Ñekmektedir. Buna rağmen 18 – 25 yaĢ 

aralığı (%12,04) ve 26-35 yaĢ aralığı (%8,15) tercih edilen gruplar olmuĢtur. Ġlanlarda tecrübe ile ilgili 

olarak ―5 yıla kadar‖ (%79,81) seÑeneği öne Ñıkmaktadır. ĠĢletmelerin ilanlarda ―tecrübeli ya da 

tecrübesiz‖ tercihinin %12,87 olması dikkat Ñeken oranlardan birisidir. Ézellikle erkek muhasebe 

elemanı adayları iÑin önemli bir husus olan askerlik durumuna bakıldığında iĢletmelerin yarısı 

askerliğin yapılmasından yana tercih kullanmıĢlardır. Askerliğin ―tecilli‖ veya ―yapılmadı‖ olması 

durumunun iĢletmeler iÑin neredeyse hiÑ önemi yoktur. Bu durum erkek muhasebe eleman adayların 

dikkate alması gereken hususlardan bir diğeridir. ĠĢletmelerin unvan tercihleri Ñok ÑeĢitli olmasına 
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rağmen öne Ñıkan unvanlar ―muhasebe elemanı‖ (%33,43), ―muhasebe sorumlusu‖ (%18,52) ve ―ön 

muhasebe elemanı‖ (%16,48) olmuĢtur. 

Tablo 12. Sosyo-Demografik Ézellikler 

Ġlanlarda cinsiyet tercihi var mı? 

 Frekans TĠOF 

Kadın 112 %10,37 

Erkek 51 %4,72 

Cinsiyet tercihi yok 917 %84,91 

Toplam 1080 %100,00 

Ġlanlarda istenen eğitim seviyesi nedir? (Birden fazla seÑenek iĢaretlenmiĢtir) 

 Frekans CĠOF 

Lise mezunu 390 %14,34 

Én lisans mezunu 790 %29,05 

Lisans mezunu 750 %27,58 

Lisansüstü mezunu 299 %11,00 

Êniversite mezunu 271 %9,97 

Êniversite öğrenci 159 %5,85 

Eğitim seviyesi belirtilmemiĢ 55 %2,02 

Diğer 5 %0,18 

Toplam 2719 %100,00 

Ġlanlarda istenen yaĢ kriteri nedir? 

 Frekans TĠOF 

YaĢ sınırı yok 851 %78,80 

18-25 yaĢ aralığı 130 %12,04 

26-35 yaĢ aralığı 88 %8,15 

36-45 yaĢ aralığı 11 %1,02 

Toplam 1080 %100,00 

Ġlanlarda istenen tecrübe seviyesi hangisidir? 

 Frekans TĠOF 

5 yıla kadar 862 %79,81 

10 yıla kadar 53 %4,91 

15 yıla kadar 6 %0,56 

20 yıl ve fazlası 5 %0,46 

Tecrübeli ya da tecrübesiz 139 %12,87 

Tecrübe belirtilmemiĢ  15 %1,39 

Toplam 1080 %100,00 

Ġlanlarda istenen askerlik durumu hangisidir? (Birden fazla seÑenek iĢaretlenmiĢtir) 

 Frekans CĠOF 

Yapıldı 674 %50,94 

Muaf 334 %25,25 

Tecilli 22 %1,66 

Yapılmadı 2 %0,15 

Askerlik durumu belirtilmemiĢ 291 %22,00 

Toplam 1323 %100,00 

Ġlanlarda istenen unvan hangisidir? 

 Frekans TĠOF 

Muhasebe elemanı 361 %33,43 

Muhasebe sorumlusu 200 %18,52 

Én muhasebe elemanı 178 %16,48 

Én muhasebe sorumlusu 44 %4,07 

Muhasebe görevlisi 37 %3,43 

Genel muhasebe elemanı 11 %1,02 

Genel muhasebe sorumlusu 7 %0,65 

Diğer 242 %22,41 

Toplam 1080 %100,00 

Muhasebe ile ilgili iĢletmeler tarafından verilen ilanların iller bazında dağılımında bakıldığında, 

ilanların genelde Türkiye‘nin en büyük illerinde dağıldığı Grafik 5‘te görülmektedir. Buna göre 

ilanların yarsından Ñoğu (%52,19) Ġstanbul ili iÑin verilmiĢtir. Ġstanbul‘u %10,95‘le Ankara ve 

%6,75‘le Ġzmir takip etmektedir. Ġlanlarda az da olsa yurtdıĢı tercihi olduğu görülmüĢtür.  

Grafik 5. Ġlanlar hangi Ġl ĠÑin ÆıkmıĢtır? (Birden fazla seÑenek iĢaretlenmiĢtir) 
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Grafik 6. Ġlanlar Hangi Sektör ĠÑin ÆıkmıĢtır? 

 

Ġlanların verildiği sektör incelendiğinde 20‘den fazla sektörle karĢılaĢılmıĢtır. Bu sektörlerden ilan 

oranı %1,30‘un üzerinde olan 16 sektör grafikte gösterilmiĢ kalan sektörler ise ―diğer‖ kategorisine 

alınmıĢtır (Bknz Grafik 6). En Ñok ilan veren sektörlerin baĢında %7,41‘le ―üretim‖, %6,94‘le 

―tekstil‖ ve %6,85‘le ―otomotiv‖ sektörü olurken, en az ilan veren sektörler ise %1,30‘la ―kimya‖ ve 

%1,48‘le ―enerji‖ sektörü olmuĢtur. 

 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Bu ÑalıĢmada iĢletmelerin muhasebe elemanlarından beklediği nitelikler internet platformlarından 

üzerinden yayınlanan iĢ ilanlarından aranarak incelenmiĢtir. ÆalıĢmada muhasebe elemanı nitelikleri 

sınıflandırılmıĢ ve yoğunluk katsayıları hesaplanmıĢtır.  

ÆalıĢmada elde edilen bulgulardan birisi iĢletmelerin muhasebe elemanlarından yoğun olarak 

beklediği nitelikler ―kiĢisel özellikler‖, ―ön muhasebe nitelikler‖ ve ―muhasebe nitelikleri‖ olmuĢtur. 

Bu üÑ niteliğin yoğunluk oranı %58,61‘dir. ĠĢletmelerin en az beklenti iÑerisinde olduğu nitelikler ise 

―analitik yetenek‖, ―yabancı dil bilgisi‖ ve ―analiz yeteneği‖ nitelikleri olmuĢtur. Bu niteliklerin 

yoğunluk oranları ise %4,26‘dır.  

Analizden elde edilen sonuÑlardan bir diğeri de nitelik katsayılarının geometrik ortalamalarına göre 

―muhasebe elemanı‖ profilinin ortaya Ñıkarılabilmesi olmuĢtur. Buna göre her bir niteliğin geometrik 

ortalaması aĢağıdaki formülle hesaplanmıĢ ve daha sonra ortalamanın üstünü oluĢturan niteliklerle 

altını oluĢturan nitelikler sınıflandırılmıĢtır. 

  𝑜𝑚 𝑡𝑟    𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑚𝑎  ((x1)(x2)(x3)….(xn))
1/n 

Xn = niteliğin katsayısı 

n = nitelik sayısı  

Niteliklerle ilgili elde edilen ortalama sonuÑları ve sınıflandırması aĢağıdaki gibi olmuĢtur. 

Tablo 13. Niteliklerin Geometrik Ortalaması 

Nitelikler Geo. Ort.  

KiĢisel özellikler 0,01163075 Tüm niteliklerin 
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Ön muhasebe niteliği 0,01288105 genel geometrik 

ortalaması 

 

0,04821979 

 

Muhasebe nitelikleri 0,00425828 

Paket program bilgisi 0,00514691 

Bilgisayar bilgisi 0,00571998 

Maliye-SGK iĢlem bilgisi 0,01983328 

Raporlama 0,04302256 

Mevzuat-kanun bilgisi 0,00393259 

Personel iĢlemleri 0,00342583 

Elektronik belgeleri bilgisi 0,00208492 

Analitik yetenek 0,02425634 

Yabancı dil bilgisi 0,00047024 

Analiz yeteneği 0,00568976 

Ortalama hesaplamadaki amaÑ bir muhasebe meslek adayının her bir nitelik iÑin ortalama bilmesi 

gereken becerileri tespit etmektir. Buna göre her bir niteliğin geometrik ortalamaları Tablo 13‘de 

gösterildiği hesaplanmıĢtır. Bu ortalamalara göre oluĢan alt nitelik grupları ġekil 1‘de gösterildiği gibi 

oluĢturulmuĢtur. 

ġekil 2. Ortalama Êstü Muhasebe Elemanı Nitelikleri 

 

Yapılan araĢtırma sonucunda iĢverenlerin muhasebe elemanlarından talep ettiği nitelikler 13 üst baĢlık 

ve 81 alt baĢlıkta sınıflandırılmıĢtır. ĠĢverenlerin taleplerindeki niteliklerin yoğunluğuna bakıldığında 

ise ortaya ortalama üstü muhasebe elemanı profili ġekil 2‘de görüldüğü gibi ÑıkarılmıĢtır. Buna göre 

iyi bir muhasebe elemanı profilinde nitelikler 10 üst baĢlık ve 42 alt baĢlıkla sınıflandırılmıĢtır (Bknz 

ġekil 2). Bu baĢlıklardaki niteliklere sahip olan bir muhasebe meslek adayı iĢveren taleplerinin 

%86,06‘sını karĢılayacaktır. Oranın yüksekliği hem meslek eğitimi veren kurumların hem de meslek 

adaylarının bu nitelikleri dikkate alması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

AraĢtırmada sosyo-demografik özelliklerde analiz edilmiĢtir. Buna göre muhasebe meslek adaylarının 

Türkiye‘nin büyük illerinde yaĢaması, özellikle üretim, tekstil, otomotiv, inĢaat ve gıda sektörü 

uygulamalarını bilmesi, erkek adayların askerlikle iliĢkisinin olmaması, üniversite mezunu olması gibi 

nitelikleri iĢveren taleplerini karĢılamadaki olasılıklarını yükseltmektedir.  

Muhasebe sadece kayıt sistemi veya vergi yasaları ÑerÑevesinde bilgi hazırlayan bir sistem olarak 

düĢünülmemelidir. Muhasebe iĢletmenin iÑinde bulunduğu Ñevredeki değiĢimlerden doğrudan 

etkilenen ve kendini sürekli güncelleyen bir bilgi sistemidir. Bu bütün iÑinde yalnızca muhasebe 

bilgisi yeterli olmayıp, iktisat, maliye, hukuk, iĢletmecilik gibi bilgilerle muhasebecilerin donanması 

gerekmektedir (Zaif ve Ayanoğlu, 2007:117).   

Muhasebe meslek mensuplarının, günümüzde finansal ve finansal olmayan bilgileri değerlendiren, 

yorumlayan ve yönetici iÑin gerekecek bilgileri belirleyip zamanında ortaya konmasını sağlayacak 

özelliklerle donatılmıĢ  ve bilgi ve iletiĢim teknolojilerini iyi kullanabilecek Ģekilde eğitilmesi 

gerekmektedir. Buna paralel olarak da üniversitelerde muhasebe ders programlarının değiĢen piyasa 
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koĢullarına, kanunlara, yönetmeliklere, taleplere göre sürekli olarak yenilenmesi gereklidir. Buna göre 

muhasebe programları sürekli öğrenmenin inĢa edileceği temel yaratacak iÑerikte olmalı, problem ve 

fırsatların tanımlanması, istenen bilginin araĢtırılıp öğrenilmesi ve mantıklı sonuca ulaĢılmasını 

sağlayacak prosedürleri kavratacak bir sürece sahip olmalıdır (Boyd vd., 2000:37). 

Muhasebe mezunlarının günümüz iĢ ortamında ayakta kalabilmesi ve iĢveren gereksinimlerine cevap 

verebilmesi iÑin, özel ve kamu sektöründeki talepleri dikkate alması ve kendi bilgi, beceri ve 

yeterliliklerini bu yönde geliĢtirmesi gerekmektedir. Bu durum muhasebe meslek adaylarını yetiĢtiren 

eğitim kurumları iÑin de geÑerlidir. Eğitim kurumlarındaki müfredatlar ile piyasa talepleri arasındaki 

boĢlukların doldurulması kaliteli meslek adaylarının doğmasına yol aÑacaktır.  
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ÖĞRENCĠLERĠNĠN MALĠ MÜġAVĠRLĠK MESLEĞĠ ÜZERĠNE 
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Özet:  

Bu ÑalıĢmada Mali müĢavirlik mesleğini seÑme hakkına sahip olan ancak mali müĢavir olmak istemeyen 

öğrencilerin mesleki algılarının ölÑülmesi amaÑlanmıĢtır. Bu sebeple Batı Akdeniz Bölgesi‘nde yer alan Akdeniz 

Êniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Êniversitesi ve Süleyman Demirel Êniversitesi‘nde okuyan iĢletme, iktisat, 

maliye, kamu yönetimi, bankacılık, muhasebe ve finansman ve hukuk bölümlerinde okuyan 4. sınıf öğrencilerine 

anket uygulanmıĢtır. Mesleki algıların ölÑülmesi iÑin farklı kaynaklardan alınan ölÑekler kullanılmıĢtır. Elde 

edilen veriler istatistikî analizlere tabi tutulmuĢ ve Ñıkan sonuÑlar yorumlanmıĢtır.  

Yapılan analizler sonucunda mesleki tercihi mali müĢavirlik olmayan öğrencilerin demografik özellikleri arasında 

pozitif ya da negatif yönlü iliĢki olduğu ortaya ÑıkmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Meslek Eğitimi, S.M.M.M 

ASSESSMENTS ON THE FINANCIAL CONSULTANCY FACULTY OF FACULTY 

OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF LAW 

FACULTY STUDENTS: THE WEST MEDITERRANEAN EXAMINATION 

Summary: 

In this study, it is aimed to measure the professional perceptions of the students who have the right to choose the 

financial consultancy profession but who do not want to be financial consultants. For this reason, a questionnaire 

was applied to the 4th grade students studying in the departments of Akdeniz University, Mehmet Akif Ersoy 

University and Süleyman Demirel University in the Western Mediterranean Region, in the departments of 

business, economics, finance, public administration, banking, accounting and finance and law. Scales from 

different sources were used to measure occupational perceptions. The obtained data were subjected to statistical 

analysis and the results were interpreted. 

As a result of the analyzes made, it was found out that there is a positive or negative relationship between the 

demographic characteristics of the students without professional preference and financial consultancy. 

Keywords: Accounting, Education of Accounting, Education of Accounting Vocational , S.M.M.M 

1.  MUHASEBE EĞĠTĠMĠ KAVRAMI  

 

Eğitim, bireylerin kiĢiliğinin oluĢumuna katkıda bulunan, bilgi ve beceri kazanmasını 

sağlayan, ilgi ve yeteneklerine göre bir meslek seÑme imkÍnını sunan ve toplum ile iyi iletiĢim 

kurabilmesini sağlayan süreÑler bütünüdür.(Fidan, 1996:3) 

Eğitim süreci üÑ aĢamadan oluĢur. AmaÑ, öğretme ve öğrenme etkinlikleri ve değerlemedir. 

Eğitime baĢlangıÑ sürecinin ilki bir amaÑ edinmektir. Ġkinci süreÑ öğretme ve öğrenme etkinliklerinin 

devam etmesiyle ve bu etkinliklerin değerlendirilmesi süreciyle sona erer.(Fidan ve Erden, 1998:19) 

Mesleki eğitim; kiĢilerin toplumda ihtiyaÑ duyulan meslek kollarında ihtiyaÑları karĢılayacak 

Ģekilde yetiĢtirilmesi ve ihtiyacı olan tüm bilgilere sahip olmasını sağlayan eğitimdir. Mesleki eğitim 

ile bireyin mesleğin gerektirdiği tüm özelliklere sahip olması ve toplumsal fayda sağlaması 

amaÑlanmaktadır36.(Demir, 2012:113) Mesleki eğitim, eğitimin ekonomik boyutuyla ilgilidir. 

Mesleki eğitimin temel iĢlevi iĢ hayatının ihtiyaÑlarıyla uyumlu becerikli ve teknik iĢgücünü 

yetiĢtirmektir (Sezgin, 1987:211). 
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Muhasebenin artık ulusal sınırlardan Ñıkıp küresel bir hal almasıyla muhasebeye bakıĢ 

aÑısında bir farklılık meydana gelmiĢtir. Finansal raporlardan faydalanmak isteyenlerin bakıĢ aÑısının 

değiĢmesiyle finansal raporların denetimi ve muhasebe yapısının daha Ģeffaf olması gerekliliği ortaya 

ÑıkmıĢtır. Tarafların daha Ģeffaf ve aÑık bir Ģekilde bilgi almak istemesiyle muhasebe beklentileri aynı 

yönde ilerlemiĢtir. Muhasebe eğitiminden istenen beklentileri karĢılamak iÑin sistemin 

yapılandırılması gerekmektedir. (Bedford, 1967:82) 

Muhasebe eğitimi, öğrenciye iĢ hayatında mali iĢlemleri tespit etme, tanımlama, kaydetme 

iĢleminden sonra mali raporlarını uygun bir Ģekilde hazırlayabilmesini amaÑlamaktadır.(Ênsal, 

2009:411) Muhasebe eğitiminin baĢarılı olabilmesi iÑin bireyin öğrenme süreci iÑerisinde edindiği 

bilgileri kullanabilmesi gerekmektedir. (Zaif ve Karapınar, 2002:111) Muhasebe eğitiminde temel 

amaÑ; finansal bilgileri kullanmak durumunda olanlara nasıl doğru ve güvenilir bir biÑimde muhasebe 

bilgilerinin sunulması gerektiği konusunda ilgilileri eğitmek ve uygulamaları da buna göre 

yönlendirmektir (Paksoy vd, 2005:74).  

Muhasebe eğitimi iÑin öğrenme modellerinden birisi dörtlü öğrenme modelidir. Bu modele 

göre; (Sayın vd,2005:111) 

Éğrencilerin niteliği 

Éğrenme faaliyetleri 

ÉlÑüm standartları 

Materyallerin niteliği  

dört boyut iÑerisinde incelenmiĢtir. Muhasebe eğitiminde genel olarak etkin olarak incelenen 

konu materyallerin niteliği konusudur. 

Muhasebe eğitiminin nasıl verileceği, eğitim sürecinin nasıl Ģekillendirileceği geÑmiĢten 

günümüze kadar geÑen süre iÑerisinde her zaman tartıĢmalı bir konu olmuĢtur. BaĢka bir ifadeyle 

muhasebe eğitiminde ‗ne, ne zaman ve nasıl öğretilmeli‘ sorusuna cevap aranmaktadır. Teknolojinin 

geliĢmesi, ekonomik değiĢimler ve Ñevresel faktörlerdeki farklılıklar iĢletmeler üzerinde belirli 

etkilere neden olmuĢtur. Muhasebe eğitiminin ne zaman olması gerektiği sorusu ile eğitimin okulda 

mı, staj döneminde mi yoksa meslek iÑi eğitimle mi verilmeli sorusunu kapsamaktadır. Muhasebe 

eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda vurgulanan ise dersin iÑeriklerinin nasıl olması gerektiği, 

ders yapılacak ortamın fiziksel durumunun nasıl olması gerektiği ve ders araÑlarının nasıl olması 

gerekliliğidir.(DaĢtan, 2008:35) 

Günümüzde sosyal ve ekonomik koĢulların sürekli değiĢim iÑerisinde olması muhasebe 

eğitiminin önemini de etkilemiĢtir. Ortaya Ñıkan değiĢimlere karĢı meslek elemanlarının etkinliğini 

arttırması ve muhasebe eğitiminin etkin bir Ģekilde verilmesi ihtiyacını doğurmuĢtur.(Æelik ve 

Serinkan, 2011:295) 

Muhasebe eğitiminde bilginin elde edilebilmesi iÑin teorik bilgiye ihtiyaÑ duyulur. 

Muhasebenin uygulamalı bir yapıda olmasından dolayı, teorik bilgi ile pratik bilgi birleĢtirilerek 

öğrenilen bilgilerin bir beceri olarak kazanılması önemlidir. Bu yüzden muhasebe eğitim programları 

hazırlanırken teorik-pratik iliĢkisi göz önünde bulundurmalıdır. Bunun dıĢında muhasebe bilimi 

ekonomik ve teknolojik değiĢimlerle iliĢkili olduğundan ortaya Ñıkan değiĢimlere adapte 

olmalıdır.(Zaif, 2004:69) 

Muhasebe eğitiminin temel amacı, mali bilgileri kullanmak isteyen ilgililere muhasebe 

kayıtlarını aÑık ve doğru bir Ģekilde sunulabilmesi hususunda eğitmektir. (GökÑen, 1998:43) 

Muhasebe eğitiminin en önemli amaÑlarından biri de muhasebe organizasyonu iÑerisinde elde edilen 

bilgileri kullanabilecek muhasebecileri yetiĢtirebilmektir. Ġyi muhasebeci yetiĢtirebilmek iÑin 

muhasebe eğitimi alanında araĢtırmalar yapılması ve muhasebe iÑin yeni alternatifler sunulması 

gerekmektedir. Bu yüzden muhasebe eğitimi alanındaki konulara olan ilgi artmıĢ ve muhasebe 

eğitimcileri tarafından bu konular sürekli ele alınmıĢtır.(Dönmez vd, 2010:32) 

2. TÜRKĠYE’DE MUHASEBE EĞĠTĠMĠ 

Türk ekonomisinin önemli taĢlarından birini de muhasebe eğitim oluĢturmaktadır. Kaynakların 

değerlendirilmesi, kayıt dıĢı ekonominin kontrol edilebilmesini, vergilendirme ve tahsilat iĢlemlerinde 

ortaya Ñıkan problemlerin Ñözülmesinde kullanılan muhasebe uygulamaları sistemi önemli bir rol 

oynamaktadır. Etkin bir muhasebe sisteminin oluĢması iÑin ise yetiĢtirilecek muhasebe meslek 

mensuplarının kaliteli ve iyi eğitim almıĢ olmasını gerektirmektedir. (Karacaer ve Tas, 2004:3). 
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Türkiye‘de muhasebe eğitimi ortaöğretim düzeyinde Ticaret Meslek Liseleri, Æok Programlı 

Liseler, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ve 

Mesleki AÑık Éğretim Lisesi‘nde verilmektedir. Yükseköğretim kurumları iÑerisinde ön lisans 

düzeyinde Meslek Yüksek Okullarında, lisans düzeyinde ise hem normal hem de uzaktan eğitim veren 

devlet ve vakıf üniversitelerinde verilmektedir. 

Muhasebe eğitiminin verilmesindeki amaÑları Orta öğretim, Lisans ve Lisansüstü 

aĢamalarına göre Genel AmaÑlar ve Ézel AmaÑlar adı altında toplamak mümkündür. AĢağıdaki 

tabloda bu amaÑlar gruplandırılmıĢtır. 

 

Tablo 2. 1. : Muhasebe Eğitiminin Amaçları 

AĢama Genel AmaÑlar Ézel AmaÑlar 

Orta Éğretim Düzeyi 

Sektörün ihtiyaÑları, bilimsel 

ve teknolojik geliĢmeler doğrultusunda 
gerekli mesleki yeterlikleri kazanmıĢ 

nitelikli meslek elemanları 

yetiĢtirmektir. 

Muhasebe temel, bilgi ve becerileri, 

temel yeterlikleri kazandırmak. Dalın 

gerektirdiği iĢleri yapabilmelerini ve 
özel mesleki yeterlikleri kazandırmak. 

Lisans Düzeyi 
Éğrencilerin konular hakkında genel 
bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 

Éğrencileri muhasebe alanında 
bilimsel araĢtırmalara yöneltmek, bu 

konudaki yaratıcılıklarını artıracak 

formasyonu sağlamaktır. Éğrencilere, iĢ 
hayatında muhasebe verilerini 

kolaylıkla ve doğru olarak 

değerlendirebilecekleri bilimsel ve 
mesleki formasyonu kazandırmaktır. 

Lisansüstü Düzeyi 

Éğrencilere lisans düzeyinde öğrendiği 

konular hakkında daha detaylı bilgiler 
vererek uzmanlaĢmalarını sağlamaktır. 

Konu hakkında detaylı bilgisi olan 

öğrencilerin hem uygulama hem de 
teorik anlamda ileri düzeyde ÑalıĢmalar 

yapmasını ve bilgi edinmesini 

sağlamaktır. 

Literatüre, evrensel muhasebe bilimine 

katkı sağlayacak ve ÑağdaĢ bilimsel 

yenilikleri yansıtma özelliği gösteren 
ÑalıĢmalar kazandırmaktır. 

Kaynak: Æaldağ vd., 2004) 

 

2.1. Ortaöğretimde Muhasebe Eğitimi 

Ortaöğretim kurumları öğrencilerin sosyal ve kültürel olarak geliĢtirilmesini, günümüz 

Ģartlarına uygun yeteneklere sahip olabilmesini sağlamayı ve elde ettiği yeteneklerini kullanarak 

projeler geliĢtirmeyi, teknolojiden faydalanarak kaliteli eğitim verilmesini sağlamayı amaÑlamaktadır. 

(T.C Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,  ‗‗Ortaöğretim Kurumlarının AmaÑları‘‘, 

http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/22120536_amaYlar.pdf) 

Ortaöğretim kurumları; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, güzel sanatlar 

liseleri, spor liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri olarak ayrılmıĢtır. Türkiye‘de ortaöğretimde 

muhasebe eğitimi mesleki ve teknik Anadolu liselerinde verilmektedir. T.C Milli Eğitim Bakanlığı,  

‗‗Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği‘‘, 

http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/20161748_MYLLY_EYYTYM_BAKANLIYI_O

RTAYYRETYM_KURUMLARI_YYNETMELYYY.pdf  

Êlkemizde ortaöğretim düzeyinde muhasebe eğitimi Mesleki ve Teknik Éğretim Genel 

Müdürlüğü‘ne bağlı ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri, Ñok programlı liseler ve 

Merkezi ve Teknik Eğitim Merkezleri‘ndeki (METEM) programları yoluyla sürdürülmektedir. 

2.2. Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi 

Lisans düzeyinde eğitim önlisans ve lisans programları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

2.2.1. Önlisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi 

Meslek yüksekokullarının amaÑlarından biri piyasada ihtiyaÑ duyulan ara eleman ihtiyacını 

karĢılayabilmektir. Meslek yüksekokullarında muhasebe eğitiminde ise öğrencilerin karar alması 

gereken iĢletmelerin doğru kararlar alabilmesi iÑin bilgileri toplayıp, kaydedip, sınıflandırarak elde 

edilen bilgiler sonucunda ihtiyaÑ sahiplerinin bilgilendirilmesi amaÑlanmaktadır. 
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Muhasebe alanında eğitim veren meslek yüksekokullarında dersler zorunlu ve seÑmeli dersler 

olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. Meslek yüksekokullarında eğitim süresi iki yıl yani dört yarıyıl 

dönemi olarak belirlenmiĢtir. Ġki yılı toparlayacak olursak muhasebe programına kaydolan öğrenciler 

birinci sınıfta genel muhasebe ve dönem sonu iĢlemleri derslerini almaktadırlar. Ġkinci sınıfta ise 

bilgisayarlı muhasebe, maliyet muhasebesi, Ģirketler muhasebesi, dıĢ ticaret iĢlemleri muhasebesi ve 

muhasebe denetimi dersi almaktadırlar. Bu dersler zorunlu derslerdir. Zorunlu dersler daha Ñok 

öğrencileri muhasebe alanında yetiĢtirmek amacındadır. Bu dersler Türkiye‘de eğitim veren tüm 

meslek yüksekokullarında aynıdır. Meslek yüksekokullarında verilen seÑmeli dersler farklılık 

göstermektedir. Meslek yüksekokullarında verilen seÑmeli dersler ise; Mesleki Yabancı Dil I-II, 

Finansal Yönetim, Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu, Kooperatif Muhasebesi, BorÑlar Hukuku, 

Kamu Maliyesi, ĠnĢaat Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Banka Muhasebesi, Masa Êstü Yayıncılık, 

Enflasyon Muhasebesi, Konaklama Muhasebesidir. (GüÑlü,2004:35). 

2.2.1. Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi 

Êniversitelerde verilen lisans eğitimi öğrencilerin hayata kazandırılmasını sağlamayı 

amaÑlayan önemli bir süreÑtir. Bu süreÑ iÑerisinde öğrencilere bilimsel ve mesleki olarak bir 

potansiyel kazandırılması amaÑlanmaktadır. (Bilginer, 1999:112). 

Lisans düzeyinde muhasebe ve finans eğitimi üniversitelerin Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, ĠĢletme Fakülteleri ve Ġktisat Fakülteleri Ñatısı altında 

verilmektedir. Êlke genelinde üniversite bünyelerinde yaygın olarak bulunan ve muhasebe-finans 

alanında eğitim veren fakülteler, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleridir. Bu fakültelerin bünyesinde 

bulunan, ĠĢletme, Ġktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası ĠliĢkiler, Uluslararası Finans, ÆalıĢma 

Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri v.b. bölümlerde temel muhasebe ve finans eğitimi verilmektedir. Bu 

bölümler iÑerisinde muhasebe ve finans eğitimi aÑısından isletme bölümü en önemli yeri 

kaplamaktadır. Bunun yanı sıra iktisat ve maliye bölümünde de, isletme bölümü kadar olmasa da, 

ağırlıklı olarak muhasebe ve finans dersleri yer almaktadır (GenÑtürk, 2006:65). 

Lisans düzeyinde eğitim öğrencilerin almıĢ olduğu dersler hakkında bilgi sahibi olmasını 

sağlamaktadır.  Lisans düzeyinde muhasebe eğitiminin amacı ise öğrencilerin muhasebe verilerini 

değerlendirebilecek bilimsel bilgiye sahip olmasını sağlamaktır. (Æaldağ, Bayırlı ve Altay, 

27.11.2007). 

2.2.2.  Lisansüstü Düzeyde Muhasebe Eğitimi 

Lisansüstü eğitim programında eğitim yüksek lisans ve doktora programları olarak 

ayrılmakta verilen muhasebe eğitimi ise ‗‗iĢletme‘‘ ve ‗‗muhasebe ve finansman‘‘ anabilim dalları 

olarak ÑeĢitlenmektedir. Éğrencilerin muhasebe alanında ihtiyacı olan ve uzman seviyede eğitim 

alması sağlanmaktadır. Verilen eğitim genel konular yerine uzmanlık gerektiren akademik seviyede 

bilgileri temel almaktadır. (Kutlu 2010: 236). 

Yüksek lisans düzeyinde verilen eğitim öğrencilerin lisans seviyesinde öğrendiği konular 

hakkında daha detaylı bilgi almalarını sağlayarak uzmanlaĢmalarını sağlamaktır. Éğrencilerin 

muhasebe alanında bilimsel araĢtırma yapmalarını sağlamak ve muhasebe alanında yaratıcılıklarını 

geliĢtirmelerini sağlamak özel amaÑları arasındadır. Doktora seviyesinde verilen muhasebe eğitiminde 

ise öğrencilerin hem pratik hem de teorik alanda ÑalıĢma yapmalarını sağlamak ve literatüre katkı 

sağlayacak bilimsel araĢtırmalar yapmasını sağlamaktır. (Æaldağ ve diğerleri, 27.11.2007). 

 

 

3. UYGULAMA 

3.1 AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu araĢtırmada 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik 

kanunu kapsamında mali müĢavir olabilme hakkına sahip olan lisans 4. sınıf öğrencilerinin mali 

müĢavirlik mesleğine iliĢkin farkındalıkları incelenmiĢtir. Bu kapsamda mali müĢavir olabilme 

hakkına sahip olan ancak mali müĢavirlik mesleğini seÑmek istemeyen lisans 4. sınıf öğrencilerinin 

mali müĢavirlik meslek algılarının ölÑülmesi amaÑlanmıĢtır. 

AraĢtırmada her bir soruya karĢılık gelen alanlara birer kod yazılmıĢ, bu formda elde edilen 

anket cevapları kodlanmıĢtır. AraĢtırmada kodlanan verilerin analizinde ―IBM SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) 22.0‖ paket programından yararlanılmıĢtır. . Yapılan analiz sonucunda 
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verilerin normal dağılıma uyduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan cevaplayıcıların tanımlayıcı 

özelliklerinin incelenmesinde sayı, ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımı gibi ölÑüler 

kullanılmıĢtır. Mezun olduktan sonra mali müĢavir istemeyen kiĢilerin demografik özelliklerine göre 

incelenmesinde, iki grubu karĢılaĢtırmak iÑin, bağımsız iki örnek t-testi (Independent-Samples t-Test) 

ve ikiden fazla grubu karĢılaĢtırmak iÑin de tek yönlü anavo (One-Way ANOVA) analizi 

kullanılmıĢtır. Mezun olduktan sonra mali müĢavir olmayı istemeyen kiĢiler iÑin hazırlanmıĢ olan 

anket formunun güvenilirlik analizleri (Reliability Analysis) yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırmanın hangi 

faktörler altında toplandığını saptamak amacıyla faktör analizi (Factor Analysis) yapılmıĢtır. 

Demografik özelliklerin dağılımlarını göstermek amacıyla frekans tabloları (Frequency Table) 

kullanılmıĢtır. 

 

3.2. AraĢtırmanın Örneklemi ve Demografik Bulgular  

AraĢtırmanın evrenini Batı Akdeniz Bölgesinde bulunan Akdeniz Êniversitesi, Mehmet Akif 

Ersoy Êniversitesi ve Süleyman Demirel Êniversitesi‘nde iktisat, iĢletme, muhasebe ve finansman, 

maliye, hukuk, bankacılık ve kamu yönetimi okuyan lisans 4. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. 

Érneklemin belirlenmesinde küme örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın ana kütlesini belirleyen üniversiteler ve bölümlere göre dağılımı yapıldığında; 

Tablo 3.1. Ana kütleyi belirleyen üniversiteler ve bölümlere göre dağılımı 

 
Süleyman Demirel 

Êniversitesi 

Mehmet Akif Ersoy 

Êniversitesi 

Akdeniz 

Êniversitesi 
Toplam 

Ġktisat 470 104 400 974 

ĠĢletme 470 250 400 1120 

Muhasebe ve 

Finansman 
143 185 - 328 

Maliye 315 - 300 615 

Hukuk 318 - 300 618 

Bankacılık 116 - - 116 

Kamu Yönetimi 410 180 300 890 

 2242 719 1700 4661 

 

Yapılan hesaplama sonucunda 4661 kiĢilik evrende, örneklem hata payı %5 ve güven aralığı 

%95 kabul edildiğinde örneklem büyüklüğü 355 kiĢi olarak belirlenmiĢtir. Ancak mezun olduktan 

sonra mali müĢavir olmak istemeyen öğrenci sayısı 221 kiĢi olarak belirlenmiĢtir. 

Érneklem sayılarını bölümlere göre dağılımı tabakalı örnekleme yöntemine göre yapılmıĢtır. 

Bu yönteme göre 47 hukuk, 75 iktisat, 47 maliye, 86 iĢletme, 9 bankacılık, 68 kamu yönetimi ve 26 

muhasebe ve finansman öğrencisi seÑilmiĢtir. 

  

Tablo 3.2. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kadın 198 55,3 

Erkek 160 44,7 

Toplam 358 100,0 

  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri incelendiğinde, erkeklerin %44,7 oranına 

karĢılık kadınların %55,3 ile daha yoğun olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.3. Öğrencilerin Mezun Olduğu Liseye Göre Dağılımı 

Mezun Olunan Lise Frekans Yüzde 

Düz Lise 151 42,2 

Anadolu Lisesi 119 33,2 

Meslek Lisesi 86 24,0 

Fen Lisesi 2 0,6 

Toplam 358 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin mezun oldukları lise düzeyleri incelendiğinde sırasıyla  

%42,2 ile düz liseden, %33,2 ile Anadolu lisesinden, %24,0 ile meslek lisesinden ve %0,6 ile fen 

lisesinden mezun oldukları görülmektedir. AraĢtırmaya katılan öğrenciler Ñoğunlukla düz liseden 

mezun olmuĢlardır. 

 Tablo 3.4. Öğrencilerin Okuduğu Bölümlere Göre Dağılımı 

Bölüm Frekans Yüzde 

Hukuk 47 13,1 

Ġktisat 75 20,9 

Maliye 47 13,1 

ĠĢletme 86 24,0 

Bankacılık 9 2,5 

Kamu Yönetimi 68 19,0 

Muhasebe ve Finansman 26 7,3 

Toplam 358 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okuduğu bölümler incelendiğinde %24,0 ile ĠĢletme, %20,9 

ile Ġktisat, %19,0 ile Kamu Yönetimi, %13,1 ile Hukuk ve Maliye, %7,3 ile Muhasebe ve Finansman 

ve %2,5 ile Bankacılık bölümünü okudukları görülmektedir. 

 

Tablo 3.5. Öğrencilerin Mezun Olduktan Sonra Mali MüĢavir Olabilme Hakkına Sahip 

Olduğunun Bilinip Bilinmemesi Üzerine Dağılımı 

Mali MüĢavir Olabilme 

Hakkına Sahip Olduğu Bilgisi 
Frekans Yüzde 

Evet 317 88,5 

Hayır 41 11,5 

Toplam 358 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin mali müĢavir olabilme hakkına sahip olduğunun bilgisi 

üzerine yapılan incelemede öğrencilerin %88,5‘ u evet, %11,5 ise hayır cevabını vermiĢtir. SonuÑlara 

göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı mezun olduktan sonra mali müĢavirlik 

yapabilme hakkına sahip olduğunun bilmektedir. 

Tablo 3.6. Öğrencilerin Mezun Olduktan Sonra Mali MüĢavir Olmak Ġsteyip Ġstemediği Üzerine 

Dağılımı 

Mali MüĢavir Olmak Ġstiyor 

Musunuz? 
Frekans Yüzde 

Evet 136 38,9 

Hayır 221 61,1 

Toplam 357 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin mezun olduktan sonra mali müĢavir olmak isteyip 

istemediği sorulduğunda öğrencilerin %38,9 kısmı evet, %61,1 hayır demiĢtir. SonuÑlara göre 

öğrencilerin mezun olduktan sonra mali müĢavirlik mesleğini yapmak istemediği gözlemlenmiĢtir. 
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3.3. Mesleki Tercihi Mali MüĢavirlik Olmayanlara Ait Faktör Analizi 

Mesleki tercihi mali müĢavirlik olmayanların faktör analizine uygunluğunu değerlendirmek 

iÑin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve Barlett testi yapılmıĢtır. 

Tablo 3.7. :Kmo ve Barlett Testi 

KMO ve Barlett 

Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,772 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 439,647 

Df 45 

Sig. ,000 

 

Yapılan analiz sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değeri 0,844 

ÑıkmıĢtır. Bulunan değerin 0,50‘den yüksek Ñıkması verilerin faktör analizi yapılabilmesi iÑin uygun 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca Barlett testinin 0,000 Ñıkması faktör analizi iÑin anlamlılık düzeyinin 

yeterli olduğunu ve yapılabilir olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3.8.: Mesleki Tercihi Mali MüĢavirlik Olmayanlara ĠliĢkin Varyans Değerleri 

 Bölüm 2 % Varyans 

Faktör 1 3,186 31,859 

Faktör 2 1,445 14,451 

Faktör 3 1,110 11,102 

Mesleki tercihi mali müĢavirlik olmayanların 1‘den büyük olan faktör ve varyans değerleri 

yukarıda verilmiĢtir. Varyans değerlerinin aÑıklanmasında en yüksek pay 31,859 ile birinci faktöre, 

14,451 ile ikinci faktöre ve 11,102 ile üÑüncü faktöre aittir. 

Tablo 3.9. : Mesleki Tercihi Mali MüĢavirlik Olmayanların ifadeleri ve boyutları 

Mesleki Tercihi Mali MüĢavirlik Olmayanlara 

Ġfadeleri ve Boyutları 

Component  

Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 

S16 (Zorluk/Sıkıcılık) ,848   

S17 (Zorluk/Sıkıcılık) ,738   

S24 (Zorluk/Sıkıcılık) ,565   

S18 (Zorluk/Sıkıcılık) ,546   

S21 (Mesleki Yeterlilik)  ,829  

S22 (Mesleki Yeterlilik)  ,824  

S23 (Mesleki Yeterlilik)  ,517  

S19 (Bilgilendiricilik)   ,812 

S20 (Bilgilendiricilik)   ,759 

S25 (Bilgilendiricilik)   ,597 

 

Faktörlere göre ifadelerin faktör yükleri 0,517 ile 0,848 arasında ÑıkmıĢtır.  Faktör yüklerinin 

genel olarak 0,32 değerinin üzerinde olması önerilmektedir.(Tabachnich ve Fidell, 2012:75) 

Yapılan analiz sonucunda mesleki tercihi mali müĢavirlik olmayanlardan elde edilen 

faktörlerin adlandırılması aĢağıda ayrıntılı olarak verilmiĢtir; 
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 Faktör 1: Zorluk/Sıkıcılık (Varyans %31,859)  

16.Ġfade: Mali müĢavirlik mesleğinin getirdiği iĢ yükünün Ñok fazla olduğunu 

düĢünüyorum.. 

17.Ġfade: ĠĢ yoğunluğundan dolayı özel hayatıma zaman ayıramayacağımı düĢünüyorum.    

18.Ġfade: Êlkemizde muhasebe meslek mensuplarının faaliyetlerini yürütürken takip ettikleri 

kanun, mevzuat ve yasaları takip etmenin zor olduğunu düĢünüyorum. 

24.Ġfade: ĠĢ yaĢamının monoton ve sıkıcı olduğunu düĢünüyorum. 

Faktör 2: Mesleki Yeterlilik (Varyans %14,451) 

21.Ġfade: Mali müĢavirlik sınavlarında baĢarılı olmanın Ñok zor olduğunu düĢünüyorum. 

22.Ġfade: Mali müĢavir olabilmek iÑin gerekli yasal prosedürü sağlamanın zor olduğunu 

düĢünüyorum. 

23.Ġfade: Mesleki kariyer geliĢtirme imkÍnlarının kısıtlı olduğunu düĢünüyorum. 

 Faktör 3: Bilgilendiricilik (Varyans %11,102)  

19.Ġfade:  Okulda yeteri kadar iyi muhasebe eğitimi almadığımı düĢünüyorum. 

20.Ġfade: Êniversitedeki akademisyenler tarafından yeterli bilgilendirme ve yönlendirme 

yapılmadığını düĢünüyorum.    

25.Ġfade: Êniversitede meslek hakkında yeteri kadar konferans, panel, sempozyum gibi 

etkinliklerin yapılmadığını düĢünüyorum. 

3.4. Mesleki Tercihi Mali MüĢavirlik Olmayanların Güvenilirlik Analizi 

Tablo 3.10. Mesleki Tercihi Mali MüĢavirlik Olmayanların Güvenilirlik Analizi 

Uygulamalar 

S
a

y
ı 

Ġfadeler Cronbachα 

Zorluk/Sıkıcılık 

16 
Mali müĢavirlik mesleğinin getirdiği iĢ yükünü Ñok 

fazla olduğunu düĢünüyorum. 

0,68 

17 
ĠĢ yoğunluğundan dolayı özel hayatıma zaman 

ayıramayacağımı düĢünüyorum. 

18 

Êlkemizdeki muhasebe meslek mensuplarının 

faaliyetlerini yürütürken takip ettikleri kanun, 

mevzuat ve yasaları takip etmenin zor olduğunu 

düĢünüyorum 

24 
ĠĢ yaĢamının monoton ve sıkıcı olduğunu 

düĢünüyorum. 

Mesleki Yeterlilik 

21 
Mali müĢavirlik sınavlarında baĢarılı olmanın zor 

olduğunu düĢünüyorum. 

0,67 22 
Mali müĢavir olabilmek iÑin gerekli yasal 

prosedürü sağlamanın zor olduğunu düĢünüyorum. 

23 
Mesleki kariyer geliĢtirme imkanlarının kısıtlı 

olduğunu düĢünüyorum. 

Bilgilendiricilik 

19 
Okulda yeteri kadar iyi muhasebe eğitimi 

almadığımı düĢünüyorum. 

0,62 
20 

Êniversitedeki akademisyenler tarafından yeterli 

bilgilendirme ve yönlendirme yapılmadığını 

düĢünüyorum 

25 

Êniversitede meslek hakkında yeteri kadar 

konferans, panel, sempozyum gibi etkinliklerin 

yapılmadığını düĢünüyorum. 
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TOPLAM 0,76 

Yapılan analizler sonucunda Bölüm 2‘ye ait boyutlarda, ‗Zorluk/Sıkıcılık‘ boyutunun alfa 

değeri 0,68, ‗Mesleki Yeterlilik‘ boyutunun alfa değeri 0,67 ve  ‗Bilgilendiricilik‘ boyutunun alfa 

değeri 0,62 olarak hesaplanmıĢtır. 

3.5. Mesleki Tercihi Mali MüĢavir Olmayanların Demografik Özelliklere Göre 

Değerlendirilmesi 

Mesleki tercihi mali müĢavir olmayanların boyutlarının bölümlere göre dağılımı Tablo 

3.11‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.11. Mesleki Tercihi Mali MüĢavir Olmayanların Bölümlere Göre Dağılımı 

Boyut Bölüm N Ort F Sig. 

Zorluk/Sıkıcılık 

Ġktisat 45 3,84 

0,23 0,965 

Maliye 16 4,03 

ĠĢletme 57 3,45 

Bankacılık 5 3,20 

Kamu Yönetimi 37 3,54 

Hukuk 47 3,52 

Muhasebe ve Finansman 12 3,60 

Bilgilendiricilik 

Ġktisat 45 3,86 

3,871 0,001 

Maliye 16 3,16 

ĠĢletme 57 3,45 

Bankacılık 5 3,66 

Kamu Yönetimi 37 3,69 

Hukuk 47 4,15 

Muhasebe ve Finansman 12 3,58 

Mesleki Yeterlilik 

Ġktisat 45 3,52 

0,66 0,680 

Maliye 16 3,33 

ĠĢletme 57 3,31 

Bankacılık 5 3,06 

Kamu Yönetimi 37 3,49 

Hukuk 47 3,29 

Muhasebe ve Finansman 12 3,19 

 

Mesleki tercihi mali müĢavir olmayanların boyutlarında ki ifadelerden alınan puanlar 

sonucunda;  zorluk/sıkıcılık boyutu ile bölümler arasında istatistiksel olarak bir anlamlı fark 

bulunamamıĢtır. Buna göre H4 hipotezi reddedilmiĢtir. Bilgilendiricilik boyutu ile bölümler 

arasındaki iliĢki incelendiğinde hukuk bölümü ile maliye bölümü arasında anlamlı bir fark olduğu 

bulunmuĢtur. (p<0,05) Buna göre hukuk bölümü öğrencilerinin mali müĢavirlik konusunda maliye 

öğrencilerine göre daha az bilgi sahibi olduğu belirlenmiĢtir. H5 hipotezi kabul edilmiĢtir. Ayrıca 

hukuk bölümü ile iĢletme bölümü arasında da zorluk sıkıcılık boyutuna göre istatistikî verilere göre 

(p<0,05) anlamlı bir fark olduğu görülmüĢtür. Bunun dıĢında kalan bölümler iÑin bilgilendicilik 

boyutu arasında istatistiksel bir anlamlı fark yoktur. Mesleki yeterlilik boyutu ile bölümler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Tablo 3.12. Mesleki Tercihi Mali MüĢavir Olmayanların Boyutlarının Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

Boyutlar Cinsiyet N Ort Ss t Sig. 

Zorluk/Sıkıcılık 
Kadın 131 3,58 0,86 

1,53 0,587 
Erkek 88 3,41 0,80 

Bilgilendiricilik Kadın 131 3,70 0,94 0,33 0,957 
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Erkek 88 3,74 0,95 

Mesleki Yeterlilik 
Kadın 131 3,43 0,82 

1,33 0,961 
Erkek 88 3,28 0,88 

 

Mesleki tercihi mali müĢavir olmayan kiĢiler ile cinsiyet arasındaki iliĢkinin incelenmesi iÑin 

t testi yapılmıĢtır. Mesleki tercihi mali müĢavir olmayanlarda yer alan boyutlarda ki ifadelerden alınan 

sonuÑlara göre, bu boyutlar ile cinsiyetin durumları karĢılaĢtırıldığında; hiÑbir boyutta istatistiksel 

olarak bir anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna göre mali müĢavir olmak istemeyen 

katılımcıların cinsiyet özelliklerine göre bir farklılık göstermediği saptanmıĢtır. 

Tablo 3.13. Mesleki Tercihi Mali MüĢavir Olmayanların Boyutlarının Mali MüĢavir Olma 

Durumuna Göre Dağılımı 

Boyut YakınÇevrede Mali MüĢavir olma durumu N Ort F Sig. 

Zorluk/Sıkıcılık 

ArkadaĢlar 3 4,08 

2,392 0,039 

Aile Dostu 41 3,44 

Yakın Akraba 24 3,56 

ĠĢ Dünyasından Tanıdıklar 21 3,86 

Diğer 120 3,41 

Aile Fertleri 10 4,07 

Bilgilendiricilik 

ArkadaĢlar 3 3,77 

1,582 0,166 

Aile Dostu 41 3,56 

Yakın Akraba 24 3,77 

ĠĢ Dünyasından Tanıdıklar 21 3,47 

Diğer 120 3,74 

Aile Fertleri 10 4,40 

Mesleki Yeterlilik 

ArkadaĢlar 3 3,55 

1,765 0,121 

Aile Dostu 41 3,06 

Yakın Akraba 24 3,61 

ĠĢ Dünyasından Tanıdıklar 21 3,25 

Diğer 120 3,44 

Aile Fertleri 10 3,46 

 

Mesleki tercihi mali müĢavir olmayanlar ile Ñevrede mali müĢavir olma arasındaki iliĢkinin 

incelenmesi iÑin Anova testi yapılmıĢtır. Yapılan test sonucunda mesleki tercihi mali müĢavir 

olmayanlarda yer alan boyutlarda ki ifadelerden alınan sonuÑlara göre, bu boyutlar ile Ñevrelerinde 

mali müĢavir olma durumuna göre karĢılaĢtırıldığında; bilgilendiricilik ve mesleki yeterlilik 

boyutlarında istatistiksel olarak bir anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. (sig>0,05) Ancak 

zorluk/sıkıcılık boyutu (sig<0,05) küÑük olduğu iÑin Ñevrede mali müĢavir olma durumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Post 

Hoc tablosu iÑerisinde yer alan Tukey testinde aralarındaki anlamlı farklılığın sebebi bulunamamıĢtır. 

Bunun sebebinin ise örneklem dağılımının birbirinden farklı olduğu saptanmıĢtır. 

 

Tablo 3.14. Mesleki Tercihi Mali MüĢavir Olmayanların Boyutlarının Lise Mezuniyetine Göre 

Dağılımı 

Boyut Bölüm N Ort F Sig. 

Zorluk/Sıkıcılık 

Düz Lise 88 3,57 

2,947 0,034 
Anadolu Lisesi 86 3,53 

Meslek Lisesi 43 3,29 

Fen Lisesi 2 4,87 

Bilgilendiricilik 

Düz Lise 88 3,80 

0,80 0,494 
Anadolu Lisesi 86 3,69 

Meslek Lisesi 43 3,61 

Fen Lisesi 2 3,00 
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Mesleki Yeterlilik 

Düz Lise 88 3,52 

2,765 0,043 
Anadolu Lisesi 86 3,30 

Meslek Lisesi 43 3,48 

Fen Lisesi 2 4,66 

 

Mesleki tercihi mali müĢavir olmayanların boyutlarının lise mezuniyetine göre iliĢkisinin 

incelenmesi iÑin Anova testi yapılmıĢtır. Test sonuÑlarına göre bilgilendiricilik boyutu ile mezun 

olunan lise arasındaki iliĢki incelendiğinde aralarında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuĢtur. 

(sig>0,05) Mesleki yeterlilik boyutu ile mezun olunan lise arasındaki iliĢki incelendiğinde aralarında 

anlamlı bir fark olduğu (sig<0,05) sonucuna ulaĢılmıĢtır. Zorluk/sıkıcılık boyutu ile lise mezuniyeti 

arasındaki iliĢki incelendiğinde aralarında anlamlı bir farkın olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. H4 hipotezi 

kabul edilmiĢtir. Buna göre fen lisesi öğrencilerinin meslek lisesi öğrencilerine göre mali müĢavirlik 

mesleğini daha zor bulduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Tablo 3.15. Mesleki Tercihi Mali MüĢavir Olmayanların Boyutlarının Öğrenim Türüne Göre 

Dağılımı 

Boyutlar Cinsiyet N Ort Ss t Sig. 

Zorluk/Sıkıcılık 
Birinci Éğretim 143 3,39 0,82 

3,01 0,775 
Ġkinci Éğretim 73 3,75 0,82 

Bilgilendiricilik 
Birinci Éğretim 142 3,68 0,98 

-0,70 0,304 
Ġkinci Éğretim 74 3,77 0,87 

Mesleki Yeterlilik 
Birinci Éğretim 143 3,24 0,78 

-3,11 0,305 
Ġkinci Éğretim 74 3,61 0,91 

 

Mesleki tercihi mali müĢavir olmayanlar ile öğrenim türü arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

iÑin t testi yapılmıĢtır. Mesleki tercihi mali müĢavir olmayanların boyutlarından zorluk/sıkıcılık ile 

öğrenim türü arasındaki iliĢki incelendiğinde aralarında istatistiksel aÑıdan anlamlı bir farkın olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bilgilendiricilik ve mesleki yeterlilik boyutu ile öğrenim türü arasında 

istatistiksel aÑıdan herhangi bir anlamlı farkın olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. (sig<0,05)  

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Muhasebe kavramının doğuĢu insanlık tarihinin Ñok eski dönemlerine kadar dayanmaktadır. 

Ġnsanların yaptığı takas yöntemi ile baĢlayan ticari faaliyetlerin doğuĢu beraberinde yapılan iĢlemlerin 

kayıt altına alınması gerekliliğini getirmiĢ, bu durumda muhasebenin önemini arttırmıĢtır. Muhasebe 

iĢlemlerin kaydedilmesini, sınıflandırılmasını, yorumlanmasını ve raporlanması iĢlemlerini 

gerÑekleĢtirir. Günümüz ekonomik Ģartlarının değiĢmesi ve iĢletmelerin küresel bir hal almasıyla 

muhasebe sistemlerinin ve uygulamalarının da değiĢimi söz konusu olmuĢtur. 

Mesleki olarak muhasebe fonksiyonun geliĢmesinde iĢ gücü Ñok önemlidir. ĠĢletmelerin 

piyasalarda rekabet üstünlüğünü sağlamak istemesi ÑalıĢan iÑ gücünden beklentileri arttırmıĢtır. 

ĠĢletmeler mali olaylarını takip edip, piyasa Ģartlarına uyum sağlamak iÑin muhasebe meslek 

mensuplarına ihtiyaÑ duyarlar. Muhasebe meslek mensuplarının günümüz koĢullarına uyum sağlaması 

iÑin iyi bir muhasebe eğitimi almıĢ olmasını gerektirir. Muhasebe eğitimde etkin bir ÑalıĢma 

yapılması, verilen eğitim iÑeriğinin düzenlenmesi ve eğitimin yeterli düzeyde oluyor olması muhasebe 

eğitimi iÑin önemli bir kavram haline gelmiĢtir. 

Yapılan araĢtırma, mali müĢavir hakkına sahip olan öğrencilerin meslek algısının ölÑülmesi 

üzerine yapılmıĢtır. AraĢtırma verileri anketler toparlanarak belirli istatistikî veriler incelenerek 

ölÑülmüĢtür. AraĢtırmanın yaĢ dağılımına bakıldığında genel olarak yaĢ grubunun 23 yaĢ olduğu 

ortaya ÑıkmıĢtır.  Cinsiyet yönünden bir inceleme yapıldığında 198 kadın, 160 erkek katılımcı olduğu 

görülmektedir. Éğrencilerin mali müĢavirlik mesleği hakkında bilgi sahibi olup olmadığı yönündeki 

incelemede 317 öğrencinin mali müĢavirlik mesleği hakkında bilgi sahibi olduğu, 41 öğrencinin ise 
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mali müĢavirlik mesleği hakkında bilgisinin olmadığı saptanmıĢtır. Buna göre mali müĢavirlik 

mesleğini yapma hakkına sahip olan öğrencilerin Ñoğunluğunun meslek hakkında bilgisi olduğu 

sonucuna ulaĢılmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin mali müĢavir olmak isteyip istemediği sorusuna 136 

öğrencinin evet cevabını verdiği, 221 hayır kiĢinin hayır cevabını verdiği saptanmıĢtır. Bu duruma 

göre öğrencilerin Ñoğunluğunun mali müĢavirlik mesleğini yapmak istemedikleri ortaya ÑıkmıĢtır. 

Mali müĢavirlik mesleğini olmak isteyip istemediği ifadesine bakıldığında hukuk fakültesi 

öğrencilerinin hiÑbirinin mali müĢavirlik mesleğini seÑmek istemedikleri ortaya ÑıkmıĢtır. Bu durum 

hukuk fakültesi öğrencilerine mali müĢavirlik mesleğini yapma hakkının tanınmasının doğru 

olmadığını ve 3568 sayılı Meslek Kanunu‘nun yeniden düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Mali müĢavir olabilme hakkına sahip olan öğrencilerin mali müĢavirlik mesleğinin seÑmeme 

nedenlerinden birisi de staj sorunudur. Katılımcılar mali müĢavirlik sınavını kazandıktan sonra 3 yıl 

staj süresini uzun bulmaktadırlar. Katılımcıların staj süresince yeteri kadar maddi kazanÑ 

sağlayamayacaklarını düĢünüyor olması mali müĢavirlik mesleğinin tercih edilmemesinde ki 

faktörlerden biri olmuĢtur. Meslek kuruluĢlarının staj süresi ve ücretler hakkında yasal düzenlemeler 

yapmasıyla öğrencilerin mali müĢavirlik seÑmesi sağlanabilecektir. Ayrıca uluslararası eğitim 

standartlarına göre gelecekte profesyonel muhasebe meslek mensubu olmak isteyen öğrenciler iÑin 

staj ve yeterlilik sınavlarında baĢarılı olmalarını sağlayacak bir eğitim alt yapısının kurulması 

gerekmektedir. 

Mali müĢavirlik mesleği hakkında yeteri bilgiye sahip olunmaması ve yeteri kadar 

bilgilendirme yapılmaması meslek tercihini olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Êniversitelerde 

veya meslek kuruluĢlarının mali müĢavirlik mesleği hakkında yeteri kadar bilgilendirici organizasyon 

yapmıyor olması öğrencilerin mali müĢavirlik mesleği hakkında bilgiye sahip olmasını 

engellemektedir. Bu yüzden üniversiteler ve meslek kuruluĢları mali müĢavirlik mesleği hakkında 

konferans, sempozyum, söyleĢi ve paneller yaparak öğrencilerin mali müĢavirlik mesleği hakkında 

bilgi sahibi olmasını sağlamalıdır. 
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ÖZET 

BirÑok amaÑ doğrultusunda mali tablolar analize tabi tutulur. En önemli amaÑ kredi taleplerinin 

değerlendirilmesidir. Bunu, devir, birleĢme, iĢ ortaklığı, yönetim danıĢmanlığı v.b. faaliyetler 

takip eder. Mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliği, mali analiz iÑin en önemli hususlardandır. 

Mali tabloların sağlıklı bir Ģekilde hazırlanmadığı durumlarda, ne kadar ileri analiz teknikleri 

uygulanırsa uygulansın, analiz sonucunda güvenilir sonuÑlara ulaĢma olanağı yoktur. Mali 

tablolar bazen istenerek (kasten) mali tablo kullanıcılarını yanıltmak iÑin sağlıklı 

düzenlenmedikleri gibi, bazen de genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine ya da kavramlarına 

uygun Ģekilde hazırlanmadıklarından yanıltıcı olabilmektedir. Varlıkların aĢırı biÑimde 

olduğundan fazla değerlenmesi, yabancı kaynakların olduğundan az gösterilmesi ile varlık ve 

kaynakların sınıflandırılmasında yapılan hile sonucu iĢletmenin dönen varlıklarının yüksek, kısa 

vadeli yabancı kaynaklarının düĢük, net iĢletme sermayesinin yüksek olmasının amaÑlanması, 

mali tabloların hazırlanmasında sık görülen hilelerdendir. ĠĢletmenin bilanÑo tarihindeki gerÑek 

mali yapısı veya finansal durumunu ortaya Ñıkarmak iÑin yapılan düzeltme aktarma-arındırma 

iĢlemleri, mali analiz sürecinin ilk aĢamasıdır. (Atağan vd., 2017:156) 

Anahtar Kelimeler: Finansal Tablolar Analizi 

GĠRĠġ 

Finansal tabloların amacı, geniĢ bir kullanıcı kitlesinin ekonomik kararlar almalarına yardımcı 

olmak üzere, iĢletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akıĢları hakkında bilgi 

sağlamaktır. (TMS 1-md.9) 

ĠĢletme faaliyetlerinin birer Ñıktısı olan mali tablolar aynı zamanda hem iĢletmenin hem de 

yöneticilerin baĢarı göstergesidir. Hem iĢletme iÑi bilgi kullanıcıları hem de iĢletme dıĢı bilgi 

kullanıcıları tarafından temel bilgi kaynağı niteliği taĢıyan mali tablolar geÑmiĢ verilerden yola 

Ñıkarak yöneticilerin, yatırımcıların ve potansiyel yatırımcıların gelecek ile ilgili verecekleri 

kararlarda etkin rol oynar.  

Finansal bilgilerin kaydedilmesi sınıflandırılması ve özetlenmesi muhasebenin aÑıklık 

fonksiyonu iÑin yeterli değildir. Bu bilgilerin analiz edilerek iĢletmelerdeki muhasebe 

yöneticileri tarafından yorumlanması gerekmektedir. Analiz ve yorum sonucunda iĢletme 

yöneticileri karar verebilecek ve uygulamaya geÑebilecektir. Muhasebenin sadece kaydettiği, 

sınıflandırdığı ve özetlediğini düĢünmek sadece kayıt tutma (book keeping) fonksiyonunu ifade 

etmektedir. Muhasebenin fonksiyonunun analiz ve yorum ile birlikte daha geniĢ bir sistemi 

ifade ettiğini düĢünmek gerekir. (YükÑü, 2014:20) 

Mali Analiz, iĢletmelerin mevcut mali durumunun ve mali yönden geliĢmesinin yeterli olup 

olmadığını belirlemek iÑin, mali tablo kalemlerindeki değiĢikliklerin, kalemler arasındaki 

iliĢkilerin, zaman iÑinde göstermiĢ oldukları eğilimlerin incelenmesi ve gerektiğinde belirlenen 

standart ve sektör ortalaması ile karĢılaĢtırılarak yorumlanması faaliyetlerinin bütünüdür.  

Mali tabloların analize tabi tutulması konusu hemen hemen tüm iĢletme faaliyetlerinin ilgi 

alanına girmektedir. Literatüre ve yakın sektörlere göz atıldığında mali tabloların analizi konusu 

veri olarak elde edilmiĢ mali tabloların Ñok bilindik yöntemlerle analize tabi tutulması 

yorumlanması ve sonuÑta bir yargıya varıldığına iliĢkin bilgi zincirinden oluĢmaktadır. Aslında 

konunun en önemli yanı veri olarak dikkate alınan mali tabloların yeteri kadar nitelikli veri 

olamayabileceğinden hareketle düzeltme gerekliliği göz ardı edilmektedir. BirÑok finansal 

kurum kredi değerlemesinde kredi talebinde bulunan müĢteri ile sohbete dayanan bilgi 

alıĢveriĢinden baĢlayıp mali sorgulamaya kadar giden süreÑle her mali tablo kaleminin tek tek 

doğruluğunu test etme ihtiyacı hisseder. Bu ÑalıĢmanın amacı, hemen hemen bütün literatürde 

göz ardı edilen mali tabloların analize elveriĢli hale getirilmesi keyfiyetini dikkate almak hata ve 

hileye dayalı mali tabloların yanıltıcı bilgilerden arındırılarak iĢletmenin gerÑek ekonomik ve 
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finansal durumunu yansıtır hale gelinceye kadar yapılan ÑalıĢmaları dikkate alan ve öneriler 

getiren özellikte olacaktır. Bu ÑalıĢmalar ülkemizde ve dünyada hemen hemen her finansal 

kurum tarafından titizlikle yapılmakla birlikte kendi iÑ iĢ süreÑlerinin gizliliği iÑerisinde tutulur 

iĢletmelere yansıtılmaz hatta mali tablolar analizine iliĢkin ÑalıĢmalar dahi böyle bir ÑalıĢmanın 

varlığından hiÑ söz etme gereği duymaz.  

 

 

1. KAYITLARIN DÜZENLENMESĠ 
Aktarma ĠĢlemi: BilanÑo eĢitliği bozulmadan, varlık ya da kaynak kalemleri iÑerisinde yer alan 

tutarların yer değiĢimidir. Bu iĢlem genel itibariyle aktif değerin likiditesinin doğru 

ölÑümlenebilmesi ve borÑların vadesinin doğru ayrıĢtırılabilmesi iÑin yapılır. 

Arındırma ĠĢlemi: Bu iĢlem gerÑek varlık ve borÑ yapısının belirlenmesi iÑin yapılır. Mali 

tablo tarihi itibariyle iĢletmede bulunmayan varlık ve kaynağın bilanÑo eĢitliği bozulmadan 

karĢılıklı olarak bilanÑo hesaplarından Ñıkartılması iĢlemidir. 

1.1. BĠLANÇO KALEMLERĠNĠN DENETĠMĠ VE ANALĠZĠ 

Kasa 

Faturasız alım ve satımlardan bilanÑodaki kasa tutarı fiili kasa tutarını tutmaz. ĠĢÑi ve 

taĢeronlara yapılan ödemeler de aÑıktan yapılmıĢ olabilir. Bu nedenle mali tablolardaki kasa 

tutarı Ñok yüksek rakamlara ulaĢmıĢ olabilir. Mantık olarak da bu tutarda para da kasada 

tutulmaz diye düĢünülür.  

1. Bu durumda kasada görülen fazla tutar arındırılmalıdır. Arındırma özkaynak ile 

yapılabilir.  

2. Kasa bakiyesi ortaklar ile iliĢkilendirilir ise kasa arındırılır iken ortaklara borÑlar veya 

ortaklardan alacaklar hesapları ile iliĢkilendirme yapılmalıdır.  

3. ĠnĢaat taahhüt iĢlerinde ortaya Ñıkan kasa farkları belgesiz ödemeye veya tahsilata 

dayanmıĢ olabilir. Bu tür hata/hileler özkaynaklar ile iliĢkilendirilerek 

arındırılmalıdır.  

4. Yatırıma dayanan farklar sözkonusu olabilir, bu farklar duran varlıklar hesabına 

aktarılmalıdır.  

5. Kasadaki yabancı paralardan kaynaklanan kura dayalı farklar kasaya ilave edilerek 

veya Ñıkartılarak özkaynaklar hesabı ile iliĢkilendirilerek arındırılmalıdır.  

Alınan Çekler 
1. BilanÑo günü itibariyle tahsil edilmemiĢ Ñekler alacak senedi özelliğinde olduğundan 

alacak senetleri hesabı ile arındırılmalıdır.  

2. Alınan Ñek bir bağlantı veya teminat Ñeki biÑiminde alınmıĢ ise pasifteki ilgili olduğu 

alınan avanslar, diğer borÑlar veya özkaynaklar hesapları ile iliĢkilendirilerek 

karĢılıklı arındırılmalıdır.  

3. Alınan Ñek ciro yoluyla elden ÑıkartılmıĢ ise düzeltmeye gerek yoktur. Ticari 

döngüde yerini almıĢtır.  

Bankalar 

1. Bankada para görünsün diye banka kredileri hesabından virman yapılarak hesap 

oluĢturulmuĢ ise Bankalar ve Banka Kredileri hesapları karĢılıklı arındırılmalıdır.  

2. Dost ve akrabalar iÑin bankadaki hesap kredi kuruluĢlarına teminat olarak bloke 

edilmiĢ ise bankalardan Ñıkartılıp, diğer ÑeĢitli dönen değerler hesabına aktarılmalıdır.  

3. Henüz tahsil edilmemiĢ olan kredi kartı satıĢ tutarları bankalar hesabından Ñıkartılıp 

diğer hazır değerler hesabına aktarılmalıdır. 

4. Bankaya tahsile veya teminata verilmiĢ Ñekler alacak senetleri hesabına 

aktarılmalıdır.  

Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri 

1. Verilen Æekler Hazır Değerler grubunda eksi (-) değer olarak gösterilir. Vadelerine 

göre BorÑ Senetleri hesabına aktarılarak düzeltilmelidir.  

Menkul Değerler 

1. Borsaya kote olmayan hisse senetleri hisse oranına göre bağlı menkul kıymetler, 

iĢtirakler veya bağlı ortaklıklar hesabına aktarılmalıdır.  
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2. SatıĢ kabiliyeti olmayan hisse senetleri özkaynaklar ile iliĢkilendirilerek 

arındırılmalıdır.  

3. Her hisse senedi hesap grubunda doğru hesaba (iĢtirakler, bağlı ortaklıklar) 

aktarılmalıdır.  

 Ticari Alacaklar 

1. Hatır senedi saptanmıĢ ise pasif ile ilgili borÑ kaleminden veya özkaynaklardan 

arındırılmalıdır.  

2. Bir yıldan uzun vadeli alacaklar duran varlıklar grubuna aktarılmalıdır. 

3. Sağlam teminata bağlı Ģüpheli hale gelmemiĢ ancak piyasada tahsil kabiliyeti az 

görünen alacaklar uzun vadeli alacaklara taĢınmalıdır. 

4. Alacakta sağlam bir teminat yok ise piyasa bilgisi kötü ise tutar özkaynaklar ile 

iliĢkilendirilerek arındırılmalıdır. 

5. Alacak Ģüpheli hale gelmiĢ ise karĢılık ayrılarak dönem karından arındırılmalıdır.  

6. ġüpheli hale gelen alacak iÑin karĢılık ayırma iĢleminde dönem kaymıĢ ise karĢılık 

ayırma iptal edilmeli, alacak tutarı özkaynaklardan karĢılık olarak arındırılmalıdır.  

7. ĠĢletme sahibi veya ortaklardan alacak saptanırsa ortaklara borÑlar veya 

özkaynaklardan düzeltilmelidir.  

8. Kredili satıĢ, pos alacakları Diğer Hazır Değerler hesabına aktarılmalıdır. 

9. Aynı iĢletmeye hem alıcılar hem de satıcılar hesabında bakiye varsa mahsup iĢlemi 

yapılmalıdır. 

10. Alıcılar hesabında olan ters bakiyeler alınan avanslarda düzeltilmelidir.  
11. Alıcılar ve alınan avanslar hesabında aynı kurumla iliĢkili olan hesaplar mahsup 

edilmelidir.  

12. Alacak grup iÑi alacak özelliğinde ve normal bir ticari alacak ise dönen değerlerde 

grup iÑi alacak olarak izlenmelidir. Durağan bir alacak ise duran varlık olarak 

izlenmelidir.  

Verilen Depozito Ve Teminatlar 

1. Ticari alacaklar yerine diğer ticari alacaklarda izlenmeli, yıllar itibariyle durağanlık 

gösteriyorsa duran varlıklar iÑinde izlenmelidir.  

Ortaklardan Alacaklar 

1. Énemli bir tutara ulaĢmıĢ ise özkaynaklar ile arındırılmalıdır.  

2. Hatır senedi veya Ñeki ise aktifteki veya pasifteki alacak borÑ kalemleri ile 

arındırılmalıdır. 

3. Sermaye taahhüdü ile borÑ alacak ise ödenmiĢ sermaye (veya sermaye) hesabıyla 

iliĢkilendirilmelidir.  

4. Aynı ortağa/kiĢiye olan borÑ alacak mahsup edilmelidir. 

5. Alacak ortağın kiĢisel harcamalarından veya KKE özelliğinde ise özkaynaklarla 

iliĢkilendirilmelidir.  

6. Kar dağıtım sonrası oluĢan ortaklara borÑlar kısa vadeli hesaplarda izlenmelidir.  

Stoklar 

Mali tablolarda hata veya hileye en uygun kalemlerden birisi stokalardır. Stokları 1 TL fazla 

değerler iseniz karınız  1 TL fazla görünür. AÑıklanmak istenen karı belirlemeye en müsait 

kalemdir.  

1. Maddi duran varlık alımı (makine, yedek parÑa v.b.) iÑin ödenmiĢ olan avanslar 

stoklar verilen avansından Ñıkartılıp maddi duran varlıklar/verilen avanslar hesabına 

aktarılmalıdır.  

2. Emanet mallar stoktan ve ilgili pasif hesaptan arındırılmalıdır.  

3. Değeri düĢmüĢ (moda, kalite v.b.) stoklar özkaynaklar ile iliĢkilendirilerek 

arındırılmalıdır.  

4. Stoklarda finansman gideri yüklü ise, stoklardan ve ilgili dönem karından veya 

özkaynaklar hesabından arındırılmalıdır.  

5. Faturasız satıĢ veya düĢük fiyatlı satıĢ nedeniyle stoklar ĢiĢkin ise, stoklardan ve 

ortaklara borÑlar hesabından karĢılıklı arındırılmalıdır.  

6. Hayvancılık sektöründe stoklar ile diğer duran varlıklar ayrımı iyi yapılmalıdır. Süt 

inekleri stok özelliğinde değildir.  
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Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 

Cari dönem giderini gizlemek iÑin kullanılabilecek en uygun bilanÑo kalemleridir. 

Bu kalemler iÑinde cari dönemi ilgilendiren giderler varsa ayıklanmalı cari dönemin 

kar veya zarar hesabıyla karĢılaĢtırılarak arındırılmalıdır. 

Gelecek aylara / yıllara ait giderler hesaplarında sigorta gideri gibi peĢin ödenmiĢ 

giderler tespit edilmiĢse; Ézkaynaklardan tenzil edilmelidir. Ayrıca turizm 

sektöründe uzun vadeli otel kiralamaları vb durumlarda kira sözleĢmelerinde 

kiracının kiralama iĢleminden vazgeÑmesi halinde kira tutarının geri ödeneceğine 

dair bilgi temin edilirse peĢin ödenen kira yerinde bırakılmalıdır. 

Kdv Hesapları 

KDV hesaplarında genellikle endiĢe edilecek bir durum yoktur. Vergi konusu 

olduğu iÑin genellikle ciddiye alınarak doğru hesaplara kaydedilmiĢtir. Sadece 

faturasız alıĢ veya satıĢ söz konusu olduğunda KDV hesaplarında eksiklik olabilir.  

PeĢin Ödenen Vergi Ve Fonlar 

1. Sermaye Ģirketlerinde, ortaklara dağıtılacak karlar üzerinden hesaplanan gelir 

vergisi, aktifte peĢin ödenen vergi ve fonlarda ve pasifte dağıtılacak 

karlar/ihtiyari yedek akÑelerde izlenmiĢ ise; aktif ve pasifte ilgili hesaplardan 

karĢılıklı olarak mahsup edilmelidir. 

2. PeĢin ödenen vergi ve fonlar hesabında bakiye bulunması halinde; 370-Dönem 

karı vergi ve diğer yasal yükümlülükleri karĢılıkları hesabı ile 371-Dönem karı 

peĢin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler hesabı arasındaki fark artı bakiye 

veriyorsa, fark peĢin ödenen vergiler ve fonlardan arındırılır, karĢılığında 371-

Dönem karı peĢin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler hesabına eksi 

kaydedilmelidir. 

3. 370-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükleri karĢılıkları hesabı ile 371-

Dönem karı peĢin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler hesabı arasındaki fark 

eksi bakiye veriyorsa; fark bakiyesi 371-Dönem karı peĢin ödenen vergi ve diğer 

yükümlülükler hesabına ve karĢılığında peĢin ödenen vergi ve fonlar hesabına 

artı kaydedilmelidir. 

Bağlı Menkul Kıymetler/ĠĢtirakler 

1. Değer düĢüklüğü veya tümüyle paraya dönüĢtürme kabiliyeti kalmayanlar 

pasifte özkaynaklar ile iliĢkilendirilerek arındırılır. 

2. ĠĢtiraklerde ödenmeyen sermaye taahhütleri pasifle ilgili borÑ hesabından veya 

özkaynaklardan arındırılabilir. 

3. GerÑek değerinden fazla ödeme yapılarak alınmıĢ firma aktiften ve 

özkaynaklardan arındırılmalıdır.  

4. ġirket ortağının kendi hissesini, grup iÑi firmalara olduğundan yüksek fiyatla 

satması/devretmesi durumunda ve/veya bu iĢlemin iĢletmeden fon ÑekiĢi 

mahiyetinde olması halinde; aktiften ve öz kaynaklardan tenzil edilmelidir. 

Binalar  

1. ġahıs iĢletmelerinde Ģahıs/ortak adına kayıtlı olup iĢletmenin bilanÑosunda yer 

almayan gayrimenkul varlığı tespit edilmiĢ ise; SPK lisanslı ekspertiz raporu var ise; 

ekspertiz raporunda hesaplanan tutar ilgili maddi duran varlık kalemine, finansmanın 

krediyle ilgili kısmı vadesine göre kısa/uzun vadeli banka kredileri hesabına, 

özkaynakla ilgili kısmı özkaynaklara eklenmelidir, SPK lisanslı ekspertiz raporu yok 

ise; mali verilere herhangi bir ekleme yapılmamalıdır. 

2. ĠĢletmeye ait duran varlıklarla ilgili olarak maddi duran varlık değerleme artıĢı 

yapılmıĢ ise; Bağımsız denetimden geÑmiĢ mali verileri bulunanlar iÑin; değerleme 

artıĢı karĢılığı olan tutar özel fonlar hesabında izlenmelidir. VUK ÑerÑevesinde mali 

verileri bulunanlar iÑin; herhangi bir belgeye dayanmaksızın yapılan değerleme 

artıĢları, karĢılığı özel fonlar hesabı bakiyesi ile karĢılıklı mahsup edilmelidir. VUK 

ÑerÑevesinde mali verileri bulunan firmaların mali tablolarında; SPK onaylı ekspertiz 

raporlarına ya da asliye ticaret mahkemeleri kararlarına istinaden yapılan değerleme 

artıĢları, özel fonlarda izlenebilmektedir. Değerleme yapılan taĢınmazın bu değeri 

taĢımadığı, yanıltıcı olarak yüksek bir tutar üzerinden değerleme yapıldığı yönünde 
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bir görüĢ oluĢmaktaysa konu tutar, özkaynaklar iÑerisinde takip edildiği ilgili hesap 

bakiyesi ile karĢılıklı mahsup edilmelidir. Tereddüt edilen durumlarda Proje 

Değerlendirme Mali Tahlil ve Ġstihbarat Daire BaĢkanlığından alınacak görüĢ 

doğrultusunda iĢlem yapılmalıdır. 

Tesis, Makine Ve Cihazlar 

1. ĠĢletmenin faaliyetlerinde kullanmadığı makine-teÑhizat vb değerler tespit edilmiĢ 

ise; diğer maddi duran varlıklara aktarılmalıdır. 

2. Kullanılamayacak durumda olan makine-teÑhizat bulunduğu tespit edilebilmiĢ ise; 

ilgili hesaptan ve pasifte özkaynaklardan tenzil edilmelidir. 

3. Hesap iÑerisinde ticarete konu makine-teÑhizat tespit edilmiĢ ise; ilgili hesaptan 

stoklar hesabına aktarılmalıdır. 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 

1. Yatırım yapılması halinde, yatırım tamamlanana kadar iĢletmeler ihtiyari olarak 

yatırıma iliĢkin kur farkı ve finansman giderlerini, yapılmakta olan yatırımlarda 

izlenebilir. Yatırım tamamlanıp aktifleĢtikten sonraki döneme ait finansman giderler 

ise; gelir tablosunda finansman giderlerine eklenmelidir. 

Haklar/ġerefiye 

1. Nakde Ñevrilme ihtimali olanlar özkaynaklardan indirilmelidir. 

Özel Maliyetler 

1. Uzun süreli arazi kiralandığında üzerine bina yapılıp da devir ve rehin hakkı varsa, 

özel maliyetlerden Binalar hesabına devredilmelidir. 

Kısa Vadeli Banka Kredileri 

1. BilanÑo döneminde var olduğu tespit edilen kredilerin anapara ödemelerinin bir yılı 

aĢan kısımları; uzun vadeli banka kredileri hesabına aktarılmalıdır. 

2. BilanÑo makyajı iÑin kredi kullanıldığı tespit edilmiĢ bankalar ve kredi hesabı olması 

durumunda, Banka kredileri hesabı ve bankalar hesabındaki ilgili bakiyeler karĢılıklı 

olarak bilanÑodan arındırılmalıdır. 

Satıcılar 

1. Satıcılara olmayan borÑlar diğer ÑeĢitli borÑlar hesabına aktarılmalıdır. 

2. Hesap iÑinde, ortaklara, bağlık ortaklıklar ve iĢtiraklere olan borÑ gizlenmiĢ ise, ilgili 

hesaba aktarılmalıdır.  

3. Satıcıların ters bakiye toplamları ilgili verilen sipariĢ avanslarına aktarılmalıdır. 

(stok veya maddi duran varlık) 

4. Herhangi bir yabancı para cinsinden olan ticari borÑların bulunması halinde, borÑ 

bakiyesi iÑin bilanÑo günündeki TCMB alıĢ kuru ile kur değerlemesi yapılmalıdır. 

Değerleme konusu tutar gelir tablosunda kambiyo kar/zarar hesabına atılmalıdır. 

Borç Senetleri 

1. Ana faaliyet konusu olmayan borÑ senetleri diğer ÑeĢitli borÑlar hesabına 

aktarılmalıdır.  

2. Vadesi 1 yılı aĢan borÑ senetleri uzun vadeli hesaplara aktarılmalıdır.  

Kıdem Tazminatı KarĢılığı 

1. Cari yılda ödeme yapılmayacak kıdem tazminatları tutarları bu hesaptan Ñıkarılmalı; 

uzun vadeli kıdem tazminatı karĢılığı hesabına aktarılmalıdır. 

Maliyet Giderleri KarĢılığı 

1. Hesap iÑinde amortisman gideri varsa birikmiĢ amortismanlar hesabına 

aktarılmalıdır.  

2. Maliyet gider karĢılıklarının, kesinleĢen giderler tutarından fazla tahmin edilmiĢ olan 

kısmıyla ilgili maliyet giderleri; aktif ve pasiften arındırılmalıdır. 

Uzun Vadeli Banka Kredileri 

1. BilanÑo tarihini izleyen 1 yıldan kısa vadeli kredi anapara bakiyeleri; kısa vadeli 

banka kredilerine aktarılmalıdır. 

Sermaye 

1. ġirketin kendi hisse senedi satın alması mali duran varlıklar altında izlenmeli 

enflasyon düzeltmesi olumsuz farkları hesabı veya sermaye hesabı kullanılarak 

düzeltilmelidir.  
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2. Sermaye hesabı iÑinde konsolidasyona tabi bir grup Ģirketinin payı varsa sermayeden 

ayrılmalı özkaynaklar iÑinde grup paylarının izlendiği hesaba aktarılmalıdır.  

3. GeÑmiĢ yıllar karı veya dönem karı dağıtılmaya karar verilirse, özkaynaklardan kısa 

vadeli yabancı kaynaklara aktarılmalıdır.  

4. Gelir tablosundaki kar ile pasif tablodaki dönem karı uyumlu olmalıdır.  

1.2. GELĠR TABLOSU KALEMLERĠNĠN DENETĠMĠ VE ANALĠZĠ 

 Yurt Ġçi-Yurt DıĢı SatıĢlar 

1. Ana faaliyet konusu dıĢında kalan satıĢlar bu hesaplardan Ñıkartılmalı ilgili hesaplara 

(diğer olağan gelir ve karlar) aktarılmalıdır. 

2. Konsolide edilmiĢ diğer firmalarına satıĢlar bu hesaplardan Ñıkarılmalı grup 

firmalarına satıĢlar hesabına aktarılmalıdır. 

3. Yurt dıĢı satıĢlar hesabında izlenen ihraÑ kayıtlı satıĢlar yurt iÑi satıĢlara 

aktarılmalıdır.  

 Satılan Mamullerin Maliyeti 
1. Êretim iĢletmelerinde genel üretim gideri iÑerisinde finansman gideri saptanması 

durumunda buradan Ñıkarılıp finansman giderine aktarılmalıdır. 

 ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri 
1. ĠĢtiraklerden alınan bedelsiz hisse senetleri veya kar payı saptandığında, iĢtiraklerdeki 

değer artıĢları pasifte özkaynaklar iÑerisinde izlenmelidir.  

 Faiz Gelirleri 
1. Ortaklardan alacaklar hesabına bağlı faiz geliri saptanmıĢ ise iki hesaptan karĢılıklı 

olarak mahsup edilerek düzeltilmelidir.  

Menkul Kıymet SatıĢ Karları 

1. Mali duran varlıkların (ĠĢtirak, bağlı ortaklık vb) satıĢından sağlanan kar; diğer 

olağandıĢı gelir ve karlar hesabına aktarılmalıdır. 

 Komisyon Giderleri (-) 

1. Hesap iÑerisinde, banka komisyonları, teminat mektubu komisyonları tespit edilmesi 

halinde; Bakiyeler finansman giderleri hesabına aktarılmalıdır. 

Kambiyo Zararları (-) 

1. Banka kredisi kullanımı kaynaklı kur farkları; finansman giderleri hesabına 

aktarılmalıdır. 

 Finansman Giderleri (-) 

1. AktifleĢen finansman gideri var ise ilgili tutar; aktifteki hesaptan ve dönem karından 

Ñıkartılmalıdır.  

Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları 

1. Dönem karı üzerinden ayrılması gereken vergi karĢılıklarının ayrılmadığı tespit 

edilirse; hesaplanan kurumlar vergisi ve ara dönem geÑici vergi beyannamesi 

iÑeriğinde yer alan hesaplanan geÑici vergi baz alınarak dönem vergisi ayrılmalıdır. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Finansal raporlamanın amacı; mevcut ve potansiyel yatırımcılara, borÑ verenlere ve kredi 

veren diğer taraflara, raporlayan iĢletmeye kaynak sağlama kararları verirken faydalı olacak 

finansal bilgiyi sağlamaktır. (Kavramsal ÆerÑeve) Kavramsal ÑerÑeve, finansal raporların 

birtakım niteliksel özellikler taĢıması gerektiğini ifade etmektedir. Söz konusu niteliksel 

özellikler temel niteliksel özellikler ve destekleyici niteliksel olmak üzere iki baĢlık altında 

toplanmıĢtır. Bilginin faydalı olabilmesi iÑin öncelikle ihtiyaca uygunluk ve gerÑeğe uygun 

Ģekilde sunum olmak üzere temel niteliksel özellikleri karĢılaması gerekmektedir. Bilgi, 

tahminlerde kullanılabiliyor ve teyit edilebiliyorsa kullanıcıların ihtiyacına uygun bilgi 

özelliği taĢır. Tam, tarafsız ve hatasız Ģekilde sunulan bilgi ise ekonomik olayları gerÑeğe 

uygun Ģekilde yansıtmaktadır. ÆalıĢmamızda finansal tabloların gerÑeğe uygun Ģekilde 

sunulabilmesi ve analize elveriĢli hale getirilebilmesi iÑin yapılması gereken aktarma ve 

arındırma iĢlemleri yer almaktadır. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin ham olarak analize 

tabi tutulması yerine hesapların bir takım düzeltme ve arındırmalardan sonra analiz iÑin daha 

elveriĢli olacağı ve gerÑeği yansıtacağı kanısındayız.  
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN MUHASEBE DERSĠNE ĠLĠġKĠN ALGILARI VE 

KAYGILARI: GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠ ÜZERĠNDE BĠR ĠNCELEME 

 

Alper KARAVARDAR 

DoÑ. Dr., Giresun Êniversitesi ĠĠBF, karavardar@outlook.com 

Muammer PAÆA 

Giresun Êniversitesi Yüksek Lisans, muammerpaca@gmail.com 

 

Özet: Muhasebe gerek iĢletmeler gerekse de uluslar aÑısından iktisadi olayların anlaĢılması, 

analiz edilmesi ve karar alma bakımından önemli bir yere sahiptir. Muhasebe eğitiminin 

baĢarısı hiÑ Ģüphesiz öğrencilerin doğru kavranılması ile mümkündür. Bu ÑalıĢmada 

muhasebe dersi alan öğrencilerin, bu dersle ilgili algı ve kaygılarını anlamak iÑin Giresun 

Êniversitesi ĠĠBF iĢletme bölümü öğrencileri arasında bir araĢtırma yapılmıĢtır. ÆalıĢmada 

öğrencilerin muhasebe dersi konusundaki algılamalarını etkileyen faktörler ile hissettikleri 

kaygı düzeyleri incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucuna göre, öğrencilerin muhasebe dersine 

karĢı bir kaygıları olsa dahi muhasebeyi öğrenme, kullanma ve meslek edinme konusunda 

istekli oldukları ve artan muhasebe bilgileri sonucunda muhasebeye olan bakıĢ aÑılarının 

olumlu yönde etkilendiği ortaya ÑıkmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Kaygı, Algı, Muhasebe Mesleği  

 

PERCEPTIONS AND ANXIETIES OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT 

ACCOUNTING COURSES: AN EXAMINATION ON GĠRESUN UNIVERSITY 

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS 

ADMINISTRATION DEPARTMENT’S STUDENTS 

 

 

Abstract: Accounting respect, it has an important place in terms of understanding, analyzing 

and decision making of economic events both in terms of businesses and nations. The 

success of accounting education is undoubtedly possible with the correct understanding of 

the students. In order to understand the perceptions and anxieties of the students who took 

accounting courses in this study, a research was conducted among the students of business 

section of Giresun University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Factors 

affecting the perceptions and the levels of anxiety of the students about accounting course 

were examined in the study. According to the results of the research, it was found that 

students' willingness to learn, use and acquire accounting, even if they were concerned about 

the accounting course, were influenced positively by the accounting perspective as a result of 

increased accounting knowledge. 

Keywords: Accounting Education, Anxiety, Perception, Accounting Profession 
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1. GĠRĠġ 

Günümüzde hÍlihazırda kullanılmakta olan modern insan kaynakları yaklaĢımları, 

iĢletmelerin rekabet ihtiyaÑlarını karĢılamaya yönelik dÍhili ve harici uyumu temin edecek 

örgütsel stratejilere uygun olarak oluĢturulmaktadır. Stratejik bir araÑ olarak insan 

kaynaklarının yönetimi, yüksek nitelikli ve iyi yetiĢmiĢ beĢeri kaynaklara olan ihtiyacı 

vurgulamaktadır. Türkiye‘nin de bu Ģartlarda dünyaya ayak uydurabilmesi, rekabetin iÑinde 

olabilmesi iÑin mesleki olarak iyi yetiĢmiĢ, donanımlı insanlara ihtiyacı vardır (Yürekli, 

2017:320). Bir küresel iktisadi dil olarak muhasebenin artan önemi muhasebe derslerinin ele 

alınıĢ ve uygulama biÑimlerinin değiĢmesini gerektirmektedir. Bu değerlendirmeler dikkate 

alındığında mesleki bir eğitim olarak muhasebe derslerinin iĢletmeler ve ulusal ekonomi iÑin 

önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Ekonomik hayatta iĢletmelerin finansal 

yapılarını anlayıp analiz etmek, iĢletmeye faydalı bilgiler sunmak, karar aĢamalarında 

yardımcı olmak iÑin muhasebe bilgi ve becerisine ihtiyaÑ vardır. Bu bilgiden yoksun insanlar 

ne kendi iĢletmelerine ne de ülke ekonomisine fayda sağlayamazlar (Aksu ve Oral, 

2017:706). Muhasebe dersi bu önemini yanında öğrenciler tarafından en zor olan derslerden 

biri olarak dile getirilmektedir. Muhasebe dersinin öğrenciler tarafından zor olarak 

görülmesinin sebepleri arasında dersin sayısal olması ve Ñok sayıda kanun, mevzuat gibi 

bilgiler iÑermesi gösterilebilir. Éğrenciler muhasebe derslerinde zorlandıkları iÑin derse karĢı 

algıları değiĢmekte ve belli düzeylerde kaygı ortaya Ñıkmaktadır (Varıcı ve Bulut, 2015:294).  

Algı, Ñevremizdeki soyut veya somut nesnelere olaylara karĢı kiĢinin duyumsal bilgi 

edinmesidir. Duyumsal bilgi dokunma, görme, koklama, duyma, tatmadan oluĢan beĢ duyu 

organımız ve buna ek olarak hissetme ile Ñevremizden bilgi edinmedir. Ġnsanlar duyuları ile 

bilgi edinirken hislerini de kullanırlar (Ġnceoğlu, 2011:86). Kaygı ise kötü bir sonuÑ, üzüntü, 

tasa doğrultusunda artmıĢ duygusal bir durumdur. Ġnsanlar gelecekte bir tehlike algılayıp 

bunun karĢısında nasıl davranacağını ve ne yapacağını bilememe durumu, geleceğe karĢı 

belirsizliğin ortaya Ñıkardığı bir durumdur (Köknel, 2014:23-24). Kaygının insanı motive 

eden bir özelliğinden bahsedilebilir. Normal düzeydeki bir kaygı, eğitimde ve ÑalıĢmalarda 

insanı motive eder, eyleme sürükler. Kaygının hiÑ olmaması ÑalıĢmanın düzeyi ile ters 

iliĢkilidir. Ancak kaygı düzeyi anormal bir durumda yükselirse bu durum bireyi engeller ve 

eğitim seviyesi düĢer (Kurt, 2011:45).  

Yıldız ve Yanık (2013) yaptıkları ÑalıĢmada üniversite öğrencilerinin muhasebe ve finansal 

raporlama hakkındaki algıları üzerine bir ÑalıĢma yapmıĢ, öğrencilerin muhasebe mesleğine 

ilgi duydukları fakat gerekli araĢtırmayı yapmadıkları, stajı sorumluluktan kurtulmak iÑin 

yaptıkları ve ticaret lisesi mezunları ile düz lise mezunu öğrenciler arasında algı durumunda 

bir fark bulunmadığını ortaya koymuĢtur. 

Ertuğrul ve Ézdemir (2014) öğrenciler üzerinde anket yapmıĢ ve derse karĢı tutumlarının 

olumsuz olduğunu ve dersi gereksiz ve sıkıcı bulduklarını tespit etmiĢtir. 

Æakır vd. (2014) yaptıkları ÑalıĢmada muhasebe eğitimindeki algı ve beklentilerini üzerine 

bir araĢtırmada öğrencilerin muhasebe dersini algılamakta zorlandıkları ve sadece sınav 

zamanlarında muhasebe ÑalıĢtıkları tespit edilmiĢtir. 

Varıcı ve Bulut (2015) tarafından yapılan ÑalıĢmada öğrencilerin endiĢeleri arttıkÑa 

muhasebe dersine karĢı tutumların negatif yönde değiĢtiğini bulunmuĢtur. Ayrıca bayan 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha karamsar, ders ÑalıĢma ve sınav kaygılarının daha 

fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

Duman vd. tarafından (2015) yapılan ÑalıĢmada öğrencilerin kaygı seviyelerini ölÑmek ve 

kaygı ile muhasebe dersi arsındaki iliĢkiyi aÑıklamaya ÑalıĢtığı ÑalıĢmasında eğitim kaygısı 

kendine güvenle olumsuz, yetersizlikle olumlu yönde olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Kandemir vd. tarafından (2016) yapılan ÑalıĢmada öğrencilerin muhasebe dersine ve 

muhasebe dersine olan ilgileri aynı zamanda öğretim elemanlarına bağlı olduğunu 

söylemiĢtir. 

Aksu ve Oral (2017) ÑalıĢmalarında erkek öğrenciler bayan öğrencilere göre muhasebe 

dersinde daha Ñok zorlandıklarını ortaya ÑıkmıĢtır. Ders algısında öğretim üyesinin önemli 

olduğu ve dersin anlaĢılması bir etken olduğunu söylemiĢtir.  
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Güney (2017) yaptığı ÑalıĢmada öğrencilerin maliyet muhasebesine karĢı meraklı olduğu, 

kariyerlerindeki baĢarıları iÑin gerekli gördüğü ve bu dersin zor olmadığını düĢündüklerini 

ortaya koymuĢtur. 

2. AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi 

Giresun Êniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi iĢletme bölümü öğrencileri arasında 

anket uygulaması yapılmıĢ ve cevaplanan anketler incelenmiĢ, soruları özensiz yanıtlayan ve 

boĢ bırakanlar analize dÍhil edilmemiĢ olup 163 anket değerlendirmeye alınmıĢtır. Anket 

soruları Duman vd. (2015) tarafından yapılan „„Determining the Anxieties of Accounting 

Education Students: A Sample of Aksaray University‟‟ adlı makale ÑalıĢmasından alınmıĢtır. 

Ankette 5‘li likert ölÑeği modeli kullanılmıĢtır. Ankette 7 tane demografik soru, 2 tane 

öğrencilerin gelecek ve kariyeri ile ilgili soru ve 19 tane muhasebe dersi ile ilgili soru 

bulunmaktadır.  

3. AraĢtırma Verilerinin Değerlendirilmesi ve Bulgular 

Verilerin analizinde SPSS 18 programı kullanılmıĢtır. Anket soruları üzerinde güvenilirlik 

analizi, kaiser-meyer-olkin, bartlett, faktör analizi ve ki-kare testleri yapılmıĢtır. Anketin 

güvenilirlik analizi iÑin Cronbach Alpha indeksi kullanılmıĢ ve 0,725 bulunmuĢtur. 

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi 

Cronbach Alpha Soru Sayısı Anket Sayısı 

0,725 21 163 
Cronbach Alpha değeri 0,70 üzerinde olduğu ölÑekler iÑsel tutarlılığa sahip olduğu ve 

güvenilir olduğu söylenir (Bayram, 2017: 194). Bizim anketimizin güvenilirlik oranı tablo 

1‘de görüldüğü üzere 0,725‘tir. Cronbach Alpha 0,725 olduğuna göre anket cevaplarının 

iÑsel tutarlılığa sahip ve güvenilir olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Tablo 2: Demografik Veriler 

 Frekans Yüzde (%)  Frekans 
Yüzde 

(%) 

Cinsiyet   Yaş   

Erkek 
Kadın 

85 
78 

52,1 
47,9 

17-21 
22-26 
27 ve üstü 

31 
129 

3 

19 
79,1 
1,8 

Ailenin Yaşadığı 
Bölge 

  
Yapmak İstediği 
Meslek 

  

Marmara 
İç Anadolu 
Akdeniz 
Doğu Anadolu 
Güneydoğu 
Anadolu 
Karadeniz 
Ege 

29 
17 
9 

10 
4 

91 
3 

17,8 
10,4 
5,5 
6,1 
2,5 

55,8 
1,8 

Bankacılık ve 
Finans 
Özel Sektör 
Kamu Alanı 
Pazarlama 
Girişimcilik 
Finansal 
Danışmanlık 
Diğerleri 

15 
 

27 
48 
7 

30 
1 

35 

9,2 
 

16,6 
29,4 
4,3 

18,4 
6 

21,5 

Öğrencinin 
Büyüdüğü Yer 

  Öğrencinin Sınıfı   

Büyükşehir 
Şehir 
İlçe 
Köy 

52 
43 
41 
27 

31,9 
26,4 
25,2 
16,6 

1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf  

2 
5 

100 
56 

1,3 
3,1 

61,3 
34,4 

Akrabaları arasında muhasebe mesleği yapanlar   

Evet 
Hayır 

80 
83 

49,1 
50,9 

Tablo 3: KMO ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy 0,734 
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Bartlett’s Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 976,234 

df 210 

Sig 0,000 
Kaise-Meyer-Olkin testi faktör analizi iÑin ön Ģartlardan biridir, örneklemin yeterliliğini, 

büyüklüğünü test eder. KMO iyi bir analiz iÑin 0,5 ten büyük olmalıdır. KMO testinin 

sonucu 1‘e ne kadar yakınsa o kadar iyidir. Bartlett ise verilerin normal dağılımdan gelip 

gelmediğini gösterir. Bartlett‘s testinde sig <0.05 olmalısı istenir(Bayram,2017:206). Bizim 

analizimizde KMO 0,734 ve Bartlett sig. 000 ÑıkmıĢtır. Tablo 4‘te görüldüğü üzere örneklem 

büyüklüğümüz yeterli, veriler normal dağılımlıdır. 

Tablo 4: Faktörlerin Dağılımı 

Kaygı 

Mali tabloların yanlış olmasına neden olabileceğimi düşünmem 
beni korkutuyor 
Finansal tablo hazırlama, analiz etme ve yorumlama becerim 
konusunda güvende değilim 
Muhasebe sistemlerini kullanma konusunda endişeli hissediyorum 
Fırsat verilirse muhasebe yazılımını öğrenmek ve kullanmak 
istiyorum 
Mali müşavirlik mesleğindeki uygulamalarda iyi olmak veya 
mesleğin pratiğinde iyi olmak için SMMM sınavlarını geçme 
konusunda kendimi endişeli hissediyorum 
Hatalar yapmaktan korktuğum için muhasebe yazılımını 
kullanmaktan çekiniyorum 
Finansal tabloların hazırlanması, analizi ve yorumlanmasını 
sabırsızlıkla bekliyorum 

Özgüven 

İnsanlar motive edildiğinde muhasebe bilgi sistemlerini 
uygulamayı öğrenebilir ve uygulayabilir 
Muhasebe öğrenme yeni bir beceridir, ne kadar pratik yaparsanız 
o kadar iyi hale gelirsiniz 
Muhasebe bilgi sistemlerini öğrenebileceğimi düşünüyorum 
Meslek olarak muhasebede yaşanan gelişmelere ayak 
uydurabileceğime inanıyorum 
Muhasebe becerilerini öğrenirken kendimi rahat hissediyorum 
Eminim ki zaman ve pratik ile bir muhasebe yazılımı çalışırken 
kendimi Word ile çalışır gibi rahat hissedeceğim 

Belirsizlik 
Üniversiteye girerken geleceğimle ilgili endişe duymaktayım 
Mezuniyet sonrası kariyerim için endişe duymaktayım 

Önyargı 

Muhasebe derslerinden kaçındım çünkü bana yabancı geliyor ve 
beni korkutuyor 
Muhasebe sistemlerinin nasıl işlediğini anlamakta güçlük 
çekiyorum 

İstek 

Muhasebe anlayışının beni daha üretken bir birey yapacağını 
düşünüyorum 
Muhasebenin hem eğitim hem de çalışma ortamında zorunlu bir 
araç olduğunu hissediyorum 

Zeka-
Heyecan 

Muhasebe öğrenmenin zorluğu heyecan vericidir 
Birinin tüm muhasebe işlemlerini anlamak ve hesaplamak için dahi 
olması gerekir, bir muhasebe döngüsü hazırlamaya girişebilir 

Faktör analizinde varyanslarında 1‘den büyük 6 değer ortaya ÑıkmıĢtır. Ankette yer alan 

sorular bu 6 adet faktörde etrafında bir araya getirilmiĢtir. Toplam varyansın %18,074‘ünü 

kaygı faktörü, %16,740‘ını özgüven faktörü oluĢturmaktadır. Buna göre faktörler kaygı, 

özgüven, belirsizlik, ön yargı, istek, zeka-heyecan olarak adlandırılmıĢtır. Éğrencilerin cevap 
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verdiği ankette yer alan demografik sorular ile diğer sorular arasında bir iliĢki olup 

olmadığının görmek iÑin ki-kare testi yapılmıĢ ve aralarında iliĢkiye bakılmıĢtır.  

Tablo 5: YaĢ Ġle Êniversiteye Girerken Geleceğimle Ġlgili EndiĢe Duymaktayım 

 Value df Asymp Sig. Approx Sig. 

Pearson Chi-Square 24,849 8 0,002  

Cramer’s V 0,276   0,002 
p=0,002 ve p<0,05 olduğu iÑin öğrencilerin yaĢı  ile üniversiteye girerken geleceğimle ilgili 

endiĢe duymaktayım sorusu arasında Cramer‘s V değerine baktığımızda 0,276 derecesinde 

iliĢki vardır. 17-21 yaĢ %14,1 endiĢeli iken 22-26 yaĢ %42,9 endiĢelidir. 

Tablo 6: YaĢ Ġle Finansal Tablo Hazırlama, Analiz Etme ve Yorumlama Becerim 

Konusunda Güvende Değilim 

 Value df Asymp Sig. Approx Sig. 

Pearson Chi-Square 29,082 8 0,000  

Cramer’s V 0,299   0,000 
p=0,000 ve p<0,05 olduğu iÑin öğrencilerin yaĢı ile finansal tablo hazırlama, analiz etme ve 

yorumla becerim konusunda güvende değilim sorusu arasında Cramer‘s V değerine 

baktığımızda 0,299 değerinde bir iliĢki vardır. 17-21 yaĢ %6,2 kendisini güvende 

hissetmiyor, 22-26 yaĢ %19,8 güvende hissetmiyor ve %35‘i kararsız. 

Tablo 7: Yapmak Ġsteğiniz Meslek Ġle Muhasebe Derslerinden KaÑındım Æünkü Bana 

Yabancı Geliyor ve Beni Korkutuyor 

 Value df Asymp Sig. Approx Sig. 

Pearson Chi-Square 48,570 24 0,002  

Cramer’s V 0,273   0,002 
p=0,002 ve p<0,05 olduğu iÑin öğrencilerin yapmak istedikleri meslek ile muhasebe 

dersinden kaÑındım Ñünkü bana yabancı geliyor ve beni korkutuyor sorusu arasında 

Cramer‘s V değerine baktığımızda 0,273‘lük bir iliĢki söz konusudur. Kamuda ÑalıĢmak 

isteyenlerin %18‘i, giriĢimci olmak isteyenlerin %12,3‘ü, özel sektör isteyenlerin %11‘i 

muhasebe dersinden korkmadıklarını söylemiĢtir. 

 

Tablo 8: Yapmak Ġstediğiniz Meslek Ġle Meslek Olarak Muhasebede YaĢanan GeliĢmelere 

Ayak Uydurabileceğime Ġnanıyorum 

 Value df Asymp Sig. Approx Sig. 

Pearson Chi-Square 50,803 24 0,001  

Cramer’s V 0,279   0,001 
p=0,001 ve p<0,05 olduğu iÑin öğrencilerin yapmak istedikleri meslek ile muhasebe yaĢanan 

geliĢmelere ayak uydurabileceğime inanıyorum sorusu arasında Cramer‘s V değerine 

baktığımızda 0,279 değerinde bir iliĢki söz konusudur. Kamuda ÑalıĢmak isteyenlerin 

%15,3‘ü, özelde ÑalıĢmak isteyenlerin %13,5‘i muhasebedeki geliĢime ayak 

uydurabileceğini söylüyor.  

Tablo 9: Yapmak Ġstediğiniz Meslek Ġle Fırsat Verilirse Muhasebe Yazılımını Éğrenmek ve 

Kullanmak Ġstiyorum 

 Value df Asymp Sig. Approx Sig. 

Pearson Chi-Square 82,238 24 0,000  

Cramer’s V 0,355   0,000 
p=0,000 ve p<0,05 olduğu iÑin öğrencilerin yapmak istedikleri meslek ile fırsat verilirse 

muhasebe yazılımını öğrenmek ve kullanmak istiyorum sorusu arasında Cramer‘s V 

değerine baktığımızda 0,355 değerinde bir iliĢki vardır. Kamuda ÑalıĢmak isteyenlerin 

%28,3‘ü, giriĢimcilikte bulunmak isteyenlerin  %16‘sı, özel sektörde ÑalıĢmak isteyenlerin 

%15,3‘ü muhasebe yazılımı öğrenmek ve kullanmak istiyor. 

Tablo 10: Sınıf ile Muhasebe Bilgi Sistemlerini Éğrenebileceğimi DüĢünüyorum 

 Value df Asymp Sig. Approx Sig. 

Pearson Chi-Square 41,600 12 0,000  

Cramer’s V 0,292   0,000 
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 p=0,000 ve p<0,05 olduğu iÑin öğrencilerin sınıfları ile muhasebe bilgi sistemlerini 

öğrenebileceğimi düĢünüyorum sorusu arasında Cramer‘s V değerine baktığımızda 0,292 

değerinde iliĢki vardır. 3. sınıf öğrencilerin %27,6‘sı muhasebe bilgi sistemini öğreneceğini 

düĢünürken, 4. sınıf öğrencilerin %49,7‘si öğrenebileceğini düĢünüyor. 

4. SONUÇ 
YaĢ ile üniversiteye girerken endiĢe duyma konusunda anlamlı bir iliĢki görülmüĢ ve yaĢ 

arttığında daha endiĢeli olduğu, öğrencilerin yaĢları ile finansal tablo hazırlama ve 

yorumlama arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢ ve yaĢları arttıkÑa kendilerini güvende 

hissetmedikleri ortaya ÑıkmıĢtır.  

Éğrencilerin yapmak istedikleri meslekler ile muhasebedeki geliĢmelere ayak 

uydurabileceği, fırsat verilirse muhasebe yazılımı öğrenmek ve kullanmak istedikleri ve 

muhasebe dersinden kaÑınma arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Éğrenciler ÑalıĢmak 

istedikleri sektörler olarak özel sektör, kamu alanı, giriĢimcilik ve diğer alanlarını isteyenler 

meslek olarak muhasebedeki geliĢmelere ayak uydura bileceğini, fırsatının bulduğunda 

muhasebe sistemi öğrenme ve kullanmayı istediğini, muhasebe dersinden kaÑınmadıklarını 

söylemiĢleridir.  

Éğrencilerin kaÑıncı sınıfta okudukları ile muhasebe sistemlerini öğrene bileceğimi 

düĢünüyorum sorusu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢ buna göre öğrenciler bir üst sınıfa 

geÑtikÑe muhasebe sistemini öğrenebileceğini düĢünüyorlar. Bu iliĢkiye göre öğrenciler 

muhasebe ile zaman geÑirdikÑe kendilerinin daha rahat hissediyorlar ve kendilerine olan 

özgüvenleri artıyor.  

Anketin faktör analizi sonucunda kaygı faktörü ilk sırada yer alsa da öğrenciler muhasebe 

dersinden kaÑınmadıklarını ve korkmadıklarını ifade etmiĢlerdir. Éğrenciler muhasebe ile 

ilgili olarak muhasebenin zorunlu bir araÑ olduğunu, muhasebe bilgi sisteminin 

öğrenebileceklerini, meslek olarak muhasebe sistemindeki geliĢmelere ayak 

uydurabileceklerini, kendilerini daha üretken bir birey yapacağını, pratik yapılarak motive 

edilerek muhasebeyi öğrenebileceklerini söylüyorlar. Ġkinci sırada özgüven faktörünün yer 

alması öğrencilerin derse karĢı kaygıları olsa dahi kendilerine olan özgüvenlerini 

kaybetmedikleri veya kaybetseler bile zamanla geri geldiği söylenebilir.  

Muhasebe eğitiminin etkinliğinin arttırılması bakımından öğrencilerin zihinsel bilgi ve 

becerilerinin iÑlerinde bulundukları sosyolojik ve psikolojik faktörlerden önemli ölÑüde 

etkilendiği söylenebilir. Bir diğer ifade ile öğrencilerin derse yönelik algılamaları Ñok 

boyutlu bir değerlendirmenin sonucu olarak biÑimlenmektedir. Muhasebe eğitiminin 

niteliğinin arttırılması bu boyutların daha iyi ele alınmasını zaruri kılmaktadır. 
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Özet 

Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

(UMS/UFRS), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 1973 yılından 

itibaren oluĢturulmaya baĢlanmıĢ, Avrupa Birliği‘nde (AB) 2005 yılı itibariyle uygulanmaya 

konulmuĢtur. Türkiye‘de de muhasebe standartları AB‘de olduğu gibi 2005 yılında Türkiye 

Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) olarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Bu tarihten itibaren TMS/TFRS‘ye göre finansal tablo hazırlayabilecek, 

standartlara hÍkim kalifiye muhasebe personeli ihtiyacı ortaya ÑıkmıĢtır. Yapılan bu ÑalıĢma 

ile Türkiye‘deki devlet üniversitelerinin ilgili fakültelerinde bulunan ĠĢletme ve Muhasebe 

bölümleri araĢtırmaya konu edilmiĢtir. AraĢtırmada ilgili bölümlerin lisans, yüksek lisans ve 

doktora programlarında muhasebe standartları dersinin mevcudiyeti araĢtırılmıĢtır. Ayrıca 

verilen derslerde hangi muhasebe standartlarının okutulduğu analiz kapsamında 

incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Standartları, Muhasebe Eğitimi, Ders Müfredatları 

 

ANALYZING THE CONTENT OF THE TURKISH ACCOUNTING STANDARDS 

COURSES IN HIGHER EDUCATION: A RESEARCH ON STATE UNIVERSITIES 

 

Abstract 

International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (IAS / 

IFRS) have been established by the International Accounting Standards Board (IASB) since 

1973 and it was implemented in the European Union (EU) in 2005. Accounting standards in 

Turkey as well as in the European Union entered into force in 2005. Standards in Turkey, 

has been named as Turkish Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards 

(TAS / TFRS).From this date, there has been a need for qualified accounting personnel who 

can prepare financial statements according to TAS / TFRS. in this study, Business and 

Accounting departments located in the relevant faculties of state universities in Turkey has 

been the subject of research. The existence of accounting standards courses in 

undergraduate, graduate and doctoral programs of the relevant departments in the research 

has been investigated. In addition, it was analyzed within the scope of analysis which 

accounting standards were taught 

Keywords: Accounting Standards, Accounting Education, Cirriculum 
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GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET 

 
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa Birliğinin kurulması ve sınırların ortadan 

kalkması, uluslararası ticari faaliyetlerin ve sermaye hareketlerinin hızla artması uluslararası 

boyutta kullanılacak muhasebe düzenlemelerine ihtiyacı ortaya ÑıkarmıĢtır. Konu ile ilgili ilk 

ÑalıĢmalar 1960‘lı yıllarda baĢlamıĢ ve standart oluĢturmak iÑin bir komite oluĢturulması 

fikri 1972 yılında Sydney‘de gerÑekleĢtirilen 10. Uluslararası Muhasebeciler Kongresinde 

görüĢülmüĢtür. 1973 yılında bu amaÑla oluĢturulan Uluslararası Muhasebe Standartları 

Komitesi (IASC) uluslararası düzeyde ihtiyacı gidermek amacıyla Uluslararası Muhasebe 

Standartlarını(UMS) oluĢturmaya baĢlamıĢtır (BaĢpınar, 2004, s. 53).  

Ancak IASC özel bir kuruluĢ olduğu ve ülkeler üzerinde yaptırım gücüne sahip 

olmadığından muhasebe standartları fazla uygulama alanı bulamamıĢtır. UMS‘ler 1995 

yılında, IASC ile Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Érgütünün (IOSCO) anlaĢması 

ile uygulama alanı bulmuĢtur. Aynı yıl AB‘de uluslararası muhasebe standartları 

oluĢturulmasında IASC/IOSCO iĢbirliğini destekleme kararı almıĢtır (Êstündağ, 2000, s. 54-

55).  

 

Avrupa Birliği‘nin (AB) de standartları üye ülkelerinde kullanma kararı almasının ardından 

komitenin yapısı değiĢtirilmiĢ ve 2001 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(IASB) kurulmuĢ ve faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Kurulun isminin değiĢmesi ile birlikte 

oluĢturulan standartlara da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) adı 

verilmiĢtir. 2005 yılından itibaren UMS/UFRS‘ler AB‘de borsaya kote Ģirketlerce kullanımı 

zorunlu hale getirilmiĢtir. Ayrıca 2002 yılında IASB ile Finansal Muhasebe Standartları 

Kurulu (Financial Accounting Standard Board (FASB)) arasında muhasebe standartlarının 

2005 yılına kadar yakınsanması konusunda anlaĢmaya gidilmiĢtir (Parlakkaya, 2005, s. 125-

126). Türkiye‘de AB‘ye aday üye statüsünde olduğundan UMS/UFRS‘leri uygulamaya 

yönelik karar alınmıĢtır. Kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 

UMS/UFRS‘lere tam uyumlu muhasebe standartları oluĢturma görevini üstlenmiĢtir. 

Standartlar kurulca TürkÑe‘ye Ñevrilerek Resmi Gazete‘de yayınlarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Türkiye‘de finansal kuruluĢlar ve halka aÑık Ģirketler TMS/TFRS‘ye göre finansal tablolarını 

hazırlamaktadırlar (Æankaya & Hatipoğlu, 2011, s. 62). TMSK 2009 yılına kadar 10 adet 

TMS, 8 adet TFRS, 10 adet TMSY ve 17 adet TFRSY‘yi TürkÑeleĢtirerek Resmi Gazete‘de 

yayınlamıĢ ve yürürlüğe koymuĢtur (Kocamaz, 2012, s. 117). 

 

Muhasebe standartlarına hÍkim nitelikli meslek mensuplarının yetiĢtirilmesinde eğitim 

kurumlarında verilen muhasebe eğitimi önemli bir yere sahip olmaktadır. Türkiye‘de 

muhasebe eğitimi ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarınca verilmektedir. Ortaöğretim 

seviyesinde ticaret meslek liselerinde muhasebe eğitimi verilirken, Yükseköğretim de 

muhasebe ile ilgili ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde muhasebe eğitimi 

verilmektedir. Eğitim genellikle iĢletme bölümlerinde verilirken bazı okullarda muhasebe 

veya muhasebe ve finansman bölümlerinde verilmektedir. Muhasebe mesleğini profesyonel 

düzeyde icra edebilmek iÑin ise en az lisans mezunu olma zorunluluğu bulunmaktadır.  

 

1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik 

ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununda 26.07.2008 tarihinde yapılan değiĢikliğe göre 

Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavir olabilmek iÑin; 

 

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği 

Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en 

az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans 

seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü 

seviyesinde diploma almış olmak, 

b) En az üç yıl staj yapmış olmak, 
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c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. 

 

Profesyonel muhasebeci olmak iÑin gerekli olan mali müĢavirlik sınavın konu dağılımı 

iÑerisinde de muhasebe standartlarından soru bulunmaktadır. 100 sorudan oluĢan sınavda 6 

soru muhasebe standartlarından Ñıkmaktadır. Bu yüzden muhasebe standartları ile ilgili 

eğitimin üniversitelerde verilmesi öğrenciler iÑin faydalı olacaktır.  

Yapılacak bu ÑalıĢmada yukarıdaki aÑıklamalar neticesinde muhasebe dersinin ağırlıklı 

olarak okutulduğu ĠĢletme ve Muhasebe lisans programlarının yanı sıra, baĢka bir lisans 

programında okumuĢ olmasına rağmen meslek mensubu olma hakkı tanıyan muhasebe 

yüksek lisans ve doktora programları ÑalıĢma kapsamında incelenecektir. ÆalıĢmada 

öncelikle literatür taraması yapılacak ardından elde edilen veriler üzerinden analizlere yer 

verilecektir. 
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inceledikleri ÑalıĢmalarında Türkiye‘de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin iĢletme 

bölümlerinin ders programlarını incelemiĢlerdir. Türkiye‘de iĢletme bölümlerined verilen 

genel eğitimin yeterli, muhasebe eğitiminin ise yetersiz olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu 

yetersizliği giderebilmek iÑin muhasebe veya muhasebe-finansman bölümlerinin aÑılmasının 

uygun olacağına değinilmiĢtir.  

 

Terzi vd. (2013) Bologna sürecinin muhasebe eğitimine etkisini inceledikleri ÑalıĢmalarında 

devlet ve vakıf üniversitelerinde ĠĢletme lisans bölümlerinin ders planlarını incelemiĢlerdir. 

Muhasebe Eğitim Standartlarına göre ders programlarında olması gereken derslerin 

mevcudiyetini araĢtırmıĢlardır. Analize dahil edilen 103 Devlet ve 65 vakıf üniversitesi 

iÑinde TMS/TFRS ile ilgili 2 devlet ünivesritesinde zorunlu, 16 devlet ve 5 vakıf 

üniversitesinde de seÑmeli ders olduğunu analizlerinde ortaya koymuĢlardır.  

 

GökÑen vd. (2015) ÑalıĢmalarında Türkiye‘de bulunan devlet üniversitelerin ĠĢletme 

Bölümlerinde TMS/TFRS‘ye iliĢkin derslerin verilme düzeyini incelemiĢler ve yeterli bir 

muhasebe standardı eğitimi verilmediği sonucuna ulaĢmıĢlardır. ÆalıĢmada ayrıca 

TMS/TFRS ile ilgili bir dersin iÑeriğinin nasıl olması gerektiğine dair bilgi verilmiĢtir.  

 

Karaca vd. (2016) ÑalıĢmalarında devlet ve vakıf üniversitelerinin iĢletme bölümlerinde 

lisans düzeyinde bulunan muhasebe derslerinin TMS/TFRS‘ler ile uyumluluğunu 

incelemiĢlerdir. ÆalıĢmada lisans düzeyinde verilen muhasebe derslerinin TMS/TFRS‘lerin 

iÑeriğine uygun olmadığı sonucuna varmıĢlardır. 

 

Æil KoÑyiğit ve Güngör TanÑ (2017) ÑalıĢmalarında Türkiye‘de bulunan lisansüstü eğitim 

veren kamu ve özel üniversitelerin iĢletme ve muhasebe bölümlerinde TMS/TFRS ile ilgili 

bir eğitimin verilip verilmediğini incelemiĢler ve muhasebe standartları ile ilgili yeterli 

düzeyde eğitim verilmediğini tespit etmiĢlerdir.  

 

Éztürk ve Erdoğan (2017) Antalya, Isparta ve Burdur‘da bulunan üniversitelerdeki 

muhasebe eğitimini inceledikleri ÑalıĢmalarında müfredatta bulunan derslerin iÑerik analizini 

yapmıĢlardır. Analizde iĢletme bölümlerinde bulunan muhasebe derslerinin sayısının yeterli 

olduğu ancak müfredata muhasebe ile ilgili yeni dersler eklenebileceğini ifade etmiĢlerdir.  

 

ÇalıĢmanın Amacı 

 

Bu ÑalıĢmanın amacı 2005 yılından beri Türkiye‘de uygulama alanı bulunan Türkiye 

Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili Türkiye‘deki devlet 

üniversitelerinde; 

- Muhasebe standartları ile ilgili derslerin mevcudiyeti, 
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- Mevcut ise ilgili dersin hangi eğitim seviyesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) 

verildiği, 

- Mevcut dersin seÑmeli mi zorunlu mu olduğu, 

- Ġlgili derslerin hangi muhasebe standartlarından oluĢtuğu araĢtırılacaktır. 

 

ÇalıĢmanın Yöntemi 

 

ÆalıĢmada Türkiye‘de bulunan devlet üniversitelerinin Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakülteleri, 

Siyasal Bilgiler Fakülteleri, ĠĢletme Fakültelerinde bulunan ĠĢletme ve Muhasebe ile ilgili 

lisans, yüksek lisans ve doktora programları inceleme altına alınacaktır. Ġlgili veriler 

üniversitelerin web sitelerinden ulaĢılarak toplanılacaktır.  Ġlgili programlarda TMS/TFRS ile 

ilgili dersler inceleme kapsamına alınarak, verilen dersler iÑerisinde hangi muhasebe ve 

finansal raporlama standartlarının anlatıldığı analiz edilecektir. 

  

ÇalıĢmanın Kısıtları 

 

ÆalıĢmaya Türkiye‘de faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri dÍhil edilmemiĢtir. Ayrıca 

internet sitelerinde ders iÑeriğini paylaĢmayan devlet üniversiteleri de kapsam dıĢında 

bırakılmıĢtır. 
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ÖZET 
 

Bu ÑalıĢmanın amacı, üniversitelerde verilen denetim eğitiminde etkinliğin artırılmasına ve denetim grubu 

derslerinin güncellenmesine iliĢkin iÑ denetÑilerin beklentilerinin araĢtırılmasıdır. Bu kapsamda Kamu ĠÑ 

DenetÑileri Derneği‘ne üye olan iÑ denetÑilere anket uygulanmıĢtır. Uygulamaya iliĢkin veriler SPSS programı ile 

analiz edilmiĢtir. SonuÑ olarak denetim eğitiminde etkinliğin artırılabilmesi iÑin iÑ denetim, iÑ kontrol ve 

kurumsal risk yönetimi gibi alanlarda lisansüstü eğitim ÑalıĢmalarının teĢvik edilmesi, bu alanlardaki e-dönüĢüm 

uygulamalarının gerek akademik ÑalıĢmalarda gerekse ders kitaplarında yer alması, iÑ denetimin baĢlı baĢına bir 

akademik bilim dalı statüsünde olması, denetim grubu dersleri ve iÑerikleri belirlenirken TĠDE ve ĠDKK gibi 

meslek kuruluĢlarının görüĢlerine değer verilmesi ve bu alanda ÑalıĢtay, söyleĢi ve kariyer günleri gibi 

faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca denetim grubu derslerinin denetim alanında yaĢanan 

geliĢmeler doğrultusunda güncellenmesi ve lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerine uygun ihtiyaca binaen 

yeni derslerin eklenmesi gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

    

Anahtar Kelimeler: ĠÑ Denetim, E- DönüĢüm, Denetim Eğitimi 

 

 

A RESEARCH ON EXPECTATIONS FROM AUDITING EDUCATION OF 

INTERNAL AUDITORS 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate the expectations of internal auditors regarding the updating of auditing 

lessons and effectiveness of the auditing education given at universities. Within this scope, a questionnaire was 

applied to the internal auditors who are members of the Public Internal Auditors Association. The data was 

analyzed with the SPSS program. As a result, in order to increase the effectiveness of auditing education, it is 

necessary to encourage post-graduate studies in areas such as internal audit, internal control and corporate risk 

management, to include e-transformation applications in these fields in academic studies or in textbooks. It was 

determined that the views of the professional organizations such as TĠDE and ĠDKK should be valued and the 

activities such as workshops, interviews and career days should be organized in this area. In addition, the auditing 

lessons should be updated in line with the developments experienced in the field of auditing and new courses 

should be added to meet the needs of undergraduate, graduate and doctorate levels. 

 

Keywords: Internal Audit, E-Transformation, Audit Training. 

1. GĠRĠġ  

ĠÑ denetim alanında yaĢanan hızlı geliĢmeler, gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe hızlı bir 

dönüĢümü kaÑınılmaz kıldığı gibi, üniversitelerde verilen denetim eğitiminde de değiĢimi beraberinde 

getirmiĢtir. Bu süreÑte üniversitelerin Ñağın gereklerine uygun ve geliĢmeye aÑık bir eğitim vermesi 

ihtiyacı ortaya ÑıkmıĢtır. Hızlı bir değiĢim sürecinin yaĢandığı bir ortamda, üniversitelerde verilen 

denetim eğitiminin etkinliği, bilgi kullanıcılarının ihtiyaÑlarını karĢılayabilme düzeyine ve geliĢmelere 

karĢı gerekli uyumu gösterebilmesine bağlıdır. Denetim eğitiminin etkinliğinin artırılmasında birÑok 

faktör etkili alabilir. Ancak öncelikle bilgi kullanıcılarının ihtiyaÑlarının belirlenmesi ve denetim 

eğitiminin bu ihtiyaÑları karĢılama düzeyinin araĢtırılması Ñok önemli bir faktördür. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘nun (KMYKK) Ñıkarılması ile kamu 

kurumlarında iÑ denetim zorunlu hale gelmiĢtir. Bu düzenlemenin iÑ denetimle ilgili ulusal ve 

uluslararası alanda uygulanan iyi uygulama örneklerini ve denetimde e-dönüĢüm kapsamındaki 

geliĢmeleri olabildiğince göz önünde bulundurarak ihtiyaÑlar doğrultusunda yapıldığı söylenebilir. Bu 

yeniliğin amacına ulaĢabilmesi, iÑ denetim fonksiyonunun iÑ kontrol ve kurumsal risk yönetimi 

sistemlerinde yaĢanan tüm geliĢmelere entegre bir Ģekilde ÑalıĢmasına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, iÑ 
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denetim faaliyetinin etkinliğinde ve verimliliğinde en önemli rolü iÑ kontrol ve kurumsal risk yönetimi 

sistemlerinin üstlendiği ifade edilebilir. Bu kapsamda kurumların veya iĢletmelerin baĢarısında önemli 

bir yere sahip olan bu alanlara, lisans veya lisansüstü eğitimde de gerekli önem verilerek, ihtiyaÑlar 

doğrultusunda denetim grubu dersleri ve iÑerikleri güncellenmelidir. 

Son yıllarda hemen hemen tüm alanlarda uzmanlaĢma odaklı eğitime ağırlık verildiği söylenebilir. 

Êniversiteler de bu duruma uygun olarak eğitim öğretim müfredatlarını yenileyerek alanında daha 

yetkin bireylerin yetiĢmesini sağlamalıdır. Bu kapsamda uzman denetÑi adaylarının yetiĢtirilmesinde 

özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu 

fakültelerde, verilen denetim grubu dersleri, ders iÑerikleri ve derslerin veriliĢ Ģekli, denetÑi adaylarını 

tam donanımlı olarak yetiĢmesini sağlayacak Ģekilde olmalıdır. Ġlgili fakülteler, özellikle Ñağın en 

önemli geliĢmelerinden biri olan, dijitalleĢmenin ve teknolojik geliĢmelerin denetim mesleğine 

etkisini de dikkate alan eğitim öğretim yaklaĢımlarına öncelik vermelidirler. 

Bu ÑalıĢmada, üniversitelerde verilen denetim eğitiminde etkinliğin artırılmasına ve denetim grubu 

derslerinin güncellenmesine iliĢkin iÑ denetÑilerin beklentilerinin araĢtırılması amaÑlanmıĢtır. Bu 

amaÑ doğrultusunda Kamu ĠÑ DenetÑiler Derneği‘ne üye olan denetÑilere anket ÑalıĢması yapılmıĢtır. 

Uygulamaya iliĢkin veriler SPSS programı yardımıyla frekans, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı 

istatistikler ile analiz edilmiĢtir. Son olarak elde edilen analiz sonuÑlarına göre, araĢtırma hakkında 

ÑeĢitli değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. 

2. DENETĠM EĞĠTĠMĠNDEN BEKLENTĠLER 

ĠĢletme eğitiminde temel amaÑ; özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumların ÑeĢitli 

birimlerinde görev alacak, güncel bilgilerle donatılmıĢ, nitelikli iĢletmeciler yetiĢtirmektir. Bu hedefi 

baĢarmak iÑin Ġktisadi ve Ġdari Birimler Fakültelerinin lisans ve lisansüstü eğitim programlarında 

verilen ÑeĢitli derslerin ortak amacı, bir kurumun bir bütün olarak politika ve planları doğrultusunda 

iyi yönetilebilmesidir. ĠĢletme biliminin temel unsurları arasında yer alan denetim faaliyeti, iÑ denetim 

mesleğinin alanına girmektedir. GerÑekte iÑ denetim, diğer yönetim iĢlevlerinin baĢarıyla 

yürütülebilmesi iÑin yönetime değerlendirme ve danıĢmanlık yapan ve değer katan önemli bir iĢlevi 

yerine getirmektedir. Eğitim programlarında yer alacak olan iÑ denetim konularını iÑeren dersler, 

edinilmiĢ olan diğer iĢletmecilik bilgilerini bütünleĢtirici bir rol oynar (Kavut ve Adiloğlu, 2013: 27). 

Muhasebe ve denetim mesleği gerek ülkemizde, gerekse küresel düzeyde önemli bir değiĢim 

geÑirmektedir. Günümüzde muhasebe, iĢletmelerin iletiĢimini sağlayan bir unsur haline gelmiĢtir. Bu 

süreÑte üniversitelerin Ñağın gereklerine uygun bir Ģekilde eğitim vermesi gerekliliği ortaya ÑıkmıĢtır. 

Yeni TTK ile bağımsız denetime tabi Ģirket sayısında zamanla meydana artıĢ dolayısıyla bağımsız 

denetÑiye de talep fazlalaĢacaktır. Bağımsız denetÑi adaylarının yetiĢtirilmesinde ise iktisadi ve idari 

bilimler fakültelerinin önemli sorumlulukları bulunmaktadır (TanÑ ve Uzay, 2013: 231). 

ĠĢ dünyasının ihtiyacı olan donanımlı iĢ gücünü yetiĢtiren eğitim kurumları, değiĢimleri takip etmek 

ve eğitim programlarını bu doğrultuda geliĢtirmek ve güncellemek zorundadır. Bu doğrultuda özel ve 

kamu sektöründe giderek artan iÑ denetÑi ihtiyacı iÑin üniversiteler eğitim programlarında, yeterli 

düzeyde temel ve uygulamalı iÑ denetim derslerine yer vermeleri gerekmektedir. ĠÑ denetim, lisans ve 

lisansüstü düzeyde zorunlu ya da seÑmeli ders olarak, teorik ve uygulamalı bilgileri iÑerecek 

kapsamda üniversite programlarında yer almalıdır. Akademik dünya; iÑ denetim mesleği ile iĢ dünyası 

arasında bir köprü görevi yüklenerek, mesleğin akademik kalite güvencesini sağlamalı, öğrencilerin 

kariyer planlamalarında bu mesleğe dikkatlerini Ñekmelidir (Kavut ve Adiloğlu, 2013: 35-36). 

Denetim alanında akademik dünyadan beklentiler aĢağıdaki gibi ifade edilebilir (Ézgül ve AkmeĢe, 

2013; 212-213): 

 ĠÑ denetim, iÑ kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim gibi denetim ile iliĢkili konularda 

yüksek lisans ve doktora ÑalıĢmalarının gerÑekleĢtirilmesi teĢvik edilmesi ve yönlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 ĠÑ denetimle ilgili uygulamaların akademik ÑalıĢmalarda daha fazla yer alması 

gerekmektedir. 

 Akademik ÑalıĢmaların farklı sektörleri iÑerecek Ģekilde özendirilmesi önem taĢımaktadır. 

 Lisans programlarına denetim; hatta iÑ denetim dersleri konulması gerekmektedir. 

 ĠÑ denetim mesleği iÑin Ñok önemli olan sunum becerileri, sosyo- psikoloji, iletiĢim becerileri 

gibi konuların müfredatlar da yer alması gereklidir. 

 Êniversitelerde verilen denetim derslerine uygulamacı kiĢilerin davet edilerek, öğrencilere 

teori-pratik dengesi sağlanmıĢ programların oluĢturulması; büyük önem taĢımaktadır. 
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 Êniversitelerin iĢ dünyası ile daha yakın iliĢki iÑinde olması, iĢ dünyasında üretilen projelerin 

akademik dünyadan destek bulabileceği uygun ortamların oluĢturulması önemlidir. 

 TürkÑe kaynakların geliĢtirilmesine ve ihtiyacı olanların kaynaklara eriĢimini kolaylaĢtırmak 

amacıyla ÑalıĢmaların gerÑekleĢtirilmesi, yurtdıĢında yayımlanan yabancı kaynakların TürkÑe 

‘ye Ñevrilmesinin sağlanması, kritik öneme haizdir. 

 ĠÑ denetim konusunda yurtdıĢındaki akademik araĢtırmalar konusunda araĢtırmalar ve 

karĢılaĢtırmalar yapılması, ortaya Ñıkan ihtiyaÑların akademisyenler ile paylaĢılması, 

baĢlatılan ÑalıĢmaların sürekliliğine olan ihtiyacın baĢlıca nedeni olmalıdır. 

ĠÑ denetim faaliyetinin değer yaratan yaklaĢımının yanı sıra, etkili olarak gerÑekleĢtirilmesinde insan 

kaynağı boyutunda nitelikli iÑ denetÑi ihtiyacı önemli bir unsurdur. Ézellikle denetim mesleğine yeni 

baĢlayacak olan iÑ denetÑilerin bilgi, beceri ve teknik alt yapısının geliĢimine destek olmak üzere 

üniversitelerde hayata geÑirilen iÑ denetim kulüplerinin beklentilerin karĢılanmasında kritik rolü 

bulunmaktadır (Safsoy, 2013:219). 

3. METODOLOJĠ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı  

Bu ÑalıĢmanın amacı, üniversitelerde verilen denetim eğitiminde etkinliğin artırılmasına ve denetim 

grubu derslerinin güncellenmesine iliĢkin iÑ denetÑilerin beklentilerinin araĢtırılmasıdır. 
3.2. AraĢtırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

AraĢtırmada, denetim eğitiminde etkinliğinin artırılması ve denetim grubu derslerinin 

güncellenmesine iliĢkin iÑ denetÑilerin beklentilerinin araĢtırılması amaÑlandığından, anket ÑalıĢması 

Kamu ĠÑ DenetÑileri Derneğine üye olan iÑ denetÑilere yapılmıĢtır. AraĢtırmanın yapıldığı dönem 

itibariyle derneğe üye olan 600 iÑ denetÑi bulunmaktadır. Érneklem seÑimi yapılmayıp, ana kütlenin 

tamamına ulaĢılması hedeflenmiĢtir.  

Verilerin toplanmasında kullanılan anket forumları iÑin Google Drive programı kullanılarak bir link 

oluĢturulup, iÑ denetÑilere e-posta yolu ile gönderilmiĢtir. Aynı zamanda geri dönüĢ oranını 

artırabilmek iÑin katılımcılar bizzat telefonla aranarak ÑalıĢma hakkında bilgi verilmiĢtir. AraĢtırmanın 

ana kütlesini oluĢturan 600 iÑ denetÑinin 111‘inden geÑerli geri dönüĢ alınabilmiĢtir. Bu oran da 

%18,5‘lik bir geri dönüĢ oranına tekabül etmektedir.  

Anketlerden elde edilen veriler, SPSS programı yardımıyla frekans, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı 

istatistikler ile analiz edilmiĢtir. 

3.3. Güvenilirlik Analizi  

Güvenilirlik, ankette yer alan soruların birbirleriyle olan tutarlılığının ve söz konusu sorunu ölÑmede 

homojenliğinin rakamsal olarak ifade edilmesidir. Ġstatistikte güvenilirlik ölÑülürken genellikle 

Cronbach Alfa katsayısı tercih edilmektedir. Alfa (α) katsayısı aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır 

(Akgül ve Æevik, 2003: 435): 

 0,00 ≤ α < 0,40 ise ölÑek güvenilir değil, 

 0,40 ≤ α < 0,60 ise ölÑeğin güvenilirliği düĢük, 

 0,60 ≤ α < 0,80 ise ölÑek oldukÑa güvenilir, 

 0,80 ≤ α < 1,00 ise ölÑek yüksek derecede güvenilirliktedir. 

Bu kapsamda denetim eğitiminde etkinliğin artırılmasına yönelik 5‘li likert Ģeklinde hazırlanan 

soruların güvenilirliğini ölÑmek amacıyla Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıĢ ve α değeri 0,878 

olarak tespit edilmiĢtir. Bu katsayı toplanan verilerin yüksek derecede güvenilirlik düzeyine sahip 

olduğunu göstermektedir. 

4. ARAġTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

4.1. Ġç Denetçilere ĠliĢkin Demografik Bilgilerin Analizi  

Anketteki soruların sıralamasına uygun olarak öncelikle katılımcılarla ilgili demografik bilgiler Tablo 

1‘de yer almaktadır. 
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Tablo 1: Demografik Bilgilere ĠliĢkin Bulgular 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde 

 

Cinsiyet 

Erkek 90 81,1 

Kadın 21 18,9 

Toplam 111 100 

 

YaĢ 

40 ve altı 49 44,1 

41 - 49 36 32,4 

50 ve üstü 26 23,4 

Toplam 111 100 

 

Eğitim Durumu 

Lisans 66 59,5 

Yüksek lisans 39 35,1 

Doktora 6 5,4 

Toplam 111 100 

 

Kamu ĠÑ DenetÑi Sertifikası 

A1 40 36,0 

A2 23 20,7 

A3 37 33,3 

A4 11 9,9 

Toplam 111 100 

 

Kamu ĠÑ DenetÑisi Olarak 

ÆalıĢma Süresi 

3 yıldan az 29 26,1 

3 – 6 yıl arası 25 22,5 

6 – 9 yıl arası 24 21,6 

9 yıl ve üzeri 33 29,7 

Toplam 111 100 

 

 

 

Mezun Olunan Bölüm 

ĠĢletme 30 27,0 

Ġktisat 17 15,3 

Kamu yönetimi 19 17,1 

Maliye 17 15,3 

Diğer 28 25,2 

Toplam 111 100 

 

 

ÆalıĢılan Kurum  

Bakanlık 34 30,6 

Êniversite 53 47,7 

Belediye 21 18,9 

SGK 3 2,7 

Toplam 111 100 

 

 

Katılımcıların demografik özelliklerinden öne Ñıkan yüzdelere bakıldığında, ankete katılan 111 kiĢinin 

%81,1‘inin erkek, %44,1‘inin 40 ve altı yaĢ aralığında, %59,5‘inin lisans mezunu, %36‘sının A1 

sertifikasına sahip, %29,7‘sinin dokuz yıldan fazla iÑ denetÑi olarak ÑalıĢtığı, %27‘sinin iĢletme 

bölümü mezunu ve %47,7‘sinin de üniversitede ÑalıĢtıkları görülmektedir 

4.2. Denetim Eğitiminde Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Bulguların Analizi 

Denetim eğitiminde etkinliğin artırılması amacıyla sorulan sorulara katılımcıların verdikleri yanıtlar 

Tablo 2‘de verilmiĢtir.  
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Tablo 2: Denetim Eğitiminde Etkinliğin Artırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Ġfadeler 
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Ort. 

n % n % n % n % n % 

ĠÑ denetim, iÑ kontrol ve kurumsal risk 

yönetimi gibi konularda yüksek lisans 

ve doktora ÑalıĢmalarının yapılması 

teĢvik edilmelidir. 

7 6,3 3 2,7 7 6,3 39 35,1 55 49,5 4,19 

ĠÑ denetimde E - dönüĢüm 

kapsamındaki uygulamaların akademik 

ÑalıĢmalarda daha fazla yer alması 

gerekmektedir. 

5 4,5 5 4,5 7 6,3 43 38,7 51 45,9 4,17 

ĠÑ denetimin muhasebenin bir alt dalı 

gibi değerlendirilmesi yaklaĢımının 

yerine, baĢlı baĢına bir meslek olarak 

özgün bir akademik programa 

kavuĢturulması gerekmektedir. 

6 5,4 - - 6 5,4 41 36,9 58 52,3 4,31 

Muhasebe denetimi isminin gözden 

geÑirilerek denetim konusundaki 

lisansüstü eğitim programları 

yaygınlaĢtırılmalıdır. 

2 1,8 5 4,5 11 9,9 49 44,1 44 36,6 4,15 

Denetimde E- dönüĢüm kapsamındaki 

geliĢmeler dikkate alınarak denetim 

grubu ders kitapları güncellenmelidir. 

5 4,5 5 4,5 7 6,3 48 43,2 46 41,4 4,13 

Denetim grubu derslerine uygulamacı 

kiĢilerin davet edilerek teori-pratik 

dengesi sağlanmalıdır. 

5 4,5 7 6,3 7 6,3 46 41,4 46 41,4 4,09 

Denetim kulüplerinin kurulması ve 

faaliyetlerinin teĢvik edilmesi 

sağlanmalıdır. 

7 6,3 6 5,4 6 5,4 4, 36,0 52 46,8 4,12 

ĠÑ denetim mesleğiyle ilgili ÑalıĢtay, 

söyleĢi ve kariyer günleri gibi 

programlar düzenlenmelidir. 

5 4,5 2 1,8 6 5,4 45 40,5 53 47,7 4,25 

Denetim grubu dersleri ve iÑerikleri 

belirlenirken TĠDE ve ĠDKK gibi 

kurumların görüĢleri alınmalıdır. 

4 3,6 1 0,9 10 9,0 36 35,1 57 51,7 4,30 

Denetim grubu derslerinde örnek olay 

ÑalıĢmalarına ağırlık verilmelidir. 

2 1,8 3 2,7 9 8,1 36 32,4 61 55,0 4,36 

ĠÑ denetim ile ilgili alanlarda 

öğrencilere staj imkÍnları 

sağlanmalıdır. 

6 5,4 5 4,5 11 9,9 40 36,0 49 44,1 4,09 

 

Tablo 2‘de üniversitelerde verilen denetim eğitiminde etkinliğin artırılmasına yönelik bulgular 

incelendiğinde; katılımcıların %84,6‘sı lisansüstü eğitimde iÑ denetim, iÑ kontrol ve kurumsal risk 

yönetimi gibi alanlarda ÑalıĢmaların teĢvik edilmesini ve bu alanlarda geliĢtirilen e- dönüĢüm 

uygulamalarının akademik ÑalıĢmalarda ve ders kitaplarında daha fazla yer almasını, %89,2‘si iÑ 

denetime özgün bir akademik bilim dalı statüsünün verilmesini, %80,7‘si denetim alanındaki 

lisansüstü eğitim programlarının yaygınlaĢtırılmasını, %82,8‘i denetim derslerine alanında yetkin 

kiĢilerin davet edilmesini ve üniversitelerde denetim alanında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin 

kurulması iÑin gerekli desteğin sağlanmasını, %88,2‘si iÑ denetim mesleğiyle ilgili ÑalıĢtay, söyleĢi ve 

kariyer günleri gibi programların düzenlenmesini, %86,8‘i üniversitelerde verilmesi gereken denetim 

alanındaki dersler ve iÑerikleri belirlenirken TĠDE ve ĠDKK gibi kurumların görüĢlerinin alınmasını, 

%87,4‘ü eğitim esnasında teorik bilginin yanı sıra vaka ÑalıĢmalarına da ağırlık verilmesini ve 

%80,1‘i de iÑ denetimle ilgili alanlarda öğrencilere staj imkÍnının verilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 
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Bu bilgilere göre üniversitelerde verilen denetim eğitiminde etkinliğin artırılması iÑin bahsedilen 

hususların iÑ denetÑiler aÑısından Ñok önemli olduğu görülmektedir. Aynı Ģekilde her bir ifadenin 

aritmetik ortalamasının dört ve üzeri olması da bu görüĢü destekler niteliktedir. Kullanılan ölÑekte 4 = 

Katılıyorum ifadesine karĢılık gelmektedir. 

4.3. Üniversitelerde Denetim Grubu Derslerinin Güncellenmesine Yönelik Bulguların Analizi  

ÆalıĢmanın bu kısmında denetim grubu derslerinin güncellenmesine iliĢkin katılımcıların verdikleri 

yanıtlar yer almaktadır. 

Tablo 3. Denetim Grubu Derslerinin Güncellenmesine ĠliĢkin Bulgular 

Sorular  N % 

Denetim grubu dersleri arasında Risk Yönetimi Odaklı İç 

Denetim adı altında bir ders olmalıdır. 

Evet 98 88,3 

Hayır 13 11,7 

Risk Yönetimi Odaklı İç Denetim dersi hangi seviyede 

okutulmalıdır? 

Lisans 35 31,5 

Y. Lisans 53 47,7 

Doktora 10 9,0 

Denetim grubu dersleri arasında İç Kontrol Sistemi adı altında 

bir ders olmalıdır. 

Evet 104 93,7 

Hayır 7 6,3 

İç Kontrol Sistemi dersi hangi seviyede okutulmalıdır? 

 

Lisans 63 56,8 

Y. Lisans 36 32,4 

Doktora 5 4,5 

Denetim grubu dersleri arasında Kurumsal Risk Yönetimi adı 

altında bir ders olmalıdır. 

Evet 106 95,5 

Hayır 5 4,5 

Kurumsal Risk Yönetimi dersi hangi seviyede okutulmalıdır? Lisans 52 46,8 

Y. Lisans 41 36,9 

Doktora 13 11,7 

Denetim grubu dersleri arasında Bilgi Teknolojileri ve İç 

Denetim adı altında bir ders olmalıdır. 

Evet 98 88,3 

Hayır 13 11,7 

Bilgi Teknolojileri ve İç Denetim dersi hangi seviyede 

okutulmalıdır? 

 

Lisans 34 30,6 

Y. Lisans 46 41,4 

Doktora 18 16,2 

Denetim grubu dersleri arasında Siber Riskler ve Bilgi 

Güvenliği adı altında bir ders olmalıdır. 

Evet 99 89,2 

Hayır 12 10,8 

Siber Riskler ve Bilgi Güvenliği dersi hangi seviyede 

okutulmalıdır? 

Lisans 6 5,4 

Y. Lisans 37 33,3 

Doktora 56 50,5 

Denetim grubu dersleri arasında Uluslararası Denetim adı 

altında bir ders olmalıdır. 

Evet 94 84,7 

Hayır 17 15,3 

Uluslararası Denetim dersi hangi seviyede okutulmalıdır? Lisans 25 22,5 

Y. Lisans 45 40,5 

Doktora 24 21,6 

 

Denetim grubu derslerinin güncellenmesine iliĢkin bulgulara bakıldığında; katılımcıların % 88,3‘ü 

üniversitelerde yüksek lisans (47,7) düzeyinde Risk Yönetimi Odaklı ĠÑ Denetim dersinin, %93,7‘si 

lisans (56,8) düzeyinde ĠÑ Kontrol Sistemi dersinin, %95,5‘i lisans (46,8) düzeyinde Kurumsal Risk 

Yönetimi dersinin, %88,3‘ü yüksek lisans (41,7) seviyesinde Bilgi Teknolojileri ve ĠÑ Denetim 

dersinin, %89,2‘si doktora (50,5) düzeyinde Siber Riskler ve Bilgi Güvenliği dersinin ve %84,7‘si de 

Uluslararası Denetim dersinin denetim grubu dersleri arasında olması gerektiğini ve bu dersinde 

yüksek lisans (40,5) seviyesinde okutulmasını ifade etmiĢlerdir. Genel olarak elde edilen sonuÑlar 

göre; iÑ denetÑilerin söz konusu derslerin denetim alanında uzmanlaĢmak isteyen adaylar iÑin Ñok 

önemli olduğu yönünde görüĢ bildirdikleri söylenebilir 

5. SONUÇ 

Êniversitelerde verilen denetim eğitiminden beklenen verimin alınabilmesi iÑin müfredatın bu amaca 

hizmet edecek Ģekilde güncellenmesi gerekmektedir. Aynı Ģekilde geleceğin meslekleri arasında 

gösterilen iÑ denetim mesleğine gerekli önem verilmelidir. Bu konuda üniversiteler uzmanlaĢma 

odaklı eğitimi benimseyerek, iÑ denetim alanında kariyer sahibi iÑ denetÑi adaylarını yetiĢtirmek iÑin 

mesleğin ihtiyaÑlarına cevap verecek lisans seviyesindeki temel derslere ve lisansüstü seviyesindeki 

uzmanlık derslerine öncelik vermelidir. Diğer bir ifadeyle, denetim grubu dersleri ve iÑerikleri 

hazırlanırken geleceğin mesleklerine ve öğrencilerin kariyer planlarına uygun eğitim modelleri örnek 

alınmalıdır. Tüm bunların aksine Ñağın ihtiyaÑlarını göz ardı ederek fakültelerdeki öğretim üyelerine 
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göre ders ve gelecek planlarının yapılması, eğitimde son basamak olan üniversitelerde baĢarısızlığı 

kaÑınılmaz kılabilir. 

Yukarıda anlatılanlar ıĢığında bu ÑalıĢmada, üniversitelerde verilen denetim eğitiminde etkinliğin 

artırılmasına ve denetim grubu derslerinin güncellenmesine iliĢkin iÑ denetÑilerin beklentilerinin 

araĢtırılması amaÑlanmıĢtır. Bu amaÑ doğrultusunda iÑ denetÑilere anket ÑalıĢması yapılmıĢtır. Anket 

ÑalıĢması sonucunda elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilerek aĢağıdaki sonuÑlara 

ulaĢılmıĢtır. 

Êniversitelerde verilen denetim eğitiminden beklenen baĢarının elde edilebilmesi iÑin bu alandaki 

ihtiyaÑların ve eksikliklerin net bir Ģekilde ortaya konması gerektiği, bunun iÑin de söz konusu alanda 

ve alanın alt bileĢenleri olan iÑ denetim, iÑ kontrol ve kurumsal risk yönetimi gibi konularda lisansüstü 

tezler veya makale gibi akademik ÑalıĢmaların desteklenmesi ve dijitalleĢmenin ve teknolojik 

geliĢmelerin denetim mesleğine etkisini konu edinen ÑalıĢmaların teĢvik edilmesi gerektiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bu ÑalıĢmalar neticesinde ortaya Ñıkan sonuÑlara göre de denetim grubu dersleri, 

iÑerikleri ve ders kitaplarının güncellenmesi, ayrıca bu yenilikler yapılırken iÑ denetimle ilgili mesleki 

kuruluĢların görüĢlerine ve bu alanda yapılmıĢ ÑalıĢtay, söyleĢi ve kariyer günleri gibi programlara da 

yer verilmesi ifade edilmiĢtir. Denetim eğitiminde arzu edilen baĢarı iÑin teorik bilgini yanı sıra 

uygulamaya dönük eğitiminde verilmesi, öğrencilere bu alanda staj imkÍnının sağlanması ve en 

önemlisi iÑ denetimin ayrı bir akademik bilim dalı statüsüne kavuĢturulması gerektiği tespit edilmiĢtir.  

Günümüzde ulusal veya uluslararası sahada faaliyet gösteren Ģirket sayısının artması, Ģirketlerin veya 

kurumların maruz kalabileceği risklerin ÑeĢitlenmesi ve teknolojinin tüm alanlarda kullanılması gibi 

durumlar iÑ denetime ve yetkin iÑ denetÑilere olan ihtiyacı da artırmıĢtır. Ġstenen profile uygun iÑ 

denetÑilerin yetiĢtirilmesinde ise gerek lisans gerekse lisansüstü düzeylerde okutulan denetim grubu 

dersleri büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda iÑ kontrol sistemi ve kurumsal risk yönetimi 

derslerinin lisans, risk yönetimi odaklı iÑ denetim, bilgi teknolojileri ve iÑ denetim ve uluslararası 

denetim derslerinin yüksek lisans ve son olarak siber riskler ve bilgi güvenliği dersinin ise doktora 

düzeyinde okutulması gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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SOSYAL SERMAYENĠN DENETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 
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Yardımcı Doçent Doktor, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü, 
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Sosyal sermaye kavramı son zamanlarda iĢletmeler iÑin giderek önem kazanmaktadır. ĠĢletmelerin sosyal 

sermayelerinin geliĢtirilmesi iÑin sosyal sermayenin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Literatürde yer alan ÑalıĢmalarda konu ile ilgili olarak yeterince ÑalıĢma bulunmaması, konu hakkında birÑok 

araĢtırmanın yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu ÑalıĢma, sosyal sermayenin denetimi kavramını ortaya 

koymaktadır. Sosyal sermayedeki geliĢmenin sürekliliğinin sağlanabilmesi iÑin denetimine de gereken önem 

verilmelidir. ÆalıĢmada büyük ölÑekli bir iĢletme üzerinde bir örnek uygulamanın yapılması suretiyle, sosyal 

sermaye denetiminin nasıl gerÑekleĢtirileceğinin aÑıklanması amaÑlanmaktadır. Uygulama kısmında öncelikle 

iĢletmenin sosyal sermaye yapısı incelenmektedir. Sosyal sermayenin genel olarak kabul gören üÑ temel boyutu 

bulunmaktadır. Bunlar; güven, normlar ve ağlardır(network). Dolayısıyla sosyal sermaye; güven, normlar ve 

ağlar ÑerÑevesinde analiz edilmektedir. ĠĢletmenin sosyal sermayesinin incelenmesinin ardından sosyal 

sermayenin denetimi araĢtırılmaktadır. OluĢturulan örnek denetim uygulama önerileri ile denetimin nasıl 

gerÑekleĢtirilebileceği aÑıklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Sosyal Sermaye Denetimi, Güven, Normlar, Network. 

Jel Kodları: M42, M14, A13. 

 

A RESEARCH ON SOCIAL CAPITAL AUDIT 

The concept of social capital has become increasingly important for companies in recent times. The social capital 

needs to be constantly monitored and controlled for the development of the social capital of enterprises. The fact 

that there are not enough studies in the literature about the subject suggests that many researches should be done 

about the subject. This study reveals the concept of social capital audit. In order to ensure the continuity of the 

development in social capital, necessary attention should be paid to auditing activities. The aim of the study is to 

explain how to implement social capital audit by making a sample application on a large scale enterprise. In the 

application part, the social capital structure of the company is examined firstly. There are three generally accepted 

dimensions of social capital. These are; trust, norms and networks. Therefore social capital is analyzed around 

trust, norms and networks. After examining the social capital of the company, the audit of the social capital is 

being investigated. It explains how the audit can be implemented with the generated sample control application 

recommendations. 

Keywords: Social Capital, Social Capital Audit, Trust, Norms, Network. 

Jel Codes: M42, M14, A13. 

 

 

 

 

 

 

1. GĠRĠġ 

Érgütler; departmanların aktörlerinden meydana gelen bütünleĢik bir ağdan veya birbirine bağlı 

kuruluĢları iÑeren daha büyük bir iĢletme ağının aktörlerinden meydana gelmektedir. Bu bakıĢ aÑısıyla 

örgütsel süreÑlere ağ perspektifiyle yaklaĢım; örgütsel kimlik, örgütsel bilgi döngüsü, örgütsel geliĢme 

gibi bir takım örgütsel olguları aÑıklamada önemli bir araÑtır. Sosyal ağın spesifik bir hali olan iĢletme 

ağı, ortak bir amaÑ etrafında toplanmıĢ, bireylerden örgütlere kadar değiĢkenlik gösteren birleĢik 

aktörleri temsil etmektedir. Sosyal ağ, planlanmıĢ kesin amaÑ ve hedeflere ulaĢmak iÑin belirli 

faaliyetleri yerine getirmektedir. ĠĢletme ağının özgünlüğü 3 maddeden oluĢmaktadır. Birincisi, 

iĢletme ağı ekonomik avantajlara yönlendirilmektedir. Ġkincisi, iĢletme ağının yapısal ve iliĢkisel bir 

biÑiminin olmasıdır. ĠliĢkiler informal olabilir, bu informallik daima iyi tanımlanmıĢ fonksiyonlar ve 

müeyyideler temelinde geliĢtirilmektedir. ÊÑüncüsü ise, iĢ süreÑleri Ñoğunlukla resmi yasalarla 

düzenlenirken, sosyal ağ sağduyu düĢüncesi etrafında Ģekillenmektedir. ĠĢletme ağı kavramı, etkililiğe 
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ve bu etkililiğin kaynaklarına yönelik soruları beraberinde getirmektedir. Bu tür fikirlerin ardında 

yatan kavram ise sosyal sermaye teorisidir (Bouzdine ve Bourakova-Lorgnier, 2004). 

Sosyal sermaye kavramı, son yıllarda sosyolojik teoriden gündelik dile geÑen en popüler 

kavramlardan biridir. Diğer birÑok sosyolojik kavramda olduğu gibi, sosyal sermaye teriminin orijinal 

anlamı ve buluĢsal değeri de sıklıkla sorgulanmakta ve ÑeĢitlendirilmektedir. Sosyal sermaye, 

günümüzde birÑok dergi ve mecmuada yer almaya baĢlamaktadır (Portes, 1998:2).  

Literatürde önemi giderek artan sosyal sermaye kavramı, iĢletmeler tarafından da fazlaca önem arz 

etmektedir. Sosyal sermaye, iĢletmelerin ekonomik etkililiklerine ve finansal performansına doğrudan 

etki edebilmektedir. Sosyal sermayesi güÑlü olan iĢletmeler iĢ dünyasında ve toplumda itibar sahibi, 

güvenilir ve seÑkin bir konumda yer alabilmektedirler. ĠĢletmeler, sahip oldukları sosyal sermayelerini 

analiz edebilmeleri ve konunun farkında olabilmeleri iÑin öncelikle sosyal sermaye unsurlarını doğru 

bir Ģekilde ölÑmelidirler. Doğru bir biÑimde ölÑülmesi sayesinde sosyal sermayenin kaydedilmesi, 

raporlanması ve analiz edilmesi de mümkün olabilecektir. 

ĠĢletmelerin sadece sosyal sermayelerini analiz etmeleri yeterli olmamaktadır. Sosyal sermayenin 

korunup, artırılması ve geliĢtirilmesi iÑin sürekli olarak kontrol edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi 

gerekmektedir. Bu noktada sosyal sermayenin denetimi kavramı ortaya Ñıkmaktadır. Literatürde yer 

alan ÑalıĢmalar incelendiğinde sosyal sermayenin denetimi üzerinde Ñok fazla ÑalıĢmanın yer almadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla ÑalıĢmada sosyal sermayenin denetimi üzerinde durulmaktadır.  

Bu ÑalıĢmanın amacı, sosyal sermayenin denetimin nasıl yapılabileceğinin uygulama örnekleri ile 

aÑıklanmaya ÑalıĢılmasıdır. Bu amaÑ doğrultusunda, Borsa Ġstanbul‘da BĠST 100 Endeksinde yer alan 

bir üretim iĢletmesinde sosyal sermayenin denetimi konusunda bir araĢtırma yapılmaktadır.  

Sosyal sermayenin denetiminin gerÑekleĢtirilmesi iÑin öncelikle iĢletmedeki sosyal sermaye unsurları 

analiz edilmektedir. Literatürdeki ÑalıĢmalardan hareketle, sosyal sermaye; normlar, güven ve ağlar 

üzerinden incelenmektedir. Sosyal sermayenin analiz edilmesinin ardından bu unsurların nasıl 

denetleneceği araĢtırılmaktadır. AraĢtırma neticesinde üretilen örnek denetim uygulama önerileri ile, 

iĢletmedeki sosyal sermaye unsurlarının denetimi aÑıklanmaktadır. 

 

2. SOSYAL SERMAYE KAVRAMI 

Sosyal sermaye kavramı son zamanlarda popüler hale gelmektedir. Ancak sosyal sermaye kavramının 

neredeyse son yüzyıl iÑerisinde kullanılmasına rağmen, ardındaki fikirler Ñok daha eski zamanlara 

dayanmaktadır. Sosyal sermayenin, ilk olarak 1916'da Amerika BirleĢik Devletleri'nde yayınlanan ve 

okullara göz kulak olmak iÑin komĢuların nasıl birlikte ÑalıĢabileceğini tartıĢan bir kitapta yer aldığı 

düĢünülmektedir. Yazar Lyda Hanifan, sosyal sermaye kavramına "iyi niyet, arkadaĢlık, duygudaĢlık 

ve sosyal bir birimi oluĢturan aileler ile bireyler arasındaki sosyal iliĢki gibi insanların günlük 

yaĢantılarında en Ñok görülen somut varlıklar" Ģeklinde değinmektedir (OECD, 2018:102). 

Sosyal sermayenin son 20 yıldır yoğunlukla tartıĢılmasına rağmen, geniĢ kapsamlı kabul görmüĢ bir 

tanım eksikliği bulunmaktadır ve boyutunu ölÑmek iÑin kullanılabilecek yaklaĢımlar Ñok geliĢmiĢ 

değildir.  Bu nedenle, sosyal sermayenin tanımları, ölÑüm amaÑları iÑin de uygun bir Ģekilde 

tasarlanarak aÑıklanmakta ve analiz edilmektedir. Sermayeyi kendi arasında öncelikle iki taraflı olarak 

bölümlendirmek mümkündür. Bir tarafta gerÑek ve finansal sermaye bulunmakta, diğer tarafta ise 

insan sermayesi ve sosyal sermaye yer almaktadır. GerÑek sermaye, bünyesinde sabit sermayeyi ve 

ÑalıĢma sermayesini barındırmaktadır.  Sosyal sermayenin net değeri, sosyal varlıklardan sosyal 

yükümlülüklerinin Ñıkartılması neticesinde bulunabilmektedir (Friedrich, 2015). 

Sosyal sermaye temel anlamda, kiĢilerden, kurumlardan ve iliĢkilerden oluĢan ve örgütlerin 

faaliyetlerinin güvenine dayanan ve bu faaliyetlere katkı sağlayan bir sermaye türüdür. Sosyal 

sermaye, örgütlerin toplum iÑinde faaliyet göstermesi rolü ile oluĢabildiği gibi ÑalıĢanların 

yeteneklerini geliĢtirmeleri iÑin verilen eğitimler yoluyla da oluĢabilmektedir (Accounting for 

Sustainability, 2018). Bourdieu‘a göre sosyal sermaye, karĢılıklı aĢinalığa veya birbirini tanımaya 

dayalı Ñok daha az kurumlaĢmıĢ iliĢkilerin network yapılarına sahip olan gerÑek potansiyel 

kaynakların toplamıdır (Tzanakis, 2013:3).  Benzer bir tanımla sosyal sermaye, kolektif eylemleri 

kolaylaĢtıran sosyal iliĢkiler iÑinde bulunan kaynakları ifade etmektedir. Sosyal sermaye kaynakları, 

güveni, normları ve ortak bir amaÑ etrafında toplanan gruplar arasındaki ağ yapılarını iÑermektedir 

(Harvard University, 2018). 

Toplumsal ve örgütsel düzeyde sosyal sermaye; insan ağlarının ve toplulukların üyelerini birbirine 

bağlayan ve katılımcıların ortak hedefler etrafında buluĢması iÑin daha etkili bir biÑimde hareket 
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etmelerini sağlayan ağlar, normlar, güven ve karĢılıklı anlayıĢ kavramlarının bütünü anlamına 

gelmektedir (WidÒn-Wulff ve Ginman, 2004:449). 

Firmaların sahip oldukları sosyal sermaye ise, iĢletmede profesyonel hizmetlerin üretilmesi iÑin 

kullanılan uzmanların bilgi ve yetenekleri olarak tanımlanmaktadır (Sasani vd., 2012:142).  

 

3. SOSYAL SERMAYENĠN BOYUTLARI 

Bassani, sosyal sermayenin beĢ temel boyutu olduğuna iĢaret etmektedir. Bunlardan ilkine göre, 

sermayenin ÑeĢitli biÑimleri, sosyal sermayenin önemli bir rol oynadığı refah seviyesini 

etkilemektedir. Ġkincisine göre, sosyal sermaye ile refah seviyesi arasında olumlu bir iliĢki 

bulunmaktadır. ÊÑüncüsüne göre, sosyal kaynaklar, sosyal sermayeye dönüĢtürülmektedir. 

Dördüncüsüne göre, sosyal sermaye kompleks bir süreÑ iÑerisinde oluĢturulmuĢtur. BeĢincisine göre, 

sosyal sermayenin genÑler üzerindeki etkisine vurgu yapılmaktadır (Bassani, 2007:18).  

Grootaert ve van Bastelaer, sosyal sermayenin boyutlarını yapısal ve kavramsal olarak ikiye ayırmakta 

ve bunları mikro ve makro seviyede aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi aÑıklamaktadır.  
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ġekil 1. Sosyal Sermayenin Boyutları 

 
Kaynak: Grootaert ve van Bastelaer, 2001:20 
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Sosyal sermayenin kompleks iÑeriğinin incelenebilmesi iÑin, örgüt kuramında geliĢtirilen sosyal 

sermayenin üÑ boyutlu modeli geliĢtirilmiĢtir. Bu üÑ boyutlu yaklaĢıma göre sosyal sermaye; yapısal, 

iÑeriksel (iletiĢimsel) ve iliĢkisel boyuta ayrılmaktadır (WidÒn-Wulff ve Ginman, 2004: 449). 

Tablo 1. Sosyal Sermayenin Boyutları 

Yapısal Boyut 

Yapısal boyut, bireysel ve kurumsal olarak diğer aktörlere eriĢim ile ilgilidir. Yapısal 

boyutun dört önemli yönü bulunmaktadır: 

 Etkili iletiĢimde kullanılacak uygun ağ kanalları belirlenmelidir. 

 Zamanlama, hem bilgi hem de ağ yapıları iÑin önemlidir. 

 Ağların birbirleriyle bağlantı kurabilmeleri iÑin uygunluk ve eriĢebilirlik 

hakkında bilgi sağlayan ve ağ süreÑlerini tanımlayan bir referans 

ÑerÑevesine ihtiyaÑ duyulmaktadır. 

 Diğer amaÑları kolaylaĢtırmak iÑin tek bir amaÑ etrafında toplanan ağlar ve 

örgütlerin kabiliyeti, sosyal örgütleri tanımlamaktadır.  

Ġçeriksel Boyut (ĠletiĢim) 

Sosyal sermayede iletiĢimi sağlayan dört fonksiyon bulunmaktadır: 

 Bilgi alıĢveriĢi, 

 Problem tanımlama, 

 DavranıĢ düzenleme, 

 ÆatıĢma yönetimidir. 

ĠliĢkisel Boyut 

ĠliĢkisel boyut, sosyal sermayenin temel özellikleri arasında yer alan beklentiler ve 

yükümlülükler ile iliĢkilendirilmektedir. ĠliĢkisel boyutun üÑ ana yönüne vurgu 

yapılmaktadır: 

 Ġlk ve en önemli kısmı güvendir. Bilgi geliĢimi ve Ģeffaf iletiĢim iÑin güven 

yaklaĢımı son derece önemlidir. 

 Ġkinci kısım, aidiyettir. Aidiyet, aktörlerin kendilerini diğer aktörlere bağlı 

görme derecesini temsil etmektedir. 

 ÊÑüncü kısım ise, sosyal sistem kapalılığıdır. Kapalılık, sosyal sermayeyi 

değerli kılan taraflar aracılığıyla gerÑekleĢtirilen etkili yaptırımlara olanak 

sağlamaktadır. Sistem kapalılığının etkililiği, gözlemlenebilir normların 

ortaya Ñıkmasını sağlamaktadır. 

Kaynak: (WidÒn-Wulff ve Ginman, 2004:449-451). 

Liao ve Welsch ise ÑalıĢmalarında, Nahapiet ve Ghoshal‘ın ortaya koydukları sosyal sermayenin üÑ 

boyutunu ele almaktadırlar. ÆalıĢmada kullanılan üÑ boyut; yapısal, iliĢkisel ve kavramsal boyutlardır. 

Yapısal sermaye, etkileĢimler ve bağlardan oluĢmaktadır. ĠliĢkisel sermaye, güven ve güvenilirlikten 

oluĢmaktadır. Kavramsal sermaye ise normların paylaĢımlarını ifade etmektedir (Liao ve Welsch, 

2005). Yine Mitchell ve Bossert de yaptıkları ÑalıĢmada, sosyal sermaye araĢtırmalarında baskın bir 

yaklaĢımın, sosyal sermayenin network bağlantılarından oluĢan yapısal boyutuna ve güvene yönelik 

tutumlardan oluĢan kavramsal boyutuna vurgu yaptığını belirtmektedirler (Mitchell ve Bossert, 

2007:50). Messner ve diğerleri ise sosyal sermaye boyutlarından iki tanesi üzerinde durmaktadırlar. 

GerÑekleĢtirdikleri ÑalıĢmada ele aldıkları sosyal sermayenin iki boyutu; sosyal güven ve sosyal 

aktivizmdir (Messner vd., 2004:882). 

Kaasa‘ya göre, ağlar, güven ve normlar gibi sosyal Ñevre unsurları birleĢerek sosyal sermayeyi 

oluĢturmaktadırlar. Kaasa, gerÑekleĢtirdiği uygulamada sosyal sermayenin alt boyutlarından bazılarını 

kullanmaktadır. Bunlar; genel güven ve ağlar, kurumsal güven, yardım ve nezaket normları, aktif 

sosyal katılım normları, düzen ve intizam normları ve sivil katılımdır (Kaasa, 2009:226). Cook, 2005 

yılında yaptığı ÑalıĢmada, sosyal sermayeyi aÑıklamak iÑin sosyal güven, normlar ve ağlara (network) 

iĢaret etmektedir (Cook, 2005). Aynı Ģekilde Kenneth Newton ―Sosyal Sermaye ve Demokrasi‖ adlı 

eserinde sosyal sermayenin kapsamı iÑerisinde üÑ farklı boyut ve yönün olduğunu belirtmektedir. 
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Bunlar; normlar ve özellikle güven, ağlar ile bunların sonuÑlarıdır (Newton, 1997). Lyon, Gana‘daki 

tarımsal ekonomide sosyal sermayenin oluĢturulması hakkında yaptığı ÑalıĢmada güven, network ve 

normları ele almaktadır. Yapılan ÑalıĢmada, sosyal sermayenin unsurlarından olan güvenin önemine 

ayrıca vurgu yapılmaktadır (Lyon, 2000:663). Sosyal sermayenin boyutları hakkında yapılan bir baĢka 

ÑalıĢmada ise Wu, sosyal sermayenin boyutları olarak, güven, network bağlantıları ve tekrarlanan 

kayıtları ele almaktadır (Wu, 2008:122). 

Sosyal sermayenin boyutları hakkındaki ÑalıĢmalar incelendiğinde görüldüğü üzere, ortak olarak 

kullanılan üÑ temel boyutun olduğu görülmektedir. Bunlar, güven, normlar ve ağlardır. Dolayısıyla 

sosyal sermaye analizinin yapılabilmesi iÑin bu ÑalıĢmanın uygulama kısmında, sosyal sermayenin 

boyutlarından; güven, normlar ve network unsurları ele alınmıĢtır. 

 

4. UYGULAMA 

ÆalıĢmada, hisse senetleri Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören ve BĠST 100‘de yer alan büyük ölÑekli bir 

iĢletme ele alınmaktadır. Sosyal sermayenin denetimi konusunda iĢletmede bir araĢtırma 

gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

ĠĢletme, reel sektörde faaliyet gösteren bir üretim iĢletmesidir. Êretilen ürünler genellikle bayilere 

satılmakta, bu ürünlerin bir kısmı da bazı nihai müĢterilere satılmaktadır. ĠĢletme, yürüttüğü bütün 

iĢlemleri ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planalama) programı üzerinde 

gerÑekleĢtirmektedir.  

ĠĢletmede ÑalıĢan yetkili personele ve yöneticilere toplam 10 temel soru sorulmuĢ ve görüĢme 

esnasında temel sorular ÑeĢitlendirilerek yeni soru ve cevaplara ulaĢılmıĢtır. Sorulan sorular ve alınan 

cevaplar ile derinlemesine mülakat yapılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında Ģirket iÑi periyodik 

gözlemlemeler ve yapılan mülakatın Ñözümlemesi neticesinde araĢtırma sonuÑlarına ulaĢılmıĢtır. 

Sosyal sermayenin denetiminin araĢtırılması iÑin öncelikle iĢletmenin sahip olduğu sosyal sermaye 

yapısı incelenmiĢtir. Uygulamanın ikinci kısmında ise sosyal sermaye yapısının ve sosyal sermayeye 

sahip olmak iÑin uygulanan faaliyetlerin denetiminin nasıl gerÑekleĢtirileceği üzerinde bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. 

4.1. ĠĢletmenin Sosyal Sermayesinin Analizi 

AraĢtırmanın ilk bölümünde iĢletmenin sosyal sermayesinin analiz edilmesi amaÑlanmıĢtır. ĠĢletme 

ÑalıĢanları ile yapılan mülakatlar ve gözlemleme sonuÑları neticesinde analiz gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

Sosyal sermayenin analizi yapılırken literatürde genel kabul edilen üÑ unsur ÑerÑevesinde araĢtırma 

yapılmıĢtır. Sosyal sermayenin boyutları olarak nitelendirilen bu üÑ unsur; normlar, güven ve network 

yani ağ ve iliĢkilerdir. AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü üzere iĢletmenin sahip olduğu sosyal sermaye 

unsurları; normlar, güven ve network baĢlıkları altında toplanarak inceleme yapılmaktadır.  

ġekil 2. ÆalıĢmaya Konu Alınan Sosyal Sermaye Unsurları 

 

4.1.1. Normlar 

ĠĢletmenin sosyal sermayesinin unsurlarından birisi iĢletmede uygulanan normlardır. Normlar, 

iĢletmede kurumsal yapının oluĢturulması, etkili ve verimli iĢ ortamının oluĢturulması, Ģeffaflık ve 

hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla iĢletme tarafından kullanılmaktadır. Yapılan araĢtırma 

neticesinde iĢletmede uygulanan normlar; kılık kıyafet yönetmeliği, personel giriĢ ve ÑıkıĢ saatleri 

düzenlemeleri ve kontrolü, eriĢim konusunda oluĢturulan gizlilik prensipleri ve eriĢim engelleri, 

yazıĢma kuralları ve iĢlem prosedürleri ve benzeri gibi uygulamalardır. Normlar altında incelenen 

uygulamalar aĢağıdaki Ģekilde görülmektedir. 

 

SOSYAL SERMAYE 

Normlar Güven 

Network 
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ġekil 3. ĠĢletmede Uygulanan Normlar 

 

ĠĢletmede kılık kıyafet yönetmeliği bulunmaktadır. Kurumsallık gereği ÑalıĢanlar bu yönetmeliğe 

bağlı kalarak normlara uymaktadır. Bu durum iĢletmede bir bütünlük oluĢturmakta ve ÑalıĢanlar 

arasındaki giyim farklılıklarını ortadan kaldırmaktadır.  

ĠĢe giriĢ ve ÑıkıĢ saatleri iĢletme tarafından belirlenmektedir. GiriĢ ve ÑıkıĢlar kartlar ile yapılmakta ve 

ERP sistemi aracılığıyla takip edilmektedir. Uygulama, iĢletme iÑerisinde genel uyumun ve 

standardizasyonun sağlanması iÑin gerÑekleĢtirilmektedir. 

ĠĢletme bünyesindeki özel bölüm ve departmanlara kartlı sistem ile giriĢ yapılmaktadır. Ġlgili 

bölümlere sadece yetkili personel girebilmektedir. Gizlilik politikası gereği uygulanan norm gereği 

herkesin istediği bir yere girebilmesi engellenmektedir. Gerek tehlike barındırmasından dolayı gerekse 

bazı özel bilgi ve verileri iÑermesinden dolayı iĢletme tarafından belirlenen bazı bölümlerde eriĢim 

gizliliği bulunmaktadır. Uygulama sayesinde hem ÑalıĢanların korunması hem de iĢletmenin 

sürekliliğinin ve kurumsallığının artırılması amaÑlanmaktadır.  

ġirket iÑi uygulanan yazıĢma kuralları ile bilgilerin aktarımında ve iletilmesinde bir standart 

oluĢturulması hedeflenmektedir. Yazılı veya internet ortamında oluĢturulan belgelerin, yazıĢma 

kuralları neticesinde bütünlüğü sağlanmaktadır.  

ġirketteki bütün iĢlemlerin bir uygulama prosedürü bulunmaktadır. Ġlgili departman veya bölümde 

belirlenen kurallar ile iĢlemler belirli prosedürlere göre yapılmaktadır. Bu sayede, norm dıĢı iĢlemlerin 

gerÑekleĢtirilmesinin önüne geÑilmesi amaÑlanmaktadır. Böylece uygulama ve iĢlemler arasında bir 

standart ve uyum oluĢturulabilmektedir.  

4.1.2. Güven 

ĠĢletmenin sosyal sermayesinin bir diğer unsuru da sahip olduğu güvendir. Güven, iĢletme iÑin en 

önemli unsurlardan bir tanesidir. Yapılan mülakatlar ve personelden alınan bilgiler neticesinde 

iĢletmenin güven unsurları üÑ ana baĢlık altında incelenmektedir. AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü üzere 

bunlar; personel güveni, müĢteri güveni ve toplumun iĢletmeye duyduğu güvendir. 
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ġekil 4. ĠĢletmenin Sahip Olduğu Güven Unsurları 

 

AraĢtırma kapsamında her bir güven unsuru ayrı ayrı incelenmektedir. AĢağıda, iĢletmenin güven 

unsurlarının altında yer alan alt baĢlıklar, Ģekil yardımıyla aÑıklanmaktadır.   

 

 

 

 

ġekil 5. ĠĢletmenin Güven Unsurlarının Alt BaĢlıkları 

 

ĠĢletmenin güvene yönelik sosyal sermayesinin unsurlarından bir tanesi personelin iĢletmeye olan 

güven duygusudur. ĠĢletme ÑalıĢanlarının aidiyet duygusu kazanabilmeleri iÑin iĢletme birÑok 

faaliyette bulunmaktadır.  

ĠĢletme, personelin sadakatini ve güvenini kazanabilmek iÑin ÑalıĢanlarında maddi ve maddi olmayan 

değerler oluĢturmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda aylık ücretlerin haricinde yıl iÑindeki bazı özel 

günlerde personele ekstra maddi yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar ayni ve nakdi yardımlardan 

oluĢmaktadır. Giyim yardımı, gıda yardımı ve benzeri yardımlar, ayni yardımlara örnek olarak 

gösterilebilir. ĠĢletme uyguladığı politika gereği maddi anlamda zor durumda olan ÑalıĢanlarını 

mümkün olduğunca desteklemektedir.  Ayrıca düğünler gibi ÑalıĢanların bazı özel günlerinde ÑeĢitli 
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nakdi ve aynı yardımlar yapılmaktadır. ĠĢletme, özel günlerde personelinin yanında olduğunu 

hissettirerek, bir aile duygusu oluĢturmakta ve ÑalıĢanlarının iĢletmeye olan aidiyet duygusunu 

artırmaktadır. 

Belirli dönemlerde Ģirket bünyesinde düzenlenen toplu etkinlikler ile ÑalıĢanların sosyalleĢmeleri 

sağlanmaktadır. GerÑekleĢtirilen sosyal etkinlikler sayesinde iĢletme personeli, iĢ temposundan 

sıyrılmakta ve sosyal anlamda rahatlamaktadırlar.  

YılbaĢlarında ya da bazı özel günlerde personele yönelik sosyal programlar ve yemekler 

düzenlenmektedir. Yapılan bütün bu sosyal etkinlikler iĢletme personelinin iĢletmeye olan güven 

duygusunu ve bağlılığını artırmaktadır.  

ĠĢletme, personel eğitimlerine önem vermektedir. ÆalıĢanların yetkinliklerinin, etkinliklerinin ve 

verimliliklerinin artırılabilmesi iÑin personelin eğitim almasını sağlamaktadır. Bu eğitimler, Ģirket 

iÑerisinde olabildiği gibi Ģirket dıĢından anlaĢılan ÑeĢitli kurumlardan da eğitimler alınabilmektedir. 

ġirket iÑinde verilemeyen ve ihtisas gerektiren bazı eğitimler iÑin ÑalıĢanlar eğitime 

gönderilebilmektedir.   

ġirketin genel politikası gereği, personelin Ģirkette uzun süreli ÑalıĢmaları hedeflenmektedir. Bu 

uygulamadaki amaÑ, ÑalıĢanların yaptıkları iĢlerde uzmanlaĢmalarının sağlanması, personelin 

iĢletmeye olan güveninin artırılması, iĢletmenin sürekliliğinin oluĢturulmasıdır. UzmanlaĢma prensibi 

gereği personel devir hızının en düĢük düzeyde tutulması ve ÑalıĢanların iĢletmeye olan aidiyetlerinin 

artırılması istenmektedir.  

ĠĢletmenin sahip olduğu güven sermayesinin diğer bir önemli unsuru, müĢteri ve bayilerin iĢletmeye 

olan güven duyguları ve bağlılıklarıdır. ĠĢletme ürettiği ürünlerin genelini bayilere satmaktadır. 

Dolayısıyla iĢletme, bayi iliĢkilerini Ñok kuvvetli düzeyde tutmak istemektedir. Bayiler ile uzun süreli 

ÑalıĢma sözleĢmeleri imzalanmaktadır. Mevcut bayilerin güvenini ve bağlılığını sağlayabilmek iÑin 

aynı bayiler ile ÑalıĢılmaya özen gösterilmekte ve bayi değiĢtirmemeye ÑalıĢılmaktadır. Uzun süreli 

olarak aynı bayiler ile iĢ yapılması neticesinde bayilerin sadakatinin kazanılması sağlanabilmektedir. 

ĠĢletme, üretimdeki kalitenin sürekliliğini sağlayarak müĢteri ve bayi güvenini artırmayı 

amaÑlamaktadır. Êretimin belirli standartlar altında ve belirli bir kalite düzeyinde yapılması sayesinde 

iĢletme, uzun yıllardır önemli bir müĢteri kitlesine hitap etmektedir. Êrünlerin kalitesi, müĢterilerin ve 

bayilerin memnuniyetinin kazanılmasını sağlamaktadır. 

MüĢteri ve bayilerin güven duygularının artırılabilmesi iÑin aynı zamanda düzenli olarak bayi ziyaret 

ve toplantıları yapılmakta ve bayi yemekleri düzenlenmektedir. Bu ziyaret ve toplantılarda bayilerin 

memnuniyetleri araĢtırılmakta ve ölÑülmekte, bayilerin beklentileri incelenmektedir.  

Yine bayiler ile iĢletme arasındaki güvenin sağlanması amacıyla bayilerin ödeme imkanlarının kısıtlı 

olduğu ve finansal olarak zor durumda oldukları zamanlarda iĢletme, bayilere destek olmakta, ödeme 

konusunda kolaylıklar sağlanarak yardımcı olunmaktadır. 

ĠĢletmenin bulunduğu sektörde uzun süredir faaliyet göstermesi sebebiyle, iĢletmeye ait bir Ñok 

referans bulunmaktadır. Bu referanslar, iĢletmenin önceki dönemlerde veya mevcut dönemde iĢ 

yaptığı firmalardan oluĢmaktadır. GüÑlü firma referansları sayesinde müĢteri ve bayilerin iĢletmeye 

olan güvenlerinin kazanılması sağlanabilmektedir. 

4.1.3. Network 

ĠĢletmenin sosyal sermayesinin diğer bir önemli unsuru ise sahip olduğu network yani sosyal ağlarıdır. 

Yapılan araĢtırmada iĢletmeye ait network sermayesi incelendiğinde aĢağıdaki Ģekilde gösterilen alt 

unsurlara ulaĢılmıĢtır. Bu alt baĢlıklar, iĢletme ile ÑalıĢanlar arasındaki iliĢkiler, iĢletme ile toplum 

arasındaki iliĢkiler, iĢletme tarafından düzenlenen festivaller, iĢletme tarafından yapılan bağıĢ ve 

yardım faaliyetleri ile gerÑekleĢtirilen sosyal sorumluluk projeleridir. 
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ġekil 6. ĠĢletmenin Sahip Olduğu Network Unsurları 

 

ĠĢletme, ÑalıĢanların arasındaki iliĢkilerin güÑlü olmasına son derece önem vermektedir. ġirket 

iÑerisinde, personelin arkadaĢlık iliĢkilerinin kuvvetli olduğu görülmektedir. ĠĢe yeni personel 

alımında personelin iĢletmeye adaptasyonu ve uyumuna bakılmaktadır. Dolayısıyla gerekli 

yetkinliklere sahip, Ģirket kültürüne yatkın, uyum sağlayabilecek kiĢiler iĢe alımda öncelikle tercih 

edilmektedir. ĠĢletme, personelin birbirleriyle uyum iÑinde ÑalıĢmalarını ve verimli bir ÑalıĢma 

ortamının oluĢturulmasını hedeflemektedir. ĠĢletme ÑalıĢanları arasında ÑatıĢma meydana gelmemesi 

iÑin politikalar üretilmektedir. 

ĠĢletmenin network yapısı incelendiğinde iĢletme ile toplum arasındaki iliĢkilerin önemi göze 

Ñarpmaktadır. ĠĢletme, faaliyet gösterdiği ildeki kiĢi ve kurumlara yönelik etkinlik, yemek ve benzeri 

organizasyonlar düzenleyerek toplum iliĢkilerini güÑlendirmektedir. Düzenlenen organizasyonlara 

gelen katılımcılar iĢletme tarafından takip edilmekte, bir sonraki organizasyonda daha Ñok kiĢi ve 

kuruma hitap etme amacı güdülmektedir.   

Sosyal ağ yapısının geniĢletilmesi iÑin iĢletme tarafından ÑeĢitli festivaller düzenlenmektedir. 

Festivaller sayesinde iĢletme ile toplum arasındaki bağın kuvvetlenmesi amaÑlanmaktadır.   

Eğitim, sağlık ve diğer alanlar olmak üzere birÑok alanda toplum yararına faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluĢlara bağıĢ ve yardımlar yapılmaktadır. Ayrıca okul yaptırılması gibi ÑeĢitli faaliyetler 

konusunda destek olarak topluma fayda sağlama amacı güdülmektedir. Yapılan bağıĢ ve yardımlar 

iĢletmenin finansal durumunu etkilemeyecek Ģekilde Genel Kurul‘un onayının alınması suretiyle 

gerÑekleĢtirilmektedir. 

Sosyal sorumluluk gereği iĢletme, ÑeĢitli sosyal sorumluluk projeleri gerÑekleĢtirmektedir. Sosyal 

sorumluluk projeleri sayesinde sadece kendi amaÑları doğrultusunda faaliyet gösteren bir iĢletme 

değil, diğer Ñevreler ile birlikte tüm toplumu gözeten bir iĢletme vizyonu oluĢturulması 

amaÑlanmaktadır. 

4.2. Sosyal Sermayenin Denetimi 

AraĢtırmanın ilk bölümünde iĢletmenin sosyal sermayenin analizinin yapılmasının ardından ikinci 

kısımda sahip olunan sosyal sermayenin denetimi araĢtırılmaktadır. Sosyal sermayenin unsurlarından 

bazıları iĢletme tarafından izlenmekte, kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Ġzlenmeyen veya 

denetlenmeyen diğer tüm sosyal sermaye boyutlarının nasıl denetlenebileceği ise araĢtırmada öneri 

olarak sunulmaktadır. 
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Sosyal sermayenin denetlenebilmesi iÑin öncelikle doğru bir Ģekilde ölÑülüp kaydedilmesi 

gerekmektedir. Sosyal sermaye unsurlarının bir kısmı iĢletme tarafından Ġnsan Kaynakları departmanı 

bünyesinde oluĢturulan bir birim tarafından izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Yine iĢletmenin iÑ 

denetim birimi, sosyal sermayeye yönelik bazı faaliyetleri denetlemektedir. ĠĢletme bütün iĢlemleri 

ERP programı üzerinden gerÑekleĢtirdiği iÑin izleme, kontrol ve denetim faaliyetlerinin de ERP 

programı aracılığıyla yürütülmesinin daha etkili olacağı düĢünülmektedir.  

ĠĢletmenin sahip olduğu sosyal sermaye boyutlarının her birinin ayrı ayrı ölÑü birimleri ile izlenmesi, 

kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Bazı faaliyetler iĢletme tarafından hali hazırda 

izlenmekte ve kontrol edilmekte olduğu iÑin bu faaliyetlerin ölÑülme ve izleme birimleri ÑalıĢmada 

verilmektedir. Ancak ölÑülmeyen veya denetlenmeyen diğer sosyal sermaye unsurlarının nasıl 

ölÑüleceği ve izleneceği aĢağıdaki tablolarda ifade edilmektedir.   

Tablo 2. Norm Unsurlarının ERP Programında Ġzlenmesi 

Normlar Ġzleme Birimi (Dönemsel) 

Kılık Kıyafet Yönetmeliği Yönetmeliğin Ġhlal Sayısı 

GiriĢ ÆıkıĢ Saatleri GiriĢ ÆıkıĢ Saatlerine Uyulmayan Dakika / Saat Miktarı 

EriĢim Gizliliği EriĢim Ġhlal Sayısı 

YazıĢma Kuralları YazıĢma Kurallarına Uygun Olmayan ĠĢlem Sayısı 

ĠĢlem Prosedürleri Prosedürlere Uyulmadan GerÑekleĢtirilen ĠĢlem Sayısı 

 ĠĢletmenin belirlediği kılık kıyafet yönetmeliği normu her bir bölüm yöneticisi tarafından 

gözlemleme yoluyla kontrol edilmektedir. Ancak, yapılan kontroller neticesinde yönetmeliğe 

uyulmayan ihlal sayısı ayrıca izlenmemektedir. AraĢtırma sonucunda görülmüĢtür ki, yapılan 

ihlal sayısının ERP programına kaydedilebileceği ve yine program aracılığıyla denetiminin 

yapılabileceği düĢünülmektedir.  

 Personelin iĢletmeye giriĢ ve ÑıkıĢları kartlar ile yapılmakta ve giriĢ ÑıkıĢ saatleri otomatik 

olarak ERP programına kaydedilmektedir. Ancak giriĢ ÑıkıĢlardaki gecikme süresi sayı 

olarak takip edilmemektedir. GiriĢ ÑıkıĢ saatlerine uyulmaması durumunda ERP programı 

iÑerisinde gecikme süreleri dakika veya saat cinsinden kaydedilebilir ve denetimi yine 

program aracılığıyla gerÑekleĢtirilebilir.   

 ĠĢletme iÑerisinde yetkili personel dıĢında eriĢimi yasak olan birim ve bölümlere kartlar ile 

girilmektedir. Ancak eriĢim ihlal giriĢimleri ayrıca kontrol edilememektedir. EriĢim gizliliği 

bulunan alanlara yönelik ihlal giriĢimi oluĢursa sistemde ihlal sayıları ayrı bir alanda takip 

edilip denetimi sağlanabilir.  

 YazıĢma kuralarına veya iĢlem prosedürlerine aykırı olarak gerÑekleĢtirilen iĢlem sayıları 

ayrıca kontrol edilmemektedir. Normlara uymayan iĢlem sayıları ERP programında izlenerek 

denetimi sağlanabilir.  
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Tablo 3. Güven Unsurlarının ERP Programında Ġzlenmesi 

Güven Unsurları Ġzleme Birimi (Dönemsel) 

Personele Yapılan Maddi 

Yardımlar  

Nakdi Yardım Tutarı 

Ayni Yardım Tutarı 

Yardım Yapılan KiĢi Sayısı 

ġirket ĠÑi Toplu Etkinlikler 

ve GerÑekleĢtirilen Ézel 

Programlar 

GerÑekleĢtirilen Etkinlik Sayısı 

Etkinliğin Maliyeti 

Katılımcı Sayısı 

Personel Eğitimleri 

Verilen Eğitim Saati 

Eğitim Sayısı 

Eğitim Maliyeti 

Eğitimler Sonunda Alınan Sertifika Sayısı 

UzmanlaĢma 

Personel Devir Hızı 

Personel Memnuniyet Anket SonuÑları 

Êretim Kalitesi Kalite Standartlarına Uymayan ĠĢlem Sayısı 

Bayi AnlaĢmaları SözleĢme Süresi 

Bayi ĠliĢkileri 

Bayi Ziyaret ve Toplantı Sayısı 

Bayilere Verilen Yemek ve Yapılan Organizasyon Sayısı 

Bayi Memnuniyet Anket SonuÑları 

Bayi Destekleri Destek Miktarı 

Referanslar Referans Sayısı 

 Personele yapılan yardımlar Ġnsan Kaynakları tarafından izlenerek kontrol edilmektedir. 

Ancak bunlar toplu olarak sisteme kaydedilmemektedir. Dolayısıyla ERP sisteminde, yapılan 

bütün maddi yardımlara ait nakdi yardım tutarları, ayni yardım tutarları ile yardım yapılan 

ÑalıĢan sayıları kaydedilebilir. Daha sonra dönemler itibariyle yardım miktar ve sayıları 

karĢılaĢtırılarak denetim gerÑekleĢtirilebilir. 

 ġirket iÑinde yapılan toplu etkinlikler ve gerÑekleĢtirilen özel programlar ERP programında 

kayıt altına alınmamaktadır. GerÑekleĢtirilen etkinlik sayıları, etkinliklerin maliyeti ve 

katılımcı sayıları sisteme kaydedilebilir ve denetimleri sağlanabilir. Etkinliklere katılan Ģirket 

personelinin takip edilmesi, yapılacak diğer etkinliklerde daha Ñok personele ulaĢılmasını ve 

katılımın sağlanmasını ve personel memnuniyetinin kazanılmasını sağlayabilecektir. 

 Personele yönelik gerÑekleĢtirilen eğitimler Ġnsan Kaynakları birimi tarafından takip 

edilmektedir. Ancak ERP programında oluĢturulacak ayrı bir modül veya bölümde, verilen 

eğitim saat sayısı, eğitim sayısı, eğitim maliyetleri ve eğitimler sonunda ÑalıĢanlar tarafından 

alınan sertifika sayıları kaydedilebilir. Yapılacak kontrol ve denetimler ile eğitimlere ait girdi 

ve Ñıktılar karĢılaĢtırılarak etkinlik ve verimlilik ölÑülebilir. Girdi olarak eğitim sayıları ve 
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maliyetleri; Ñıktı olarak ise alınan sertifikalar veya kazanılan bilgi ve beceriler alınılabilir. 

Eğitimler sonunda ÑalıĢanlardan geri bildirim alınarak edinilen bilgi ve beceri araĢtırılabilir. 

Böylece iĢletmenin eğitimler neticesinde kazandığı ek sosyal sermaye miktarı ölÑülebilir.  

 ĠĢletme iÑinde uzmanlaĢmanın sağlanabilmesi iÑin personel devir hızı sürekli olarak ERP 

programında takip edilebilir. Personel devir hızının istenilenden yüksek olması durumunda 

gerekli önlemler alınılabilir. Bu sayede personel devir hızı düĢürülerek ÑalıĢanların iĢletmede 

daha uzun süreli ÑalıĢmaları sağlanabilir. ĠĢletmede ÑalıĢan personelin memnuniyeti, 

yapılacak düzenli anket ve araĢtırmalar ile kontrol edilebilir. Dönemsel araĢtırma ve anket 

sonuÑları ERP sistemine kaydedilerek ÑalıĢan memnuniyetinin sürekli olarak yüksek 

seviyede tutulması sağlanabilir.  

 ĠĢletmede gerÑekleĢtirilen üretim faaliyetleri ERP sisteminde takip edildiği iÑin üretim 

kalitesi de program aracılığıyla sürekli olarak izlenmektedir. Kaliteye uygun olmayan ürünler 

ayrıĢtırılarak sistem üzerinde de kontrol ve denetimi gerÑekleĢtirilmektedir. 

 Bayi anlaĢmalarına ait sözleĢme süreleri sisteme kaydedilip denetimi sağlanabilir. Böylece 

bayiler ile daha uzun süreli ÑalıĢma imkanı oluĢturulabilir.  

 Bayi iliĢkileri tamamen ERP programında takip edilebilir. GerÑekleĢtirilen bayi ziyaret ve 

toplantı sayıları ve bayi organizasyon sayıları sisteme kaydedilebilir. Bayi iliĢkilerinin 

güÑlendirilebilmesi iÑin bu sayılar üzerinde denetim yapılarak iyileĢtirmeler 

gerÑekleĢtirilebilir. Yine bayi ve müĢteri memnuniyetinin sağlanabilmesi iÑin bayilere veya 

müĢterilere dönemsel anket ve araĢtırmalar yapılabilir. AraĢtırma sonuÑları ERP sisteminde 

takip edilerek denetimi gerÑekleĢtirilebilir.  

 Bayilere yapılan desteklere ait destek sayıları veya destek tutarları programa kaydedilebilir. 

Bayi iliĢkilerinin kuvvetlendirilmesi iÑin yapılan destekler denetlenerek iyileĢtirmeler 

sağlanabilir ve bayi memnuniyeti artırılabilir. 

 ĠĢletmenin daha önce yaptığı iĢlere yönelik referanslar ERP programında ayrı bir modül ve 

bölümde takip edilebilir. Yapılacak denetimler neticesinde referans sayı ve niteliğinin 

artırılması sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Network Unsurlarının ERP Programında Ġzlenmesi 

Network Unsurları Ġzleme Birimi (Dönemsel) 

ÆalıĢan ĠliĢkileri ÆalıĢan Memnuniyet Anket SonuÑları 

Toplum ĠliĢkileri 

Yapılan Organizasyon Sayısı 

Yapılan Organizasyonların Maliyeti 

Düzenlenen Festivaller 

Düzenlenen Festival Sayısı 

Katılımcı Sayısı 

Katılımcı Listesi 

Nakdi Yardım Faaliyetleri Nakdi Yardım Tutarı 

Ayni Yardım Faaliyetleri Ayni Yardım Tutar veya Miktarı 

Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Proje Sayısı 

Proje Maliyeti 
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 ĠĢletme ÑalıĢanlarının arasındaki iliĢkilerin ölÑülmesi ve denetlenebilmesi iÑin personele 

yönelik anket ve araĢtırmalar yapılabilir. Anket ve araĢtırma sonuÑları ERP sistemine 

kaydedilerek denetimler gerÑekleĢtirilebilir. Ġzlemeler ve denetimler sayesinde oluĢabilecek 

ÑatıĢmaların önüne geÑilebilir ve ÑalıĢanlar arasındaki iliĢkilerin güÑlendirilmesi sağlanabilir. 

 ĠĢletme ile toplum arasındaki iliĢkiler ölÑülebilir ve denetlenebilir. Érneğin topluma yönelik 

yapılan organizasyon sayıları ve organizasyon maliyetleri sisteme kaydedilerek denetimleri 

gerÑekleĢtirilebilir. Yapılacak denetimler ve uygulanacak iyileĢtirmeler neticesinde toplum 

ile iĢletme arasındaki iliĢkiler güÑlendirilebilir. 

 ĠĢletmenin düzenlediği festivallere ait festival sayıları, katılımcı sayıları ve katılımcı listeleri 

belirlenerek kontrol sağlanabilir. Érneğin gelecekte yapılacak organizasyonlara daha fazla 

katılımcının sağlanabilmesi iÑin gerekli önlemler alınılabilir veya yeni uygulamalar 

gerÑekleĢtirilebilir.  

 Yapılan nakdi ve ayni yardım tutar ve miktarları, programda ayrı bir modül veya bölümde 

takip edilebilir. Yapılacak kontrol ve denetimler ile daha Ñok kiĢi veya kuruma yardım 

yapılması sağlanabilir.  

 GerÑekleĢtirilen sosyal sorumluluk projelerine ait proje sayıları ve maliyetleri sürekli olarak 

sistem üzerinde izlenerek denetimi gerÑekleĢtirilebilir. Böylece daha Ñok kurum ve kuruluĢa 

yardım yapılabilir ve iĢletmenin network yapısı geniĢletilebilir. Böylece sosyal sermaye de 

artırılabilir.    

AraĢtırmanın bu bölümünde, sosyal sermaye unsurlarının denetiminin nasıl gerÑekleĢtirilebileceği ile 

ilgili örnek öneriler yer almaktadır. Érnek denetim uygulamalarında denetimin nasıl baĢlayıp nasıl 

bitirileceği kontrollerin nasıl sağlanacağı aÑıklanmaktadır. 

AĢağıdaki Ģekilde bayi ziyaretlerinin denetiminin nasıl gerÑekleĢtirileceği akıĢ diyagramı ile 

aÑıklanmaktadır. 

ġekil 7. Bayi Ziyaretlerinin Denetimi 

 

Éncelikle dönem iÑerisinde yapılacak bayi ziyaretlerinin planlamasının ardından ziyaret zamanları 

ERP programına kaydedilebilir. Program üzerinde sürekli olarak ziyaret zamanları takip edilerek 

zamanı geldiğinde ziyaretler gerÑekleĢtirilebilir. Bayi ziyaretlerinin sisteme giriĢi yapılır ve 

ziyaretlerin kontrolü sağlanabilir. Érneğin ziyaretlerde bayilerden alınan görüĢ ve öneriler, 
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memnuniyet veya memnuniyetsizlik bilgileri kontrol edilerek denetlenebilir ve konu ile ilgili 

düzeltme, iyileĢtirme gibi aksiyonlar gerÑekleĢtirilebilir. Ayrıca ziyaretlerde bir eksilik olması 

durumunda sistemin uyarısı neticesinde gerekli düzeltme iĢlemleri uygulanabilir.  

AĢağıdaki Ģekilde personel eğitimlerinin denetiminin nasıl gerÑekleĢtirileceği akıĢ diyagramı ile 

aÑıklanmaktadır. 

 

 

 

 

 

ġekil 8. Personel Eğitimlerinin Denetimi 

 

Personele verilen eğitimler öncelikle Ġnsan Kaynakları departmanı tarafından planlanmaktadır. Ancak 

planlamanın yanı sıra eğitimlerin sonucunda beklenen Ñıktı ve hedeflerin de planlanması ve sistem 

üzerinde kaydedilmesi gerekmektedir. Eğitimlerin gerÑekleĢtirilmesinin ardından personel tarafından 

alınan eğitimler ERP programına kaydedilebilir. Daha sonra eğitim Ñıktılarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu Ñıktılar iĢletmenin belirleyeceği kriter ve hedefler olabileceği gibi eğitimler 

sonucunda alınan sertifikalar, kazanılan bilgi ve beceriler vb. olabilir. Kazanılan bilgi, beceri, deneyim 

gibi Ñıktılar, eğitime gönderilen personel üzerinde yapılacak nicel veya nitel araĢtırmalar neticesinde 

belirlenebilir. Eğitim Ñıktılarının belirlenmesinin ardından, Ñıktıların programa iĢlenmesi gerekir. 

Daha önce sisteme tanıtılan eğitim beklenti ve hedefleri ile eğitim Ñıktıları karĢılaĢtırılmalı ve 

hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığı kontrol edilmelidir. Eğer belirlenen hedeflere ulaĢılmamıĢsa eğitimlerin 

tekrarlanması gibi ÑeĢitli önlemler iĢletme tarafından uygulanabilir. 

AĢağıdaki Ģekilde personel devir hızının denetiminin nasıl gerÑekleĢtirileceği akıĢ diyagramı ile 

aÑıklanmaktadır. 
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ġekil 9. Personel Devir Hızının Denetimi 

 

Personel devir hızının denetlenebilmesi iÑin öncelikle dönem iÑerisindeki personel giriĢ ve ÑıkıĢları 

programa kaydedilmelidir. Meydana gelen giriĢ ve ÑıkıĢlar neticesinde kullanılması gereken formülün 

sisteme tanıtılması ile sistem tarafından personel devir hızının hesaplanması sağlanabilir. Sistem 

üzerinde personel devir hızının hesaplanmasının ardından, iĢletmenin daha önce belirlediği personel 

devir hızı hedefi ile gerÑekleĢen devir hızı karĢılaĢtırılmalıdır. Eğer oluĢan personel devir hızı, 

hedeflere uygun değilse iĢletme Ġnsan Kaynakları politikalarını tekrar gözden geÑirmeli ve gerekli 

önlemleri almalıdır. 

AĢağıdaki Ģekilde satıĢların denetiminin nasıl gerÑekleĢtirileceği akıĢ diyagramı ile aÑıklanmaktadır. 
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ġekil 10. SatıĢların Denetimi 

 

Dönem iÑerisinde gerÑekleĢtirilen satıĢlar otomatik olarak ERP programına kaydedilmektedir. Ancak 

ERP programında örneğin pazarlama / satıĢ modülü iÑerisinde bir bölüm oluĢturulup, iĢletme iÑin 

önemli müĢteriler (Key Accounts) ayrı ayrı bu bölümde tanıtılabilir. Böylece iĢletme iÑin özel öneme 

sahip müĢteriler ayrı bir modülden takip edilebilir. Yine iĢletme tarafından dönem baĢlarında gerek 

toplam satıĢlar gerekse önemli müĢteriler ile ilgili satıĢlar üzerinde hedefler belirlenmelidir. Sisteme 

kaydedilecek hedefler ile gerÑekleĢen satıĢlar program üzerinde karĢılaĢtırılarak denetimler 

sağlanabilir. Énemli müĢterilere yapılan satıĢlarda beklentilerin üzerinde bir düĢüĢ olması durumunda 

sistem tarafından verilebilecek uyarılar ile gerekli önlemler alınabilir. Böylece iĢletmenin sosyal 

sermaye düzeyinin kontrolü ve denetimi gerÑekleĢtirilebilir. 

 

5. SONUÇ 

Bu ÑalıĢmada sosyal sermayenin denetimin nasıl yapılabileceği araĢtırılmaktadır. AraĢtırmada, 

öncelikle sosyal sermayenin analizi güven, normlar ve network unsurları altında yapılmaktadır. Sosyal 

sermayenin analiz edilmesinin ardından denetim faaliyetleri üzerinde durulmaktadır. ĠĢletmenin ERP 

programı kullanması sebebiyle öncelikle sosyal sermaye unsurlarının ölÑülüp programa kaydedilmesi 

gerektiği görülmektedir. Sosyal sermaye unsurlarının doğru bir Ģekilde ölÑülebilmesi iÑin ÑalıĢmada 

örnek ölÑü birimleri sunulmaktadır. Sosyal sermaye unsurlarının ölÑülmesinin ardından bunların ERP 

programında ayrı modül veya bölümlere kaydedilmeleri gerekmektedir. Böylece iĢletme tüm sosyal 

sermaye unsurlarını tek bir kısım veya modülde görebilecektir. ÉlÑülen ve rakamlarla ifade edilen 
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sosyal sermaye unsurları daha sonra ağırlandırılabilir. Her bir sermaye unsurunun ölÑüm değeri ile 

ağırlık derecesi Ñarpılıp, tüm unsurlar toplanarak iĢletmenin toplam sosyal sermayesine ulaĢılabilir.  

Sosyal sermayenin ölÑülmesi ve kaydedilmesinin ardından izlenmesi, kontrol edilmesi ve 

denetlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, sosyal sermaye unsurlarının izlenebilmesi iÑin dönemsel 

izleme birimleri ÑalıĢmada sunulmuĢ ve izleme faaliyetlerinin nasıl yapılabileceği aÑıklanmıĢtır. Daha 

sonra ise sosyal sermayenin denetimi iÑin ÑeĢitli örnek uygulama önerileri oluĢturulmuĢtur. Denetim 

önerileri, oluĢturulan akıĢ Ģemaları sayesinde detaylı ve daha iyi bir biÑimde aÑıklanabilmektedir. 

ÆalıĢmadan elde edilen sonuÑlara göre, bütün sosyal sermaye unsurları ERP sistemine 

kaydedilmelidir. Her bir sosyal sermaye unsuru iÑin belirli hedefler, standartlar ve kriterler 

belirlenmelidir. Sosyal sermayeye ait gerÑekleĢen iĢlem, faaliyet, etkinlik gibi unsurlar belirlenen 

kriterler ile karĢılaĢtırılıp kontrolü gerÑekleĢtirilmelidir. Yapılan kontrollerin etkinliği ve verimliliği, 

süreÑ veya dönem sonlarında denetlenerek iĢletmenin sosyal sermaye durumundaki artıĢ veya azalıĢlar 

sürekli olarak takip edilmelidir. 
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SPK’DAN BAĞIMSIZ DENETĠM YETKĠSĠ ALMIġ DENETĠM 

ġĠRKETLERĠNDEKĠ DENETÇĠLER AÇISINDAN YARATICI MUHASEBE 

UYGULAMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Murat Genç  

Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü, mailofmuratgenc@yahoo.com  

Özet:  

Enron, Worldcom gibi dünya Ñapında faaliyet gösteren büyük Ģirketlerin iflası ile sonuÑlanan süreÑte, bağımsız 

denetim Ģirketlerinin önemli bir rol üstlendiği ortaya ÑıkmıĢtır. ġirketlerin finansal durumlarını yaratıcı muhasebe 

(YM) uygulamalarıyla değiĢtirmesi, bağımsız denetime olan güveni sarsmıĢ ve bunun sonunda uluslararası birÑok 

düzenleme yapılmıĢtır. 

YM uygulamalarının bağımsız denetÑiler tarafından değerlendirildiği bu ÑalıĢmada; bağımsız denetÑilerin YM 

uygulamalarını nasıl algıladıklarını, hangi YM türleri ile sıklıkla karĢılaĢtıklarını, karĢılaĢtıkları YM 

uygulamalara baĢvuran Ģirketlerin genel özelliklerinin ne olduğunu ve bağımsız denetÑinin YM uygulamaları 

karĢısında yasal, mesleki, bağımsızlık, denetim faaliyeti ve etiksel aÑıdan sorumlulukları yapılan anket 

ÑalıĢmasıyla belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. Buna göre; bağımsız denetÑilerin YM‘yi hile ile aynı anlamda 

değerlendirmediği, giderlerin azaltılması amacıyla kullanılan YM ile daha sık karĢılaĢtıkları, YM uygulamalarını 

önlemek bakımından denetÑinin sorumluluk bilinci ile hareket ettiği tespit edilmiĢtir. SonuÑlara göre; YM‘nin 

sınırlarının bağımsız denetim aÑısından belirlenmesi gerektiği ortaya ÑıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Muhasebe, Hile, Manipülasyon, Denetçi Sorumluğu, Bağımsız Denetim 

EVALUATION OF CREATIVE ACCOUNTING PRACTICES FOR AUDITORS IN 

COMPANIES WHICH INDEPENDENT AUDITING AUTHORITY FROM THE 

CMB 

Abstract:. 

Replacing the financial status of companies with Creative Accounting Practices (CAP) has shaken confidence in 

the independent practice and consequently many international regulations have been created. 

This study investigates the evaluation of the independent auditor in Creative Accounting (CA); it is aimed to 

determine how the independent auditors perceive the CAP, which CAP they have been faced with, what are the 

general characteristics of the companies applying to the CAP they faced with, and whether the responsibilities of 

independent auditors in terms of legal, professional, independency, auditing activities and ethics based on the 

CAP. According to the results, it has been identified that the independent auditors have not evaluated the creative 

accounting having the same meaning with the fraud, that they have faced with the CA intended to decrease 

expenses much more frequently and in the knowledge their responsibilities is as to preventing CAP.  

Keywords: Creative Accounting, Fraud, Manipulation, Responsibility of Auditor, Independent Audit 

 

1. GĠRĠġ 

Uluslararası muhasebe ve denetim standartları ile genel muhasebe ilkeleri muhasebeye konu olan mali 

nitelikteki iĢlemlerin sınırlarını belirlemeye ÑalıĢan düzenlemelerdir. Söz konusu düzenlemelerin, 

muhasebe politikaları uygulanması konusunda seÑenekler sunması kimi zaman iĢletmenin finansal 

görünümünü değiĢtirmek bakımından iĢletme yöneticilerine fırsatlar yaratabilmektedir. Bu fırsatlar, 

literatürde yaratıcı muhasebe (YM) olarak ele alınan kavram ile ilgilidir. Elde edilen fırsatların 
kontrolsüz ve agresif bir biÑimde kullanılması ise yakın bir zamanda karĢılaĢılan Japon Toshiba Ģirketi 

örneğinde olduğu gibi olumsuz sonuÑlara neden olmaktadır. 

Toshiba CEO‘su Hisao Tanaka, 21 Temmuz 2015‘te aĢırı hesaplanan iĢletme karı (yaklaĢık 1.22 

milyar dolar) karĢısında, istifa ettiğini aÑıklamıĢtır. YM uygulamalarının, Tanaka'nın yanı sıra iki eski 

CEO zamanını da kapsayacak biÑimde, altı yıl boyunca gerÑekleĢtiği tespit edilmiĢtir. Bağımsız 

denetim Ģirketi tarafından Toshiba Ģirketinin 2008 mali krizinden bu yana kar marjlarının aĢırı 

yüksekliğini belirleterek, YM‘nin gizli olarak ―ustalıkla‖ ve karı artırmak iÑin ―kasıtlı‖ ve 

―sistematik‖ bir biÑimde uygulandığını ortaya koyulmuĢtur. Denetim Ģirketi, Toshiba'yı aĢırı beklenti 

kültürünün kök saldığı bir Ģirket olarak tasvir etmiĢtir. Éyle ki, Toshiba yönetimi tarafından bazen 

imkansız sayılabilecek olan kazanÑ hedeflerine ulaĢılması istenildiğinde, ÑalıĢanların bu duruma sessiz 

kaldığı belirtilmiĢtir (Telesurtv, 2015). 

Toshiba‘da gerÑekleĢen muhasebe skandalı, Ģüphesiz ki yaĢanan diğer büyük muhasebe 

skandallarından sadece birisidir. 1991 yılında Uluslararası Kredi ve Ticaret Bankası para aklama ve 
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yaygın suistimallere maruz kaldığında, etkileri on yıllarca süren ekonomik ÑöküĢ Ġngiliz kurumsal 

yönetiminin Ģirket yönetimi üzerinde kontrolü sağlamak iÑin gerekli reformu gerÑekleĢtirmesine 

yardımcı olmuĢtur. 2002‘de Tyco International‘ın patronlarının elektrik, sağlık ve güvenlik teÑhizatı 

üreticisinden yüz milyonlarca dolar yağmaladığı ortaya ÑıkmıĢtı. Yağmalanan paranın büyük kısmı 

Tyco‘nun baĢkanı Dennis Kozlowzki‘in lüks yaĢam tarzını finanse etmek iÑin kullanıldığı 

belirlenmiĢtir. Tespitin ardından, Kozlowzki ve diğer yöneticiler 25 yıl hapisle cezalandırılmıĢlardır. 

2011 yılının sonlarında kamera üreticisi olan Olympus‘da 1.7 milyar dolarlık suistimal bir Ġngiliz 

yönetici tarafından ortaya ÑıkarılmıĢtır. Olympus‘un önceki yönetiminin 13 yıldan beri Ģirket 

kayıplarını gizlediği belirlenmiĢtir (Farrell, 2015). 

ABD‘de 2001-2002 dönemlerinde iflas eden Ģirketler ve iflas tutarları incelendiğinde, YM‘nin ülke 

ekonomilerine verdiği zarar daha net anlaĢılabilmektedir. 2001 yılında iflas eden Enron ve Pasific Gas 

Ģirketlerinin Ģirket büyüklükleri 84.9 milyar dolar, 2002 yılında iflas eden Worldcom, Global 

Crossing, Adelphia, Kmart Corp, NTL gibi büyük Amerikan Ģirketlerinin toplam büyüklüklüğü ise 

190.7 milyar dolardır. Dolayısıyla sadece 2001-2002 yıllarında ortaya Ñıkan büyük Ģirket iflasları 

Amerikan ekonomisinde 275.6 milyar dolarlık bir kayba neden olmuĢtur (Gacar, 2012:76-77). 2007 

yılında ise 691 milyar dolar ile ABD ekonomik tarihinin en büyük iflaslarından biri olan emlak Ģirketi 

Lehman Brothers‘ın iflası, 2008 yılında yaĢanan global mali kriz öncesi dikkat Ñeken ve krizi 

tetikleyen Ģirket skandallarından biridir. ġirketin bilanÑosunu daha iyi göstermek adına elindeki 

borÑların büyük kısmını Cayman adalarındaki belirli varlıklara sattığı belirlenmiĢtir (Eroğlu, 2017). 

YM, genel biÑimiyle muhasebe ilkelerinden ve finansal bilginin taĢıması gereken niteliklerden ödün 

vermeden Ñıkar grupları arasında denge kurabilme zorunluluğu ve bu dengeyi iĢletme lehine 

Ñevirebilme ihtiyacı olarak ifade edilebilir. Bir baĢka anlatım biÑimiyle YM, tüm muhasebe bilgisi 

kullanıcıları arasında muhasebe ilkelerine göre sözde denge kurarak, yöneticilerin firmayı oluĢturulan 

bu sözde dengenin merkezinde konumlandırmaları, yani dengeden Ñok bir dengesizlik yaratmalarıdır. 

YM‘nin, muhasebe standartlarının sınırlarını zorlaması ve muhasebe ilkelerindeki bir takım 

esneklikler yüzünden kasıtlı bir biÑimde kullanılması, muhasebe bilgisi kullanıcılarına zarar 

verilmesine neden olabilmektedir. 

ÆalıĢmamızda yer alan uygulamanın amacı, bağımsız denetÑinin YM uygulamalarındaki 

sorumluluğunu irdeleyebilmek ve bağımsız denetÑilerin yaratıcı muhasebe uygulamalarına (YMU) 

yönelik algılarını ortaya koyabilmektir. Bu amacı gerÑekleĢtirmek üzere, Sermaye Piyasası 

Kurulu‘ndan (SPK) bağımsız denetim yetkisi almıĢ denetim Ģirketlerindeki bağımsız denetÑiler 

üzerinde anket ÑalıĢması yapılmıĢtır. Yapılan uygulama kapsamında öncelikle bağımsız denetÑilerin 

YM kavramını ve uygulamalarını nasıl algıladıkları belirlenmek istenmiĢtir. Bağımsız denetim 

Ģirketlerinin karĢılaĢtığı YM uygulamalarının neler olduğunu, YM uygulamalarının türleri arasındaki 

sıklık derecesi ortaya konularak bağımsız denetÑilerin en sık karılaĢtığı YMU‘lar sıralanmıĢtır. 

Uygulamanın ana amacını gerÑekleĢtirmeye yönelik olarak, YM uygulayan iĢletmelerin söz konusu 

uygulamalara yönelik gösterdikleri genel özelliklerin bağımsız denetÑiler tarafından belirlenmesi 

hedeflenmiĢtir. YMU‘daki denetÑi sorumluluğu ise denetÑinin yasal, denetim faaliyeti, bağımsızlık, 

etik ve mesleki aÑıdan sorumlulukları kapsamında ele alınmıĢtır. 

 

2. YARATICI MUHASEBE KAVRAMI VE UYGULAMA YÖNTEMLERĠ 

YM, yaratıcılık ifadesinin iÑindeki gizli müspet anlamın aksine muhasebedeki menfi durumların tarifi 

iÑin kullanılmakta olup, genellikle iĢletmenin arzu edilmeyen mevcut finansal durumunu ve faaliyet 

sonuÑlarını gizlemek veya değiĢtirmek iÑin kullanılan yöntem ve yaklaĢımların bütününe verilen 

isimdir (Can, 2010:30). 

YM, akademisyenler ve yazarlar tarafından muhasebede el becerisi (Accounting Sleight of Hand), 

kozmetik raporlama (Cosmetic Reporting), vitrinin güzelleĢtirilmesi  (Window Dressing),  defterler 

üzerinde tahribat  yapmak  (Fiddling  The  Books)  gibi  daha  Ñok iĢletmenin finansal durumunun 

mali tablolar aracılığı ile daha iyi gösterilmesi anlamını taĢıyan kavramlar ile ifade edilmektedir 

(Stolowy  ve  Breton, 2000:44-45). 

KüÑüksözen‘in (2005) Griffiths‘ten (1995) aktardığı tanımlamaya göre YM; ―…finansal tablolarda 

nasıl bir bilgi aÑıklandığında nasıl bir tepki alacağının önceden kestirilerek finansal bilgi 

kullanıcılarının beklentileri de gözönünde bulundurularak finansal tablolardaki görünümün 

değiĢtirilmesi esasına dayanmaktadır.‖ 

Naser (1993), YM‘i; finansal raporların hazırlayanların istekleri doğrultusunda, avantajlardan oluĢan 

kuralların seÑilmesi veya bazı kuralların görmezlikten gelinmesi yoluyla finansal muhasebe verilerinin 

ve/veya finansal tabloların değiĢime tabi tutulması Ģeklinde tanımlamıĢtır (Naser, 1993:2). Bu yönüyle 

YM aslında muhasebe standartları iÑinde ve dıĢında kalan tüm muhasebe manipülasyon türlerini 

iÑermektedir. Literatüre bakıldığında; Agresif Muhasebe (Aggressive Accounting), Kar Yönetimi 

(Earnings Management), Karın Ġstikrarlı Hale Getirilmesi (Income Smoothing) ve Hileli Finansal 
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Raporlama (Fraudalent Financial Reporting) uygulamalarının YMU iÑinde değerlendirildiği 

gözükmektedir. Kasıt unsuru aÑısından söz konusu uygulamalardan hileli finansal raporlamanın 

YM‘den farkı olmamasına rağmen, özellikle ortaya Ñıkardığı sonuÑlar aÑısından YM‘ye nazaran daha 

tehlikeli olduğu belirtilmektedir (Mulford ve Comiskey, 2002: 49). 

ġirketler YMU ile maalesef yatırımcıları veya kendileri ile iliĢkide bulunan her kesimi (kreditörleri, 

ÑalıĢanları, iĢ yaptıkları taĢeronları ve nihayetinde bütün toplumu) aldatabilmektedirler. YMU ile 

Ģirketler örneğin; 

•Hayali gelir kaydedebilirler, 

•Kar veya zararı ĢiĢirebilirler, 

•Varlıkları yanlıĢ veya fiktif değerlerle gösterebilirler, 

•BorÑlarını gizleyebilirler, 

•Nakit akıĢ tabloları ile oynayabilirler, 

•Literatürde ―finans mühendisliği‖ kapsamında değerlendirilen özel amaÑlı Ģirketler (Special Purpose 

Entity) kurarak, hesapları bilanÑo dıĢında takip edebilirler, 

•Yatırımcı ve diğer Ģirket sahipleri aleyhine olmak üzere, hakim ortak veya Ñıkar iliĢkisinde olduğu 

taraflar lehine menfaat sağlayabilirler (Related-Part Transactions). 

Söz konusu YM olaylarına gerÑek hayattan örnekler vermek gerekirse (Darman, 2004); 

•WorldCom‘un 3.8 milyarlık gideri sermaye harcaması olarak göstermesi, 

•Enron‘un aktiflerini kendi oluĢturduğu, bilanÑo dıĢındaki özel amaÑlı Ģirketlere satması ve bu satıĢın 

ekonomik risklerini yine kendi üstlenmesi, 

•Birbirleri ile iĢ iliĢkisi iÑinde olan grup Ģirketleri yöneticileri, yüksek prim iÑin, birbirlerine yüksek 

veya hayali nakit dekontlar kesmesi ve hayali gelir kaydedebilmesi, 

•Æin‘de yapılan özelleĢtirmelerde Ñok baĢvurulan ve dolayısıyla hayli eleĢtirilen bir uygulama olan, 

özelleĢtirilmek üzere seÑilen Ģirketlerin bilanÑolarının devlet tarafından makyajlanması gösterilebilir. 

YM‘nin Ñok değiĢik biÑimde uygulamaları mevcuttur. Literatürde YM‘nin uygulama yöntemleriyle 

ilgili olarak üzerinde fikirbirliği sağlanmıĢ bir sınıflama bulunmamaktadır. Mulford ve Comiskey 

hileli finansal raporlama dahil, tüm finansal rakam oyunlarını YMU iÑerisinde değerlendirerek, söz 

konusu uygulamaları aĢağıdaki gibi sınıflandırmıĢtır (Mulford ve Comiskey, 2002:9):  

•Fiktif gelir yaratılması ya da gelirin tahakkuk etmeden muhasebeleĢtirilmesi, 

•Agresif bir biÑimde giderlerin aktifleĢtirilmesi ve uzun süreli amortisman politikaları, 

•Varlık ve yükümlülüklerin gerÑeğe aykırı olarak raporlanması, 

•Gelir tablosu ile ilgili yaratıcı muhasebe uygulamaları, 

•Nakit akım tablosu ile ilgili yaratıcı muhasebe uygulamaları. 

Jones (2011) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre ise YMU;  

•Gelirin artırılması,  

•Giderlerin azaltılması,  

•Varlıkların artırılması, 

•Yükümlüklerin azaltılması ve, 

•Nakit akıĢının artırılması yoluyla geÑekleĢtirilen uygulamalardır. 

Yaratıcı muhasebe uygulamalarını ÑalıĢmamız kapsamında, Jones‘un yaptığı sınıflamanın daha öz ve 

net olması nedeniyle onu temel alarak; 

•Gelirin artırılması aracılığıyla yaratıcı muhasebe uygulamaları, 

•Giderlerin azaltılması aracılığıyla yaratıcı muhasebe uygulamaları, 

•Varlıkların artırılması aracılığıyla yaratıcı muhasebe uygulamaları, 

•Yükümlülüklerin azaltılması aracılığıyla yaratıcı muhasebe uygulamaları, 

•Nakit akıĢı aracılığıyla yaratıcı muhasebe uygulamaları, 

Ģeklinde sınıflandırmıĢ bulunmaktayız. 

 

2.1. Gelirin Artırılması Aracılığıyla Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları 

ĠĢletmeler YM aracılığıyla gelirlerini artırabilirler. Gelirlerin artırılması iÑin uygulanan yöntemleri; 

gelirin erken tanınması, faiz gelirlerinin artırılması, faaliyet dıĢı karların dönem gelirlerine eklenmesi, 

kredilerin satıĢ geliri gibi kaydedilmesi ve değiĢ tokuĢ (takas) Ģeklinde sıralamak olasıdır (Jones, 

2011:46). 

SatıĢ gelirinin tanınma zamanı diğer bir ifadeyle gelirin tahakkuk edilme zamanının manipülasyonu, 

gelir artırmada kullanılan en sık karĢılaĢılan YM yöntemidir. Gelirin finansal tablolara alınabilmesi 

iÑin Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkeleri‘ne (GKGMĠ), muhasebe standartlarına ve düzenleyici 

diğer mevzuata uygun bir biÑimde tahakkuk etmesi esastır. Ancak kimi zaman iĢletmenin bulunduğu 

sektör ya da yaptığı iĢ nedeniyle, gelirin tanınma zamanın belirlenmesinde zorluklar 

yaĢanabilmektedir. Bu duruma en güzel örneklerden biri yazılım sektörüdür. Yazılım firmaları 

sundukları ürünleri sürekli güncelleĢtirmekte ve yenilemektedir. Abone sistemi ile ÑalıĢan bu firmalar 
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müĢterilerinden daha ürün müĢterilere sunulmadan ödemeler alabilmektedirler. Bu durumda yazılım 

sektöründeki firmaların gelirlerini tanıma politikalarını aÑıklamak zorunda olmaları, bu sektörde 

gelirin tahakkuk zamanının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Érneğin; BMC Software Ģirketi, 

yazılım ürününden elde edilen geliri, sözleĢmenin imzalanması veya sipariĢin alınması ve kabulünde 

tanımaktadır. American Software isimli Ģirket yıllık faaliyet raporunda, aldığı sipariĢle ilgili gelirin 

%80‘ini ürünü hazırlarken, %10‘unu ürünün teslimatında ve geriye kalan %10‘unu da ürünün 

kurulumunda tahakkuk ettirmektedir. Autodesk isimli yazılım Ģirketini ise bayilere yaptığı satıĢların 

gelirini ürün yüklendiğinde tahakkuk ettirmektedir (Mulford ve Comiskey, 2002:22). 

Bir Ģirketin en önemli gelir kalemleri arasında tahvil ve bankada bulunan mevduat gibi varlıklardan 

elde ettiği faiz geliri yer almaktadır. Söz konusu faiz geliri genellikle değiĢmez olmasına rağmen, 

bazen yapay olarak değiĢtirilebilmektedir. Ġngiltere‘de bulunan ve 1989 yılında iflas eden Polly Peck 

isimli Ģirket, birbiri ile uyumsuz para birimleri aracılığıyla oldukÑa yüksek gelir beyan etmiĢtir. ġirket 

bir ĠsviÑre bankasından ĠsviÑre frangı para cinsinden borÑ almıĢtır. ĠsviÑre frangı oldukÑa güÑlü bir 

para birimidir. GüÑlü para birimleri de genellikle düĢük faiz getirisine sahiptirler. Polly Peck aldığı bu 

borcu daha sonra Türkiye‘de bulunan bir bankaya TL cinsinden vadeli mevduat hesabına yatırmıĢtır. 

TL, ĠsviÑre frangına göre oldukÑa zayıf bir para birimi olmasına rağmen yüksek faiz getirisine 

sahiptir. Dönem sonunda Polly Peck Ģirketinin beyan ettiği gelir tablosu oldukÑa iyi gözükmüĢtür. 

ġirket, Türkiye‘deki bankadaki mevduatından 68.1 milyon sterlin faiz geliri elde etmiĢ ve ĠsviÑre‘deki 

bankaya 55.6 milyon sterlin faiz ödemiĢtir. SonuÑta bu iĢlemden 12.5 milyon sterlin kar elde 

edilmiĢtir. Ancak bu durum göründüğü gibi ĠsviÑre frangı karĢısında değer kaybetmiĢ TL yüzünden 

kaynaklanmamıĢtır. Asıl neden, bilanÑoda gizlenmiĢ 44.7 milyonluk bir sermaye kaybıdır. Bu kayıp, 

yatırım analistleri tarafından da fark edilmemiĢtir (Jones, 2011:47). 

ĠĢletmeler bulundukları sektörde uğraĢtıkları faaliyet alanıyla ilgili ticari iĢlemler neticesinde gelir 

elde ederler. Ancak kimi zaman iĢletmenin faaliyet konusu dıĢında tek seferlik yaptıkları ticari 

olmayan iĢlemler, dönem gelirini artırmak adına kaydedilebilmektedir. Yatırımcılar ve analistler 

genellikle iĢletmenin faaliyetleri ile ilgili ticari iĢlemlerini incelediklerinden, Ģirketler tek seferlik 

yapılan iĢlemler ile dönem gelirleri artırmak ve finansal görünümünü değiĢtirmek isteyebilirler. 

Ézellikle Ģirketin hedeflediği kar rakamını yakalayamadığı durumlarda, Ģirket elinde bulunan dönen 

ve/veya duran varlıkların satıĢı ile önemli kar sağlayabilmekte ve kar hedeflerine ulaĢılabilmektedir. 

GerÑekten de Ģirketler, defter değeri azaltılmıĢ bir varlığı yüksek bir değerle tek seferlik satıĢı ile kar 

elde edebilirler. 1999 yılında IBM Ģirketi tek seferlik varlık satıĢından elde ettiği gelirden faaliyet 

giderini mahsup etmiĢtir (Jones, 2011: 47-48). 

ĠĢletmenin almıĢ olduğu krediler ile yaptığı satıĢlar tamamen birbirinden farklı kalemleri ifade 

etmektedir. Zira satıĢlar iĢletmenin gelirlerinin bir unsuru iken, krediler sonradan gidere dönüĢen 

iĢletme yükümlülüğü unsurlarından biridir. Bazı durumlarda kredilerin satıĢ geliri gibi aynı hesapta 

izlenmesi yaratıcı muhasebeci iÑin bir seÑenek olabilmektedir. Érneğin bir Ġngiliz Ģirketi, aldığı 

kredileri satıĢ geliri olarak kaydettiği iddiası ile hükümet tarafından suÑlanmıĢtır. ġirketin 

müĢterilerinden satın alacakları ürünler karĢılığında borÑ para aldığı iddia edilmiĢtir. Enerji devi 

Enron Ģirketinin de bu tekniği yeni bir seviyeye götürerek hile yaptığı belirtilmiĢtir. Ticari 

bankalardan alınan krediler, Enron tarafından enerji sözleĢmelerinin ön ödemesi olarak kaydedilmiĢtir 

(Jones, 2011:48). 

2.2. Giderlerin Azaltılması Aracılığıyla Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları 

Giderlerin azaltılması stratejisi de YMU‘da kullanılan teknikleri iÑermektedir. Bu stratejide iĢletme 

giderleri azaltabilmek iÑin ÑeĢitli yollara baĢvurabilir. Söz konusu yolları aĢağıdaki gibi sıralamak 

olasıdır (Jones, 2011:48): 

•KarĢılık Muhasebesinin Kullanılması 

•Vergiyi Azaltmak 

•Büyük Temizlik Muhasebesi 

•Dönem Sonu Stoklarını Artırmak 

•Giderleri AktifleĢtirmek 

•Amortisman Süresini Uzatmak 

•ġüpheli Alacakları Azaltmak 

Mulford ve Comiskey‘e göre Ģirketin karı yüksek olduğu yıllarda muhafazakar gelir tahakkuk 

politikası izlenerek, cari dönem karını azaltacak rezervler oluĢturulabilir. Bu amaÑla, yüksek oranda 

Ģüpheli alacak karĢılıkları ayrılabilir ve/veya diğer yükümlülüklere iliĢkin ayrılacak karĢılıklar 

ĢiĢirilebilir ve böylece yüksek karĢılıklar ile dönem karı azalttırılıp sonraki döneme karı aktarmak iÑin 

olanak yaratılabilir. Sonraki dönemde, söz konusu yüksek ayrılan karĢılıklar iÑin daha düĢük tutarlı 

karĢılık ayrılmaya devam edilerek ve önceki dönemde ayrılan yüksek karĢılıkları zarar 

gerÑekleĢmediğinden dolayı gelir Ģeklinde kaydedilerek, hedeflenen kara ulaĢılabilir (Mulford ve 

Comiskey, 2002:31). 
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Kurumlar vergisi en önemli Ģirket giderlerinden birisidir. Bu nedenle Ģirketler, ödedikleri vergiyi 

azaltmak iÑin Ģirketlerinde ÑalıĢtıkları muhasebecilerden, Ģirketin daha az vergi ödemesini 

sağlamalarını isteyeceklerdir. UBS Phillips ve Drew (1991) yaptıkları ÑalıĢmada, Ġngiltere‘de bulunan 

185 önemli Ģirketten 24‘nün %25‘in altında kurumlar vergisi ödediklerini tespit etmiĢlerdir. Bu 

durum, vergiden kaÑınmanın YM gibi yasal sınırlar iÑinde kalması ile ilgilidir. Buna karĢılık vergi 

kaÑırma ise hile ile ilgili olup yasaktır. ġirketlere, YM de olduğu gibi, vergiden kaÑınma ile ilgili 

planlar hazırlayan danıĢmanlık Ģirketleri geniĢ bir endüstri oluĢturmuĢlardır (Jones, 2011:49). 

Büyük temizlik muhasebesi ise genellikle Ģirkette yönetim değiĢikliği olduğunda ve Ģirket 

faaliyetlerinin zararda olduğu yılda kullanılabilen bir tekniktir. Söz konusu dönemlerde Ģirketler; 

varlıklarını giderleĢtirerek, verimsiz ya da zararlı bölümlerini kapatarak ve yeniden yapılanma 

maliyetlerini dönem giderlerine ekleyerek nefes almakta, yani bilanÑolarını temizlemektedirler 

(Mulford ve Comiskey, 2002:33). Böylelikle, gelecek yıllar iÑin karlılığı yükseltme olanağına sahip 

olunmaktadır. Bu teknik, Ģirket satın alma durumunda da ortaya Ñıkabilmektedir. Satın alma 

durumdaki muhasebeleĢtirme genellikle karĢılık muhasebesi ile ilgilidir. Temel düĢünce, karĢılıkları 

yüksek tutarak Ģirketin gelecekteki finansal görüntüsünün daha iyi olmasını sağlamaktır. Érneğin 

ticari alacaklara iliĢkin karĢılıklar yüksek tutularak, gelecek yıllarda daha yüksek ticari alacaklara 

sahip olma Ģansı yaratılabilir (Jones, 2011:49). 

Stoklar üzerinde iki temel yöntem uygulanarak artması sağlanabilir. Bunlardan birincisi stok 

miktarının manipüle edilmesidir. Karın yüksek olmasının istendiği dönemlerde muhafazakar bir 

politika izlenerek stok miktarının yüksek tutulması istenebilir. Sonradan stok miktarının Ñok 

yükselmesi durumunda ise daha gevĢek bir politika izlenerek stok miktarı azaltılabilir. Érneğin stok 

sayımı esnasında gözden kaÑan belli bir miktar stok daha olduğu tespit edilerek, dönem sonundaki 

stok miktarı artırılabilir. Stoklar üzerinde uygulanabilen diğer yöntem ise değerlemeye iliĢkindir. 

Ézellikle elde bulunan ve yavaĢ sirkülasyonu olan stok kalemleri iÑin karĢılık muhasebesi 

kullanılabilir. ĠĢletme yönetimi bu konuda kendi değerlendirmesini yapacaktır ve aldığı kararları da 

sonradan değiĢtirebilir. Asıl olan stokların değerlemesinde kullanılan yöntemin değiĢtirilmesidir. 

Muhasebe standartları stokların; gerÑek parti maliyet yöntemi, ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi veya 

ilk giren ilk Ñıkar (FIFO) yöntemlerinden biri ile değerlenmesi gerektiğini belirtmiĢtir (KGK, TMS-2, 

md.23-25). Bunun yanında halen Amerika‘da geÑerli olan son giren ilk Ñıkar (LIFO) yöntemi de 

bulunmaktadır (Jones, 2011:51). 

Giderlerin aktifleĢmesiyle ilgili olarak Amerikan AOL Ģirketinin 1996 yılında yaptığı iĢlemler 

literatüre girmiĢtir. ġirket, vergi öncesi 363 milyon dolarlık abone edinme maliyetlerini aktifleĢtirmiĢ. 

Abone edinme maliyetleri, üretim maliyetleri ile Ģirketin yazılımı iÑeren milyonlarca bilgisayar 

diskinin üyelere dağıtılma maliyetlerini iÑeriyordu. Söz konusu giderler yeni üyelerden sağlanacak 

gelirleri artırmak adına ertelenmiĢtir. ġirket 1996 yılında, vergi öncesi 62.3 milyon dolarlık kar beyan 

etmiĢtir. Ancak Ģirket 363 milyon dolarlık giderini aktifleĢtirdiğinden ve bu yıla düĢen aktifleĢtirilmiĢ 

amortisman da 126 milyon dolar olduğundan; Ģirketin aktifleĢtirme politikası gereği vergi öncesi 

kazancı 237 milyon dolar yükselmiĢtir Mulford ve Comiskey, 2002:203). Diğer bir ifadeyle Ģirketin 

1996 yılı kazancı 62.3 milyon kar değil, yaklaĢık 175 milyon dolar zarar olması gerekmekteydi. 

Varlığın kullanım ömrünün yanında amortisman yönteminin değiĢtirilmesi de YM aÑısından karı 

manipüle etmeye olanak sağlamaktadır. Érneğin doğrusal amortisman yönteminde, varlığın hurda 

değeri değiĢmediği sürece, amortisman gideri yararlı ömrü boyunca sabittir. Buna karĢılık azalan 

bakiyeler yönteminde ise ilk yıllarda yüksek olan amortisman gideri faydalı ömür boyunca 

azalmaktadır (KGK, TMS-16, md.62). Bu durumda azalan bakiyeler yönteminden, doğrusal 

amortisman yöntemine geÑildiğinde amortisman tutarı azalacak ve karlılık yükselebilecektir. Tersi 

durumda ise amortisman tutarı yükselecek ve karlılık düĢürülebilecektir. Ayrıca muhasebe standartları 

kapsamında amortisman giderinin dönem gideri yazılması dıĢında aktifleĢtirilme seÑeneği de 

bulunmaktadır. ġayet, varlığa iliĢkin gelecekteki ekonomik faydalar diğer varlıkların üretiminde 

kullanılıyor ise bu durumda amortisman gideri diğer varlığın maliyetinin bir parÑasını 

oluĢturduğundan defter değerine dahil edilerek aktifleĢtirilir. Érneğin, üretim tesisi ve ekipmanlarının 

amortismanı stokların dönüĢtürme maliyetine eklenir. Benzer Ģekilde, geliĢtirme faaliyetleri iÑin 

kullanılan maddi duran varlıkların amortismanı bir maddi olmayan duran varlığın maliyetine 

eklenerek aktifleĢtirilebilmektedir (KGK, TMS-16, md.49). Bahsedilen bu durum amortisman tutarları 

ile iĢletme karlılığının değiĢtirilmesini sağlayabilen YM aÑısından aÑık bir kapı olarak nitelenebilir. 

Ticari satıĢlarda birÑok iĢlem kredili gerÑekleĢmektedir. SatıĢlar sonucunda ticari alacaklar ortaya 

Ñıkmakta ve bu alacakların bir kısmı borÑluları tarafından ödenememektedir. ġirketler de tahsili 

Ģüpheye düĢmüĢ söz konusu alacaklar iÑin karĢılık ayırmaktadır. Ancak karĢılık ayrıma ile ilgili 

kararlar yönetimin inisiyatifinde bulunmaktadır. ġirket karı artırılmak istendiği zamanlarda yönetim 

tarafından, tahsil edilemeyecek alacak düzeyine iliĢkin tahmin oldukÑa düĢük tutulabilir. Böylelikle 

tahsili Ģüpheli alacakların oluĢturacağı giderden kurtulunarak karlılık sürdürülebilir. Fakat Ģüpheli 
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alacakların yaratacağı giderden kurtulmak sürdürülebilir değildir. ġüpheli ya da tahsili imkansız hale 

gelmiĢ alacaklara oldukÑa cömert davranan HG Palmer Ģirketi, bu durumun olağanüstü örneği 

olmuĢtur. ġirket 1965 yılına kadar her yıl ticari alacaklarına cömert davranarak, Ģüpheli alacaklarını 

minimum düzeyde tutmuĢtur. 1965 yılına gelindiğinde Ģirketin tahsil edilmemiĢ ticari alacakları 22 

milyon sterlin ile 15 milyon sterlinlik satıĢlarını geride bırakmıĢtır. Bunun bir sonucu olarak 4 milyon 

sterlinlik zararla karĢılan Ģirket, ticari alacak politikasını en son 1965 yılında uygulayabilmiĢtir (Jones, 

2011:55). 

2.3 Varlıkların Artırılması Aracılığıyla Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları 

GüÑlü bir bilanÑo oluĢturmak iÑin kullanılacak ilk yöntem varlıkları artırmaktır. Giderlerin 

azaltılmasıyla ilgili yapılan YMU‘daki Ñoğu teknik, bu durumu dolaylı olarak sağlamaktadır. Ancak 

burada sıralanacak olan teknikler, doğrudan kar artırmak yerine iĢletmenin varlık yapısını geliĢtirmek 

üzerinedir. Söz konusu teknikler aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Jones, 2011:56): 

•ġerefiyeyi Artırmak, 

•Markalar ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkları Artırmak, 

•Duran Varlıkları Yeniden Değerleme, 

•GerÑeğe Uygun Değerleme. 

ġerefiye, Ģirket satın alma ve birleĢmelerinde ortaya Ñıkan ve maddi olmayan bir varlıktır. Satın alınan 

Ģirketin net varlıklarının gerÑek değerinin satın alma fiyatından daha az olması durumunda Ģerefiye 

ortaya Ñıkmaktadır. Uluslararası muhasebe standartlarına göre Ģerefiye aktifleĢtirilir ve değeri 

azalmadıkÑa bilanÑoda tutulur. ġerefiyenin değeri maksimize edilirse iĢletmenin varlıklarının değeri 

de artacaktır. Bu durum aynı zamanda satın alınan iĢletme varlıkların gerÑek değerini azaltma avantajı 

da yaratmaktadır. Æünkü gerÑek değerinin altında satın alınmıĢ varlıklar satıldıklarında iĢletme karı 

yükselecektir. Bu nedenle iĢletme yöneticileri, satın alma ya da birleĢmelerdeki Ģerefiyenin 

yükseltilmesini teĢvik etmekte ve Ģerefiyede meydana gelecek değer düĢüklüğüne de karĢı 

Ñıkmaktadırlar. Ayrıca Ģerefiyenin amortismana tabi olması da gerek amortisman süresinin gerekse 

amortisman yönteminin değiĢtirerek karın artırılıp azaltılmasına olanak sağlamaktadır (Jones, 

2011:56). 

Marka muhasebesi, muhasebe bilimi iÑin yeni bir konu sayılabilir. Muhasebe standartlarına göre; 

marka değerinin bilanÑoda göstermesinde, edinilen ya da devralınan marka değeri bilanÑoda 

gösterilebilmekte olup, iĢletmenin kendi iÑinde yarattığı marka değeri bilanÑoya yansıtılamamaktadır 

(KGK, TMS-38, md.62). Marka bilanÑoya alınırken ise ya satın alma bedeli ya da gerÑeğe uygun 

değeri belirlenerek muhasebeleĢtirilir (KGK, TMS-38, md.26,35 ve 45). Ancak marka dahil olmak 

üzere maddi olmayan varlıkların değerinin belirlenmesindeki sorun, her zaman gerÑeğe uygun değerin 

net olmaması ve apaÑık bir Ģekilde belirlenememesidir. Æünkü, maddi duran varlıkların doğası gereği 

değer belirleme öznel bir nitelik taĢımaktadır. ġirketler gittikÑe karmaĢık hale geldiklerinden, iĢletme 

varlıkları iÑerisinde maddi olmayan duran varlıkların oranı yükselmektedir.  Genellikle, değerlerinin 

belirlenmesi güÑ olan maddi olmayan duran varlıklar, iĢletme bilanÑolarında gösterilmemektedir. 

Ancak farklı maddi olmayan duran varlıkların sayısı iĢletme bilanÑolarında giderek artmaktadır. 

Érneğin Ģirket isimleri, patentler ve ticari markalar, personel becerileri, bilgisayar yazılımı, teknik 

bilgi ve iĢletmenin sahip olduğu yöneticiler listesi gibi maddi olmayan duran varlıkların değerlerini 

belirlemek zor olduğundan, YMU iÑin olanak yaratmaktadır. 

Ézellikle uluslararası muhasebe standartları kapsamında muhasebeleĢtirme yapmayan, finansal 

tablolar hazırlamayan ve borsaya da kote olmamıĢ Ģirketler iÑin maddi ve maddi olmayan varlıkların 

yeniden değerlenmesinde amaÑ, kurumsal olarak sahip olunan bilanÑo varlıklarının değerini 

yükseltmektir. Söz konusu Ģirketler iÑin yeniden değerlemedeki öznellik unsuru YM iÑin ortam 

sağlamaktadır. Rutherford (1999) Ģirketlerin maddi duran varlıklarının değerini artırmak iÑin Ñok fazla 

Ñaba sarf ettiğini ortaya koymuĢtur. Ġngiltere‘de 1978 yılında maddi duran varlıkların zorunlu 

amortismanı karĢında lobi faaliyetlerinin olduğunu belirten Rutherford; üst düzey bir Ģirket 

yöneticisinin, her beĢ yılda bir maddi duran varlıkların değerini yükseltme niyetinde olduğunu ve 

değerlemeyle ilgili olarak muhasebecilerden Ñok bir bilirkiĢinin görüĢüne ihtiyaÑ duyduğunu 

söylediğini aktarmıĢtır. Yeniden değerleme yöntemi ile Ġngiltere‘de izin verilen yasal düzenlemeler 

ıĢığında, iĢletmeler varlıklarının fiyatını dolayısıyla bilanÑolarını ve karlarını, varlıkları amortismana 

tabi tutmadan, artırmıĢlardır. Thomas (2002) Enron Ģirketinin kar tahminleri tutturabilmek iÑin sürekli 

baskı altında olduğunu, bundan dolayı da yeniden değerlemeyle ilgili tahminlerini önemli ölÑüde 

abartmıĢ olabileceğini savunmuĢtur. Enron‘un duran varlıkların yeniden değerlemesinden gelen 

gerÑekleĢmemiĢ ticari kazancının, 2000 yılı iÑin Ģirketin 1.41 milyar dolarlık vergi öncesi karının 

yarısından fazla olarak muhasebeleĢtirildiğini belirtmiĢtir (Jones, 2011:57). 

Enron Ģirketinin 2000 yılında ortaya Ñıkan gerÑeğe uygun değer muhasebesinin faaliyet sonuÑlarına 

etkisi bu durumu ortaya koymuĢtur. ġirket, 1991 yılında SEC ve diğer düzenleyici kurumları, doğal 

gaz sözleĢmelerindeki gelir tanıma politikasını değiĢtirmeyle ilgili olarak bilgilendirmiĢtir. Enron, 
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doğal gaz sözleĢmeleri iÑin gerÑeğe uygun değer muhasebesini kullanmak istemiĢtir. Bu yöntemin 

kullanılması Enron iÑin, sözleĢmelerden gelecekte elde edilecek gelirin, sözleĢme imzalandığında, 

bugünkü değeri üzerinden gelir tablosuna aktarılması anlamına gelmekteydi. GerÑeğe uygun değer 

muhasebesinin agresif biÑimde kullanılması, GKGMĠ‘nin dönemsellik ilkesinin aksine 

gerÑekleĢmiĢtir. Æünkü gelir tahakkukunun sözleĢme süresine yayılması gerekmekteydi. Ayrıca, uzun 

dönemli sözleĢmelerin objektif değerinin sözleĢme yapıldığı tarihte nasıl belirlendiği konusu da ayrı 

bir tartıĢma konusu olmuĢtur (Holt ve Eccles, 2003:327).  

2.4 Yükümlülüklerin Azaltılması Aracılığıyla Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları 

ĠĢletmenin bilanÑo değerini yükseltebilmesi iÑin uygulayabileceği diğer bir strateji de yükümlülüklerin 

azaltılmasıdır. ġüphesiz ki burada bahsedeceğimiz yükümlülük, iĢletmenin üÑüncü kiĢi ve kurumlara 

olan borÑlarını kapsamaktadır. ĠĢletmenin yabancı kaynaklarının azalması, özsermaye yapısının 

güÑlendiği anlamını taĢıyabilmektedir. Böyle bir durumu yansıtan bilanÑo, muhasebe ilgililerini Ģirket 

hakkında olumlu düĢünmeye sevk edecektir. ĠĢletme borÑlarının azaltılmasıyla ilgili olarak iki yöntem 

bulunmaktadır. Bu yöntemler bilanÑo dıĢı finansman ile borÑların sermaye olarak yeniden 

sınıflandırılmasıdır (Jones, 2011:58). 

BilanÑo dıĢı finansman YM‘nin en karmaĢık biÑimlerinden biridir. Bu yöntemin temel amacı, 

bilanÑodaki yabancı kaynakları azaltmaktır. ġirketlerin yükümlülüklerini azaltarak karĢılaĢabilecekleri 

risk düzeylerini düĢürmeleri,  özellikle potansiyel yatırımcıların yatırım kararlarına etki eden bir 

durumdur. BilanÑo dıĢı finansmanın arkasında farklı nedenler yatabilmektedir. Bazı hallerde Ģirketler, 

fazla borÑlanarak kendi kredi sözleĢmelerinin kurallarını ihlal edebileceklerinden bilanÑo dıĢı 

finansmanı tercih edebilirler (Jones, 2011:58). Bazen de sadece kredi verenler ile yatırımcılara karĢı 

bilanÑolarını güÑlü göstermek ve sermaye maliyetini azaltmak adına bu yöntemi seÑebilirler. Æünkü 

kredi verenlerin güÑlü bir bilanÑo ile karĢılaĢtıklarında, faiz oranlarını düĢürdükleri ve kredi miktarını 

yükselttikleri varsayılmaktadır (Gamble, 1997). ġirketlerin bilanÑoda gösterilmeyen finansal 

enstrümanlar, ticari iĢlemler, garantiler, varlık satıĢı ve diğer finansal aktiviteler aracılığıyla borÑlarını 

yapılandırmasını ifade eden bilanÑo dıĢı finansmanın uygulanması farklı biÑimlerde olabilmektedir 

(Rogers ve Lindstrom, 1996:19). Daha serbest koĢullar altında fon isteyen büyüme odaklı Ģirketlere 

finansal yenilik sunan bilanÑo dıĢı finansman; konsiye stok finansmanı, satıĢ ve geri alıĢ anlaĢmaları, 

factoring, menkul kıymetleĢtirme, leasing ve borÑ transferi gibi enstrümanları bünyesinde 

barındırmaktadır (Yeoh, 2007:12). 

Genellikle ticari bankalar tarafından sunulan karıĢık finansman planları, Ģirketlerin borÑlarını sermaye 

olarak yeniden sınıflandırmasını teĢvik etmektedir. Ticari bankaların yarattığı bu olanak ile hisse 

senedine dönüĢtürülebilir tahvillerle ilgili suistimal yapabilmektedir. Hisse senedine dönüĢtürülebilir 

tahviller sahiplerine gelecekte hisse senedi sahip olma olanağı sunmaktadır. ġayet hisse senedine 

dönüĢtürülebilir bir tahvil, satma opsiyonu ile birlikte satın alınırsa, belli bir süre sorunda alıcısına bir 

prim karĢılığında hisse senedine dönüĢtürme Ģansı vermektedir. Bu durum özellikle tahvil iÑin geÑerli 

faiz oranlarının düĢük olması halinde hisse senetlerinin fiyatları yükselirse önem taĢır. Æünkü böyle 

bir durumda yatırımcı tahvili daha Ñok getirisi olan hisse senedine dönüĢtürmek isteyecektir. Bu 

nedenle Ģirketler yatırımcılarını teĢvik ederek, yoğun biÑimde dönüĢtürme opsiyonunu kullanmasını 

isteyebilirler. Japonya'da bulunan Sawoka ve Yaohan Japan Ģirketleri hissedarlarını, ellerindeki 

tahvilleri adi hisse senetlerine dönüĢtürmeleri iÑin yoğun bir biÑimde teĢvik ederek karlarını ĢiĢirmek 

iÑin birÑok Ģüpheli uygulamaya gitmiĢtir. Ġtalyan Parmalat Ģirketi 500 milyon avro tutarında hisse 

senedine dönüĢtürülebilir tahvil ihraÑ etmiĢtir. Tahvilin alıcısı, 2008 yılında tahvili hisse senetlerine 

dönüĢtürmek iÑin geri dönülmez bir anlaĢma yapmıĢtır. Bu yöntemle borÑlar sermaye gibi 

sınıflandırılmıĢtır. Tahvil alıcısının kim olduğu tespit edilememiĢ ve bu iĢlemin Parmalat'ın baĢka bir 

iĢtiraki tarafından yapıldığı düĢünülmüĢtür (Jones, 2011:60). 

2.5 Nakit AkıĢı Aracılığıyla Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları 

ĠĢletmenin nakit akıĢlarıyla oynamak, iĢletme karını ĢiĢirme uygulamalarından daha zor olmaktadır. 

Bunun temel nedeni, nakdin kardan Ñok daha az tahmin edilebilir olmasıdır. ĠĢletmeler bazen 

olağanüstü durumlarda, önceki bir dönemden sonraki bir döneme kadar olan nakit akıĢlarını 

hızlandırabilmektedirler. Doğrudan ya da dolaylı yöntemle hazırlanabilen nakit akım tablosu, Ģayet 

fiili nakit giriĢ ve ÑıkıĢları gösteriyor ise doğrudan yöntem ile hazırlanmıĢ anlamına gelmektedir. 

Dolaylı yönteme göre hazırlanmıĢ nakit akım tablosunu anlamak, konunun uzmanı olmayan kiĢiler 

bakımından daha zor olmaktadır. Nakit akım tablosu aracılığıyla iĢletmenin tüm nakit akımları; 

faaliyetlerden sağlanan nakit akımları, yatırımlara iliĢkin nakit akımları ve finansmana iliĢkin nakit 

akımları gibi kalemlere bölünmektedir. Æoğu Ģirket dolaylı yöntem ile nakit akım tablosunu 

hazırlayarak, daha fazla esneklik elde etmeyi amaÑlamaktadır. Analistler özellikle faaliyetlerle ilgili 

nakit akımlarına odaklandığından, nakit akıĢları ile oynamak daha Ñok bu yönde olmaktadır. 

ĠĢletmeler faaliyetlere iliĢkin nakit giriĢleri artırarak ya da faaliyetlere iliĢkin nakit ÑıkıĢlarını 

azaltarak, nakdi aÑıdan güÑlü bir yapıda olduklarını göstermeye ÑalıĢabilirler (Jones, 2011:60-61). 
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Faaliyetlerden sağlanan nakit giriĢ ve ÑıkıĢlarının iĢletmenin ana faaliyet konusuyla ilgili ticari 

iĢlemlerden doğması gerekmektedir. Enron örneğinde olduğu gibi Ģirketler ana faaliyetleriyle ilgisi 

olmayan ya da tek seferlik yapılmıĢ varlık satıĢına iliĢkin nakit akımlarını faaliyetleriyle ilgiliymiĢ 

gibi sınıflandırabilmektedir. Keza Enron, bankadan aldığı kredileri faaliyetlerden sağlanan nakit giriĢi 

gibi göstermiĢtir (Jones, 2011:61). Æünkü iĢletmeler faaliyetlerden sağlanan nakit akımlarının sınırını 

mümkün olduğunca geniĢ tutmaya ÑalıĢırken, yatırım ve finansmanla ilgili nakit akımlarının 

kapsamını dar tutmak istemektedirler. Bu durumun tersi de nakit ÑıkıĢları iÑin geÑerli olmaktadır. 

ĠĢletmeler faaliyetlerden sağlanan nakdi yüksek göstermek amacıyla; esas itibariyle faaliyetlerle 

iliĢkili nakit ÑıkıĢlarını, finansman ya da yatırımlarla ilgili olan nakit ÑıkıĢları gibi gösterebilmektedir. 

Burada da amaÑ, faaliyetlerle ilgili nakit ÑıkıĢlarının kapsamını olabildiğince dar tutmaktır (Mulford 

ve Comiskey, 2002:13). 

3. BAĞIMSIZ DENETÇĠLER AÇISINDAN YARATICI MUHASEBE UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

YMU‘ların bağımsız denetÑiler tarafından nasıl değerlendirildiği ve YMU‘ların önlemesine yönelik 

bağımsız denetÑinin sorumluluk algısı üzerine bir saha ÑalıĢması yapılmıĢtır. Bu bölümde yapılan saha 

ÑalıĢmasının ayrıntıları üzerinde durulacaktır. 

3.1 AraĢtırmanın Konusu ve Önemi 

Uluslararası literatürün ardından ülkemiz literatüründe de yer alan bir kavram olan YM ve uygulama 

yöntemleri ile ilgili olarak, gerek uluslararası literatürde gerekse ülkemiz literatüründe üzerinde tam 

manasıyla fikir birliğine varılmıĢ değildir. Söz konusu kavram kimilerine göre; GKGMĠ‘nin 

esnetilmesi ve sınırlarının zorlanması ile yapılan uygulamalar ile hileli finansal raporlamadan 

ayrılırken, kimilerine göre de hile ve usulsüzlüğün diğer adı olup GKGMĠ dıĢında yer alan 

uygulamaları ifade etmektedir. Akademik alanda bu Ģekilde farklı algılanıp değerlendirilen YM 

kavramının, denetim faaliyetini icra eden bağımsız denetÑiler aÑısından nasıl algılandığı belirlemek 

uygulama aÑısından önem arz etmektedir. Zira bu kavramla ilgi denetim faaliyetinin bizzat iÑinde olan 

bağımsız denetÑilerin görüĢü, akademik alanda da fikir birliğine varılamamıĢ alanı daraltacak ve 

literatüre ek bir katkı sağlayacaktır. 

DenetÑilerin denetledikleri söz konusu uygulamaları gerÑekleĢtiren iĢletmelerdeki genel özellikleri 

ülkemiz iĢletmeleri aÑısından ortaya koyabilmek; hem muhasebe bilgi kullanıcılarına alacakları 

kararda göz önünde bulundurmaları gereken önemli bir ek bilgi hem de akademik literatüre katkı 

sağlayacaktır. 

ÆalıĢmanın ana konusu ise bağımsız denetÑilerin YMU‘daki sorumlulukları ile ilgilidir. Bağımsız 

denetim faaliyetleri ile YMU arasındaki iliĢki denetÑilerin etik değerler, bağımsızlık, yasal ve mesleki 

sorumlukları bakımından belirlenmeye ÑalıĢılarak; söz konusu uygulamaların önünü kesmede 

sorumluluk algısının olup olmadığını ortaya koymak ÑalıĢmanın ana konusunu oluĢturmaktadır 

3.2 AraĢtırmanın Kapsamı 

ÆalıĢmada SPK‘nın Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili KuruluĢlar listesinde yer alan 

bağımsız denetim firmalarındaki denetÑilerin konu ile ilgili deneyimleri ve görüĢleri yer almaktadır. 

Bu amaÑla, SPK‘dan bağımsız denetim yetkisi almıĢ Ģirketlerdeki bağımsız denetÑiler ana kütle olarak 

belirlenmiĢtir. Ana kütleyi oluĢturan bağımsız denetÑiler; sorumlu ortak baĢ denetÑi, baĢ denetÑi, 

kıdemli denetÑi, denetÑi ve denetÑi yardımcısı olmak üzere gruplara ayrılmıĢtır. Her bir gruptaki 

denetÑiler SMMM veya YMM mesleki unvanına sahiptir. 

SPK‘dan bağımsız denetim yetkisi almıĢ Ģirket sayısı Eylül 2016 itibariyle 100 adettir. Söz konusu 

Ģirketlerde bağımsız denetim ile uğraĢan personel sayısı toplam 1129‘dur. Personellerden 227‘si 

stajyer denetÑidir. Stajyer olan denetÑiler SMMM ya da YMM mesleki unvanlarına sahip 

olmadığından ve tek baĢlarına da denetim faaliyetinde bulunma yetkilerinin olmaması nedeniyle, bu 

ÑalıĢmanın kapsamı iÑerisinde değerlendirilmemiĢlerdir. Bu nedenle ana kütle sayısı toplam 902‘dir. 

Bağımsız denetÑilerin 398‘i YMM mesleki unvanına sahip iken, 504‘ü de SMMM unvanına sahiptir. 

ġirketlere iliĢkin bağımsız denetÑi bilgileri, Ģirketlerin 2016/2015/2014 yıllarına iliĢkin Ģeffaflık 

raporlarının incelenmesiyle elde edilmiĢtir. 

AraĢtırma kapsamında hazırlanan anket dört ana bölümden oluĢmaktadır. Anketin ilk bölümünde 

bağımsız denetÑilerin YMU ile hileli mali nitelikte iĢlemleri aynı biÑimde ele alıp almadıkları 

belirlenmek istenmiĢtir. Buna yönelik olarak, iki kavramın birbirinin yerine kullanıp kullanılmadığına 

yönelik bağımsız denetÑi görüĢü ile YM‘nin GKGMĠ iÑinde yer alıp almadığına iliĢkin bağımsız 

denetÑinin tutumu belirlenmiĢtir. 

Anketin ikinci bölümünde, denetÑi tarafından denetim sırasında karĢılaĢılan YMU sıklık derecesi ve 

yöntemleri, literatürdeki farklı sınıflandırmalar gözetilerek ve hileli iĢlem sınıflandırmaları kapsam 

dıĢında tutularak; bu ÑalıĢmanın 2. kısmında yaptığımız sınıflandırma esas alınarak belirlenmiĢtir. 

Anketin üÑüncü bölümünde, bağımsız denetÑilerin YMU‘nun tespiti ve önlenmesine yönelik kendi 

sorumluluk alanlarına iliĢkin tutumları ortaya konmuĢtur. Bağımsız denetÑin sorumluluk alanına giren 
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ifadeler iÑin Balaciu (2012), Lin (2004), Rabin (2005) ve Saad ve Lesage (2010)‘ın ÑalıĢmalarındaki 

ölÑeklerde yer alan ifadelerden yararlanılmıĢtır. Bağımsız denetÑinin sorumluluk alanı; yasal, denetim 

faaliyetleri, bağımsızlık, etik ve mesleki aÑıdan belirlenmiĢ ve söz konusu alanlardaki sorumluluklara 

iliĢkin tutumlar ortaya konmuĢtur. 

Anketin son bölümünde ise YMU ile karĢılaĢılan iĢletmelerin genel özellikleri, YM uygulama 

biÑimleri dikkate alınarak belirlenmiĢtir. SAS No. 82 ―The Auditor‘s Responsibilities To Detect 

Fraud‖ (DenetÑinin Hile Tespit Etme Sorumlulukları) standardı ve SEC‘in muhasebe ve denetim 

uygulama yönergelerinde yer alan ve ―kırmızı bayrak‖ olarak ifade edilen manipülasyon göstergeleri 

kullanılarak (Loebbecke vd, 1989:6-7), YMU‘ya yönelen iĢletmelerin belli baĢlı özellikleri ortaya 

konulmuĢtur. Söz konusu manipülasyon göstergelerinin oldukÑa fazla olması ve hileli finansal 

iĢlemlere iliĢkin durumları da iÑermesi nedeniyle, kapsam YMU ile iliĢkilendirilebilinen göstergeler 

ile sınırlı tutulmuĢtur. 

3.3 AraĢtırmadaki Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

ÆalıĢmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıĢtır. Anket formunda belirtilen YM 

uygulama yöntemleri, yöntemleri kullanan iĢletmelerin genel özellikleri, denetÑilerin etik değer, 

bağımsızlık ve yasal ve kiĢisel sorumluklarına iliĢkin ifadeler yapılan literatür taraması ÑerÑevesinde 

belirlenmiĢtir. 

Anket sorularının belirlenmesinin ardından pilot ÑalıĢma olarak, Zonguldak ve Bartın illerinde 

faaliyette bulunan 15 bağımsız denetÑi ile yüz yüze görüĢülerek, soruları incelemeleri ve 

anlaĢılamayan ifadelerin düzeltilmesi sağlanmıĢtır. Yüz yüze görüĢmenin ardından konusunda uzman 

akademisyenlerin yardım ve desteği ile ankete son Ģekli verilmiĢtir. 

Anket formu, hem yazılı biÑimiyle hem de http://www.online-anket.gen.tr web sitesinde elektronik 

olarak oluĢturulmuĢtur. Hazırlanan elektronik anket formu, SPK‘dan bağımsız denetim yetkisi almıĢ 

100 adet Ģirkete öncelikle kurumsal e-posta sistemleri kullanılarak yollanmıĢtır. Bu yöntemle 

neredeyse hiÑ geri dönüĢün olmaması nedeniyle, Ģirket yöneticileri ile iletiĢime geÑilmiĢtir. ġirket 

yöneticilerinin onayı ve yardımıyla elektronik anket formu, tam sayım yöntemi ile ana kütlede yer 

alan denetÑilerin hepsine kiĢisel e-posta aracılığı ile ulaĢtırılmıĢtır. Ankete katılım düzeyini artırmak 

amacıyla, 15-25 gün ara ile anket formu 4 kez tekrar yollanmıĢtır. Anket formunun denetÑilere 

ulaĢtırılması ve yanıt alınabilmesi iÑin 6-8 aylık bir zaman harcanmıĢtır. 

Anket yöntemi ile elde edilen veriler SPSS ve AMOS paket programları kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Veri analizi istatistiksel olarak belirlendiğinden dolayı, söz konusu yöntemler iÑin en etkin ölÑme 

araÑlarının toplamsal likert ölÑekler olduğu saptanmıĢtır. GeliĢtirilen ölÑek, önce hedeflenen ana 
kütlenin bir kısmına uygulanıp, daha sonra tekrar düzeltmeler yapılarak hedeflenen örneklemin 

tamamına uygulanır. Bu ÑalıĢmada hedeflenen ana kütle sayısının düĢük olması ve dolayısıyla 

ulaĢılabilecek örneklem sayısının da düĢük olması sebebiyle, bu aĢama tek seferde gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

ÉlÑme araÑlarının önemli bir kısmının daha önceki baĢka ÑalıĢmalarda kullanılmamıĢ olması ve 

ÑalıĢmada kullanılan bir takım ölÑeklerin de ölÑeğin kullanıldığı diğer ÑalıĢmaların araĢtırma 

konularından farklı olması sebebiyle, oluĢturulan soru formlarının ölÑme iĢlevlerini yerine 

getirebildiğinden emin olmak iÑin güvenirlilik ve geÑerlilik testlerine tabi tutulmuĢtur. 

Soru formlarının bilimsel ölÑme aracı niteliklerinden emin olmak adına öncelikle olgu ve kavramları 

aÑıklayabileceği düĢünülen sorular literatürden faydalınarak bölümlere ayrılmıĢ, faktör (bileĢen) 

yapıları belirlenmiĢtir. Belirlenen faktör yapıları elde edilen veriler ile yapısal eĢitlik modellerinin özel 

bir türü olan doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak doğrulanmaya ÑalıĢılmıĢtır. Doğrulayıcı faktör 
analizi sonucu yapı geÑerliliği sağlayan ölÑeklerin güvenilirliklerini test etmek amacıyla; Cronbach‘s 

Alpha güvenilirlik katsayısı, madde toplam korelasyon katsayısı, ölÑek toplanabilirlik olasılığı ve 

ikiye bölme yöntemi ile güvenilirlik korelasyon katsayıları incelenmiĢtir. 

3.4 AraĢtırma Bulguları ve Değerlendirilmesi 

SPK‘dan bağımsız denetim yetkisi almıĢ denetim Ģirketlerindeki YMM ve SMMM sayısı 902‘dir. 

Bağımsız denetÑilerin 398‘i YMM mesleki unvanına sahip iken, 504‘ü de SMMM unvanına sahiptir. 

Tam sayım yöntemiyle 902 kiĢiye anket formu ulaĢtırılmıĢ ve 155 bağımsız denetÑiden yanıt 

alınmıĢtır. Anketlere geri dönüĢ oranı %17.2‘dir. ÆalıĢmadaki hata payı (margin of error), %95 

güvenilirlik seviyesinde %5.41 olarak gerÑekleĢmiĢtir. Anketi yanıtlayan bağımsız denetÑilerin 

tanımlayıcı istatistikleri aĢağıda bir arada verilmiĢtir: 
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Tablo 1. Ankete Katılan Bağımsız DenetÑilerin Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

 

 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

YAġ 18-25 YaĢ Arası 4 2.72 

26-40 YaĢ Arası 88 59.86 

41-55 YaĢ Arası 36 24.49 

56 YaĢ Ve Êzeri 19 12.93 

 TOPLAM 147 100 

CĠNSĠYET Erkek 129 84.31 

Kadın 24 15.69 

TOPLAM 153 100 

EĞĠTĠM Lisans 96 62.34 

Yüksek Lisans 51 33.12 

Doktora 7 4.54 

TOPLAM 154 100 

 

 

Tablo 1. Ankete Katılan Bağımsız DenetÑilerin Tanımlayıcı Ġstatistikleri (Devamı) 

FĠRMADAKĠ 

UNVANI 

Sorumlu Ortak BaĢ DenetÑi  33  21.29  

BaĢ DenetÑi  17  10.97  

Kıdemli DenetÑi  23  14.84  

DenetÑi  57  36.77  

DenetÑi Yardımcısı  25  16.13  

TOPLAM 155 100 

MESLEKĠ UNVAN SMMM 129 83.23 

YMM 26 16.77 

TOPLAM 155 100 

HĠZMET SÊRESĠ 1-5 Yıl Arası 77 57.89 

6-10 Yıl Arası 29 21.80 

11-15 Yıl Arası 11 8.27 

16 Yıl ve Êstü 16 12.04 

TOPLAM 133 100 

Bağımsız denetÑilerden öncelikle kavramsal aÑıdan YM ile hile arasındaki iliĢkiyi değerlendirmeleri 

istenmiĢtir. Ankete katılan denetÑilerin YM ile hile arasında kavramsal aÑıdan nasıl bir iliĢki olduğuna 

iliĢkin değerlendirmeleri aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur: 

 

Tablo 2. Yaratıcı Muhasebe ile Hile Arasındaki Kavramsal ĠliĢkinin Değerlendirilmesi 

Size göre yaratıcı muhasebe (creative accounting) ile hile 

kavramları arasında nasıl bir iliĢki bulunmaktadır? 
Frekans 

(n) 
Yüzde 

(%) 

Her ikisi de aynı anlamdadır. 21  13.82  

Anlamları birbirinden farklıdır. 68  44.74  

Ġkisi birbirinden kesin Ñizgilerle ayrılamamaktadır. 62  40.79  

Diğer  1  0.65  

Toplam 152 100 

Yukarıdaki tabloya göre, soruya yanıt veren bağımsız denetÑiler aÑısından %44.74 oranı ile YM ile 

hile birbirinden farklı kavramları ifade etmektedir (n=68). Bu orana Ñok yakın olan %40.79 ile YM ile 

hilenin birbirinden kesin Ñizgilerle ayrılamadığı değerlemesi ortaya ÑıkmıĢtır (n=62). Bağımsız 

denetÑilerin %13.82‘e göre ise YM ile hile aynı anlama gelmektedir (n=21). Diğer yanıtı veren 1 kiĢi 

ise herhangi bir aÑıklama yapmamıĢtır. 
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Bağımsız denetÑiler aÑısından YMU ile GKGMĠ arasında nasıl bir iliĢkinin olduğu da 

değerlendirilmiĢtir. Bağımsız denetÑilerin değerlemeleri aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur: 

 

 

 

 

Tablo 3. Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları ile GKGMĠ Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi 

Sizce yaratıcı muhasebe uygulamaları ile Genel Kabul GörmüĢ 

Muhasebe Ġlkeleri (GKGMĠ) arasında nasıl bir iliĢki bulunmaktadır? 
Frekans 

(n) 
Yüzde 

(%) 

Yaratıcı muhasebe uygulamaları GKGMĠ iÑerisinde yer almaktadır. 41  27.15  

Yaratıcı muhasebe uygulamaları GKGMĠ dıĢında yer almaktadır 18  11.92  

Yaratıcı muhasebe ile GKGMĠ arasında herhangi bir iliĢki yoktur. 27  17.88  

Yaratıcı muhasebe uygulamalarının bir kısmı GKGMĠ iÑinde iken, bir kısmı 

GKGMĠ dıĢındadır. 
63 41.72 

Diğer  2  1.33  

Toplam 151 100 

Anket sorusuna yanıt veren bağımsız denetÑilerin %41.72‘sine göre YMU‘nun bir kısmı GKGMĠ 

iÑinde iken, bir kısmı GKGMĠ dıĢındadır (n=63). Bağımsız denetÑilerin %27.15‘i YMU‘yu GKGMĠ 

iÑinde değerlendirmiĢlerdir (n=41). Bağımsız denetÑilerin %17.88‘sine göre ise YMU ile GKGMĠ 

arasında herhangi bir iliĢki bulunmamaktadır (n=27). Bağımsız denetÑilerin %11.92 söz konusu 

uygulamaları GKGMĠ dıĢında değerlendirmiĢlerdir (n=18). Diğer yanıtını veren 2 kiĢi ise herhangi bir 

aÑıklama yapmamıĢtır. 

Bağımsız denetÑilerin YMU ile karĢılaĢma oranı %61.44‘dür (n=94). Buna karĢılık denetÑilerin 

%38.56‘sı YMU ile hiÑ karĢılaĢmamıĢlardır (n=59). YMU ile karĢılan denetÑilerin, karĢılaĢtıkları 

YMU ve sıklık dereceleri ise Ģu Ģekildedir: 

 

Tablo 4. Bağımsız DenetÑilerin KarĢılaĢtıkları Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Sıklık Dereceleri 

Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları 
Frekans 

(n) 
Yüzde 

(%) 

Gelirin Artırılması Amacıyla Yapılan  

Mali Nitelikli ĠĢlemler 
80 21.22 

Giderlerin Azaltılması Amacıyla Yapılan  

Mali Nitelikli ĠĢlemler 
85 22.55 

Varlıkların Artırılması Amacıyla Yapılan  

Mali Nitelikli ĠĢlemler 
78 20.69 

Kaynakların Azaltılması Amacıyla Yapılan  

Mali Nitelikli ĠĢlemler 
64 16.97 

Nakit AkıĢlarını DeğiĢtirme Amacıyla Yapılan  

Mali Nitelikli ĠĢlemler 
70 18.57 

Toplam 377 100 

Yukarıdaki tabloya göre, bağımsız denetÑilerin en sık karĢılaĢtıkları YM uygulama türü %22.55 ile 

giderlerin azaltılmasına yönelik yapılan uygulamalardır (n=85). En az karĢılaĢılan uygulama türü ise 

%16.97 ile kaynakların azaltılması amacıyla ile yapılan mali iĢlemlerdir (n=64). Tablo oluĢturulurken; 

bağımsız denetÑilerin söz konusu uygulamalar ile hiÑ karĢılaĢmaması durumu verilen yanıtlardan 

Ñıkarılarak, karĢılaĢma durumlarının toplamı sıralanmıĢtır. 

Ankete katılan bağımsız denetÑilerin, gelirlerin artırılması amacıyla yapılan mali nitelikli iĢlemlerle 

ilgili olarak karĢılaĢtıkları uygulamaların sıklık derecesi aĢağıdaki gibidir: 
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Tablo 5. Gelirlerin Artırılması Amacıyla Yapılan Mali Nitelikli ĠĢlemlerin Türleri AÑısından Sıklık 

Dereceleri 

Gelirin Artırılması Amacıyla Yapılan  

Mali Nitelikli ĠĢlemler 
Frekans 

(n) 
Yüzde 

(%) 

Gelirin erken tahakkuk ettirilmesi 75 28.74 

Faiz gelirlerinin fiktif bir biÑimde artırılması 42 16.09 

Faaliyet dıĢı karların dönem gelirine eklenmesi 64 24.52 

Kredilerin satıĢ geliri gibi kaydedilmesi 26 9.96 

Ġki Ģirketin ürünlerini birbiri ile değiĢtirerek bu iĢlemi 

satıĢ yapmıĢ gibi göstermesi 
54 20.69 

Toplam 261 100 

Yukarıdaki tablo oluĢturulurken, bağımsız denetÑilerin sıralanan uygulamalar ile hiÑ karĢılaĢmaması 

durumu verilen toplam yanıtlardan Ñıkarılarak frekans ve yüzdeler belirlenmiĢtir. Tabloya göre; 

bağımsız denetÑilerin en sık karĢılaĢtığı gelir artırmaya yönelik mali iĢlem, %28.74 ile gelirin erkek 

tahakkuk ettirilmesidir (n=75). En az karĢılaĢılan iĢlem ise %9.96 ile kredilerin satıĢ geliri gibi 

kaydedilmesi iĢlemidir (n=26). 

Giderlerin azaltılması amacıyla yapılan mali nitelikli iĢlemlerin türleri aÑısından, bağımsız 

denetÑilerin karĢılaĢma sıklıkları aĢağıdaki gibidir: 

 

Tablo 6. Giderlerin Azaltılması Amacıyla Yapılan Mali Nitelikli ĠĢlemlerin Türleri AÑısından Sıklık 

Dereceleri 

Giderlerin Azaltılması Amacıyla Yapılan  

Mali Nitelikli ĠĢlemler 
Frekans 

(n) 
Yüzde 

(%) 

KarĢılık muhasebesi aracılığıyla giderlerin azaltılması veya 

artırılması 
75 16.48 

Vergiden kaÑınma amacıyla giderlerin azaltılması 63 13.85 

Büyük temizlik muhasebesi aracılığıyla giderlerin 

azaltılması 
41 9.01 

Dönem sonu stoklarını yüksek göstererek giderlerin 

azaltılması 
76 16.70 

Giderleri aktifleĢtirme suretiyle giderlerin azaltılması 79 17.36 

Amortisman sürelerini uzatma suretiyle giderlerin 

azaltılması 
56 12.31 

ġüpheli alacak karĢılıklarını azaltma suretiyle giderlerin 

azaltılması 
65 14.29 

Toplam 455 100 

Yukarıdaki tabloya göre bağımsız denetÑiler, giderlerin azaltılması ile ilgili olan mali nitelikli 

iĢlemlerden en sık %17.36 oranıyla giderlerin aktifleĢtirilmesi ile karĢılaĢmıĢlardır (n=79). Bunun 

dıĢında karĢılık muhasebesi aracılığıyla ve dönem sonu stokları yüksek gösterme suretiyle de 

giderlerin aktifleĢtirilmesine oldukÑa yakın oranda giderlerin manipüle edilmesiyle karĢı karĢıya 

gelmiĢlerdir. Giderlerin azaltılması ile ilgi uygulanan en az rastlanan YM uygulama biÑimi ise %9.01 

oranıyla büyük temizlik muhasebesinin kullanılmasıdır (n=41). Bu tablonun oluĢturulmasında da 

bağımsız denetÑilerin hiÑ karĢılaĢmadığını ifade eden yanıtlar toplam yanıtlar iÑerinden ÑıkarılmıĢtır. 

Varlıkların artırılması amacıyla yapılan mali nitelikli iĢlemlerin türleri ele alındığında, bağımsız 

denetÑilerin söz konusu türler ile karĢılaĢma sıklıkları Ģu Ģekilde gerÑekleĢmiĢtir: 
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Tablo 7. Varlıkların Artırılması Amacıyla Yapılan Mali Nitelikli ĠĢlemlerin Türleri AÑısından Sıklık 

Dereceleri 

Varlıkların Artırılması Amacıyla Yapılan  

Mali Nitelikli ĠĢlemler 
Frekans 

(n) 
Yüzde 

(%) 

ġerefiyeyi yüksek göstererek varlıkların artırılması 50 20.92 

Maddi olmayan duran varlıklar aracılığıyla varlıkların 

artırılması 
54 22.59 

Yeniden değerlenme suretiyle varlıkların artırılması 69 28.87 

GerÑeğe uygun değerleme aracılığıyla varlıkların 

artırılması 
66 27.62 

Toplam 239 100 

Tablo 7‘ye göre, bağımsız denetÑilerin varlıkların artırılması ile ilgili olarak hiÑ karĢılaĢmama 

seÑeneğinin Ñıkarılması ile en sık karĢılaĢtıkları varlık artırılması türü %28.87 ile yeniden değerleme 

(n=69) ve hemen ardından bu orana Ñok yakın olan %27.62 ile gerÑeğe uygun değerlemedir (n=66). 

Bağımsız denetÑilerin en az karĢılaĢtıkları varlıkları manipüle etme türü ise %20.92 ile Ģerefiyenin 

yüksek gösterilmesidir (n=50). 

Bağımsız denetÑilerin kaynakların azaltılması ile ilgili olarak ise en sık karĢılaĢtıkları YM türü 

%54.47 ile bilanÑo dıĢı finansman iken (n=67), %45.53 oranı ile borÑların sermaye olarak yeniden 

sınıflandırması ile karĢılaĢmıĢlardır (n=56). 

Ankete katılan bağımsız denetÑilerden, YMU ile denetledikleri Ģirketlerin finansal durumunun 

gerÑekte olduğundan iyi veya kötü gösterilmesi ile ilgili olarak değerlendirmeleri istenmiĢtir. Buna 

göre bağımsız denetÑilerin denetlediği Ģirketlerdeki YMU‘nun Ģirketin finansal durumunu olduğundan 

daha iyi göstermek amacıyla kullanıldığına iliĢkin yanıtları aĢağıdaki tablodaki gibidir: 

 

Tablo 8. Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Denetlenen ġirketlerin Finansal Durumunu Olduğundan 

Daha Ġyi Göstermesine ĠliĢkin Sıklık Dereceleri 

Yaratıcı muhasebe ile denetlenen Ģirketin  

finansal durumunu olduğundan 

 daha iyi gösterilmesi ile karĢılaĢtım 

Frekans  

(n) 
Yüzde  

(%) 

HiÑ KarĢılaĢmadım 14 15.05 

Nadiren KarĢılaĢtım 23 24.73 

Bazen KarĢılaĢtım 27 29.03 

Sıklıkla KarĢılaĢtım 21 22.58 

Sürekli KarĢılaĢtım 8 8.61 

Toplam 93 100 

Yukarıdaki tabloya göre YMU ile karĢılaĢan denetÑilerin %84.95‘i denetledikleri iĢletmelerin finansal 

durumunun olduğundan daha iyi gösterilmesi ile karĢılaĢmıĢlardır (n=79). Denetlenen iĢletmelerin 

finansal durumunu olduğundan daha kötü gösterilmesiyle ilgi olarak, bağımsız denetÑilerin karĢılama 

frekans ve yüzdeleri ise Ģöyledir: 

 

Tablo 9. Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Denetlenen ġirketlerin Finansal Durumunu Olduğundan 

Daha Kötü Göstermesine ĠliĢkin Sıklık Dereceleri 

Yaratıcı muhasebe ile denetlenen Ģirketin  

finansal durumunu olduğundan 

 daha kötü gösterilmesi ile karĢılaĢtım 

Frekans  

(n) 
Yüzde 

 (%) 

HiÑ KarĢılaĢmadım 44 48.89 

Nadiren KarĢılaĢtım 25 27.78 

Bazen KarĢılaĢtım 13 14.44 

Sıklıkla KarĢılaĢtım 6 6.67 

Sürekli KarĢılaĢtım 2 2.22 

Toplam 90 100 
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Tabloya göre YMU ile karĢılaĢan denetÑilerin %51.11‘i denetledikleri iĢletmelerin finansal 

durumunun olduğundan daha kötü gösterilmesi ile karĢılaĢmıĢlardır (n=46). Bu sonuca göre; bağımsız 

denetÑiler, YMU ile denetlenen Ģirketin finansal görünümünün olduğundan daha iyi gösterilmesi 

durumu ile daha kötü gösterilmesi durumuna nazaran daha sık karĢılaĢtıkları anlaĢılmaktadır. Bir 

baĢka ifadeyle; YMU daha sık biÑimde iĢletmenin finansal durumunu olduğundan daha iyi gösterme 

amacıyla kullanılmaktadır. 

Tablo 10‘da bağımsız denetÑilerin denetledikleri ve manipülasyonlarla karĢılaĢtıkları iĢletmelerle ilgili 

genel özelliklere yönelik frekans ve yüzde değerleri topluca verilmiĢtir. 

 

Tablo 10. Bağımsız DenetÑilerin Denetledikleri ve Manipülasyonlarla KarĢılaĢtıkları ĠĢletmelerin 

Genel Ézelliklerine Yönelik Ġstatistikleri 

 

ĠFADELER 

HAYIR 

  N      % 

KISMEN 

EVET 

 N        % 

EVET 

  N     % 

Finansal kararlar kurumsal kültürden uzak olup 

belirli kiĢiler tarafından alınmaktadır. 

15 10,1 70 47,3 63 42,6 

Mali iĢlemler topluca kayıt edildiğinden 

finansal tabloların hazırlanması süreci 

sorunludur. 

54 36,7 43 29,3 50 34,0 

ĠĢletme yönetiminde sürekli değiĢikliğe 

gidilmiĢtir. 

83 56,1 29 19,6 36 24,3 

ĠĢletme sürekli el değiĢtirmiĢtir. 10

5 

70,9 14 9,5 29 19,6 

Etkin ÑalıĢan bir iÑ kontrol sistemi vardır. 93 62,8 14 9,5 41 27,7 

ĠÑ kontrol sisteminin varlığı tartıĢmalıdır. 20 13,6 78 53,1 49 33,3 

Muhasebe departmanı finans departmanına 

bağlı faaliyet göstermektedir. 

30 20,3 72 48,6 46 31,1 

Muhasebe alanında ÑalıĢanların sayısı 

yetersizdir. 

32 21,6 76 51,4 40 27,0 

Genel olarak Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe 

Ġlkeleri‘nin esnetilmesi tercih edilmektedir. 

20 13,5 72 48,6 56 37,8 

ĠĢletme baĢka bir iĢletmenin bağlı ortaklığı veya 

iĢtirakidir. 

49 33,3 43 29,3 55 37,4 

ĠĢletme konjektürel ekonomik dalgalanmalardan 

aĢırı ölÑüde etkilenmektedir. 

17 11,6 79 54,1 50 34,2 

Tablo 10. Bağımsız DenetÑilerin Denetledikleri ve Manipülasyonlarla KarĢılaĢtıkları ĠĢletmelerin 

Genel Ézelliklerine Yönelik Ġstatistikleri (Devamı) 

Muhasebe alanında ÑalıĢanların mesleki bilgi ve 

birikimi yetersizdir. 

27 18,4 62 42,2 58 39,5 

Alınan ekonomik ve siyasi kararlar önemli 

ölÑüde iĢletme karlarını etkilemektedir. 

13 8,9 81 55,5 52 35,6 

Bilerek ya da bilmeyerek en az bir kez 

manipülasyona baĢvurulmuĢtur. 

35 23,6 61 41,2 52 35,1 

Muhasebe sistemlerinde yetersizlikler 

bulunmaktadır. 

18 12,2 86 58,5 43 29,3 

Yönetim üzerinde iĢletme sahiplerinin karlılık 

baskısı hissedilir derecede yüksektir. 

14 9,5 92 62,2 42 28,4 

Yöneticiler gelirlerini önemli ölÑüde prim 

sisteminden elde etmektedirler. 

54 36,2 44 29,5 51 34,2 

Énemli sayıda zorluk derecesi yüksek denetim 

iĢlemi bulunmaktadır. 

32 21,6 58 39,2 58 39,2 

Politika ve stratejiler agresif olup, etik değerler 

geri plana atılmıĢtır. 

31 20,8 60 40,3 58 38,9 

KarĢılaĢılan usulsüz iĢlemlerde genellikle suÑu 

alt kademedeki yöneticiye atma eğilimi vardır. 

33 22,3 62 41,9 53 35,8 

Manipülasyon yapan iĢletmelerin genel özellikleri ile ilgili anket sorularına yanıt veren bağımsız 

denetÑilere göre; söz konusu iĢletmelerde finansal kararlar genellikle kurumsal kültürden uzak olup 

belirli kiĢiler tarafından alınmaktadır. Bunun yanında bağımsız denetÑilere göre, manipülasyon yapan 
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iĢletmelerde önemli ölÑüde mali iĢlemler topluca kayıt edilmektedir ve bundan dolayı finansal 

tabloların hazırlanmasında sorunlar ile karĢılaĢılmıĢtır. Bağımsız denetÑilerin denetledikleri ve 

manipülasyonlar ile karĢılaĢtıkları iĢletmelerin büyük kısmı, yönetimi sürekli değiĢen ya da el 

değiĢtiren iĢletmeler değildir. Yine bağımsız denetÑilere göre söz konusu iĢletmelerde iÑ kontrol 

sisteminin varlığında ya da etkili ÑalıĢmasında önemli ölÑüde sorun bulunmaktadır. Bağımsız 

denetÑilere göre manipülasyon yapan iĢletmelerde genellikle GKGMĠ‘nin esnetilmesi tercih 

edilmektedir. Ayrıca bu iĢletmelerde ÑalıĢan muhasebe personelinin mesleki bilgi ve birikimi bağımsız 

denetÑilere göre yetersizdir. Bağımsız denetÑilerin denetledikleri ve manipülasyonlar ile karĢılaĢtıkları 

iĢletmelerde, iĢletme yönetiminin karlılık baskısının hissedilir derecede yüksek olduğu ifade 

edilmiĢtir. Söz konusu iĢletmeler genellikle ekonomik dalgalardan etkilenen bir yapıya sahiptir. 

Bununla birlikte devletin aldığı ekonomik ve siyasi kararlardan da iĢletmenin karlılık durumu 

etkilenmektedir. Bağımsız denetÑilere göre bu iĢletmelerde genellikle agresif politika ve stratejiler 

hakim iken, etik değerler geri planda yer almaktadır. ĠĢletmelerde ortaya Ñıkan usulsüzlüklerle ilgili 

olarak ise genellikle suÑun alt kademedeki yöneticilere yükleme eğilimi bulunmaktadır. 

Anket ÑalıĢmasına katılan bağımsız denetÑiler aÑısından, YMU neticesinde ortaya Ñıkan ancak 

bağımsız denetÑi tarafından tespit edilemeyen önemli bir manipülasyona yönelik yasal yaptırım 

uygulanması gerektiği görüĢü hakimdir. Ġlgili anket sorusunu yanıtlayan bağımsız denetÑilere göre 

(n=152); denetim faaliyeti neticesinde tespit edilemeyen önemli bir manipülasyona yönelik yasal bir 

yaptırım uygulanması gerektiğini belirten bağımsız denetÑiler %61.2 (n=93) iken, uygulanmaması 

gerektiğini ifade eden bağımsız denetÑiler %17.1‘dir (n=26). Bu konuda karasız kalan bağımsız 

denetÑilerin oranı ise %21.7‘dir (n=33). Bağımsız denetÑiler arasında manipülasyonlara yönelik yasal 

yaptırım uygulanması konusunda bir fikir birliğine varıldığı söylenebilir.  
Ankete katılan bağımsız denetÑilere göre karĢılaĢılan yasal boĢluklarla ilgili ise genel olarak aynı 

yönde bir eğilim olduğu saptanmıĢtır. Bağımsız denetÑilerin (n=150) %55.3‘üne göre, bağımsız 

denetÑi karĢılaĢtığı yasal boĢlukları denetlediği Ģirketin lehine yorumlamamalıdır (n=83). Bu konuda 

farklı düĢünen ve yasal boĢlukların denetlediği Ģirket lehine olması gerektiğini ifade eden bağımsız 

denetÑilerin oranı ise %22‘dir (n=33). Bağımsız denetÑilerin %22.7‘si ise bu konuda kararsız 

kalmıĢlardır (n=34). 

Anket ÑalıĢmasına katılan bağımsız denetÑilerin bağımsızlıkları ile ilgili olarak verilen ifadelerden 

önlerine Ñıkan en önemli sorunun, ÑalıĢılan bağımsız denetim Ģirketinin denetÑi üzerindeki 

baskılarının olduğu gözlemlenmiĢtir. Ankete katılan bağımsız denetÑilerin (n=150), %58‘ine göre 

bağımsız denetÑiler ÑalıĢtığı denetim Ģirketinin baskısını üzerinde hissetmektedir (n=87). Bağımsız 

denetÑilerin %25‘ine göre ise böyle bir baskı bulunmamaktadır (n=37). Bağımsız denetÑilerin %17‘si 

baskı olup olmadığı konusunda kararsız kalmıĢlardır (n=26). 

YMU‘nun tespiti ve önlenmesinde etik değerlere uyum farklı bir öneme sahiptir. Bunun nedeni, söz 

konusu uygulamaların tespitinin kimi zaman oldukÑa zor olması ve uzun zaman boyunca fark 

edilememesi Enron gibi Ģirketlerin Arthur Andersen gibi bağımsız denetim Ģirketleri ile bilinÑli bir 

Ģekilde koordineli ÑalıĢmasının bir sonucudur. Bağımsız denetim Ģirketlerindeki denetÑilerin etik 

aÑısından sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde, önemli ölÑüde bu tarz uygulamaların önüne 

geÑilebileceği düĢülmektedir. Zira ankete katılan bağımsız denetÑilerin %58‘i etik değerlere 

uyulmasının YMU‘yu önleyebileceğini belirtmiĢtir (n=87). Bağımsız denetÑilerin %23‘ü ise bu 

önermeye katılmayıp, YMU‘nun önünü kesmede etik değerlere uyma ile sağlanamayacağını 

belirtmiĢlerdir (n=35). Bağımsız denetÑilerin %19‘u ise bu konuda kararsız kalmıĢlardır (n=28). 

Ankete katılan bağımsız denetÑiler, temel sorumlulukları arasında YMU‘yu önlemenin var olduğu 

yönünde bir görüĢe sahiptirler. Bağımsız denetÑilerin (n=151) %47‘sine göre temel sorumluklar 

arasında YMU‘yu önlemek bulunmaktadır (n=71). YMU‘yu önlemenin denetÑinin temel 

sorumlulukları iÑerisinde olmadığını belirten bağımsız denetÑi oranı ise %37‘dir (n=56). Bağımsız 

denetÑilerin %16‘sı ise bu konuda kararsız kalmıĢlardır (n=24).  

Bağımsız denetÑilerin YMU‘da denetlenen iĢletmeyi sorumlu tutarak, bu tarz uygulamaları tespit 

etmek iÑin özel bir zaman ayırmaması ve farklı denetim yöntemlerine baĢvurmaması konusunda 

bağımsız denetÑiler arasında genel olarak aynı yönde görüĢ benimsendiği söylenebilir. Bağımsız 

denetÑilerin (n=149) %48‘ine göre, YMU ile ilgili olarak denetlenen iĢletme sorumlu tutularak, bu 

tarz uygulamaları tespit etmek iÑin özel bir zaman ayrılmaması ve farklı denetim yöntemlerinin 

kullanılmaması görüĢü kabul edilmemektedir (n=71). Bu görüĢü benimseyip kabul eden bağımsız 

denetÑilerin oranı ise %34‘tür (n=51). Bu konuda kararsız kalan bağımsız denetÑilerin oranı ise 

%18‘dir (n=27). Dolayısıyla bağımsız denetÑiler, söz konusu uygulamaların tespiti ve önlenmesi ile 

ilgili olarak sorumlu oldukları görüĢünü benimsemiĢlerdir. 

4. SONUÇ 

ġirketlerde yaĢanan muhasebe skandalları sonrası ortaya Ñıkan iflaslar, hem büyük Ģirketlerin (Enron 

gibi) ekonomik hayattan silinmesine hem de denetim Ģirketlerinin faaliyetlerinin sorgulanmasına 
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neden olmuĢtur. Arthur Andersen gibi büyük denetim Ģirketleri arasında yer alan bir Ģirketin 

muhasebe skandalları iÑerisinde bulunarak adeta yok olması, denetim Ģirketlerinin denetim 

faaliyetlerindeki sorumluluklarını yerine getirmede üzerinde durulması ve araĢtırılması gereken bir 

konu olarak karĢımıza Ñıkmaktadır.  
YM uygulama alanlarının günden güne geliĢtirilen ve iyileĢtirilen muhasebe standartları, kanun ve 

yönetmelikler ile daha da daraldığı söylenebilir. 2000‘li yılların baĢlarında yaĢanan Ģirket skandaları 

sonrası birbiri ardına geliĢtirilip uygulamaya konulan SOX, IAS, IFRS gibi düzenlemeler YMU‘nun 

hareket alanlarını oldukÑa kısıtlamıĢtır. Konu ülkemiz aÑısından değerlendirildiğinde; TMS, TFRS, 

BDS ve SPK tebliğleri uluslararası düzenlemeler ile tam uyum gösterdiğinden, söz konusu 

uygulamaların gerÑekleĢebileceği alanların ülkemiz iÑinde oldukÑa dar olduğu söylenebilir. 

YMU‘nun önlemesinde bağımsız denetÑi, mali tablolarda önemli yanlıĢ bildirimde bulunmadığından 

emin olmak iÑin makul bir güvence sağlamakla yükümlüdür. Denetim faaliyetlerini ulusal ve 

uluslararası düzenlemelere göre gerÑekleĢtiren bağımsız denetÑilerin, YMU‘yu önleyerek finansal 

tablolarda önemli yanlıĢlıkların önüne geÑebileceği beklenmektedir. Ancak, bu tarz uygulamaları 

yapan kiĢilerin iĢletme yönetimi iÑerisinde olması ve koordineli ve gizli bir biÑimde gerÑekleĢtirilmesi 

durumunda, bağımsız denetÑi tarafından ortaya Ñıkarılamayabilmektedir. Bunun yanında, bağımsız 

denetÑinin de iĢletme yönetimi ile iĢbirliği iÑinde olarak söz konusu uygulamalara destek vermesi 

halinde, muhasebe skandalı sonucuna uzanan bir gerÑekle karĢılaĢılacaktır. Bu durumda, bağımsız 

denetÑinin etik kurallara olan bağlılığı önem arz etmektedir. Æünkü bağımsız denetÑi, standart ve 

yasalara uygun bir denetim gerÑekleĢtirse de etik değerlere bağlı kalmadığı hatta uymadığı müddetÑe, 

söz konusu uygulamaların gerÑekleĢerek muhasebe bilgisi kullanıcılarının yanıltılması kaÑınılmaz 

olacaktır. 

SPK‘dan bağımsız denetim yetkisi almıĢ Ģirketlerdeki bağımsız denetÑilere, YMU ve denetÑinin 

sorumluluğu ile ilgili olarak yapılan saha ÑalıĢmasının temel amacı, YMU kapsamında bağımsız 

denetÑilerin sorumluluklarının irdelenmesidir. Bu temel amacın yanısıra; Türkiye‘de manipülasyon 

yapan iĢletmelerin genel özelliklerini ortaya koyabilmek ve karĢılaĢılan YMU‘nun neler olduğunu 

belirleyebilemek gibi amaÑları da bulunmaktadır. Bu kapsamda öncelikle bağımsız denetÑilerden 

YM‘yi kavramsal aÑıdan değerlendirmeleri istenmiĢtir. Bağımsız denetÑilerin Ñoğunluğuna göre, YM 

kavramının hile kavramı iÑerisinde değerlendirilmediği gözlemlenmiĢtir. Bağımsız denetÑilerin diğer 

önemli bir kısmı da iki kavramın birbirinden tam olarak ayrılamadığı görüĢünü benimsemiĢtir. Bu 

sonuca göre araĢtırma kapsamında bağımsız denetÑilerin hile ile YM‘yi kavramsal aÑıdan birbiri ile 

aynı anlamda kullanmadığı sonucuna varılabilmektedir. 

Bağımsız denetÑilerin Ñoğunluğu, YMU‘nun bir kısmının GKGMĠ iÑinde bir kısmınında GKGMĠ 

dıĢında olduğu görüĢünde birleĢmiĢlerdir. Bu sonuca göre, bağımsız denetÑilerin YMU‘nun GKGMĠ 

iÑinde veya dıĢında değerlendirmeleri bakımından tam olarak bir ayrım iÑinde olmadıkları 

söylenebilir. Bağımsız denetÑilerin, Türkiye‘de YMU‘nun ne amaÑla kullanıldığı ile ilgili olarak bir 

fikir birliğinde oldukları gözlemlenmiĢtir. Onlara göre, Ñoğunlukla Türkiye‘de denetlenen iĢletmenin 

finansal durumunu olduğundan daha iyi gösterme amacı ile YMU‘ya baĢvurmaktadır. 

Bağımsız denetÑiler aÑısından, YMU‘ya baĢvuran iĢletmelerde genellikle etkin ÑalıĢan bir kontrol 

sisteminin olmadığı tespit edilmiĢtir. Bağımsız denetÑilere göre manipülasyon yapan iĢletmelerde etik 

değerler geri plana atılarak agresif politikalar izlenmektedir. Söz konusu iĢletmeler genellikle 

kurumsal yönetim anlayıĢlarına sahip olmayan iĢletmelerdir. Bağımsız denetÑilere göre manipülasyon 

yapan iĢletmeler genellikle GKGMĠ‘nin esnetilmesini tercih etmektedirler. Ekonomik dalgalanmalara 

karĢı hassas olan bu iĢletmelerde, yönetim üzerinde iĢletme sahiplerinin hissedilir seviyede karlılık 

baskısının olduğu bağımsız denetÑiler tarafından tespit edilmiĢtir. Ayrıca manipülasyonların yapıldığı 

iĢletmelerde suÑun genellikle alt kademedeki yöneticiye atıldığı bağımsız denetÑiler tarafından 

belirlenmiĢtir. 

Bağımsız denetÑilerin en sık karĢılaĢtıkları YM uygulaması türü, giderlerin azaltılması amacıyla 

yapılan uygulamalardır. Bağımsız denetÑilere göre iĢletmeler giderleri azaltabilmek iÑin en Ñok 

giderlerini aktifleĢtirmeyi tercih etmektedir. Bunun yanında dönem sonu stoklarını yüksek göstermek 

ve karĢılık muhasebesi aracılığı ile giderleri azaltmak da sıklıkla tercih edilen yöntemlerdir. 

Yapılan saha ÑalıĢmasının bir baĢka sonucu bağımsız denetÑilerin yasal sorumlulukları üzerinedir. 

Bağımsız denetÑiler yasal düzenlemelerin belirlediği sorumluluk alanının denetim mesleğini yerine 

getirmek bakımından yeterli olmadığı görüĢünde birleĢmiĢlerdir. Bunun yanında bağımsız denetÑiler, 

muhasebe skandalları sonrası yapılan yasal düzenlemelerin bağımsız denetÑiye olan güveni artırdığını 

düĢünmektedir. Bağımsız denetÑi tarafından tespit edilemeyen YMU‘ya yasal yaptırım uygulanması 

gerektiği, ankete katılan bağımsız denetÑiler tarafından ayrıca belirtilmiĢtir. 

Denetim faaliyetlerine iliĢkin olarak ÑalıĢmada ortaya Ñıkan sonuÑlara göre; bağımsız denetÑiler 

aÑısından denetim raporu denetlenen finansal tabloların doğruluğunu garanti etmektedir. Bağımsız 

denetÑiler, bağımsız denetim faaliyetlerinin YMU‘yu önlemede caydırıcı bir rol üstlendiğini 
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düĢünmektedir. Bağımsız denetÑilere göre makul güvence seviyesi ne kadar yüksek ise YM ile 

karĢılaĢma olasılığı da o kadar düĢüktür. Denetlenen iĢletmenin denetim faaliyetlerine katkısının 

olması, bağımsız denetÑiler aÑısından YMU‘nun ortaya Ñıkmasını kolaylaĢtırmaktadır. Bağımsız 

denetÑiler, denetim kanıtlarının fazla olması durumunda da YM‘nin ortaya Ñıkarılacağı görüĢünde 

birleĢmiĢlerdir. 

Bağımsız denetÑilerin bağımsızlıklarına iliĢkin sorumlulukları bakımından değerlendirmelerinde, 

üÑüncü kiĢilerin baskılarının denetÑinin kararını etkilememesi görüĢü hakimdir. Bağımsız denetÑiler, 

bağımsızlıklarını korumak adına, denetledikleri iĢletme ve üÑüncü kiĢilerle olan iliĢkilerine oldukÑa 

dikkat etme ve bağımsızlığına gölge düĢürmeme konusunda fikir birliğindedirler.  

Bağımsız denetÑilerin etiksel sorumlulukları ile ilgili olarak, mesleki etik kurallarının denetÑiden 

denetÑiye değiĢmemesi gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Bağımsız denetÑilerin standart ve diğer 

düzenlemelerde olan yasal boĢlukları, YMU‘yu önlemek bakımından, denetlediği Ģirketin lehine 

yorumlanmaması gerektiği görüĢü benimsenmiĢtir. Onlara göre, etik değerlere tam manasıyla uyulursa 

YMU‘nun önü kesilebilir. 

Bağımsız denetÑiler mesleki sorumlulukları aÑısından YMU‘yu önlemeyi temel sorumlulukları 

arasında görmektedirler. Bağımsız denetÑilere göre yapılan denetim faaliyetinden ötürü sadece 

ÑalıĢılan denetim Ģirketine ve ilgili yasal mercilere sorumluluk yoktur. Bağımsız denetÑinin denetim 

faaliyeti ile ilgili sosyal sorumluluğu da bulunmaktadır. ÆalıĢmaya katılan bağımsız denetÑilere göre, 

denetim riski ne kadar yüksek ise bağımsız denetÑi bu büyük risk karĢısında daha az sorumluluk 

almayı istemektedir. 

Uygulama kapsamında incelenen olgular, sonradan bağımsız denetÑiler üzerine yapılacak olan 

ÑalıĢmalarda daha yüksek örnek hacmi ve daha az kayıp veri ile incelenebilirse, Türkiye‘deki YMU ve 

denetÑi sorumluluğu ile ilgili daha geniĢ katılımlı sonuÑlar elde edilebilecektir. Ayrıca konunun 

KGK‘dan denetim yetkisi almıĢ bağımsız denetÑiler üzerinde de incelenmesi, gelecekte yapılabilecek 

ÑalıĢmalar arasında sayılabilir. Zira onlar aÑısından da yaratıcı muhasebenin kapsamının belirtilmesi 

hem denetim alanında yapılacak denetim faaliyetlerine hem de akademik alandaki görüĢ ayrılıklarının 

giderilmesine katkı sağlayacaktır. Ézellikle YM kavramının denetÑiler aÑısından kapsamının 

belirlenmesine yönelik ÑalıĢmalara ihtiyaÑ olduğu anlaĢılmaktadır. Kavramın tanımı ve iÑeriği 

bağımsız denetÑiler aÑısından tam olarak doldurulabilir ise bu konuda yapılacak olan ÑalıĢmalar 

özellikle teorik aÑıdan daha sağlam temellere dayanabilecektir. 
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Özet:  

Muhasebe mesleğinin sonuÑları itibariyle toplumun tüm kesimlerini etkileyebilecek düzeyde olması ve muhasebe 

sisteminin sunduğu finansal bilgilerin stratejik önem taĢıması, muhasebe meslek mensuplarının sorumluluk 

duygusu ile hareket etmelerini de zorunlu hale getirmiĢtir. Bu nedenle de meslek örgütleri tarafından etik 

kuralların hazırlanması ve tüm dünyadaki uygulayıcılara sunularak mesleğin kendisinden beklenen 

sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olunmaktadır. Bu ÑalıĢmada kavramsal aÑıdan farklı Ģekillerde 

kullanılan ya da Ñevrilen etik kodlar ve etik kurallar arasındaki kavramsal fark ontolojik olarak tartıĢılmaktadır. 

Böylelikle literatürdeki ve düzenlemelerdeki kavram karmaĢıklığının giderilmesi amaÑlanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Etiği, Etik Kodlar, Etik Kurallar 

 

 

 

PROFESSIONAL ETHICS OF ACCOUNTING: Code of Ethics or Ethical Rules 

 

 

 

Abstract: 

The strategic significance of the financial information provided by the accounting system and the fact that the 

accounting profession is at a level that can affect all units of the society as a result of its profession has made it 

mandatory for the accounting profession to perform with responsibility. For this reason, it is assisted by 

professional organizations to prepare ethical rules and to present them to practitioners all over the world to fulfil 

the responsibilities expected of the profession itself. In this study, conceptual difference between ethical codes 

and ethical rules which are used in different forms in conceptual way or translated is discussed ontologically. In 

this way, it is aimed to eliminate the concept complexity in the literature and regulations.  

 

Keywords: Professional Ethics, Accounting, Code of Ethics, Ethical Rules  
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1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Etik, etimolojik olarak neyin doğru neyin yanlıĢ olduğunu araĢtıran, insan hayatının 

gerÑek amacının ne olması gerektiğini soruĢturan, ahlaklı ve erdemli bir yaĢayıĢın hangi 

unsurları iÑerdiğini irdeleyen bir felsefe dalıdır. Kelime olarak Yunanca‘da “ethos” Ģeklinde 

yer alıp gelenek görenek anlamına gelmektedir. Yunanca ethos kavramının Latince karĢılığı 

olan “mos” kelimesi, hem töre hem de karakter anlamına gelmektedir. Anlam olarak ethos 

kelimesi Latince kökenli olup, ahlak anlamına gelen Ġngilizcedeki “morals” ile aynıdır ve 

Ñoğunlukla birbirinin yerine kullanılmaktadır (Pieper, 1999: 32). Hem geleneksel dilde hem 

de günlük dilde Ñoğunlukla ahlakilik ve töresel sözcüğü ile eĢ anlamlı olarak kullanılan etik, 

bir disiplin olarak neyin iyi neyin kötü olduğunun belirlenmesi ile ilgili ahlaki görev ve 

zorunluluklar üzerinde durmakta olup (Toraman ve Akcan, 2003: 60), kendi baĢına birÑok 

alanda benimsenen kapsamlı bir kavramdır.  

Literatürde etiğin ÑeĢitli tanımlarına yer verilmektedir. Ancak genel anlamda tanımlarda 

etik;  doğru ve yanlıĢ kavramları ile ilgilidir. Konusunun temelini insan iliĢkileri, bir insanın 

baĢka bir insana olan davranıĢ biÑimi, o insanın baĢkalarından beklediği davranıĢ 

biÑimlerinin doğru ve iyi davranıĢlardan oluĢması ve bu davranıĢların geliĢtirilmesi 

oluĢturmaktadır. Bir diğer anlamıyla etik, insanın töresel ya da ahlaksal iliĢkilerini, davranıĢ 

biÑimlerini ve görüĢlerini araĢtıran felsefe dalıdır.  Bir davranıĢın etiğe uygun olup olmadığı 

yalnızca bireylerin kiĢisel etik değerleri tarafından değil, kitle iletiĢim, Ñıkar grupları ve 

örgütleri de iÑine alan toplum tarafından belirlenmektedir (Gül ve Ergün, 2004: 54). Bu 

anlamda etik davranıĢ, hem doğruluk, uygunluk ve adalet kavramlarını iÑinde barındırmakta, 

hem de bütün etik sistemlerin altında yatan ve bir grubun parÑası olan bireyin, grubun diğer 

üyelerinin iyiliği iÑin bazı sorumlulukları taĢımasını gerektirmektedir (Saban ve Atalay, 

2005: 49). Yani etik davranıĢ hem bireyin davranıĢlarını hem de davranıĢlarının sonuÑlarının 

toplum üzerine olan etkilerini kapsamaktadır. 

Meslek etiği kavramı ise; bir bireyin hayatını kazanmak iÑin seÑtiği mesleği yürütürken, 

iÑinde bulunulan toplum ve meslek örgütlerince önceden saptanan hareket tarzına uygun 

davranıĢta bulunması ve mesleğini toplumda benimsenen en iyi, en güzel ve en doğru Ģekilde 

yürütme tutkusu ve davranıĢlarının bütününden oluĢmaktadır. Bu aÑıdan mesleki ahlak 

kuralları o mesleğin itibarlı bir Ģekilde yürütülmesini sağlayacak mesleki ilkeler bütünüdür 

(Düzmen, 2003: 13).  Tanımdan da anlaĢılabileceği gibi, mesleki aÑıdan gerekli olan bilgi ve 

beceriler kadar, mesleki değerlerin ve etik ilkelerinin de tanımlanmıĢ olması gerekmektedir. 

Pek Ñok iĢ ve meslek topluluğu özellikle kendi durumları iÑin geÑerli olan değerleri, her 

derecedeki değerlerden özelleĢtirerek, mesleki etik ilkeleri kurallara dönüĢtürmüĢlerdir. 

Böylece bazı ÑalıĢmalarda etik kod adı verilen ya da Ñevrilen meslek etiği kuralları ortaya 

ÑıkmıĢtır (Kaya ve Azaltun, 2005: 21). 

Bilindiği gibi gerek akademik ÑalıĢmalarda gerekse uygulamadaki bazı 

düzenlemelerde/ÑalıĢmalarda ve iĢletmelerde etik kodlar kavramı benimsenmekte bazılarında 

ise etik kurallar kavramı benimsenmektedir. Bu nedenle ÑalıĢmada özellikle etik kod mu etik 

kurallar mı sorusuna yanıt aranmasına imkan tanıyan kavramsal bir tartıĢmaya yer 

verilmiĢtir. Böylelikle kod ya da kural noktasında ortaya Ñıkan kavram karmaĢasının da 

önüne geÑilmesi amaÑlanmaktadır.  

 

2. YÖNTEM  

Muhasebe mesleğinin sonuÑları itibariyle toplumun tüm kesimlerini etkileyebilecek 

düzeyde olması ve muhasebe sisteminin sunduğu finansal bilgilerin stratejik önem taĢıması 

muhasebe meslek mensuplarının sorumluluk duygusu ile hareket etmelerini de zorunlu hale 

getirmiĢtir. Bu nedenle de Meslek örgütleri tarafından etik kurulların hazırlanması ve tüm 

dünyadaki uygulayıclara sunularak mesleğin kendisinden beklenen sprumluluğunu yerine 

getirmesine yardımcı olunmaktadır. Bu ÑalıĢmada kavramsal aÑıdan farklı Ģekillerde 

kullanılan ya da Ñevrilen etik kodlar ve etik kurallar arasındaki kavramsal fark ontolojik 

olarak tartıĢılmaktadır.  
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3. TARTIġMA  
Etik kodlar (ethics code or codes of conduct) antik Ñağlara kadar uzanan bir geÑmiĢe 

sahiptir. Tarihte dini gelenekler ve sivil kültürler bu kodların hazırlanmasına temel 

oluĢturmaktadır. Érneğin On Emir üÑ kutsal din aÑısından temel yapı taĢı görülmekte ve 

tarihteki ilk etik kodlara örnek olarak gösterilmektedir. Yine Antik Yunan siyaseti ve kültürü 

aÑısından önem taĢıyan Perikles kanunları ilk etik kodlar iÑerisinde yer almaktadır.  

Mesleki anlamda etik kodların hazırlanması ve sunulması aÑısından Hipokrat Yemini tıp 

mesleğinin ÑerÑevesini sunan etik kodlara örnek oluĢturmaktadır. Tarihteki kullanım yeri 

incelendiğinde kod ile kanun kelimesinin eĢ anlamlı olarak kullanılmadığı da aÑık bir Ģekilde 

görülmektedir. Kanunlar iÑerisinde kodları barındırmakta ancak yasal sistemlere kod adı 

verilmemektedir (Gilman, 2005: 3). Bu anlamıyla, etik kodlar veya kodlaĢtırılarak sunulan 

ya da hazırlanan hukuki düzenlemeler, bir taraftan geÑmiĢte yaĢanan olaylar ve sorunlar 

temelinde inĢa edilen, hayatın dinamik ve değiĢken karakterinden giderek soyutlanan 

kurallar ve genel ilkeler bütünü olmakta (Yüksel, 2015: 24),   diğer taraftan da etiksel 

davranıĢı cesaretlendiren bir meslek alanının, bir örgütün değerlerini veya ideolojisini 

sembolleĢtiren kurallar olarak karĢımıza Ñıkmaktadır (Weaver, 1995: 368).    

Ancak temelinde daha Ñok belirli kanunların ya da düzenlemelerin detaylandırılması iÑin 

tasarlanan etik kodlar,  kapsamlı ilkeler seti olarak hazırlanmaktadır (Gilman, 2005: 4).  Yani 

spesifik yasaklamalar getirmeden ―bağımsızlığını koru‖, ―dürüst ol‖, ―mesleki özen göster‖, 

―kamu yararını gözet‖ gibi mesleğin uygulayıcılarına ödevler/sorumluluklar yüklemektedir. 

Bunu da doğrudan bireylerin vicdanında hissedilmeyen, ahlaki sorumluluk ve duyarlılığı 

harekete geÑirme gücü büyük ölÑüde sınırlı olan bir takım soyut emirler, ödevler ve 

yükümlülükler bütününü sunarak gerÑekleĢtirmektedir (Yüksel, 2015: 20).  Bu anlamıyla 

bakıldığında etik kodlar, davranıĢlar aÑısından yazılı birer rehber niteliği de taĢımaktadır.  

Etkili etik kodlar sadece yazılı bir metin Ģeklinde değil, temel ilkleri ve değerleri 

barındıran ve örneklendiren bir yapıda sunulmaktadır. Bunun temel nedeni Yüksel‘e (2015: 

20) göre etik kodların baĢlangıÑta insanlar arası iliĢki ve etkileĢimlerin ürünü veya insani 

tecrübenin sonucu olarak ortaya ÑıkmıĢ olsalar bile, emir ve ödevler, bir kez ―etik kod‖ halini 

aldıktan sonra bireye dıĢsal, üstten verilen ilkeler bütünü niteliği kazanmaları ile 

aÑıklanmaktadır. Belirtilen dönüĢüm sürecinde etik ilkeler birÑok kaynaktan sağlanan 

standartların da oluĢması aÑısından önem taĢıyan (Schwartz vd., 2005) bir hale gelmektedir. 

Her etik kod iÑerisinde mutlak/belirli değerleri barındırmakta ve değerlerden türeyen 

ilkeler de kodların iÑerisinde doğrudan ya da dolaylı bir Ģekilde gömülmektedir. Soyut ancak 

genel ahlakı ikilemleri iÑerisinde barındıran ve genellemelere dayanan etik kodlar, ilgili 

alanda standartlaĢmayı hedeflemekte olduğundan ilke temelli bir iÑerik ile uygulayıcılara 

sunulmaktadır (Gilman, 2005: 13). Yapılan aÑıklamalar doğrultusunda etik kodlar aĢağıdaki 

Ģekilde tanımlanabilmektedir.  

“Belli yaşam, meslek ve çalışma alanlarında insan ilişkilerini ve davranışlarını 

düzenlemek amacıyla bilinçli insan faaliyeti ve organizasyonu ile belirlenmiş nispeten 

sistematik bir bütünlük arz eden, soyut ve genel ahlaki ilkelerden ve standartlardan 

oluşturulmuş bütünlerdir (Yüksel, 2015: 10).” 

Etik kod tanımı, muhasebe ve denetim mesleği aÑısından da aynı Ģekilde kullanılabilir. 

―Code‖ kelimesinin TürkÑe‘ye Ñevrilmesi noktasında benimsenen kural kavramıdır. Bu 

nedenle gerek TÊRMOB tarafından gerekse KGK tarafından yayınlanan Ñevirilerde ―Ethic 

Codes/Code of Ethics‖ kavramının karĢılığı olarak ―Etik Kurallar‖ benimsenmekte ve bu 

ÑalıĢmada da kavramlar arasındaki farklılıkları aÑıklamak amaÑlanmaktadır.  

 

4. SONUÇ  

Muhasebenin değiĢen iĢlevleri mesleğin de değiĢim ihtiyacı ile birlikte aÑıklanmaktadır. 

KüreselleĢme ve sermaye piyasasındaki geliĢmeler ile birlikte muhasebe mesleği, farklı bilgi 

kullanıclarına gerÑeğe uygun finansal bilgiyi sunma iĢlevini yerine getirmektedir. Bu da 

meslek mensuplarının üstlendikleri toplumsal sorumluluğu arttırmakta ve muhasebecilerin 

hem yönetimle ilgili hem de muhasebe fonksiyonlarının yerine getirilmesi ile ilgili 

ÑalıĢmalarında muhasebe etiği ile yakından ilgilenmeleri sonucunu ortaya Ñıkarmaktadır 
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(Trenerry,1996: 122).  SonuÑta muhasebe mesleğinin sonuÑları itibariyle toplumun tüm 

kesimlerini etkileyebilecek düzeyde olması ve muhasebe sisteminin sunduğu finansal 

bilgilerin stratejik önem taĢıması muhasebe meslek mensuplarının sorumluluk duygusu ile 

hareket etmelerini de zorunlu hale getirmiĢtir. Mesleğin uygulayıcıları  olan 

muhasebecilerin, kendilerine ve topluma karĢı olan sorumlulukları taĢıyabilmeleri iÑin bazı 

kurallara uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle muhasebe mesleğinde 

meslek etiği ilkeleri en az yasal düzenlemeler kadar önem taĢımaktadır. Etik ilkeler, kurallar 

iÑerisinde standartlaĢmaya imkan tanıyan ve değerlerden türeyen bir kavramı ifade 

etmektedir. Bununla birlikte bazı düzenlemelerde yer alan ya da iĢletmeler tarafından 

yayınlanan etik kodlar, kurallar ile aynı anlamı taĢımaktadır. SonuÑ olarak kavramsal 

tartıĢmada etik kurallar, toplumsal yaĢamda deneyimlenen, soyut, genel anlamda hukuki 

düzenlemeleri kapsayan aynı zamanda da evrensel insani değerleri iÑeren sistematik ilkeler 

seti olarak benimsenmektedir. 
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ÖZET 

Tarih boyunca ÑalıĢma hayatında aktif rol oynayan kadın, bazı dönemlerde ÑeĢitli sebeplerle geri plana 

itilerek, ÑalıĢma yaĢamından uzaklaĢtırılmıĢtır. Günümüzde ise ÑalıĢma hayatında aktif rol oynayan ve yeri 

günden güne artıĢ göstermesine rağmen üst düzey kadrolarda kadınların yeterince yer alamadıkları görülmektedir. 

Bu durumun birÑok sebebi olmakla birlikte, günümüzde kadınların kıramadıkları bir ‗‘cam tavan‘‘ engeli ile 

karĢılaĢtıkları belirtilmektedir. 

Cam Tavan Sendromu, ÑalıĢma hayatında var olan kadınların bekledikleri yükselmeyi ÑeĢitli sebepler 

dolayısıyla alamamaları sonucunda ortaya Ñıkan bir kavramdır. Cam tavan, kadınların iĢ hayatındaki baĢarı ve 

liyakatlerine bakılmaksın ilerlemelerini engelleyen, aÑıkÑa görülmeyen, aynı zamanda aĢılamayan engelleri ifade 

etmektedir.  

Mevcut ÑalıĢmada; Finans sektörünün önemli kısmını oluĢturan Bankacılık Sektörü ele alınarak, banka 

ÑalıĢanlarının cam tavan sendromuna iliĢkin algıları tespit edilmeye ÑalıĢılmıĢtır. Böyle bir algının var olması 

durumunda ise; cam tavan algısının; belirli demografik değiĢkenlere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediği 

belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

ÆalıĢmamızda cam tavan sendromuna iliĢkin teorik bilgi verildikten sonra uygulama kısmında veri 

toplama tekniği olarak kullanılan anket ÑalıĢmasından elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programında analiz 

edilmiĢ, güvenirlik düzeyini saptamak amacıyla Cronbach Alfa iÑ tutarlılık katsayısı kullanılmıĢtır. Alan 

araĢtırmasında, banka personelinin cam tavan sendromu düzeyleri ile demografik değiĢkenlere göre cam tavan 

sendromunda farklılaĢma belirlenmektedir. Son olarak bulgular ıĢığında sonuÑlar yorumlanarak öneriler 

sunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Cam tavan sendromu, Kadın ÑalıĢanlar, Bankacılık sektörü, Alan 

araĢtırması. 

 

A Study on the Behaviour of Bank Employees Towards Glass Ceiling Syndrome 

 

ABSTRACT 

Women play an important role in the working life from historical point of view and women have had 

some periods of working life away. Today, inspite of the growing importance of women in working life the senior 

positions are unable to receive enough room. Although there are many reasons of this situation, it can be argued 

that first of all  they meet glass ceiling as a barrier in working life.  

Glass ceiling refers to the obstacles that can not be seen without regard to the success and merits of 

women in business. 

In our study, it was aimed to determine the banking sector‘s employees perceptions of glass ceiling 

syndrome. In addition, it was tried to be determined some variables affecting the glass ceiling perception such as 

gender, age, marital status, level of education, social status, owning chid, job experiance, task duration, type of 

the banking institution, level of information about the glass ceiling. After the theoretical information regarding 

the glass ceiling syndrome, in the application section of the paper, the data obtained from the survey have been 

analyzed in the package program SPSS 23.0. In order to determine the confidence level, a Cronbach Alpha 
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internal consistency coefficient have been used. In the field survey, it was determined a differentiation in the level 

of glass ceiling syndrome of the banking staff and a differentiation according to the demographic variables. 

 

Keywords: Glass ceiling syndrome, Female employees, Banking sector, Field research. 

 

GiriĢ 

ÆalıĢma yaĢamının ayrılmaz parÑası haline gelen kadınlar, erkeklere oranla daha fazla 

sorunla ile karĢı karĢıya kalabilmektedirler. Æağımız kadınları ataerkil örgütler iÑinde hem ÑalıĢan 

hem anne hem de eĢ sorumluluklarını üstlenirken aile ve iĢ arasında bocalamalar yaĢayabilmektedirler 

(Totan ve Doğan, 2010:.36). AÑık bir Ģekilde ortaya Ñıkmayan, Ñoğu zaman toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığının uzantısı olarak görülen uygulamaların arkasında gizli kaldığı iÑin engellerin varlığını 

tespit etmek zorlaĢmaktadır (TaĢkın ve Æetin, 2012: 20). 

1970‘li yıllarda Amerika BirleĢik Devletlerinde ortaya Ñıkan cam tavan kavramı; kadınların 

üst yönetim pozisyonuna gelmesini engelleyici, davranıĢsal ve örgütsel önyargılardan kaynaklanan 

görünmez yapay bariyeri tanımlamak iÑin kullanılmıĢtır (Wirth, 2001:1). Amerikan Federal Cam 

Tavan Komisyonu ise bu kavramı; kadınların ve azınlıkların nitelikleri veya baĢarıları ne olursa olsun 

üst basamaklara yükselmesini engelleyen bir unsur olarak tanımlamıĢlardır. Ayrıca komisyon cam 

tavanı sosyal adalet ile ilgili yarattığı sorunun yanında iĢ dünyasında büyük bir kayba neden olan 

ekonomik sorun olarak da görmektedir (Federal Glass Ceiling Commission, 1995:4-5). 

Bir baĢka tanımlamaya göre cam tavan; kadınların ve azınlıkların baĢarılarını ve becerilerini 

dikkate almaksızın, Ģirketin üst basamaklarını Ñıkmaktan alıkoyan görülmeyen engelleri ifade 

etmektedir (Cotter, Hermsen, Ovadia, Vanneman, 2001:655-656). Cam Tavan engelleri, iĢletmelerde 

rekabet üstünlüğü yaratabilecek niteliklere sahip olan bireylerin üst pozisyonlarda görev alamamasına, 

iĢletmelerin verimliliğine katkıda bulunabilecek yeteneklerin kullanılmamasına yol aÑmaktadır. 

Kadın ÑalıĢanların kariyerlerinde ilerlemelerini engelleyen ÑeĢitli nedenler bulunmakla 

birlikte; konu bütünleĢik bir bakıĢ aÑısıyla ele alındığında Ģirketlerde cam tavana neden olan engeller; 

bireysel faktörler; örgütsel faktörler ve toplumsal faktörlerden kaynaklanan engeller olmak üzere üÑ 

grupta sınıflandırılabilmektedir (Dreher, 2003: 541-542).  

 

2. Literatür Özeti 

Baxter ve Wright (2000) tarafından gerÑekleĢtirilen bir ÑalıĢmada; Amerika BirleĢik 

Devletleri, ĠsveÑ ve Avustralya‘ya iliĢkin veriler karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; hiyerarĢinin 

her kademesinde kadına yönelik ayrımcılık tespit edilmiĢ, özellikle yetki hiyerarĢilerinin en üstünde 

kadınların Ñok az temsil edildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte üÑ ülke arasından Amerika 

BirleĢik Devletleri‘nde sistematik cam tavan etkileri iÑin güÑlü kanıtlar elde edilmemiĢ ancak ĠsveÑ ve 

Avustralya‘ da cam tavanın etkilerine ulaĢılmıĢtır. 

Cotter ve vd. (2001) tarafından gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada; cinsiyet ve ırk eĢitsizlikleri 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; kadınlar iÑin cam tavan kanıtı saptanırken, ırk eĢitsizliklerinde 

cam tavan kanıtına rastlamamıĢlardır. Cam tavan algısının cinsiyet üzerinde daha Ñok hissedildiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Dreher (2003) tarafından gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada; Ģirketlerin üst düzey pozisyonlarında yer 

alan kadınların oranları incelenmiĢtir. AraĢtırmada; örneklemdeki Ģirketlerin üst düzey yönetim 

pozisyonlarında bulunan kadınların ortalaması %9.38 iken, Ģirketlerin %11‘ inde üst düzey yönetimde 

kadınların olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Arıkan (2003) tarafından gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada; bankacılık sektöründeki kadın 

yöneticilerin liderlik davranıĢı ile erkek yöneticilerin liderlik davranıĢlarını karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. 
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ÆalıĢma sonucunda; kadın ve erkek Ģube müdürlerinin, genel anlamda benzer liderlik davranıĢı 

gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Lockwood (2004)‘ün gerÑekleĢtirdiği ÑalıĢmada; küresel olarak, kadınların iĢyerinde liderlik 

yeteneğinin nispeten kullanılmayan bir kaynak olduğu tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte kültürel 

normlar, stereotipler ve iĢveren politikaları kadınların ilerlemesini engelleyen önemli etmenlerdir. 

Ryan ve Haslam (2005) tarafından gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada, erkek veya kadın yönetim 

kurulu üyesi atanmadan önce ve sonra Ģirketlerin performansları incelenmiĢtir. Buna göre, kadınların 

tepe pozisyona gelmelerinde erkeklerden daha büyük zorluklar ile karĢı karĢıya kaldıkları ve 

kadınların tepe pozisyona gelseler dahi erkeklerden daha fazla ve yoğun bir Ģekilde eleĢtiriye maruz 

kaldıkları tespit edilmiĢtir. 

Cohen ve Huffman (2007), kadınların yönetimde temsil edilmesinin ücret aralığını azalttığını, 

yönetici cinsiyet bileĢimi ile kadın yöneticilerin göreli statüsü arasındaki etkileĢimin yerel sanayilerde 

daha güÑlü olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bununla birlikte yüksek statüdeki kadın yöneticilerin, 

potansiyel etkilerinin Ñok daha olumlu olduğu tespit edilmiĢtir. 

Demirbilek (2007) tarafından gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada; cinsiyet ayrımcılığını sosyolojik 

aÑıdan incelenmiĢ ve cinsiyet ayrımcılığı alanları ile bu ayrımcılığı önleme Ñabaları üzerinde 

durulmuĢtur. AraĢtırmada; geliĢmiĢ ülkelerde cinsiyet ayrımcılığı; kadınların ÑalıĢma yaĢamında iĢe 

alınma, terfide karĢılaĢtıkları engeller ile aynı iĢ iÑin erkeklere nazaran daha az ücret alma gibi 

konularda belirginleĢirken, geliĢmekte olan ülkelerde geliĢmiĢ ülkelere göre daha Ñok Ģiddete uğrama, 

eğitim olanaklarından yararlanamama gibi temel alanlarda gözlemlendiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Berber ve Eser (2008) tarafından gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada Türkiye‘deki kadın istihdamının 

mevcut durumu ortaya konmaya ÑalıĢılmıĢ ve Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÊĠK) verileri farklı 

aÑılardan ele alınmıĢtır. AraĢtırmada; 2002 yılından itibaren kadın istihdamının azalıĢ eğilimine 

girdiği tespit edilmiĢtir. Sektörel aÑıdan kadınların hala tarım sektöründe daha yoğun istihdam 

edilmelerine rağmen son yıllarda oranın düĢtüğü, hizmetler sektöründeki kadın istihdamında önemli 

artıĢlar yaĢandığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Bush ve Holst (2011) tarafından gerÑekleĢtirilen ÑalıĢma; iki cinsiyet arasındaki cinsiyet 

farkını analiz etmek amacıyla 2001- 2008 yılları arasındaki Alman sosyo- ekonomik panel ÑalıĢmaları 

baz alınmıĢ ve mesleki cinsiyet ayrımcılığının etkisi üzerine odaklanmaktadır. Daha kadınsal bir iĢte 

ÑalıĢmanın, daha erkeksel bir iĢte ÑalıĢmanın aksine, sadece kadınların ücretlerini olumsuz 

etkilemektedir. 

Folke ve Rickne (2016) tarafından yapılan ÑalıĢma ise; siyasette kadınların yetersiz temsilinin 

cam tavanın varlığı ile aÑıklanıp aÑıklanmayacağını test etmek iÑin gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda cam tavanın; kadınların siyasi güce yükselmesini engelleyen düĢünceyi desteklediği tespit 

edilmiĢtir. 

Éztürk (2017) tarafından gerÑekleĢtirilen ÑalıĢmada,  mevcut araĢtırmalar incelenerek 

sektörlere göre kadınların cam tavan algıları incelenmiĢtir. AraĢtırmada; kadınların sektör farkı 

gözetmeksizin ÑalıĢtıkları her alanda üst yönetim kademelerine yükselmelerinde cam tavan sendromu 

ile karĢı karĢıya kaldıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

3. Ampirik ÇalıĢma 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Hipotezleri 

AraĢtırmada; finans sektörünün önemli kısmını kaplayan bankacılık sektöründe ÑalıĢan 

personelin cam tavan sendromuna iliĢkin algı düzeylerini belirlemek, cam tavan sendromunun belirli 

demografik değiĢkenlerle iliĢkisini ortaya koymak ve bu doğrultuda konuyla iliĢkin sorunları 

saptayarak, Ñözüm önerileri getirmek amaÑlanmıĢtır. Cam tavan sendromunun demografik özelliklere 
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göre değiĢim gösterip göstermediğini incelemek amacı ile bankacılık sektöründe ÑalıĢan personel 

üzerinde gerÑekleĢtirilen araĢtırmanın hipotezleri aĢağıdaki gibidir. 

Hipotez 1: Kadın ÑalıĢanlara yönelik tutumlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Hipotez 2: Kadın ÑalıĢanlara yönelik tutumlar yaĢa göre farklılık göstermektedir. 

Hipotez 3: Kadın ÑalıĢanlara yönelik tutumlar medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

Hipotez 4: Kadın ÑalıĢanlara yönelik tutumlar eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Hipotez 5: Kadın ÑalıĢanlara yönelik tutumlar Ñocuk sahibi olup olmama durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

Hipotez 6: Kadın ÑalıĢanlara yönelik tutumlar mesleki deneyime göre farklılık 

göstermektedir. 

Hipotez 7: Kadın ÑalıĢanlara yönelik tutumlar ÑalıĢtığı kurumdaki bankacılık türüne göre 

farklılık göstermektedir. 

Hipotez 8: Kadın ÑalıĢanlara yönelik tutumlar cam tavan hakkında sahip olunan bilgi 

düzeyine göre farklılık göstermektedir. 

3.2. AraĢtırmanın Örneklemi 

Ġzmir merkezinde izin alınan bankaların 46 Ģubesinde görev yapmakta olan 300 banka 

ÑalıĢanına anketler ulaĢtırılmıĢtır. Anket ÑalıĢmasının geri dönüĢüm oranı; %90.6‘dır (300 kiĢiden 272 

kiĢi). Geri dönen anketlerin tamamı (272 anket), araĢtırmanın analizlerine dÍhil edilmiĢtir. 

3.3. AraĢtırma Yöntemi ve Verilerin Analizi 

AraĢtırmada, ‗‘Cam Tavan‘‘ ölÑeğinin yanı sıra demografik özellikleri iÑeren kiĢisel bilgi 

formu kullanılmıĢtır.  

Cam tavan sendromu ölÑeği; toplam 38 maddeden oluĢan bir ölÑektir ve 5 dereceli likert tipi 

cevaplanır. ÉlÑekte yer alan ifadeler; ‗‘Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum‘‘ Ģeklinde seÑenekler olup; katılımcı iÑin hangi 

seÑenek uygunsa onu tercih etmesi istenmiĢtir. Katılımcıların anket yolu ile ifade ettikleri bilgiler 

derecelendirme ölÑeği ile sayısal hale getirilmiĢtir. 

 

3.4. AraĢtırma Bulguları  

3.4.1. Demografik özelliklere iliĢkin bulgular 

Érneklemin demografik değiĢkenlere göre dağılımı ve yüzdeleri Tablo 1‘de gösterilmekte 

olup; örneklemin, demografik sorulara verdiği yanıtlar toplam tutum puanlarına verdikleri ifadeler ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. AĢağıda hipotezlere iliĢkin yapılan istatistiksel analizler ve sonuÑlara yer 

verilmektedir.   

Kadınların ve erkeklerin, cam tavan ölÑeğinin alt boyutları olan; Ñoklu rol üstlenme, 

kadınların kiĢisel tercih ve algıları, örgüt kültürü ve politikaları, informal iletiĢim ağları ve stereotipler 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına Bağımsız Érneklemler iÑin T Testi (Independent 

Samples Test) ile bakılmıĢtır. T testinin sonuÑları Tablo 2‘ de gösterilmektedir. 

SonuÑlara göre kadınlar ve erkeklerin cam tavanın alt boyutlarından; Ñoklu rol üstlenme 

(p<0,05), kadınların kiĢisel tercih ve algıları(p<0,05), örgüt kültürü ve politikaları (p<0,05) ve 

stereotipler (p<0,05) boyutlarında farklılaĢtığı görülmüĢtür.  

Kadınların Ñoklu rol üstlenme puan ortalamasının (19,28), erkeklerin puan ortalamasından 

(15,58), kadınların kiĢisel tercih ve algıları puan ortalamasının (27,50), erkeklerin puan 

ortalamasından (22,70), kadınların stereotipler puan ortalamasının (29,24), erkeklerin puan 
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ortalamasından (22,30) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıĢtır. Erkeklerin 

örgüt kültürü ve politikaları puan ortalamasının (26,16), kadınların puan ortalamasından (23,71), 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

Eğitim durumu, cam tavan ölÑeğinin alt boyutlarıyla farklılaĢıp farklılaĢmadığına Tek Yönlü 

Varyans Analizi (One Way Anova) ile bakılmıĢtır. SonuÑlara göre eğitim durumunun cam tavan alt 

boyutlarından; Ñoklu rol üstlenme (F:8,219, p=,000) ve stereotipler (F:5,400 p=,001) alt boyutlarında 

farklılaĢtığı görülmüĢtür.  

 

Tablo 1. Érneklemin Demografik Ézeliklere Göre Dağılımı 

Cinsiyet n %     

Kadın 149 %54.8     

Erkek 123 %45.2     

 Kadın Erkek Toplam 

YaĢ n % n % n % 

21-30 43 %28.9 22 %17.9 65 %23.9 

31-40 70 %47 62 %50.4 132 %48.5 

41-50 35 %23.5 37 %30.1 72 %26.5 

51 ve üzeri 1 %0.7 2 %1.6 3 %1.1 

Medeni Durum       

Evli 96 %64.4 86 %69.9 182 %66.9 

BekÍr 53 %35.6 37 %30.1 90 %33.1 

Eğitim Düzeyi       

Lise 3 %2 6 %4.9 9 %3.3 

Én Lisans 2 %1.3 6 %4.9 8 %2.9 

Lisans 119 %79.9 89 %72.4 208 %76.5 

Yüksek Lisans 24 %16.1 22 %17.9 46 %16.9 

Doktora 1 %0.7 0 %0 1 %0.4 

Unvan/Statü       

Bölge Müdürü 2 %1.3 3 %2.4 5 %1.8 

ġube Müdürü 8 %5.4 7 %5.7 15 %5.5 

Müdür Yardımcısı 11 %7.4 12 %9.8 23 %8.5 

Yönetici 14 %9.4 19 %15.4 33 %12.1 

Portföy Yönetmeni 25 %16.8 18 %14.6 43 %15.8 

Operasyon Yönetmeni 8 %5.4 4 %3.3 12 %4.4 

Uzman 11 %7.4 13 %10.6 24 %8.8 

Operasyon Memuru 18 %12.1 17 %13.8 35 %12.9 

SatıĢ 21 %14.1 21 %17.1 42 %15.4 

MüĢteri Temsilcisi 10 %6.7 3 %2.4 13 %4.8 

GiĢe Memuru 21 %14.1 6 %4.9 27 %9.9 

Çocuk Durumu 
 

      

Æocuğum Yok 56 %37.6 37 %30.1 93 %34.2 

1 59 %39.6 48 %39.0 107 %39.3 

2 32 %21.5 36 %29.3 68 %25 

3 ve üzeri 2 %1.3 2 %1.6 4 %1.5 

Mesleki Deneyim 
 

      

1-5 33 %22.1 20 %16.3 53 %19.5 

6-10 49 %32.9 31 %25.2 80 %29.4 

11-15 31 %20.8 42 %34.1 73 %26.8 

16-20 24 %16.1 16 %13 40 %14.7 

21 ve üzeri 12 %8.1 14 %11.4 26 %9.6 

ÇalıĢtığı Kurumdaki Görev Süresi    

1-5 65 %43.6 42 %34.1 107 %39.3 

6-10 47 %31.5 48 %39.2 95 %34.9 

11-15 20 %13.4 22 %17.8 42 %15.4 
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16-20 11 %7.4 7 %5.6 18 %6.6 

21 ve üzeri 6 %4 4 %3.2 10 %3.7 

Banka Türü       

Kamu 41 %27.5 31 %25.2 72 %26.5 

Ézel 64 %43 36 %29.3 100 %36.8 

Katılım 17 %11.4 34 %27.6 51 %18.8 

Yatırım 27 %18.1 22 %17.9 49 %18 

Cam Tavan Hakkında Sahip Olunan Bilgi Düzeyi  

Az 49 %32.9 73 %59.3 122 %44.9 

Orta 64 %43 41 %33.3 105 %38.6 

Æok 36 %24.2 9 %7.3 45 %16.5 

 

Tablo 2. Cam Tavan Engelleri ile Cinsiyet Değişkeni Arasındaki Fark Kontrolü 

Cam Tavan 

Sendromu Alt 

Boyutları 

Cinsiyet N Ortalama Standart 

Sapma 

t P 

Çoklu Rol 

Üstlenmesine 

ĠliĢkin Tutumlar 

Kadın  149 19,28 3,63  

8,07 

 

0,000 Erkek  123 15,58 3,91 

Kadınların 

KiĢisel Tercih ve 

Algılarına ĠliĢkin 

Tutumlar 

Kadın 149 27,50 4,30  

9,10 

 

0,000 

Erkek 123 22,70 4,34 

Örgüt Kültürü 

ve Politikalarına 

ĠliĢkin Tutumlar 

Kadın 149 23,71 5,86  

-3,83 

 

0,000 
Erkek 123 26,16 4,38 

Stereotiplere 

ĠliĢkin Tutumlar 

Kadın 149 29,24 

 

4,24  

10,55 

 

0,000 

Erkek 123 22,30 6,51 

 

Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını ölÑmek iÑin gerÑekleĢtirilen Post Hoc 

Tukey analizi sonucunda, çoklu rol üstlenme boyutu için, lise grubunun puan ortalamasının, lisans 

grubu ve yüksek lisans grubu puan ortalamasından istatistiksel aÑıdan anlamlı düzeyde farklılaĢtığı ve 

yine çoklu rol üstlenme boyutu için, ön lisans grubu puan ortalamasının lisans grubu ve yüksek lisans 

puan ortalamasından farklılaĢtığı görülmüĢtür. Stereotip boyutu iÑin, lise grubu puan ortalamasının, 

lisans grubu, ön lisans grubu puan ortalamasının; lisans grubu puan ortalamasından istatistiksel aÑıdan 

anlamlı düzeyde farklılaĢtığı bulunmuĢtur.  
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Tablo 3. Cam Tavan Engelleri ile Eğitim Durumu Arasında Fark Kontrolü 

 

 

Tablo 4. Cam Tavan Engelleri ile Çocuk Durumu Arasında Fark Kontrolü 

 

Æocuk durumu, cam tavan ölÑeğinin alt boyutlarıyla farklılaĢıp farklılaĢmadığına Tek Yönlü 

Varyans Analizi (One Way Anova) ile bakılmıĢtır. SonuÑlara göre, cam tavanın alt boyutlarından, 

kadınların kiĢisel tercih ve algıları (F:2,752, p=,043) ve stereotipler (F:2,755, p=,043) boyutlarında 

farklılaĢtığı görülmüĢtür. 

Yapılan varyans analizi sonrasında gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla 

gerÑekleĢtirilen Post Hoc Tukey analizi sonucunda; anlamlı farklılaĢmanın; kadınların kişisel tercih ve 

algıları boyutu iÑin; 2 Ñocuk sahibi olduğunu belirten grubun puan ortalamasının, Ñocuk sahibi 

olmayan grubun puan ortalamasından anlamlı düzeyde düĢüktür. Stereotipler boyutu iÑin, 2 Ñocuk 

sahibi olduğunu belirten grubun puan ortalamasının, 1 Ñocuk sahibi olduğunu belirten grubun puan 

ortalamasından düĢük olduğu saptanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

Cam Tavan Sendromu 

Alt Boyutları 

Eğitim 

Durumu 

Kareler 

Toplamı 

SD Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Çoklu Rol Üstlenme 

Gruplar Arası 400,57 3 133,52 8,219 ,000 

Grup ĠÑi 4353,90 268 16,25   

Toplam 4757,47 271    

 

Stereotipler  

(KalıplaĢmıĢ 

Önyargılar) 

Gruplar Arası 631,77 3 210,58 5,400 ,001 

Grup ĠÑi 10450,16 268 38,99   

Toplam 11081,91 271    

Cam Tavan 

Sendromu 

Alt 

Boyutları 

Çocuk 

Durumu 

Kareler 

Toplamı 

 

Sd 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

 

P 

 

Kadınların 

KiĢisel 

Tercih ve 

Algıları  

Gruplar 

Arası 

197,173 3 65,724 2,752 ,043 

Grup ĠÑi 6401,382 268 23,886   

Toplam 6598,555 271    

 

Stereotipler 

(KalıplaĢmıĢ 

Önyargılar) 

Gruplar 

Arası 

331,562 3 110,521 2,755 ,043 

Grup ĠÑi 10750,346 268 40,113   

Toplam 11081,908 271    
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Tablo 5. Cam Tavan Engelleri ile Mesleki Deneyim Arasındaki Fark Kontrolü 

 

Mesleki deneyime göre ayrılan grupların, cam tavan ölÑeğinin alt boyutlarıyla farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) ile bakılmıĢtır.  Sonuca göre gruplar 

arasında örgüt kültürü ve politikaları (F:2,885, p=,023) ve informel iletiĢim ağları (F:4,032, p=,003) 

boyutlarında farklılaĢma görülmüĢtür.  

Sonuca göre farkın hangi gruplardan kaynaklandığını ölÑmek iÑin Post Hoc Tukey analizi 

gerÑekleĢtirilmiĢ. Analiz kapsamında anlamlı farklılaĢmanın; örgüt kültürü ve örgüt politikaları 

boyutu iÑin, 6-10 yıl arası mesleki deneyime sahip grubun puan ortalamasının, 21 ve üzeri yıl mesleki 

deneyime sahip grubun puan ortalamasından istatistiksel aÑıdan anlamlı düzeyde düĢük olduğu 

saptanmıĢtır. İnformel iletişim ağları boyutu iÑin, 6-10 yıl mesleki deneyime sahip ve 11-15 yıl 

mesleki deneyime sahip grubun puan ortalamasının, 21 ve üzeri yıl mesleki deneyime sahip grubun 

puan ortalamasından istatistiksel aÑıdan düĢük olduğu saptanmıĢtır.  

 

Tablo 6. Cam Tavan Engelleri ile Banka Türü Arasındaki Fark Kontrolü 

 

Bankacılık türüne göre ayrılan grupların cam tavan ölÑeğinin alt boyutlarıyla farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) ile bakılmıĢtır. Sonuca göre; gruplar 

arasında sadece ‗‘informel iletiĢim ağları‘‘ boyutuna iliĢkin anlamlı bir düzeyde farklılaĢma olduğu 

gözlenmiĢtir (F:2,878, p=0,036).  

Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını ölÑmek iÑin gerÑekleĢtirilen Post Hoc 

Tukey analizi sonucunda, anlamlı farklılaĢmanın; informel iletişim ağları boyutu iÑin, kamu 

bankasında ÑalıĢan banka personelinin puan ortalamasının, özel ve katılım bankasında ÑalıĢan banka 

personelinin puan ortalamasına göre ‗‘informel iletiĢim ağları‘‘ düzeyi daha düĢük olduğu 

saptanmıĢtır. 

Cam tavan bilgi düzeyine göre ayrılan grupların, cam tavan ölÑeğinin alt boyutlarıyla 

farklılaĢıp farklılaĢmadığına Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) ile bakılmıĢtır. SonuÑlara 

göre; Ñoklu rol üstlenme (F:11,332, p=0,00), kadınların kiĢisel tercih ve algıları (F:9,052, p=0,00), 

Cam Tavan 

Sendromu Alt 

Boyutları 

Mesleki 

Deneyim 

Kareler 

Toplamı 

 

Sd 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

 

P 

Örgüt Kültürü 

ve Örgüt 

Politikaları 

Gruplar 

Arası 

324,580 4 81,145 2,885 ,023 

Grup ĠÑi 7509,593 267 28,126   

Toplam 7834,173 271    

Ġnformel 

ĠletiĢim 

Ağlarına 

Katılamama 

Gruplar 

Arası 

103,839 4 25,960 4,032 ,003 

Grup ĠÑi 1719,043 267 6,438   

Toplam 1822,882 271    

Cam Tavan 

Sendromu 

Alt Boyutları 

Banka 

Türü 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

Ġnformel 

ĠletiĢim 

Ağlarına 

Katılamama 

Gruplar 

Arası 

56,903 3 18,968 2,878 ,036 

Grup ĠÑi 1765,979 268 6,589   

Toplam 1822,882 271    
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örgüt kültürü ve politikaları (F:6,653, p=0,002), informel iletiĢim ağları (F:4,980, p=0,008) ve 

stereotipler (F:12,086, p=0,000) alt boyutlarında farklılaĢtığı görülmüĢtür.  

 

Tablo 7. Cam Tavan Engelleri ile Cam Tavan Bilgi Düzeyi Arasındaki Fark Kontrolü 

 

Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını ölÑmek iÑin gerÑekleĢtirilen Post Hoc 

Tukey analizi sonucunda, çoklu rol üstlenme, kadınların kişisel tercih ve algıları boyutları ve 

stereotipler boyutları iÑin cam tavan bilgi düzeyi az ve orta olan grubun puan ortalamasının, bilgi 

düzeyi Ñok olan grubun puan ortalamasından anlamlı düzeyde düĢük olduğu saptanmıĢtır. Örgüt 

kültürü ve politikaları ve informel iletişim ağları boyutları iÑin, bilgi düzeyi Ñok olan grubun puan 

ortalamasının, bilgi düzeyi az olan puan ortalamasından istatistiksel aÑıdan anlamlı düzeyde düĢük 

olduğu saptanmıĢtır.  

AraĢtırma sonucunda yaĢ gruplarının cam tavan ölÑeğinin alt boyutları ile farklılaĢıp/ 

farklılaĢmadığına Tek Yönlü Varyans analizi (One Way Anova) ile bakılmıĢ ve sonuÑlara göre 

herhangi bir farklılaĢmaya rastlanmamıĢtır. Medeni durum değiĢkeninin cam tavanın alt boyutları ile 

farklılaĢıp/ farklılaĢmadığına; Bağımsız Érneklemler iÑin, T Testi (Independent Samples Test) ile 

bakılmıĢtır ve herhangi bir farklılaĢma gözlenmemiĢtir. Bu durumda; H2 ve H3 hipotezleri ret 

edilmiĢtir. H1, H4, H5, H6, H7 ve H8 hipotezleri kabul edilmiĢtir.  

3.4.2. AraĢtırmada kullanılan cam tavan ölçeğinin alt boyutları arasındaki iliĢkiler  

ÉlÑekler arasında korelasyon katsayıları  -,143 ile ,678 arasında değiĢtiği gözlenmiĢtir. Tablo 

9‘ da görüldüğü gibi; Ñoklu rol üstlenme ile kadınların kiĢisel tercih ve algıları arasında aynı yönde 

anlamlı bir iliĢki (r=,620, p<0,01), örgüt kültürü ve politikaları ile ters yönlü anlamlı bir iliĢki (r=-

,141, p<0,05), informel iletiĢim ağları ile aynı yönde anlamlı bir iliĢki (r=,120, p<0,05), stereotipler ile 

aynı yönde anlamlı bir iliĢki (r=,678, p<0,01) bulunmaktadır. Kadınların kiĢisel tercih ve algıları ile 

örgüt kültürü ve politikaları arasında istatistiksel olarak anlamsız iliĢki (p=,809), informel iletiĢim 

Cam Tavan Sendromu 

Alt Boyutları 

Cam Tavan 

Bilgi Düzeyi 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

 

Çoklu Rol Üstlenme 

Gruplar Arası 369,449 2 184,724 11,332 ,000 

Grup ĠÑi 4385,018 269 16,301   

Toplam 4757,467 271    

 

Kadınların KiĢisel 

Tercih ve Algıları  

 

Gruplar Arası 416,073 2 208,037 9,052 ,000 

Grup ĠÑi 6182,482 269 22,983   

Toplam 6598,555 271    

 

Örgüt Kültürü ve 

Örgüt Politikaları 

 

Gruplar Arası 362,387 2 181,193 6,523 ,002 

Grup ĠÑi 7471,786 269 27,776   

Toplam 7834,173 271    

 

Ġnformel ĠletiĢim 

Ağlarına Katılamama 

Gruplar Arası 65,083 2 32,541 4,980 ,008 

Grup ĠÑi 1757,800 269 6,535   

Toplam 1822,882 271    

 

Stereotipler  

(KalıplaĢmıĢ 

Önyargılar) 

Gruplar Arası 913,698 2 456,849 12,086 ,000 

Grup ĠÑi 10168,210 269 37,800   

Toplam 11081,908 271    
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ağları ile aynı yönde anlamlı bir iliĢki (r=,180, p<0,01), stereotipler ile arasında aynı yönde anlamlı bir 

iliĢki (r=,667, p<0,01) bulunmaktadır. Érgüt kültürü ve politikaları ve informel iletiĢim ağları arasında 

anlamlı bir iliĢki (r=,510, p<0,01), stereotipler boyutu ile ters yönlü anlamlı bir iliĢki (r=-,143, p<0,05) 

bulunmaktadır. Son olarak informel iletiĢim ağları ile stereotipler arasında anlamlı düzeyde bir 

iliĢkinin (p=,107) bulunmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 8.Cam Tavan Ölçeğinin Boyutları Arasındaki Korelasyonlar 

  Çoklu Rol 

Üstlenme 

Kadınların 

KiĢisel 

Tercih ve 

Algıları 

Örgüt 

Kültürü ve 

Politikaları 

Ġnformel 

ĠletiĢim 

Ağları 

Stereotipler 

      

Çoklu Rol 

Üstlenme 

1 ,620
**

 -,141
*
 ,120

*
 ,678

**
 

Kadınların 

KiĢisel 

Tercih ve 

Algıları 

 1 -,015 ,180
**

 ,667
**

 

Örgüt 

Kültürü ve 

Politikaları 

   ,510
**

 -,143
*
 

Ġnformel 

ĠletiĢim 

Ağları 

   1 ,098 

Stereotipler     1 

 

Tablo 8 incelediğinde; Ñoklu rol üstlenme boyutu ile kadınların kiĢisel tercih ve algıları 

boyutu ve Ñoklu rol üstlenme boyutu ile stereotipler boyutu, kadınların kiĢisel tercih ve algıları boyutu 

ile stereotipler boyutu,  arasındaki iliĢki düzeylerinin bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Érgüt 

kültürü ve politikaları boyutu ile informel iletiĢim ağları boyutu arasındaki iliĢki düzeyinin orta 

düzeyde olduğu görülmektedir. Æoklu rol üstlenme boyutu ile örgüt kültürü ve politikaları, informel 

iletiĢim ağları boyutu arasındaki, kadınların kiĢisel tercih ve algıları ile informel iletiĢim ağları 

arasındaki, örgüt kültürü ve politikaları ile stereotipler boyutu arasındaki iliĢki düzeylerinin düĢük 

düzeyde olduğu görülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Kadınların kariyer engellerinden biri olarak nitelendirilen ve ‗‘cam tavan‘‘ olarak 

adlandırılan bu sendrom kadının kariyer yolculuğunda karĢılaĢmıĢ olduğu ÑeĢitli engellerin genel adını 

ifade etmektedir. ÆalıĢma yaĢamında var olan kadının baĢarı ve becerilerine bakılmaksızın üst düzey 

pozisyonlardan uzaklaĢtıran görünmez engelleri ifade etmektedir. 1995 yılında Amerikan Federal 

Cam Tavan Komisyonu tarafından cam tavan; kadınların ve azınlıkların nitelikleri ve baĢarıları ne 

olursa olsun üst basamaklara gelmesini engelleyen bir unsur olarak tanımlamıĢlardır.  

AraĢtırmamız; Ġzmir ilinde faaliyet gösteren banka personeli ile gerÑekleĢtirilmiĢtir. Bu 

nedenle Türkiye ve dünyadaki tüm banka sektöründe ÑalıĢan banka personeline genelleĢebilir bir 

nitelik taĢımamaktadır. Ancak örnek bir araĢtırma olması, karĢılaĢtırmalara olanak taĢıması aÑısından 

önemli bir nitelik arz etmektedir. AraĢtırmada incelenen banka personelinin cam tavan sendromu 

algısı ‗‘Cam Tavan‘‘ ölÑeğinin ölÑtüğü niteliklerle sınırlı olarak gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmamızda elde ettiğimiz bulgular; cinsiyet değiĢkeninin, cam tavanın 4 alt boyutlarında 

farklılaĢtığını göstermektedir. Buna göre kadınların; Ñoklu rol üstlenme, kiĢisel tercih ve algıları, 

stereotipler puan ortalaması, erkeklerin Ñoklu rol üstlenme, kiĢisel tercih ve algılar ile stereotipler 

puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. Erkeklerin; örgüt kültürü ve politikaları puan 

ortalaması ise kadınların örgüt kültürü ve politikaları puan ortalamasından anlamlı derecede yüksek 

bulunmuĢtur.  

Eğitim durumu değiĢkeni incelendiğinde; Ñoklu rol üstlenme ve stereotipler alt boyutlarında 

farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir. Buna göre Ñoklu rol üstlenme puan ortalamaları anlamlı farklılaĢmanın 
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lise ile lisans ve yüksek lisans, ön lisans ile lisans ve yüksek lisans grubu arasında olduğunu 

görülmektedir. Stereotipler puan ortalamaları iÑin anlamlı farklılaĢmanın; lise ile lisans, önlisans ile 

lisans grubu arasında olduğunu göstermektedir. Buna göre; Ñoklu rol üstlenme ve stereotipler 

(kalıplaĢmıĢ önyargılar); eğitim seviyesi yüksek olan kiĢilerde daha Ñok hissedilmektedir. 

Æocuk durumu değiĢkeninin cam tavanın alt boyutlarından kadınların kiĢisel tercih ve algıları 

ve stereotipler boyutlarında farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir. Buna göre; kadınların kiĢisel tercih ve 

algıları puan ortalamaları iÑin anlamlı farklılaĢmanın; Ñocuğum yok ile 2 Ñocuk sahibi olduğunu 

belirten grup arasında olduğunu göstermektedir. Stereotipler puan ortalamaları iÑin, Ñocuk 

durumundaki anlamlı farklılaĢmanın; 1 Ñocuk sahibi ile 2 Ñocuk sahibi olduğunu belirten grup 

arasında olduğu görülmektedir. Æocuk sahibi olup/olmama kiĢisel tercih ve algıları etkilediği gibi 

stereotipler (kalıplaĢmıĢ önyargılar) kavramını da belirginleĢtirmektedir. 

Mesleki deneyim değiĢkeninin cam tavanın alt boyutlarından örgüt kültürü ve politikaları ve 

informel iletiĢim ağları boyutlarında farklılaĢmaktadır.  Buna göre; mesleki deneyimi 21 ve üzeri yıl 

olan katılımcıların; örgüt kültürü ve politikalarında 6-10 yıl arası mesleki deneyime sahip katılımcılara 

kıyasla daha yüksek bulunmuĢtur. Mesleki deneyimi 21 ve üzeri yıla sahip katılımcılar informel 

(resmi olmayan) iletiĢim ağlarına girmekte 6-10 yıl ve 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip 

katılımcılara kıyasla zorlanmaktadırlar. 

Bankacılık türü değiĢkeni cam tavanın alt boyutlarından olan sadece informel iletiĢim ağları 

alt boyunda farklılaĢtığını göstermektedir. Buna göre; özel bankada ve katılım bankasında ÑalıĢan 

personelin, kamu bankasında ÑalıĢan personele nazaran ‗‘informel iletiĢim ağları‘‘ düzeyinin daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Kamu bankasında yer alan katılımcılar informel (resmi olmayan) 

iletiĢim ağlarına girmekten özel ve katılım bankasına kıyasla daha zorlanmaktadırlar. 

Son olarak cam tavan hakkındaki bilgi düzeyi değiĢkeni cam tavanın tüm alt boyutlarında 

farklılaĢtığını göstermektedir. Buna göre; cam tavan bilgi düzeyi Ñok olan grubun Ñoklu rol üstlenme, 

kiĢisel tercih ve algılar, stereotipler boyutlarının puan ortalamaları, bilgi düzeyi az ve orta olana 

kıyasla daha yüksektir. Érgüt kültürü ve politikaları ve informel iletiĢim ağları boyutları iÑin az 

bilgiye sahip olanların puan ortalamalarının Ñok bilgi düzeyine sahip olanların puan ortalamalarına 

kıyasla daha yüksektir. Bulgularımız; yaĢ ve medeni durum değiĢkenlerinin cam tavanın hiÑbir 

boyutunda farklılaĢmadığını göstermektedir 

Kadınların mesleki yükselmelerinde ciddi bir engel oluĢturan cam tavanı kırabilmek, bu 

probleme neden olan engelleri ortadan kaldırabilmek iÑin aĢağıda bazı önerilere yer verilmiĢtir: Cam 

tavan sendromuna neden olan bireysel ve toplumsal önyargıları kırmak iÑin; kamu, kurum ve 

kuruluĢlar, sivil toplum örgütleri; sosyo- ekonomik değerlerin değiĢimi iÑin toplumu bilinÑlendirici 

etkinlikleri arttırmalıdırlar. Eğitim seviyesi yükselen kadınların iĢgücü piyasalarında daha fazla yer 

aldığı görülmüĢtür. Kız Ñocuklarının eğitimleri desteklenmelidir. ġirketlerde sadece liyakat ilkesi esas 

alınmalı, kadın ve erkeğe eĢit olanaklar tanınmalıdır. 
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Özet:  

Bu ÑalıĢma, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgütsel adalet algısı arasındaki iliĢkiyi iinceleme amacını 

taĢımaktadır. AraĢtırma, Azerbaycan‘da Bakü ilinde yer alan iki iĢletmede Bank of Baku ve Bank VTB özel 

bankalarında görev yapan ÑalıĢanlar üzerinde gerÑekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket 

uygulaması kullanılmıĢtır. Veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiĢtir. ÆalıĢanların insan kaynakları 

yönetimi uygulamaları ile  örgütsel adalet algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve güÑlü bir iliĢki olduğu 

ortaya ÑıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Adalet, Azerbaycan 

 

RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES 

AND ORGANIZATIONAL JUSTIFICATION: A CASE OF AZERBAIJAN 

 

Abstract: 

The purpose of this thesis is to measure the perception of organizational justice regarding the application of 

different human resources and aim to reveal the general impression of the employees about human resources 

applications. The research was conducted on two employees in Baku, Azerbaijan, in the Bank of Baku and Bank 

VTB private banks. Survey application was used as data collection tool in the research. The collected data were 

analyzed by SPSS packet program. It has been found out that there is a statistically significant, positive and very 

strong relationship between human resources management practices and perceptions of organizational justice. 

Keywords: Human Resource Management, Organizational Justice, Azerbaijan 
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2. ARAġTIRMANIN SORUNSALI  

Uluslararası rekabetin giderek yoğunlaĢması varlıklarını sürdürmek iÑin iĢletme yönetimlerinin 

dikkatlerini rekabet üstünlüğü konusuna Ñekmektedir. Rekabet üstünlüğü elde etmede insan 

kaynakları yönetimi iĢlevlerinin örgütsel etkinlik üzerinde etkisi önem taĢımaktadır. Éncelikle insan 

kaynakları yönetimi uygulamaları iĢletmenin amaÑ ve hedeflerine ulaĢmasında önemli yere sahiptir. 

BelirlenmiĢ olan amaca ulaĢmada insan kaynakları yönetimi iĢletmeye nitelikli ÑalıĢanlar sağlamayı 

ve onların yeteneklerinden yararlanmayı amaÑlamaktadır. Günümüzde insan kaynakları yönetimi 
stratejik olarak tanımlanmakta olup ÑalıĢanlar örgütün en değerli varlıkları olarak kabul 

edilmektedirler (Poole,1990). ÆalıĢma ortamlarında bireyleri etkileyecek olan tüm kural ve kararlar 

bireyler tarafından adalet kriterlerine göre değerlendirilmektedir. BaĢka bir deyiĢle, adalet kavramı 

örgütlerde yöneticilerle ve ÑalıĢanlar arasında dengeli sosyal iliĢkilerin oluĢumunda hayati öneme 

sahiptir (Konovsky, 2000).  Érgütsel karar alma süreÑlerinde ÑalıĢanların adalet algıları olarak 

tanımlanan örgütsel adalet kavramı (Cropanzano vd., 2001) ile ÑalıĢanların bağlılık düzeyi, iĢ 

performansı, kurumsal vatandaĢlık davranıĢları ilgili olmaktadır. Adil muamele gören ÑalıĢanlar, 

haksızlığa uğrayanlara kıyasla, daha fazla örgütsel vatandaĢlık davranıĢları ve daha yüksek iĢ 

performansı sergilemektedir (Rupp ve Cropanzano, 2002). Folger (1994)‘e göre adalet, bir 

organizasyonun etkinliğinde ÑalıĢanlarının refahı ve kiĢisel tatminleri iÑin önemli ve temel bir 

gereklilik olarak kabul edilir. Érgütler amaÑlarını gerÑekleĢtirmek iÑin bir araya gelen insan 

sermayesinden oluĢan yapılardır. Érgütlerin belirlenen amaÑlarına ulaĢabilmek, sürdürülebilen, 

rekabet aÑısından üstünlük sağlayabilmek iÑin en önemli kaynaklarından biri olan insan unsurunu 

etkili kullanmaları önemli olmaktadır.  

2.      ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmada bankacılık sektöründe ÑalıĢanlarda örgütsel adalet algısının ölÑülmesi ve söz konusu 

sektörde faaliyet gösteren iĢletmelerdeki insan kaynakları uygulamalarına iliĢkin ÑalıĢanların genel 

izleniminin ortaya konması amaÑlanmıĢtır. Buradan hareketle araĢtırmanın hipotezi Ģu Ģekilde 

kurulmuĢtur. 

Hipotez 1: Ġnsan kaynakları uygulamaları ile örgütsel adalet algısı arasında bir iliĢki vardır. 

Bu doğrultuda ÑalıĢmanın bağımlı değiĢkeni örgütsel adalet algısı, bağımsız değiĢkeni ise 

iĢletmelerdeki insan kaynakları uygulamalarıdır.                                                                         

AraĢtırmanın evrenini Azerbaycan‘da faaliyet gösteren yerli sermayeli özel bankalar oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma, maliyet ve zaman kısıtı nedeni ile sadece Bakü ili sınırları iÑinde bulunan bankaları 

kapsamaktadır. AraĢtırmada bankaların Bakü ili dıĢındaki genel müdürlük ve Ģubelerinde ÑalıĢanların 

araĢtırma evrenini oluĢturan bankalara ve bankalarda ÑalıĢanların tümüne ulaĢmak oldukÑa zordur. Bu 

nedenle örneklem alma yoluna gidilmiĢtir. Bakü ili sınırları iÑinde bulunan banka yöneticileri ile 

görüĢülerek araĢtırmanın amacı ve kapsamı aÑıklanarak araĢtırma iÑin izin istenmiĢtir. GörüĢmeler 

sonrası Bank of Baku ve Bank VTB araĢtırma iÑin izin vermiĢ ancak diğer bankaların yönetimleri izin 

vermemiĢtir. Bu nedenle araĢtırmaya Bank of Baku ve Bank VTB ÑalıĢanları ile devam edilmiĢtir. 

AraĢtırmada Yeliz Karasu‘nun ―Ġnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Etik AÑıdan ÆalıĢanlar 

Tarafından AlgılanıĢı ve Érgütsel Bağlılıkla ĠliĢkisine Yönelik Bir AraĢtırma‖ ve Fazıl Alkan‘ın 

―Ġnsan Kaynakları Uygulamalarında Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Kurumsal Sosyal 

Sorumlulukla ĠliĢkisi‖ adlı yüksek lisans tezlerinde yer alan anket formlarından faydalanılarak 

oluĢturulmuĢ ve güvenirlik analizine tabi tutulmuĢtur.  AraĢtırmada örgütsel adaleti ölÑmek amacıyla 

ise S.A. Wasti tarafından tercüme edilmiĢ ölÑek kullanılmıĢtır (Wasti, 2001).  

AraĢtırma Azerbaycan‘da yapıldığı iÑin anketler önce Azerbaycan diline tercüme edilmiĢtir. 

Azerbaycan diline Ñevrilen anket ifadeleri tercüme büroları ÑalıĢanları tarafından tekrar TürkÑeye 

ÑevrilmiĢtir. Daha sonra her iki ankette yer alan ifadeler araĢtırmacı ve ana dili TürkÑe olan tercüme 
büroları ÑalıĢanları tarafından karĢılaĢtırmalı olarak kontrol edilerek son Ģekli verilmiĢ ve araĢtırmada 

kullanılabilir Ģekle getirilmiĢtir. Anket uygulaması ile örneklem kitleden elde edilen veriler SPSS 20 

(Sosyal Bilimler ĠÑin Ġstatistik Paketi) paket programı ile analiz edilmiĢtir. 

3.       ARAġTIRMANIN BULGULARI 

AraĢtırma anketine katılan örneklemin bireysel özelliklerine iliĢkin demografik bulgular betimleyici 

istatistikler Ģeklinde hesaplanmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan örneklemin kategorik değiĢkenlerine iliĢkin betimleyici istatistikler sunulmuĢtur. 

Buna göre araĢtırmaya katılan 156 ÑalıĢanın 71‘i (yüzde 45,5) kadın,  85‘i (yüzde 54,5) erkektir. 
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Katılımcıları 87‘si (yüzde 55,8‘i) evli, 69‘u ( yüzde 44,2)  bekÍrdır. AraĢtırmaya katılanların  eğitim 

durumları incelenecek olursa 13  ÑalıĢanın (yüzde 8,3) ön  lisans, 79 ÑalıĢanın (yüzde 50,6) ve 64 

ÑalıĢanın (yüzde 41) lisansüstü eğitime sahip oldukları görülmektedir.  

Érneklemin sürekli değiĢkenlerine ait betimleyici bilgiler göre ise Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir. 

Érneklemin yaĢ ortalaması 32,08‘tir. YaĢı en küÑük katılımcı 18 yaĢında olup yaĢı en büyük katılımcı 

ise 48 yaĢındadır. Ortalama iĢ hayatı 1 yıldan 28 yıla yayılan bir aralıkta yaklaĢık 9 yıl üÑ ay olarak 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca katılımcıların mevcut iĢlerindeki ortalama ÑalıĢma süresi ise 4,76 yıldır. 

Mevcut iĢinde en az ÑalıĢan 1 yıl, en Ñok ÑalıĢan ise 20 yıl olarak belirlenmiĢtir. 

ÉlÑeklerin güvenilirlik ve geÑerlilik analizlerinde cronbach alfa katsayı değerleri hesaplanmıĢtır. Ġnsan 

Kaynakları Yönetimi ölÑeğinin güvenirliğini tespit etmek iÑin yapılan analizler sonucunda ölÑeğin 

güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alfa değerinin α=,956 olduğu görülmüĢtür. ÆalıĢmada kullanılan 

örgütsel adalet algısı ölÑeğinin güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alfa değeri ise α=,872 olarak 

bulunmuĢtur. Literatürde güvenirlik analizlerinde ölÑeğin güvenirliğini tespit eden eĢik katsayısı 

α=0,7 olarak kabul edilmekte olup, α=0,7 ve üstü değerlere sahip ölÑekler güvenilir ölÑek olarak kabul 

edilmektedir (Anderson ve Gerbing, 1988; Field, 2005; Newbold vd., 2009). AraĢtırmada kullanılan   

insan kaynakları yönetimi ölÑeği ile örgütsel adalet algısı ölÑeğinin güvenilir olduğu tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırma hipotezinde yer alan her iki değiĢkene ait ölÑek sırasıyla 20 ve 18 faktörün ortalaması 

alınarak oluĢturulmuĢtur. Anket formunda yer alan iĢletmelerde insan  kaynakları yönetimi 

uygulamalarını ölÑümleyen 20 ifade 5‘li likert tipi ifadelerdir. Literatürde belirtildiği üzere 5 li likert 

tipi ifadeler kategorik değiĢkenleri ölÑümlemek üzere kullanılır (Carifio ve Perla, 2008). Benzer 

Ģekilde anket formunda ÑalıĢanların örgütsel adalet algılamalarını ölÑümlemek üzere kullanılan 18 

ifade ise 3‘lü likert tipi ifadelerdir. 3‘lü likert tipi ifadeler de kategorik değiĢkenlerdir (Carifio ve 

Perla, 2008). Korelasyon analizine geÑmeden önce 20 adet 5‘li Likert tipi göstergeden oluĢan insan 

kaynakları yönetimi uygulamaları ifadelerinin ortalamaları alınarak ―Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

Uygulamaları ÉlÑeği‖ ve 18 adet 3‘lü Likert ölÑeğiyle ölÑümlenen Érgütsel Adalet algısı ifadelerinin 

de ortalamaları alınarak ―Érgütsel Adalet Algısı‖ ölÑeği oluĢturulmuĢtur. Böylece her iki değiĢken 

artık kategorik olmaktan ÑıkmıĢ ve sürekli değiĢken halini almıĢtır.  Zira literatürde belirtildiği üzere 

Likert ölÑeğinde yer alan sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamasının alınması veriyi aralı veri 

(interval-ratio) haline getirmekte ve bu aritmetik ortalama üzerinde parametrik testler 

uygulanabilmektedir (Carifio ve Perla, 2008). Bu bilgilere dayanarak araĢtırma değiĢkenleri arasında   

korelasyon analizi uygulanması mümkün hale gelmiĢtir.  AraĢtırma hipotezini test etmek amacıyla 

yapılan korelasyon analizi sonucunda ulaĢılan bulgular aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur: 

Tablo 1: Korelasyon 

Analizi Bulguları 

  

 

 

 

 

 

 

Korelasyon matriksi tablosuna göre bankaların insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile ÑalıĢanların 

örgütsel adalet algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve güÑlü bir iliĢki olduğu söylenebilir 

(r=,768, p<,01). AraĢtırma hipotezi kabul edilmiĢtir.  

 

4.       SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AraĢtırma sonucunda, iĢletmelerin insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile ÑalıĢanların örgütsel 

adalet algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ve Ñok güÑlü bir iliĢki belirlenmiĢtir. 

Günümüz iĢletmelerinde insan kaynağı seÑim ve yerleĢtirme süreci, eğitim ve geliĢtirme uygulamaları, 

performans değerlendirme, kariyer ve ücret yönetimi uygulamaları ile ÑalıĢanların dağıtımsal, iĢlemsel 

ve etkileĢimsel olmak üzere üÑ boyutta Ģekillenen örgütsel adalet algıları arasında pozitif yönde bir 

iliĢki bulunmaktadır. Zamanlarının büyük kısmını iĢ yerlerinde geÑiren ÑalıĢanlar genel olarak 

PearsonKorelasyon Matriksi 

 

Faktörler 1.ĠKY Uygulamaları 2. Érgütsel Adalet Algısı 

1 ĠKY Uygulamaları Pearson r 1  

2 Érgütsel Adalet Algısı Pearson r ,768** 1 

** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlı. 
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ÑalıĢtıkları kurumları ile  beraber anılır hale gelirler. Bu nedenledir ki ÑalıĢtıkları kurumdaki 

uygulamaların adil olup olmaması ile ilgili endiĢeler taĢıyabilmektedirler (Beugre ve Baron, 2001). 

Érgütsel adaletin tesis edildiğinden emin olduklarında örgütü sahiplenme ve örgütsel vatandaĢlık gibi 

olumlu davranıĢlar sergileyen ÑalıĢanlar örgütün hedeflerine ulaĢmasında büyük katkı 

sağlamaktadırlar (Beugre, 2002). Bu ise küreselleĢmeyle birlikte artan rekabet ortamında varlıklarını 

sürdürmeyi amaÑlayan iĢletmelere önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu nedenle günümüz 
iĢletmelerinde insan kaynakları planlaması, iĢ analizi, iĢgören seÑim ve yerleĢtirme, kurum iÑi eğitim, 

performans değerlendirme, ücretlendirme, kariyer yönetimi, iĢ güvenliği ve iĢÑi sağlığı 

uygulamalarında dağıtımsal, etkileĢimsel ve fonksiyonel anlamda ÑalıĢanların adalet algı ve 

duygularını olumlu yönde geliĢtirmek önemli olmaktadır. ÆalıĢanların örgütsel adalet algılarını pozitif 

yönde geliĢtirmek her Ģeyden önce yöneticilerin adalet, eĢitlik ve rasyonellik kapasitelerine bağlı 

olmakla birlikte, özellikle adil performans değerlendirme ve yönetim sistemlerinin bu konuda onlara 

Ñok yardımcı olacağını söylemek mümkündür.  

AraĢtırmanın birtakım kısıtları bulunmaktadır. Bunlardan biri, araĢtırmaya konu olan sektörün Baku‘ 
de faaliyet gösteren bankalar ile sınırlandırılmıĢ olmasıdır. Yatırım bankaları, yabancı sermayeli 

bankalar araĢtırmaya dahil edilmemiĢtir. AraĢtırma kapsamındakı bankalar arasında büyüklüklerine 

göre bir ayırım yapılmamıĢtır. AraĢtırma, örneklemini oluĢturan iĢgörenlerin veri toplama araÑların 

tümü ölÑeklere verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. AraĢtırmanın diğer kısıtları ise; veri toplamada 

kullanılan anket tekniğinin nitelikleri, anket aracılığıyla elde edilen verilerin geÑerlilik ve 

güvenilirliği, anketi cevaplayanların araĢtırma konusu ile düĢünceleri ve sosyal bilimlerde yapılan 

araĢtırmalardaki ortak kısıtlardır. Bu ÑalıĢmada Baku‘de faaliyet gösteren Bank of Baku ve Bank VTB  

insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile ÑalıĢanların örgütsel adalet algısı iliĢkisi incelenmiĢtir. 

Gelecekte yapılacak ÑalıĢmalarda farklı sektörlerde bulunan iĢletmelerde insan kaynakları yönetimi 

uygulamaları ile ÑalıĢanlarda  iĢ tatmini, yaĢam tatmini, motivasyon, iĢi anlamlı bulma ve kiĢi-iĢ 

uyumu gibi örgütsel Ñıktılara etkisi olan farklı değiĢkenler arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

önerilmektedir. Gelecekte yapılacak bir diğer araĢtırma kapsamında insan kaynakları yöetimi 

uygulamaları ile ilgili olarak sadece iĢletmede fiilen ÑalıĢanlara yönelik değil, aynı zamanda 

araĢtırmanın yapılacağı iĢyerinden farklı nedenlerle ayrılanların da örnekleme dahil edilmesi 

önerilebilir. Zira örgütsel adalet gibi bir konuda iĢten ayrılanların daha objektif görüĢler iletmesinin 

mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 

Kurumsal kaynak planlaması, coğrafi olarak birbirinden uzak ama birbirine bağlı olan tüm 

birimlerdeki ve iĢletme iÑindeki bilgileri tek bir Ñatı altında toplayarak ve böylece 

departmanların birbiri ile olan iletiĢimlerini kolaylaĢtırarak iĢletmelere önemli faydalar 

sağlamaktadır. Bu Ģekilde yöneticiler, doğru bilgiye doğru zamanda daha kolay bir Ģekilde 

ulaĢabilmektedirler. Bu ÑalıĢmada kurumsal kaynak planlamasının (KKP) insan kaynakları 

yönetimi (ĠKY) üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu bağlamda ÑalıĢmada kurumsal kaynak 

planlamasının tanımı, önemi, kullanım nedenleri, insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları 

ve kurumsal kaynak planlamasının insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkileri üzerinde 

durulmuĢtur. ÆalıĢma Antalya bölgesinde faaliyet gösteren Otel iĢletmeleri üzerinde 

yapılmıĢtır. AraĢtırma otel iĢletmelerinde ÑalıĢan ve yöneticileri kapsayan 221 örneklem ile 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Regresyon analizi sonucunda ERP‘nin ĠKY‘nin anlamlı bir yordayıcısı 

olduğu ve ERP‘nin ĠKY‘deki değiĢimin %57‘sini aÑıkladığı ortaya ÑıkmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm, 

Konaklama ĠĢletmeleri, Regresyon Analizi  

 

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) AND HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT: A RESEARCH ON THE TOURISM SECTOR 

 

ABSTRACT 

Enterprise resource planning provides significant benefits to businesses by gathering in a 

single center of informations that is within enterprise and all units that are geographically 

distant from each other but connected to each other, and thus facilitating communication 

between departments. In this way, managers are able to access the right information more 

easily at the right time. In this study, it was investigated the effects of enterprise resource 

planning (HRM) on human resource management (HRM). The concept of enterprise 

resource planning, importance, reasons of use, functions of human resources management 

and the effects of enterprise resource planning on human resources management were 

explained in the study. The study was conducted on the hotel enterprises operating in the 

Antalya region. The study consisted of a sample of 221 managers. In conclusion, it had been 

revealed that ERP was a significant predictor of HRM and ERP explained 57% of the change 

in HRM. 

 

Keywords: Enterprise Resource Planning, Human Resource Management, Tourism, 

Accommodation Establishments, Regression Analysis 

 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

1.1. Kurumsal Kaynak Planlaması 
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Bir teknolojik gelişme olarak kurumsal kaynak planlaması diğer adı ile ERP sistemleri, 
işletmelerin kaynaklarının etkin kullanılmasını, müşteri isteklerinin en uygun şekilde 
karşılanabilmesini, tedarik zinciri yönetiminin verimli şekilde planlanmasını, 
koordinasyonunu ve kontrolünü sağlayan bir yazılım sistemi olarak tanımlanmaktadır (Acar, 
2001: 201). ERP sistemlerindeki temel amaç; işletmelerin muhasebe, finans, pazarlama, 
üretim, stok kontrolü, satın alma, insan kaynakları, bakım-onarım yönetimi gibi 
fonksiyonları arasında işbirliği ve etkileşimi sağlamaktır.  
 

1.2. Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

 

Temeli personel yönetimine dayanan insan kaynakları yönetimi, I. Dünya savaĢı sıralarında 

Taylorizm ve iĢÑi refahı akımları, endüstri ve psikoloji alanındaki birikimlerle bütünleĢerek; 

verimsiz kabul edilen personel yönetimi uygulamalarının yerine; iĢlerin tasarımına, iĢe alma, 

iĢe yerleĢtirme ve ÑalıĢmanın fiziki ve psikolojik zorluklarını azaltmaya iliĢkin teknikleri 

geliĢtirmeye dayanan sistemli ve akılcı düzenlemelerin getirilmesiyle ortaya ÑıkmıĢtır 

(Dulebohn ve diğerleri, 1995; Êsdiken ve Wasti, 2002: 4). 

Ġnsan kaynakları yönetimi, iĢletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken yasalar ÑerÑevesinde; 

insan kaynaklarının bireye, iĢletmeye ve Ñevreye faydalı olabilecek biÑimde verimli bir 

Ģekilde yönetimini sağlayan iĢlevlerin ve ÑalıĢmaların tamamı olarak tanımlanabilir (Laura 

ve diğerleri, 1998: 39). 

 

1.3. Kurumsal Kaynakları Planlamasının Ġnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi 

 

Ġnsan kaynakları yönetiminin etkin kullanımı aÑısından değerlendirildiğinde, ERP sistemleri, 

iĢletmelere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. ERP iÑinde yer alan insan kaynakları bileĢeni, 

iĢletmenin iĢleyiĢini sağlayan ÑalıĢanların yönetimi, eğitim durumları, kiĢisel bilgileri, 

ödemeleri, Ñizelgelemeleri, iĢe alım ve iĢten Ñıkartılmaları ile ilgili baĢka imkÍnları 

sunmaktadır. Bunların dıĢında, karlılık yönetimi, aday bilgi yönetimi, personel geliĢim 

planlaması, iĢgücü planlaması, Ñizelge ve vardiya planlaması, zaman yönetimi, ÑalıĢma 

süreleri, sendika durumları gibi bilgileri iÑermektedir (Nancyh, 1998: 32). Ġnsan kaynakları 

bileĢeni yönetim süreÑlerinin ve bilgisayar sistemlerinin birleĢmesidir (Ceriello ve Freeman, 

1991: 7).  

Ġnsan kaynakları bileĢeni; gerekli olan insan kaynakları hizmetlerinin geleneksel insan 

kaynakları departmanı olmaksızın sunulduğu ve değiĢik iÑsel ve dıĢsal faktörlerin bir araya 

gelerek oluĢturdukları, teknolojik ağları ifade etmektedir (Strohmeier, 2007: 20). 

 

 

2. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ VE MODELĠ 

 

2.1. AraĢtırmanın Yöntemi  

AraĢtırmada nicel araĢtırma yöntemini kullanmak amacıyla anket uygulaması yapılmıĢtır. 

AraĢtırma, TUĠK sınıflandırması esas alınarak TR611 bölgesi olarak ifade edilen Antalya‘da 

uygulanmıĢtır. Evrenin belirlenmesinde turizm sektöründe faaliyet gösteren ve dört ya da beĢ 

yıldızlı konaklama iĢletmeleri esas alınmıĢtır. Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın 2017 

verilerine göre, TR611 bölgesinde turizm sektöründe faaliyette bulunan toplam 490 (196 

tanesi dört, 294 tanesi 5 yıldızlı) konaklama iĢletmesi bulunmaktadır. Evreni temsil edebilen 

221 konaklama iĢletmesine ulaĢılarak anket uygulanmıĢtır.     

 

2.2. AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezler 

 

AraĢtırmanın modeli ġekil 1‘ de görülmektedir.  
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ġekil 1: AraĢtırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1‘de geliĢtirilen model bağlamında oluĢturulan hipotezler Ģunlardır: 

H1: ERP‘nin ĠKY üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: ERP‘nin iĢgücü değerlendirme fonksiyonu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: ERP‘nin bilgi sağlama ve bilgi sunma fonksiyonu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: ERP‘nin kariyer yönetim fonksiyonu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

 

3. ARAġTIRMANIN BULGULARI 

 

ĠKY ile ilgili ankette yer alan değiĢkenlerin katılımcılar tarafından kaÑ boyutta algılandığını 

ortaya Ñıkarabilmek amacıyla keĢifsel faktör analizi yapılmıĢtır. KeĢifsel faktör analizi hem 

ERP hem de ĠKY iÑin ayrı ayrı gerÑekleĢtirilmiĢtir. Éncelikle verilerin faktör analizine 

uygun olup olmadığını test edebilmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem 

yeterliliği testi ve Bartlett küresellik testi uygulanmıĢtır.  

ERP ile ilgili toplam 17 değiĢken esas alınarak faktör analizi yapılmıĢ; analiz sonucunda 

maddelerin tek boyut altında toplandığı saptanmıĢtır. ĠKY ile ilgili toplam 32 değiĢken ele 

alınmıĢ ve kriterler dikkate alınarak beĢ defa faktör analizi uygulanmıĢtır. Uygulama 

sonucunda biniĢik olan toplam 19 madde analizden ÑıkarılmıĢ ve ĠKY fonksiyonları üÑ boyut 

altında toplanmıĢtır. Maddelerin iÑeriklerinin incelenmesi sonucunda birinci faktöre “işgücü 

değerlendirme fonksiyonu”, ikinci faktöre ―bilgi sağlama ve sunma fonksiyonu‖ ve üÑüncü 

faktöre de ―kariyer yönetim fonksiyonu” isimleri verilmiĢtir.  

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiye bakıldığında, ERP ile ĠKY arasında pozitif yönlü yüksek 

düzeyde iliĢkinin (r=76, p< .001) olduğu; ERP‘nin iĢgücü değerlendirme fonksiyonu ile 

iliĢkisinin ise yine aynı Ģekilde pozitif yönlü ve yüksek düzeyde (r=75, p< .001) olduğu; 

ERP‘nin bilgi sağlama ve sunma iĢlevi ile olan iliĢkisinin de pozitif yönlü ancak orta 

düzeyde (r=60, p< .001) olduğu ve son olarak ERP‘nin kariyer yönetimi ile olan iliĢkisinin 

pozitif yönlü ve orta düzeyde (r=60, p< .001) olduğu saptanmıĢtır. 

Korelasyon analizi bağlamında ulaĢılan pozitif yönlü anlamlı iliĢkiler sonucunda ERP‘nin 

ĠKY ve alt boyutları üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan basit regresyon analizi sonucunda; ERP‘nin ĠKY‘nin anlamlı bir yordayıcısı (R= 

757, R
2
= 572, F (1, 219)= 293.184, p< .001) olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. ĠKY‘ye iliĢkin toplam 

varyansın %57‘sinin teknolojik bir geliĢme olan ERP ile aÑıklanmakta olduğu saptanmıĢtır. 

ERP‘nin ĠKY‘nin bir alt boyutu olan iĢgücü değerlendirme fonksiyonunun anlamlı bir 

yordayıcısı (R= 747, R
2
= 559, F (3, 217)= 277.272, p> .05) olmadığı ortaya ÑıkmıĢtır. Buna 

karĢılık ERP‘nin ĠKY‘nin ikinci boyutu olan bilgi sağlama ve sunma fonksiyonunun anlamlı 

bir yordayıcısı (R= 598, R
2
= 357, F (1, 219)= 121.675, p< .01) olduğu saptanmıĢtır. Bilgi 

sağlama ve sunma fonksiyonuna iliĢkin toplam varyansın %36‘sının ERP ile aÑıklandığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Son olarak ERP‘nin ĠKY‘nin üÑüncü boyutu olan kariyer yönetimi 

fonksiyonunun anlamlı bir yordayıcısı (R= 599, R
2
= 359, F (1, 219)= 122.786, p< .01) 

KKP 

Ġ 
  
K
  
 Y

 

ĠĢgücü Değerlendirme 

Fonksiyonu 

Bilgi Sağlama ve 

Sunma Fonksiyonu 

Kariyer Yönetimi 
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olduğu saptanmıĢtır. Kariyer yönetimi fonksiyonuna iliĢkin toplam varyansın %36‘sının ERP 

ile aÑıklandığı bulgusu elde edilmiĢtir.     

 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 
 

BiliĢim teknolojisi alanında yaĢanan hızlı değiĢme ve geliĢmelerin etkisi küreselleĢme 

süreciyle birlikte neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılmıĢtır. ĠĢletme faaliyetlerini doğrudan 

ya da dolaylı olarak etkileyen teknolojik geliĢmelerden biri de kurumsal kaynak 

planlamasıdır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP), iĢletmelerdeki tüm birimler arasında 

bilgilerin bütünleĢtirilmesi aÑısından koordinasyona katkı sağlamakta ve dıĢ Ñevredeki ilgili 

kiĢi ve kurumlarla olan bağlantıların sağlanması aÑısından önem arz etmektedir. Turizm 

sektöründe konaklama faaliyetinde bulunan iĢletmeler, sürekli olarak insanlarla etkileĢimde 

bulunmakta ve hizmet sunmaktadırlar. Bu nedenle turizm sektöründe hem dıĢ hem de iÑ 

Ñevreyi temsil eden insan kaynaklarının yönetiminde ERP‘nin önemi artmaktadır. Bu 

bağlamda ―ERP ile ĠKY arasındaki iliĢki‖ konusunda ilgili literatür tarandığında, bu alanla 

ilgili mevcut araĢtırmaların kısıtlı olduğu ve var olan ÑalıĢmaların da daha Ñok ERP‘nin 

iĢletme performansı üzerindeki etkisiyle ve elektronik insan kaynakları yönetimiyle ilgili 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. ĠĢte bu sebepten dolayı araĢtırmamız, ERP‘nin ĠKY‘ye etkisini 

araĢtırmayı amaÑlamıĢtır. Bu amaca yönelik olarak dört ve beĢ yıldızlı konaklama 

iĢletmelerinden 221 yönetici üzerinde anket ÑalıĢması yapılmıĢtır. Veri setinin 

değerlendirilmesi sonucunda ERP‘nin tek boyutta toplandığı, ĠKY‘nin ise ―iĢgücü 

değerlendirme fonsiyonu‖, ―bilgi sağlama ve sunma fonksiyonu‖ ve ―kariyer yönetim 

fonksiyonu‖ olmak üzere üÑ boyuttan oluĢtuğu bulgusu elde edilmiĢtir. ERP, iÑinde 

bulunduğumuz bilgi Ñağına uygun olarak bilgi üretebilen önemli bir yazılımdır. ĠĢletmeler, 

bu yazılımı kullandıklarında, hem birimler arasında hem de ĠKY birimi iÑinde var olan 

verilere dayanarak yeni bilgilerin üretilebilmesini sağlamaktadır. 
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ÖZET 

KiĢilik, dinamik ve her zaman hareket halinde olan bir yapı olmakla birlikte, sürekli ve kararlı bir nitelik taĢır. 

Niteliklerinin süreklilik iÑermesi ve kararlı olması nedeniyle, bireysel özellikler, bu bağlamda ölÑülebilmekte ve  

bireyler hakkında ÑeĢitli tespitler geliĢtirilebilmektedir.  Bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranıĢlarının bütünü 

olarak tanımlanan kiĢilik kavramı,   son dönemlerde  ağırlıklı olarak psikoloji ile beraber farklı disiplinler 

tarafından da dikkate alınmaya baĢlamıĢ ve kayda değer ÑalıĢmalar gerÑekleĢtirilmiĢtir. Buna mukabil, kiĢilik 

kavramının bir boyutunu oluĢturan "kiĢiliğin karanlık  yönü"  iÑerisinde değerlendirilebilecek olan ve temelde bir 

kiĢilik bozukluğunu iĢaret eden narsizm ve hubris sendromunun,  insan kaynakları yönetimi bağlamında 

değerlendirilmesini   dikkate alan ÑalıĢmalar oldukÑa sınırlıdır.   

ÆalıĢma yaĢamındaki iĢgörenlerin kiĢilik özellikleri, örgütsel süreÑlerdeki tutum ve davranıĢlarını önemli düzeyde 

etkilediği ve bireysel performansları aÑısından kritik bir role sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu ÑalıĢmada 

narsistik ve hubris sendromu kiĢilik özellikleri ele alınarak, insan kaynakları yönetimi aÑısından 

değerlendirilmesine ÑalıĢılacaktır.   

ÆalıĢmanın amacı; Narsizm ve Hubris Sendromunu nitel bir araĢtırma veri toplama tekniği olan  doküman 

incelemesiyle  değerlendirerek,  insan kaynakları yönetimi aÑısından iliĢkisel bir ÑerÑeve oluĢturmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hubris, Narsizm, Ġnsan Kaynakları  

ABSTRACT  

Personality is at the beginning of the basic factors that distinguish individuals from each other and it has 

continuous and decisive. Because of their qualities are persistent and stable, individual characteristics can be 

measured in this context and various determinations can be made about the individual. The concept of personality 

which is defined as the whole of its own distinctive and distinctive behaviors, has recently been taken into 

consideration by psychology and other disciplines. Whereas, a personality disorder, narcissism and hubris 

syndrome  studies involving the assessment in the context of human resource management is very limited. 

Personality traits of working people in working life, it is considered that it has  in the attitudes and behaviors in 

organizational processes and has a critical role in terms of individual performances. In this study hubris syndrome 

and narcissistic personality traits are dealt with and will try to assess in terms of human resources management. 

The aim of the study, narcissism and hubris syndrome is a qualitative research data collection technique that is 

evaluated through a document review and to establish a relational framework in terms of human resources 

management. 

Key Words: Hubris, Narcissism, Human Resources 

 

GĠRĠġ 

KiĢilik,  bireyleri birbirinden ayrıĢtıran temel faktörlerin baĢında gelmesinin yanında, aynı zamanda 

bireylerin sosyal yaĢamları ve örgütsel boyutta sergiledikleri davranıĢlarının da önemli bir belirleyicisi 

olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla kiĢiliğin bireylerin örgütsel boyutta, bireylerarası sosyal etkileĢim 

düzeyleri, ÑalıĢma arkadaĢları ve paydaĢlara karĢı sergiledikleri tutum ve davranıĢları etkilemesi 

muhtemeldir.  

Bunun yanı sıra, örgütlerin sahip olduğu insan kaynaklarının  nitelikleri ya da zaafları, dinamik iĢ 

dünyasında sürdürülebilir rekabet aÑısından oldukÑa  belirleyici olmaktadır. Bu nitelikleri  ya da 

zaafları etkileyen temel unsurların baĢında,  ÑalıĢanların kiĢilik özellikleri gelmektedir. (Judge ve 
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LePine, 2007: 332). Ġnsan kaynakları yönetimi aÑısından ÑalıĢanların kiĢilik özelliklerinin ÑalıĢanların 

örgütsel süreÑlerdeki tutum ve davranıĢlarını önemli düzeyde etkilediği ve bireysel performansları  

aÑısından kritik bir role sahip olduğu kabul edilmektedir. KiĢilik özelliklerini  ise, temelde olumlu ve 

karanlık olmak üzere iki boyutta değerlendirmek mümkündür. Bu aÑıdan, ÑalıĢanların kiĢilik 

özellikleri değerlendiriliyorken kiĢiliğin olumlu yönü kadar  karanlık yönlerinin de dikkate alınması  

zaruret arz etmektedir.   

Literatürde kiĢiliğin karanlık yönüyle ilgili  örgütsel davranıĢ bağlamında ele alan ÑalıĢma sayısının 

oldukÑa  az (Cihangiroğlu, 2012;  Kanten, 2014; Timuroğlu ve ĠĢcan, 2008) olduğu görülmektedir. 

Buna mukabil, nadir gerÑekleĢtirilmiĢ olan ÑalıĢmaların birisinde,   narsist kiĢilik yapısına sahip 

bireylerin, iĢ ortamında incelenmesi ve narsist yöneticilerin davranıĢlarının gözlemlenmesi sonucunda 

örgütsel davranıĢlarla narsisizm arasındaki iliĢki keĢfedilmiĢtir (Atay, 2009). Ayrıca diğer 

ÑalıĢmalarda,  ÑalıĢan davranıĢları üzerinde etkili olabilen narsisizm kavramının liderlik (Popper, 

2002), iĢ tatmini (Penney, 2002), risk üstlenme davranıĢı (Hyman, 1989), kurumsal bağlılık 

(Cihangiroğlu, 2012) gibi örgütsel konularla da iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir 

Bu ÑalıĢmada; kiĢiliğin karanlık yönünü oluĢturan kiĢilik özellikleri iÑerisinde  değerlendirilen 

narsizm ve hubris sendromu dikkate alınmıĢtır. Günümüzde narsizm ve hubris sendromu  salt bir 

kiĢilik Ñözümlemesi olarak  psikolojinin ya da psikiyatrinin ilgi alanından ÑıkmıĢ, faklı boyutları ile  

sosyal bilimler alanında ÑeĢitli disiplinler tarafından incelenmeye baĢlamıĢ ve  özellikle örgütler ve 

örgütsel davranıĢ alanında son dönemlerde kendine oldukÑa geniĢ yer  bulmaktadır. Ancak, insan 

kaynakları yönetimi alanında konuya ilgi gösterilmemesi üzerinde düĢünülmesi gereken bir durum 

olarak değerlendirilebilir.  

Narsisizm,  genel olarak kendini aĢırı derecede beğenen, kibirlilik, baĢkalarının ilgisine muhtaÑ 

bencillik, teĢhircilik eğilimli, kendini eĢsiz ve diğer insanlardan üstün gören benlik durumunu  ifade 

etmektedir (Robbins ve Judge, 2013).  Brooks‘a (2016)  narsisizmin  1980‘lerden beri obezite ile 

yakın ivmede artıĢ gösterdiğini  ve insanların vücutlarının yanında egolarının da  büyüdüğünü ifade 

etmiĢtir. Bu tespite bağlı olarak bilim dünyasının narsisizme dair ilgisi de artmaktadır.  

KiĢiliğin karanlık yönleri iÑerisinde değerlendirdiğimiz bir diğer kiĢilik özelliği olan hubris sendromu,  

literatürde  psikiyatristler tarafından,  megalomanlık, kibirlilik, psikopati bir davranıĢ bozukluğu, 

antisosyal kiĢilik bozukluğu gibi kelimelerle nitelendirilmiĢ bir psikolojik bir rahatsızlık  olarak 

tanımlanmaktadır. Konuya dair ilk ÑalıĢmalardan birine imza atan Owen,  hubris sendromu iÑin 

"insanların ya da ülkelerin güÑ, Ģöhret ve zafer iÑin birbirlerini yok edecek kadar ahlaksız 

davranmaları" Ģeklinde bir tespit yapmıĢtır. ( Owen, D., 2006). 

Bu ÑalıĢmada, narsist ve  hubris sendromu kiĢilik özellikleri ele alınarak, insan kaynakları yönetimi 

aÑısından değerlendirilmesine ÑalıĢılacaktır. Bu ÑalıĢmanın amacı; narsizm ve hubris sendromunu, 

nitel bir araĢtırma veri toplama tekniği olan doküman incelemesi tekniği  ile  değerlendirerek,    insan 

kaynakları yönetimi aÑısından iliĢkisel bir ÑerÑeve oluĢturmaktır.  

1. Narsizm  

Psikolojinin bir Ñok alt disiplinin ilgi gösterdiği, ancak son dönemlerde farklı disiplinler tarafından da 

dikkate alınmaya baĢlayan  narsizm,   gittikÑe popülerleĢen Ñok boyutlu ve kompleks bir durumu ifade 

eden bir kavram olarak karĢımıza Ñıkmaktadır.  Kavramın orjini Yunan mitolojisinde yer alan 

narkissos'dan geldiği kabul edilmektedir. Etimolojik olarak Yunanca'da "kuntluk" veyahut duyarsızlık 

anlamlarını iÑeren "narkhe" sözcüğü ile iliĢkilidir.  

Narsizm, hem psikolojik hem de kültürel bir durumu tanımlar. Psikiyatride kiĢinin kendi imgesine 

abartılı değer vermesiyle ortaya Ñıkan kiĢilik bozukluğunu ifade eder (Lowen, 2013:9). Narsist kiĢilik 

özelikleri arasında kendini beğenmiĢlik (smugness/hodbin), benmerkezcilik (egosantrizm), 

baĢkalarının yaĢadıklarına ve onlara yaĢattıklarına karĢı duyarsızlık (lakaytlık), objelerle iliĢki 

sürekliliğinin olmaması (object permanence)  ve psikolojik dokudan yoksunluk (Gülmez, 2009) 

sayılabilir. 

American Psychiatric Association's Diagnositc and Statistical Manual of Mental Disorders 4. 

baskısında, aĢağıda yer verilen özellikler iÑerisinde beĢ ve daha fazlasına sahip olanların narsist kiĢilik 

bozukluğu olarak tanımlanabileceğine dair bir tespit yapılmıĢtır.  

Bunlar;   

-Kendine fazla önem veren,  

-Kafası sürekli sınırsız başarı, güç, akıl, güzellik ve ideal aşk gibi hayallerle meşgul olan 
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-Kendilerinin özel olduğuna inanan ve sadece özel, yüksek seviyedeki insanlarla arkadaşlık etmesi 

gerektiğini düşünen 

-Aşırı beğenilme ihtiyacı duyan 

-Kendini her şeye yetkili hisseden 

-Başkalarını kötüye kullanan 

-Empatiden yoksun 

-Başkalarını kıskanan veya başkalarının onu kıskandığını düşünen 

-Kibirli, kendini beğenmiş davranışlar  sergileyen insanlar. ( Crompton,2010:40-41) 

Amerikan Psikiyatri Derneği (2000) tarafından yayınlanan bir baĢka raporda,  kiĢinin üstünlük hisleri, 

özel muamele beklentisi, yeteneklerin ve kiĢisel özelliklerin abartılması, ilgi ve beğenilme talepleri, 

baĢkalarını sömürme ve hor görme, empati eksikliğinden yoksun olma hali, narsist benlik davranıĢları 

olarak karakterize edilmiĢtir (Erbahar, GenÑer 2014)  

Kernberg "Sınır Durumlar ve Étekini Dinlemek" isimli eserinde narsistik kiĢilik özelliklerini Ģöyle 

tanımlamıĢtır. "büyüklenmecilik, aşırı bencillik ve başka insanlardan hayranlık ve takdir elde etmeye 

çok hevesli olmalarına karşılık, başkalarına karşı çarpıcı bir ilgi ve eşduyum yokluğu. Bu kişiler 

kendilerinin sahip olmadığı şeylere, sahip görünen ya da hayatlarından memnun görünen kişilere 

karşı çarpıcı biçimde yoğun haset duyarlar. Özellikle içten üzüntü ve yas dolu özlem duyguları 

hissetmezler; depresif tepkiler yaşayamamaları, kişiliklerinin temel özelliğidir" (Kernberg, 2012:200-

201)    

Narsistler ne hissettiklerinden daha Ñok nasıl gördükleriyle alakadar olurlar. Duyguları dıĢında hareket 

edip, baĢtan Ñıkarıcı olmaya ve olayları Ñıkarları doğrultusunda değiĢtirmeye eğilim gösterirler.  GüÑ 

ve kontrol elde edebilmek iÑin mücadele ederler. Ayrıca narsistlerin yoğun hırsları, büyüklenmeci 

fantezileri, aĢağılık duyguları ve dıĢ hayranlık ve övgüye aĢırı bağımlılıkları vardır. Sıkıntı ve boĢluk 

duyguları ile birlikte ve parlaklık, zenginlik, güÑ ve  güzellik gayretlerinin doyumu yolunda, sürekli 

arayıĢının yanında, kendilerinden emin ve hoĢnut olmama, baĢkalarına karĢı bilinÑli ya da bilinÑdıĢı 

sömürücülük ve acımasızlık da öne Ñıkan  davranıĢlardır.  

Psikoloji literatürü iÑinde ilk kez  1898 yılında Ellis‘in ‚"Narcissus-like" deyimi ile yer bulan narsizm, 

gündeme geldiği ilk dönemlerde "cinsel heyecanlardaki, kendini beğenme hali içinde adeta  yitip 

gitme ve bütünüyle bu halle meşgul olma" durumunu, yani diğer bir deyiĢle benliğin libidinal nesne 

olarak değerlendirilmesi olarak  ifade edilmiĢtir( Kartopu, S.2013: 625-649). Ancak kavramın bilimsel 

bir karakter kazanması ve modern psikinalizde yer almaya baĢlaması  Freud'un 1914'de yayınlanan 

―On Narcissism: An Introduction‖ (Narsisizm Êzerine Bir GiriĢ) isimli makalesi ile gerÑekleĢmiĢtir 

(Atay, S. 2009:181-196). Freud narsizmi,  "büyüme ve olgunlaşmayla, bireysel benlik  ve kendilik-

saygısının düzenlenmesi, kendi kendini savunma, kişinin ilgilerini izlemesi, standartları, idealleri ve 

ihtiraslarına yönelik kapasitelerinin gelişmesi için libidinal yük" (Freud, 2004) olarak tanımlamıĢtır. 

Dolayısıyla Freud, kavrama bir durum olarak yaklaĢırken, takipÑilerinden olan Jung ise bir süreÑ 

nazarından bakmayı tercih etmiĢtir.  

1939'da Horney,  narsizm ile ilgili geliĢmelerin Ñocukluk döneminde yabancılaĢma kavramı 

ÑerÑevesinde bozuk ve sorunlu iliĢkilerle iliĢkilendirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. Dolayısıyla ona 

göre narsizm, kiĢinin kendisini sevmesinden ziyade kendisine yabancılaĢmasıdır. Horney, narsizmin 

benlik  üzerinde  "üretkenliğin azalması", "karĢılığını vermeden beklenti iÑerisinde olmak", "sorunlu 

sosyal iliĢkiler" gibi  patolojik olarak farklı Ģekillerde etkide bulunduğunu belirtirken,  narsisizmi, 

benliğin gerÑekÑi olmayan bir Ģekilde yüceltilmesiyle sınırlandırılmamasını önermiĢtir 

(Kohut,2006:76)  

Masterson, Horney'in dikkatini Ñektiği patolojik vurguya iĢaret edererek, narsizmi büyüklenmecilik, 

empati noksanlığı, hak kazanma duygusu, eleĢtirilere hassasiyet, onay ve hayranlık arayıĢı gibi 

özellikleri olan bir kiĢilik bozukluğu olarak tanımlamıĢtır (Masterson 2006). Narsistik eğilim 

iÑerisindeki bireyler, dikkat Ñekme ve kendisine hayranlık duyulması beklentisindedir. Metaforik 

olarak kendilerini dev aynasında değerlendirmekte, dünyanın kendi Ñevresinde döndüğünü 

düĢünmekte, eleĢtiriye tahammül edememekte ve Ñevresindeki insanlara değer vermemektedirler 

(Paulhus, Williams ve Harms, 2001).  

Kernberg'e göre narsistler, yoğun hırs, debdebeli fanzteziler, aĢağılık  duygusu, dıĢ görünüĢ 

hayranlığına aĢırı bağımlılık duygularının ÑeĢitli bileĢimlerinden oluĢurlar. Narsistik eğilimi olan 
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kiĢiler baĢkalarının kendine hayran olması konusunda aĢırı bağımlılık gösterilebilmektedir  (Kernberg 

2004:264).  Ayrıca, narsistler, insan iliĢkilerinde Ñıkarcı iliĢki geliĢtiren, gayri samimi, karĢılıklı 

iliĢkilerde empati kurmayan/kuramayan, hoĢgörüsüz, habis ruhlu, rekabetÑi, herkese ve herĢeye karĢı 

Ģüpheci ve güvensiz kiĢilerdir (Aydoğan, Serbest, 2016). Narsist kiĢilik özelliğine sahip bireylerin 

ÑalıĢma hayatında ya da sosyal iliĢkilerinde öne Ñıkma ve rekabetÑi eğilimlerine bağlı olarak 

kritik/stratejik konumlara ulaĢmaya daha fazla gayret ettikleri de gözlenmektedir.  

1.1. Narsizm Türleri  

Narsizm, literatürde genel olarak kiĢilik/benlik ve kiĢilerarası iliĢkiler aÑısından ele alınmıĢ, 

kiĢilerarası iliĢkilerde sorun teĢkili bağlamında değerlendirmeler yapılmıĢtır. Ancak bazı kaynaklarda  

narsizmin her zaman olumsuz sonuÑlar doğurmayacağı, bu kapsamda tasnif edilebilecek sağlıklı/ 

normal narsizmin bireyin amaÑlarına yönelik motive olmaları  ve kiĢisel Ñöküntülerden sonra yeniden 

güÑlenebilmesi aÑısından  koruyucu olabileceği belirtilmiĢtir ( Eldoğan, 2016).  Normal narsizmin öz 

güven sağlama, değerlere bağlılığı devam ettirme, inanÑları ayakta tutma ve zorluklarla mücadele 

gücü sağlama gibi durumlar iÑin gerekli bir durum olduğu belirtilmektedir (Lubit, 2002). Bu aÑıdan 

sağlıklı/ normal narsisizm;  bireyin  Ñevresiyle ve Ñevresinin beklentileriyle etkin bir Ģekilde baĢa 

Ñıkabileceğini hissetmesine olumlu düzeyde katkı sağlarken, bireyin kendini anlamlandırdığı, değer 

ölÑüsü ve özgüveninin kuĢkuya yer bırakmayacak düzeyde yüksekte tutması ve diğerleri tarafından 

gelen olumlu/olumsuz etkilerin kiĢinin özgüvenini olumsuz yönde etkileme gücünün en aza indirildiği 

durum olarak tasvir edilebilir. Birey bu durumda, Ñevresindeki değerlendirmelerden ziyade,  

kendisiyle ilgili olan görüĢ ve düĢüncelerine odaklanır ve özgüvenini bu Ģekilde tatmin eder (Karaaziz 

ve Atak, 2013).  

Rozenblatt (2002) normal narsizmin yanında,  patolojik narsizmden de bahsetmiĢtir. Rozenblatt'a göre 

patolojik narsizm,  normal/sağlıklı narsizm boyutundaki davranıĢlara göre daha proplemli davranıĢlar 

iÑerir. Proplemli davranıĢlar  iÑerisinde,  bireyin tamamen dıĢtan gelen yorumlarla beslenmeye aÑık ve 

muhtaÑ hale gelmesidir.  Patalojik düzeydeki narsist bireyler, kendilerinden baĢka kimselerin 

düĢüncelerini önemsemezken,  iÑsel süreÑte tamamen baĢkalarının düĢünceleriyle beslenmeye aÑık 

bireyler olarak tahlil edilebilir.  

Patolojik narsisist bireyler değersizlik hissi  ve kendilerinin de hoĢlarına gitmeyen diğer olumsuz 

özelliklerini Ñevrelerine yansıtarak Ñoğu zaman rahatlama yolunu seÑerler. Aynı zamanda kendilerine 

yönelik olumsuz duygulara, eleĢtirilere aĢırı öfke, tepki ve  saldırganlık gibi  davranıĢlar sergilerler.  

Literatürde narsizmle ilgili ÑalıĢmalar sadece kiĢisel aÑıdan değerlendirilmemiĢtir. Narsizm üzerinde 

örgütsel düzeyde de Ñözümlemeler yapıldığı gözlenmiĢtir. Narsizmi, örgütsel düzeyde örgütsel 

narsizm kavramı ile değerlendirildiği görülmektedir.  

Érgütsel narsisizm, kiĢisel narsist özelliklere benzer bir Ģekilde  örgütün, olduğundan farklı 

algılanması ve daha büyük görülmesiyle ilgili bir durumu resmeder. Érgütsel narsizm, örgütsel 

dinamikler aÑısından  aĢırı narsizm, normal  narsizm ve  düĢük narsizm Ģeklinde 3 boyutta 

değerlendirilebilir ( Ġnce 2017).  AĢırı narsizm, örgütsel aÑıdan daha sömürücü, daha baskıcı olma 

veyahut sürekli tepkisel kontrol halidir. AĢırı narsizm durumunda "baĢarı" bir hak olarak görülmekte 

ve örgütü benzerlerinden ve rakiplerinden daha büyük olarak değerlendirilmektedir. Normal  narsizm 

halinde "baĢarı"nın ÑalıĢarak elde etmenin mümkün olabileceğinin kabulü sökonusudur. DüĢük 

narsizm durumunda örgütlerde ortak, güÑlü bir kurumsal kimlik oluĢturulamaz.  

Érgütler, örgütler arası iliĢkilerde varoluĢsal bir kaygı ile kimliklerini koruma amacından dolayı 

narsistik eğilimler geliĢtirebilmektedirler.  Ancak bu tarz korumacı tepkisel durum, örgütlerin ÑalıĢma 

mekanizmalarında sorunlar oluĢmasına, varlıklarının tartıĢmalı hale gelmesine de sebep 

olabilmektedir. Narsizm aÑısından itidal seviyesini kaybetmiĢ örgütler, gerek rakipleri, gerekse 

paydaĢları üzerinde baskı uygulayarak,  kontrol altına alma eğilimine girmektedirler. Reddetme, 

mantığa bürüme, böbürlenme ya da kaygılı olma gibi davranıĢlar da geliĢtirmektedirler (Yurdakul ve 

Bostancı, 2016).  

2. Hubris Sendromu Narsizm ĠliĢkisi 

Hubris kavramı Batı terminolojisinde  etimolojik olarak kökeni  GrekÑe'deki "hybris" kavramına 

dayandığı, "aĢırı kendine güven, kibirlilik, mimetrik rekabet ruhu ve aĢırı kibir" manasında 

kullanıldığı görülür. Yunanca bir sözcük olan Sophrosyne , "saflık", "erdem", "sağduyu", "ılımlılık", 

"itidal" manalarına da gelmektedir. Hybris, anlam olarak  sophrosyne'nin zıt anlamlısıdır. Bu aÑıdan 

hybris, ölÑüsüzlük, utanmazlık, arsızlık, küstahlık ve kibir anlamına gelmektedir  (Arıcı, 2004).  Antik  

yunan mitolojisinde ise, hubris terimi ile  kahramanın kendisini beğenmiĢlik halinden arsızlığa ve 
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küstahlığa dönüĢtüren,  hırs ve kibrinin, kendi yok oluĢuna sebep oluĢ süreci anlatılmıĢtır. Aristo; kibri 

oluĢturan ihtirasa dikkat Ñeker ve kendini üstün görme arzusundan bahseder. 

Kavram ihtiva ettiği anlam aÑısından kompleks  ve zaman iÑinde farklılaĢmıĢ  bir terimdir (Phillips, 

2004: 12). Hubris kavramından  ilk kez, David Owen ve Jonathan Davidson tarafından 2009‘da 

yayımlanan makalesinde bahsetmiĢler ve  aĢırı gurur, kendini beğenmiĢlik  kibir ve güÑ zehirlenmesi  

anlamlarında kullanmıĢlardır (Owen, D. ve J. Davidson, 2009).   Owen'a göre hubris, tıbbi bir hastalık 

olarak  gücü elinde bulundurma hissi, gücün getirdiği baĢarı ve akli dengesizlik iÑeren sapkın 

davranıĢları ifade etmektedir (Owen 2006: 548) Owen (2006: 548; 2008: 428; 2012)  

Hubris, Owen'ın da iĢaret ettiği gibi psikotik bir rahatsızlığa dayanan kiĢilik bozukluğun bağlı 

davranıĢ bozukluğu bağlamında düĢünülmesi gerekmekte ise de,  sendromun kiĢinin, bebekliği ve 

Ñocukluğunda geÑirdiği evrelerden itibaren  düĢünülmesi gerektiği de ifade edilmektedir. (Robinson 

and Garrard, 2016:205). 

Hubris sendromu iÑerisindeki bireyler,  bireylere karĢı Ģefkat, kaygı ve empatiden yoksun olarak 

tatmin edilemeyen doyumsuzluk iÑerisindedirler. Bireyler arası iliĢkilerde  piĢmanlık veya suÑluluk 

duygusu hissetmeden karĢı taraf ile iliĢki sonlandırmaktan Ñekinmezler. Hubris  kiĢiler,  diğer 

insanlarla iliĢkileri  zayıf ve duygusal aÑıdan sevme yetisini kaybetmiĢlerdir. Anlamlandıramadıkları  

Ģekilde kendilerine yalnızlaĢırlar ve  yabancılaĢırlar ve derin bir güven bunalımı da yaĢarlar (Güngör 

vd., 2012:1272-1273).  

Hubris sendromundaki kiĢilerde duygusal tehdit altında olma hissi sıklıkla karĢılaĢılan bir durumdur 

ve niteliğine bakmaksızın her türden eleĢtiriyi bir tehdit olarak algılarlar ve bunun ardından kibirli bir 

Ģekilde Ģiddete kadar giden bir tepki verirler. 

Hubris sendromlu kiĢiler bulundukları konumları ve gücü kullanarak zayıflık ve değersizlik 

duygularını bastırmak iÑin ekip arkadaĢlarına ya da astlarına karĢı,  iĢ yeri zorbalığı ya da mobing, 

uygulamaktan da Ñekinmezler.  

Hubris sendromu, diğer yönden bireyin sahip olduğu ya da kullandığı  güce bağlı olarak ortaya Ñıkan  

güÑ zehirlenmesi ve aĢırı kibre kapılan yöneticilerde görülmesi hali olarak da tasvir edilir.  Hubris'te 

sahte bir gurur, Ñevreyi rahatsız eden  kendine güven hali ile baĢkalarını küÑümseme davranıĢlarını  

bir arada görülür (Ézgüzel, TaĢ, 2016). 

Hubris sendromuna yakalanan kiĢi; sahip olduğu gücü uzun süre kullanması, bu süreÑte önemli iĢler 

yapması ve kendini sınırlayacak bir engel olmaması gibi faktörlerle güÑlü olma durumunun 

oluĢturduğu bir rahatsızlığın yanında, Ñevresel faktörlerden ve kiĢisel özelliklerinin katkısının yanı 

sıra, sonradan edindiği bir özellik olarak görülmektedir  (KoÑel, 2015:699). Hubris sendorumu ya da 

zehirlenmeye sebebiyet veren  güÑ,  sonuÑta kiĢiler ve toplum iÑin trajik sonuÑlar doğurmaktadır. 

Æünkü güÑ bir bakıma istismar edilmektedir ki sonuÑlarını kestirmek zor bir durumdur.  

Hubris sendromunun ilk aĢamalarında birey aĢırı güvenden dolayı kararlarında rasyonaliteyi gözden 

kaÑırmakta, tavsiye almaktan sıkılmakta, baĢkalarının fikirlerini dikkate almamakta, iÑgüdüsel olarak 

hareket etmektedirler.  

Owen ve Davidson'a  göre her bireyde muhtemel  kibirlilik dürtüsü,  alÑak gönüllülük ile kontrol 

edilemediğinde, kiĢinin hazmetmekte zorlanacağı bir  güÑ elde ettiğinde kiĢi hubrise yakalanma riski 

altındadır. (Owen ve Davidson, 2009). Hubris sendromu ile beraber düĢünmemiz gereken kavram 

"güÑ" kavramıdır. Æünkü sendrom  kiĢinin elde ettiği güÑ ile tezahür etmektedir. Hubris sendromunun 

ortaya Ñıkabilmesi iÑin kiĢinin hükmetmekte ya da kontrolünü sağlamamakta zorlanacağı bir kitlenin 

bulunması, ya da sevk ve idare etmekte baĢarılı olamadığı bir güÑ mekanizmasının bulunması 

hubristik davranıĢa yönlendirmektedir.  

Owen ve Davidson‘ın hubris sendromu/lider iliĢkisini değerlendirdikleri ÑalıĢmalarında elde ettikleri 

14 bulgudan, 3 veya daha fazlasının bir liderde bulunmasının  o kiĢiyi hubris sendromlu kabul 

edilmesi gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Bu bulgular Ģöyle sıralanmaktadır (Owen ve Davidson, 2009: 

1397). 

1- Dünyayı, güç kullanımı yoluyla kendini yücelteceği bir yer olarak görür.  

2- Öncelikle kişisel imajını geliştirme amaçlı hareket etme eğilimi sergiler.  

3- Görüntüsü ve ifadeleri ile orantısız bir endişe içinde bulunur.  

4- Faaliyetleri ile ilgili konuşurken, kendini yüceltilme eğilimi taşır.  
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5- Kendisini, ulus veya mensubu bulunduğu kuruluşla bir tutar.  

6- Konuşmalarında saltanata özgü “biz” ifadesi kullanır.  

7- Aşırı özgüven gösterir.  

8- Kendisi için öteki olan grubu açıkça hor görür.  

9- İnsanlar ya da iş arkadaşları gibi sıradan bir mahkemeye değil de sadece tarih ya da tanrı gibi bir 

üst iradeye karşı hesap verebilir olduğu duygusunu taşır.  

10- Üst iradenin yargılamasında, haklı çıkacağına dair sarsılmaz bir inancı vardır.  

11- Gerçeklik ile bağı kopmuştur.  

12- Pervasız, tezcanlı, vesveseli, huzursuz ve tepkisel eylemler sergiler.  

13- Davranışlarının sonuç ve maliyetlerinin dikkate alınmasını önlemek için, uygulamalarını ahlâk, 

dürüstlük, inanç hakkında “geniş tasavvurlarına” dayandırır. 

 14- Aşırı özgüveni ve işlerin ters gidebileceği düşüncesinden yoksun olması, uygunsuz politikalar 

oluşturmasına neden olur 

Hubris sendromu  sürecinde bulunan bireylerde 3 kiĢisel bozukluk söz konusudur. Bunlar; narsizm, 

davranıĢsal ve  aĢırı duygusal bozukluklardır. ( Russell, 2011,144)  

Narsistlerin saldırganlık davranıĢı sergilemeleri, eleĢtiriye tahammülsüzlükleri, baĢkalarından sadece 

kendi mükemmeliyetlerini duymak istemeleri ve empati kurmak gibi bir düĢüncelerinin bulunmaması 

gibi davranıĢsal özellikleri, narsizmin  hubris sendromunun oluĢmasında kritik bir rol oynadığı, 

bireyin sendroma yakalanma sürecinde bir ön aĢama rolü oynadığı düĢünülebilir. SonuÑta hubris 

sendromu, baĢkasının davranıĢının bireyin duygularını nasıl etkilediğinin öznel değerlendirmesidir.  

3. Narsizm Ve Hubris Sendromunun Ġnsan Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi 

Son dönemlerde örgütsel davranıĢ üzerine gerÑekleĢtirilmiĢ olan ÑalıĢmalarda  kiĢilik konusu ile 

birlikte, kiĢiliğin karanlık ve iyi tarafı da değerlendirilmektedir. Bu perspektifte, kiĢiliğin karanlık 

yönü arzu edilmeyen, sonuÑları itibariyle olumsuz sonuÑlar doğuran  kiĢisel özellikler olarak 

sınırlandırılabilir. Bazı kaynaklarda  kiĢiliğin karanlık yönü narsizm, makyavelizm ve psikopati'den 

oluĢtuğu varsayılmaktadır (Paulhus ve Williams, 2002: 556). Hubris sendromu da sonuÑ itibariyle 

karanlık kiĢilik özelliği olarak kabul edilebilir. Dinamik iĢ yaĢamında, örgütlerin insan kaynağı 

istihdamında ayrıĢtırıcı ve tespit edici etkili yöntemlerinin olmamasına bağlı olarak karanlık kiĢilik 

özelliklerine sahip iĢgörenleri de istihdam etmek zorunda kaldıkları bilinmektedir. Dolayısıyla 

örgütler, istihdam ettiği/zorunda kaldığı karanlık kiĢilik özelliğine sahip iĢgörenlerin nasıl yönetilmesi 

gerektiğine dair sorularla sıklıkla karĢı karĢıya kalmaktadır (Kanten, YeĢiltaĢ ve Arslan, 2015: 366-

367). Bu bağlamda narsist  ve hubris kiĢilik özelliklerine sahip  ÑalıĢanların özelde  beraber ÑalıĢtıkları 

iĢgörenler aÑısından genelde ise insan kaynakları yönetimi aÑısından örgütle ilgili parametreleri nasıl 

etkilediği cevap bekleyen sorular arasında düĢünülebilir. 

ĠĢ yaĢamında bulunması muhtemel narsist ve hubris sendromu yaĢayan  bireylerin, ÑalıĢma 

yaĢamındaki  olumsuz tutum ve davranıĢlarının önlenmesi,  ÑalıĢma yaĢamına negatif düzeyde etkide 

bulunacak  tutum ve davranıĢların azaltılması  örgütlerin baĢarısı aÑısından oldukÑa önem 

taĢımaktadır.  

Narsist kiĢilik özelliğine sahip kiĢilerin ikna kabiliyetleri  ve liderlik becerilerinin varlığından 

bahsedilebilir.  Ancak ÑalıĢma hayatında önemsenmek ve takdir edilme beklentilerinden dolayı 

inovatif yönleri öne Ñıkan bu kiĢiler fütursuzca  baĢarıya yönelmiĢlerdir. Bu tarz bir davranıĢın 

kökeninde, baĢarının getirdiği ayrıcalıkları ve Ģan-Ģöhreti istemeleridir. Eylemlerinin baĢkalarını nasıl 

etkileyeceğini önemsemediklerinden, amaÑlarını saldırganca gerÑekleĢtirmekten Ñekinmezler (Kanten, 

2014). Hayalperestliklerinden ve tavsiyelere dikkate almadıklarından örgütlerde sorumluluk alanları 

ile büyük krizlere de sebebiyet verebilirler (Goleman, 2007:106).  

Kanten'e (2014) göre, narsizm ve hubris sendromu günümüzde kiĢilik bozukluğundan ziyade  sıklıkla 

karĢılaĢılan bireysel bir özellik haline geldiği görülmektedir. Bu nedenle bu özelliğe sahip bireylerin 

doğru ve zamanında tanımlanması, tespit edilmesi zorunluluk arz etmektedir. Dolayısıyla insan 

kaynakları yönetimi aÑısından bu süreci irdeleyen danıĢma hizmetlerinin verimli bir Ģekilde iĢletilmesi 

gerekmektedir. 

Ġnsan kaynağının geliĢtirilmesi ve yönetimi toplumun geleceğinin güvencesidir. Bu yüzden insan 

sermayesinin geleceğe nasıl hazırlandığı Ñok önemlidir. Érgütlerin amaÑlarını  gerÑekleĢtirmeleri ve 
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hedeflerine ulaĢabilmeleri iÑin örgütün sahip olduğu  insan kaynağının kiĢisel özelliklerinin 

belirleyiciliği gözardı edilemez. Bu süreÑte, yöneticilerin ve yönetici grubunun etkisi daha belirgindir. 

Bu durum, örgütün  amaÑlarını  gerÑekleĢtirmede  sorumluluğu olanların, kiĢisel özelliklerinin diğer 

insan kaynağına  ve iĢe karĢı tutumlarının araĢtırılması ve bilinmesi gereken bir durumdur.  

Bu aÑıdan narsist veyahut  hubris sendromuna yakalanmıĢ bireylerin ÑalıĢma hayatında hangi 

sorunlara sebebiyet vereceklerinin tespiti önem arz etmektedir.  

Literatürde narsistlerin iyi bir takım oyuncusu olamayacağı varsayılmaktadır. Narsistik kiĢilikli 

bireyler, kendilerini diğerlerinden üstün gördükleri iÑin kiĢisel etkileĢimlerde grup iÑinde baskındırlar. 

Bu bireyler takım ÑalıĢmalarında, takımın baĢarılarına olan bireysel katkılarının fark edilmesi zor 

olabileceğinden yeteneklerinin altında bir performans sergileyebilmektedirler (Atay, 2009). Narsistler 

empati kurmaktan yoksun olmaları, otorite kurma ve sürekli beğeni beklentisi gerÑekleĢmeyen 

ÑalıĢanlar, iĢ ortamında potansiyel sorun olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca eleĢtirildiklerinde aĢırı 

alınganlık gösterip öfke, kızgınlık ve değersizleĢtirme duygusuyla sözlü saldırganlık, küÑük düĢürme, 

yok sayma ve hakaret gibi saldırganlık davranıĢları gösterme eğilimi  iÑerisine girebilmektedir (Ézel, 

2014). Narsistler iĢ yaĢamında  yaĢ oranlarını fark etmeksizin saldırgan ve karĢısındaki birey ya da 

bireyleri aĢağılama yolunu seÑmekten Ñekinmeyen davranıĢlar sergileyebilmektedirler. 

Ayrıca narsistlerin yoğun hırsları, büyüklenmeci fantezileri, aĢağılık duyguları ve dıĢ hayranlık ve 

övgüye aĢırı bağımlılıkları vardır. Sıkıntı ve boĢluk duyguları ile birlikte ve parlaklık, zenginlik, güÑ 

ve  güzellik gayretlerinin doyumu yolunda, sürekli arayıĢının yanında, kendilerinden emin ve hoĢnut 

olmama, baĢkalarına karĢı bilinÑli ya da bilinÑdıĢı sömürücülük ve acımasızlık da öne Ñıkan  

davranıĢlarıdır.  Bu tip davranıĢlar iĢ yaĢamında potansiyel sorunlara kaynaklık edebilecek düzeydeki 

davranıĢlar olarak ifade edilebilir. Narsistik kiĢilik özelliğine sahip bireylerin olumsuz özellikleri 

örgütlerin ÑalıĢma yapısını etkilediği görülmekle beraber,  olumlu tutum ve davranıĢların örgütlerin 

baĢarısı üzerinde önem taĢıdığı farklı sektörlerde , narsistik kiĢilik özelliğine sahip iĢgörenler üzerinde 

örgüt ikliminin rolü üzerindeki etkisi verimli biÑimde kullanılmalıdır. 

Bununla birlikte iĢ ortamında sağlıklı narsizme sahip bireyler, takımlar iÑin itici güÑ olabilmekte 

baĢarı iÑin daha Ñok Ñaba gösterebilmektedirler (Whitbourne, 2012) 

Hubris sendromunun özellikle narsistik kiĢilik bozukluğu veya sosyapatik bozukluklarla ortak hareket 

ettiği gözlenmiĢtir. Hubris sendromuna bağlı ortaya Ñıkan davranıĢların iĢ yerinde olumsuz sonuÑlar 

doğurduğuna dair ÑeĢitli ÑalıĢmalar gerÑekleĢtirilmiĢtir (Anderson vd., 2008: 91; Anderson vd., 2006: 

534; Hayward ve Hambrick, 1997: 105; Roll, 1986: 214; Tepper, 2000: 180; Tracy ve Robins, 2007: 

923).  

Hubris sendromu genellikle ÑalıĢma yaĢamında Ñoğunlukla yöneticiler tarafından sergilenen bir kiĢilik 

bozukluğu olarak gözlenmektedir. Yapılan araĢtırmalara göre hubris sendromu  özellikle daha Ñok 

erkek bireylerde gözlemlendiği tespit edilmiĢtir. Buna iliĢkin cinsiyet ayrımı olmamakla birlikte 

maskülenliği ağır basan bireylerin feminenliği ağır basan bireylere nazaran daha Ñok hubristik 

davranıĢlar sergilendiği söylenebilir (Stebbins, 2017:9). 

Hubris sendromuna sahip kiĢiler,  ÑalıĢanlara karĢı; kendini üstün görme, aĢağılama ve küÑümseme, 

baĢarılı ve yetenekli kiĢilerinin kendilerini geÑeceği düĢüncesi ile önüne her türlü engeli koyma gibi 

olumsuz davranıĢlar sergileyerek ÑalıĢanların yalnızca motivasyonlarını değil sosyal hayatlarını da 

olumsuz etkileyebilmektedirler.  Hubris sendromu iÑerisindeki diğer bir ÑalıĢan ya  da yöneticinin 

davranıĢına karĢın ÑalıĢanlar, tepkisel olarak ÑatıĢmayı tercih ederler  ya da kuruma karĢı aidiyet 

duygusunda azalmaya bağlı olarak iĢten ayrılma davranıĢı geliĢtirebilecektir.  

 

SONUÇ  

 

Érgütlerin sahip olduğu insan kaynaklarının  nitelikleri ÑalıĢma hayatında sürdürülebilir rekabet 

aÑısından kritik bir misyona sahiptir. ĠĢgücünün niteliklerini etkileyen temel unsurların baĢında ise, 

ÑalıĢanların kiĢilik özellikleri gelmektedir. Bu araĢtırmada,  kiĢiliğin karanlık yönü iÑerisinde 

değerlendirilen kiĢilik özelliklerinden narsisizm ve hubris sendromu  ele alınarak, insan kaynakları 

yönetimi aÑısından önemi  irdelenmiĢtir. Konunun insan kaynakları yönetimi araĢtırmalarında Ñok 

dikkate alınmadığı gözlenmektedir.  Bu durum ayrıca araĢtırmanın kısıtlılığını da oluĢturmaktadır.  

Literatürde, narsizm bir kiĢilik bozukluğu olarak değerlendirilmekle birlikte son dönemlerde bireysel 

bir özellik haline gelmeye baĢladığı görülmektedir. Bireyler iĢ yaĢamında birbirleriyle empati 
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kurmamakta/kuramamakta, iliĢkilerde bencillik ön planda tutulmakta, kendilerini daha fazla 

önemsemekte, sahip olmadıkları/olamadıkları becerileri ve yetenekleri abartarak  üstünlük ve güÑ elde 

etmeye ÑalıĢmaktadırlar. Hubris sendromu ise, aĢırı gurur, kendini beğenmiĢlik kibir ve güÑ 

zehirlenmesi anlamlarında kullanılmıĢtır. Hubris sendromundaki kiĢi;  sahip olduğu gücü uzun süre 

kullanması ve kendini sınırlayacak bir engel olmaması dayalı güÑlü olma durumunun oluĢturduğu 

yıpratıcı rahatsızlığı yaĢamaktadır. Zehirlenmeye sebebiyet veren  bu  güÑ hissi,  kullanan kiĢi ve 

etkilenen kiĢiler ve toplum aÑısından  trajik sonuÑlar barındırmaktadır. Æünkü güÑ bir bakıma istismar 

edilmektedir ki, sonuÑlarını kestirmek oldukÑa zordur.  

Ġnsan kaynaklarının örgütler aÑısından  stratejik düzeydeki önemi gittikÑe artan bir Ģekilde 

sürmektedir. Érgütler nitelikli insan kaynağı ile ÑalıĢmak istemekte, aynı zamanda  sahip olduğu insan 

sermayesini geliĢtirmeye gayret etmektedirler. Ancak, Érgütler insan kaynağı seÑiminde kiĢilik 

özelliklerinin de tespitini yapmakta istenilen baĢarıyı elde edememektedirler. Buna mukabil  kiĢiliğin 

karanlık yönünü oluĢturan narsist ve hubris kiĢilik özelliğine sahip bireylerin sayısı, potansiyel iĢgücü 

olarak  günden güne artmaktadır. Érgütlerin insan kaynağı istihdamında ayrıĢtırıcı ve tespit edici 

Ģekilde  etkili yöntemleri kullanamamalarına bağlı olarak, karanlık kiĢilik özelliklerine sahip 

iĢgörenleri de istihdam etmek zorunda kaldıkları bilinmektedir. Bu bağlamda örgütler, istihdam 

ettiği/zorunda kaldığı karanlık kiĢilik özelliğine sahip iĢgörenlerin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair 

sorulara sıklıkla cevap aramaktadırlar. Dolayısıyla narsist  ve hubris kiĢilik özelliklerine sahip  

ÑalıĢanların, insan kaynakları yönetimi aÑısından örgütle ilgili parametreleri nasıl etkilediği son 

dönemlerde dikkatle incelenmesi gereken konuların baĢında gelmektedir.  Æünkü ÑalıĢma hayatında 

insan sermayesi olarak yer alan  narsist ve hubris kiĢilik özelliklerine sahip iĢgörenlerin, ÑalıĢma 

yaĢamındaki  olumsuz tutum ve davranıĢlarının önlenmesi,  ÑalıĢma yaĢamına negatif düzeyde etkide 

bulunacak  tutum ve davranıĢların azaltılması  örgütlerin baĢarısı aÑısından oldukÑa önem 

taĢımaktadır.  

Genel olarak insan kaynakları yönetimi, örgütlerin hedeflerine ulaĢabilmesi iÑin gerekli olan 

faaliyetleri gerÑekleĢtirecek yeterli sayıda nitelikli iĢgörenin  iĢe alımı, eğitimi, geliĢtirilmesi, 

motivasyonu ve değerlendirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bu anlayıĢın temel 

paradigması ise, "örgütlerde en değerli varlık insandır"  Ģeklinde ifade edilebilir. Son dönemlerde 

kiĢiliği dikkate alan ÑalıĢmalar azımsanmayacak düzeydedir. Ancak kiĢiliğin karanlık yönü ile insan 

kaynakları yönetiminin farklı boyutlarını irdeleyen ÑalıĢmalara daha fazla ihtiyaÑ vardır. Æünkü 

örgütlerin en önemli sermayesi insandır.   
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ÖZET 

Ġnsan Kaynakları Yönetimine (ĠKY) yeni bir bakıĢ aÑısı kazandıran sürdürülebilirlik düĢüncesi, ĠKY ile 

uygulamaları ÊÑlü Temel Modeli‘ne göre Ģekillendirmektedir. Buna göre Sürdürülebilir ĠKY‘den bahsedebilmek 

iÑin, ĠKY ile ilgili uygulamaların ekonomi dıĢında, ekoloji ve toplumsal öğeleri de dikkate alması gerekmektedir. 

Bu ÑalıĢmada, 93 iĢletmeye ait sürdürülebilirlik raporları Maxqda programı kullanılarak iÑerik analizine tabi 

tutulmuĢtur. Sürdürülebilirlik raporlarında, ĠKY‘de sürdürülebilirlik bağlamında en sık tekrarlanan ifadeler tespit 

edilmiĢ ve bu ifadelerin sektörel bağlamdaki tekrarlanma sıklıkları ve yüzdeleri sunulmuĢtur. Buna göre, ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliği, Yetenek Yönetimi, Farklılık Yönetimi, Performans Değerlendirme, ÆalıĢan Tatmini ve 

Bağlılığı, ĠĢ ve YaĢam Dengesi, Kurum ĠÑi ĠletiĢim temalarının en fazla ĠĢ ve Yönetim sektöründe tekrarlandığı 

görülmektedir. Éznel Ġyi OluĢ, Sürekli GeliĢim ve Eğitim, YeĢil Uygulamalar ve ÆalıĢma KoĢulları temaları ise 

en fazla Sağlık Êrünleri sektöründe yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarında yer almıĢtır. Gönüllü Katılım teması 

Enerji sektöründe, Kariyer Yönetimi teması da Finansal Hizmetler sektöründe en fazla tekrarlanan tema olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Raporu, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Sürdürülebilir Ġnsan Kaynakları 

Yönetimi 

 

 

AN INVESTIGATION OF SUSTAINABILITY REPORT PUBLISHED IN TURKEY 

IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: A 

QUALITATIVE STUDY  

 

ABSTRACT 

The idea of sustainability that gives a new perspective to Human Resource Management (HRM) shapes HRM and 

its practices according to the Triple Bottom Line Model. Accordingly, in order to be able to talk about sustainable 

HRM, HRM-related practices need to take ecological and social considerations into account outside the economy. 

In this study, the sustainability reports of 93 enterprises were subjected to content analysis using the Maxqda 

program. In the sustainability reports, the most frequent repetitive expressions in the context of sustainability in 

HRM have been identified and the frequency and percentage of repetition in the sectoral context are presented. 

According to this, it is seen that the subjects of Occupational Health and Safety, Talent Management, Diversity 

Management, Performance Evaluation, Employee Satisfaction and Loyalty, Work and Life Balance, Internal 

Communication are repeated in the Business and Management sectors. Subjective Well-Being, Continuous 

Improvement and Education, Green Practices and Working Conditions were mostly included in the sustainability 

reports published in the Healthcare sector. It‘s found that The theme of Voluntary participation in Energy Sector 

and the theme of Career Management in Financial Services Sector have been the most repeated theme.  

Key Words: Sustainability Report, Human Resource Management, Sustainable Human Resource Management 

1.GĠRĠġ 

Sürdürülebilirlik düĢüncesini ve Ñabalarını tek baĢına irdelememiz mümkün değildir. Æünkü 

sürdürülebilirlik düĢüncesi temelinde, üÑlü temel modeli (Triple Bottom Line)‘ni, sistem düĢüncesini, 

kaynak tabanlı yaklaĢımı, kurumsallık yaklaĢımını, kurumsal sosyal sorumluluk anlayıĢını, paydaĢ 

teorisini ve izlerini görmek mümkündür. Sürdürülebilirlik Ñok yönlü ve iÑ iÑe geÑmiĢ faaliyetlerin 

bütünüdür. Ancak, sürdürülebilirlik düĢüncesinin karmaĢık Ñevresinde, net olan tek Ģey, nereden 

bakılırsa bakılsın (ister makro, ister mikro), sürdürülebilirliğin merkezinde ―insan‖ın olduğudur.  

Sürdürülebilirlik düĢüncesi zaman iÑinde ekonomi, pazarlama, turizm, yönetim gibi alanlara transfer 

edilerek yeni kavramların ortaya Ñıkmasını sağlamıĢtır. 2010‘lu yıllardan itibaren ĠKY ile 

iliĢkilendirilen sürdürülebilirlik düĢüncesi ĠKY‘ne bakıĢ aÑısını değiĢtireceğe benzemektedir. Tarihsel 

süreÑ iÑinde, insan kaynakları ile ilgili uygulamalar özlük iĢlemleri, personel yönetimi, insan 
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kaynakları yönetimi, stratejik ĠKY adlarıyla anılmıĢtır. Ézellikle Stratejik ĠKY anlayıĢı, insan 

kaynaklarına verilen önemi stratejik düzeye taĢıyarak, adeta ĠK uygulamalarının iĢletmeler iÑin 

taĢıdığı önemin düzey atlamasına neden olmuĢtur.  

Stratejik ĠKY anlayıĢında, insan kaynağı rekabet üstünlüğü sağlayan stratejik bir kaynaktır. Bu 

anlayıĢta ―iĢverenler ne ister‖ düĢüncesi önemlidir ve örgüt hissedarlarına karĢı sorumludur (Kramar, 

2014:1073). Ancak Sürdürülebilirlik düĢüncesinin ĠKY‘ne transfer edilmesiyle birlikte, ―iĢverenler ne 

ister‖ düĢüncesinin ―ÑalıĢanlar ne ister‖, ―toplum/dıĢ paydaĢlar ne ister‖ sorunsalı kadar gerekli 

olmadığının farkına varılmıĢtır (Prins ve diğerleri, 2014:267). Sürdürülebilir ĠKY‘de, finansal Ñıktılar 

üzerine odaklanılırken, örgütsel uygulamaların ekoloji ve toplum üzerindeki yaratacağı sonuÑların göz 

ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapılır. BaĢka bir ifadeyle, örgütün finansal Ñıktılarına yönelik 

amaÑlar yerine getirilirken, paydaĢların öznel iyi oluĢ Ñıktıları da göz ardı edilmemektedir 

(Mariappanadar, 2014:314). Sürdürülebilir ĠKY, ÑalıĢan mutluluğunun örgütsel, toplumsal, ekonomik 

ve ekolojik baĢarıya dönüĢmesidir. Sürdürülebilir ĠKY Ñabalarının ortak noktası, örgütlü yaĢam 

biÑiminin insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en aza indirerek, ÑalıĢanın refahını arttırmaktır. 

ĠĢletmelerin yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetlerinde de,  odak noktası olan insan kaynağının 

desteğini almadan bu Ñabaların baĢarısı mümkün gözükmemektedir. Érgütlü Ģekilde insan kaynağının 

desteğini verebilecek olan birim, ĠKY birimi, sürdürülebilirlik Ñabalarında önemli bir itici kuvvettir. 

Ya da tam tersi. Ancak ĠKY‘nin hangi Ñabalar ile iĢletmelerin sürdürülebilirliğine destek vereceği ve 

Türkiye bağlamındaki mevcut durumun ne olduğu sorusu henüz üzerinde tartıĢılmamıĢ bir konudur.  

ÆalıĢma kapsamında önce Sürdürülebilir ĠKY yazını incelenecek, izleyen kısımda ise Türkiye‘de 

yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarının ĠKY ile ilgili kısımları Maxqda programı kullanılarak iÑerik 

analizine tabi tutularak, sektörler arası karĢılaĢtırma yapılacaktır. 

 

2.SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠNĠN KURAMSAL ÇERÇEVESĠ 

Ġnsan kaynakları yönetimiyle ilgili ÑalıĢmalar dönemsel olarak personel yönetimi, insan kaynakları 

yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimi gibi isimlerle anılmıĢtır. Bu değiĢim iÑinde insanı, 

örgütün herhangi fiziksel varlığından ayırt ederek, onu bir kaynak olarak görmek ve rekabetÑi ortamda 

stratejik bir önem atfetmek anlayıĢları hüküm sürmüĢtür. 2010‘lu yıllardan itibaren sürdürülebilir 

insan kaynakları yönetimi konusu yazında yer bulmakta ve insan kaynağının sürdürülebilir 

yönetiminin gerekliliğinden, öneminden, yaratacağı faydalardan bahsedilmektedir (Prins ve diğerleri, 

2014:267). 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi‘nde sürdürülebilirlik konusuna karĢı ilginin artmasında, son 30 yıldır 

yaĢanan ekolojik problemler ve insanlar arasındaki eĢitsizliğin artmasının yanı sıra (Vehkamaki, 

2005:8), iĢletmelerin uluslararasılaĢması ya da küreselleĢmesinin neden olduğu faktörler, iĢgücünün 

değiĢen demografik yapısı, yaĢlanan iĢgücü, iĢgücü pazarındaki geliĢmeler,  nitelikli insan kaynağının 

sadece bir iĢletme iÑin ÑalıĢmaya istekli olmaması ya da insan kaynağının iĢveren tercihinde daha 

seÑici davranmasının yanı sıra, daha düĢük nitelikli ÑalıĢanların da iĢsizlik sorunu ile baĢ etmek 

zorunda kalması, genel olarak iĢ stresi, iĢ-aile ÑatıĢmaları, sağlık problemleri ve tükenmiĢlik gibi 

sorunların artması karĢılaĢması gibi nedenler de etkili olmaktadır (Ehnert, 2009:3,6, 94-95). 

Sürdürülebilir ĠKY, ĠKY ile ilgili konuları ÊÑlü Temel Modeli (Triple Bottom Line) ÑerÑevesinde ele 

alır. ÊÑlü Temel Modeli sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi iÑin, ekolojik, ekonomik ve toplumsal 

boyutların eĢit önemde olması gerekliliğini ifade etmektedir (Dyllick ve Hockerts, 2002:131-132; 

Stankeviciute ve Savaneviciene, 2013: 839). BaĢka bir ifade ile ekolojik bozulmamıĢlık, ekonomik 

zenginlik ve toplumsal eĢitlik birbirleriyle iliĢkilidir ve kurumsal sürdürülebilir geliĢme iÑin gerekli 

Ģartları sağlamaktadır (Bansal, 2005:199). Bu anlayıĢla Sürdürülebilir ĠKY, ekolojik, ekonomik ve 

toplumsal baskıların karĢılanabilmesi ve arzu edilen insan yeteneklerinin geliĢtirilebilmesi iÑin insan 

kaynakları uygulamalarının temel teĢkil ettiğini ifade eder (Wilkinson ve diğerleri, 2001:1492; 

Kramar, 2014:1076). 

Sürdürülebilir ĠKY, varolan ve planlanmıĢ insan kaynakları stratejilerinin eĢ zamanlı olarak hem 

örgütsel amaÑların hem de uzun süren ÑalıĢma zamanında insan kaynaklarının yenilenmesi amacını 

baĢarırken, bu stratejilerin örgüt bazında ve insan kaynakları temelinde yaratılabileceği olumsuz 

etkileri kontrol etmektir (Ehnert, 2009:74). Sürdürülebilir ĠKY, ekonomik, sosyal ve Ñevresel 

boyutları eĢ zamanlı biÑimde dikkate alan, ĠK strateji, politika ve uygulamaları geliĢtirmek suretiyle 

örgütsel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. 

Sürdürülebilir ĠKY yazınına iliĢkin görüĢler genel olarak 3 grupta kategorize edilebilir. Bu 3 grubun 

da ortak özelliği sürdürülebilirlik iÑin uzun dönemli ve eskimeyen (durable) sonuÑlardan 
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bahsetmeleridir. Her ne kadar yazarlar, sürdürülebilirliği ve onun ĠKY ile olan iliĢkisini farklı 

yollardan anlatsalar da, bu grupların kategorileĢtirilmesi bu anlayıĢların Ñıktılarına göre yapılmaktadır. 

Bir grup yazar, ekonomik Ñıktılar ve ―sürdürülebilir rekabetçi avantaj‖ yaratma üzerinde durur. 

―Yetenek üretimi‖ olarak bilinen bu grup ĠKY politikalarının iÑsel etkilerine odaklanır (Wilkinson ve 

diğerleri, 2001; Ehnert 2009; Clarke 2011). Buna göre Sürdürülebilir ĠKY, ―kısa süreli kurumsal 

amaÑlara odaklanmak yerine uzun süreli iĢ baĢarılarına‖ ve pozitif iĢgören Ñıktılarına odaklanmalıdır 

(Wilkinson ve diğerleri 2001:1498-1499). Ġkinci grup, ―sosyal ve ekolojik sağlığı iyileĢtirme‖ adıyla 

anılır. Bu grup, ekonomik, ekolojik ya da sosyal konularla ilgili daha geniĢ performans Ñıktılarına 

odaklanır (Mariappanadar, 2003; Orlitzky ve diğerleri, 2003; Collison ve diğerleri, 2007). Buna göre 

ĠKY uygulamaları, ekolojik ve sosyal/insani Ñıktılara pozitif katkı sağlayarak arzulanan ekonomik 

amaÑların baĢarılmasını sağlar (Mariappanadar, 2003; Orlitzky ve diğerleri, 2003; Branco ve 

Rodrigues, 2006). Bu dıĢsal Ñıktılar aile, toplumun iyi oluĢu, ÑalıĢan sağlığı, hükümet politikaları ve 

harcamaları gibi insani ve toplumsal konular ile ilgilidir (Mariappanadar, 2012:5). ÊÑüncü grup, 

―iletiĢimciler‖ adıyla anılır ve ekolojik ve sosyal Ñıktıları da iÑeren yönetim uygulamaları ile ĠKY 

uygulamaları arasında bağlantı kurar (Kramar, 2014:1076).  

ĠKY'de sürdürülebilirlik uygulamalarının yeri ve önemine dair iki farklı bakıĢ aÑısı mevcuttur (Ehnert 

ve Harry, 2012:223).  Bunlardan bir tanesi olan makro bakıĢ aÑısına göre, örgütlerin sosyal ve 

ekonomik Ñevreye sürdürülebilirlik aÑısından katkı sağlamaları ĠKY uygulamaları ile 

gerÑekleĢmektedir. Mikro bakıĢ aÑısı ise, ĠKY sistemindeki iÑsel öğe ve iliĢkilere odaklanıp, 

sürdürülebilirliği bireysel ve ĠKY düzeyinde (mikro düzeyde) tartıĢır. Bu bakıĢ aÑısındaki tartıĢmalar 

insan kaynaklarının kıtlığına, yaĢlanan iĢgücüne, iĢ kaynaklı sağlık problemlerinin artmasıyla 

iliĢkilendirilmekte ve ĠKY sisteminin sürdürülebilirliğini örgütler iÑin "yaĢamsal strateji" olarak 

görmektedir.  (Zaugg, 2009'dan aktaran Ehnert ve Harry, 2012:223).  

Yazında Sürdürülebilir ĠKY‘nin iliĢkilendirildiği konulara rastlanmaktadır (Zink, 2014:126-132; 

Voegtlin, Greenwood, 2016:117; Russ, 2012: 399-415; Mazur, 2014:158-170; Mariappanadar, 

2003:906-923; Kramar, 2014:1069-1089). Bunlar arasında en sık rastlanan konular, Stratejik ĠKY, 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yüksek Performanslı ÆalıĢma Sistemleri, Sürdürülebilir ĠĢ Sistemleri 

ve Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi konularıdır. Bilim birikimli bir süreÑ olduğundan dolayı, 

Sürdürülebilir ĠKY literatüründe bahsi geÑen konuların belirli noktalarla iliĢkilendirilmesi rasyonel 

olacağı gibi, Ñok genel anlamda, bahsi geÑen konulara kıyasla Sürdürülebilir ĠKY‘nin daha kapsayıcı 

bir bakıĢ aÑısına ve paydaĢ duyarlılığına sahip bir iÑerikte olduğu ifade edilebilir. Ayrıca yazarlar 

tarafından, Sürdürülebilir ĠKY ile Endüstri 4.0 ve YeĢil Yakalı ÆalıĢanlar konuları arasında iliĢki 

kurulması mümkün görülmektedir. 

Tüm bu aÑıklamalar ıĢığında, Sürdürülebilir ĠKY kavramını daha iyi ifade edebileceği 

düĢünüldüğünden, Sürdürülebilir ĠKY‘nin kavramsal ÑerÑevesi bir modelle ifade edilmek istenmiĢtir. 

Bu model ġekil 1‘de belirtilmektedir. Bu modelde, Sürdürülebilir ĠKY mikro bakıĢ aÑısıyla ele 

alınmıĢtır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik uygulamalarına, ĠKY‘nin fonksiyonları iÑerisinde yer veren 

iĢletmelerin, bu uygulamaları, ĠĢletme Stratejisi, Érgüt Kültürü, Êst Yönetimin Liderliği, Éğrenen 

Érgüt ve DeğiĢim Yönetimi gibi üst baĢlıklarla uyumlu yürütmesi halinde 4 boyutta tanımlanan 

Ñıktıları elde etmesi beklenir. Bu Ñıktılar modelde, bireysel, örgütsel, toplumsal ve ekolojik Ñıktılar 

olarak anılmaktadır. Buna göre, ĠKY‘de sürdürülebilirliği baĢarılı bir Ģekilde iĢ modellerine yerleĢtiren 

iĢletmelerin, birey, örgüt, toplum ve ekoloji üzerinde pozitif değerler yaratacağı beklenmektedir.   
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ġekil 5. Sürdürülebilir ĠKY Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK RAPORLAMASI 

Raporlar, iĢletmelerin faaliyetlerinin görünür olmasını sağlayan araÑlardır. ĠĢletmelerin faaliyetlerini 

görünür kılma isteği, öncelikli olarak finansal konularda, hissedarlara karĢı duydukları sorumluluğun 

bir gereği olarak ortaya ÑıkmıĢtır. Ancak,  küreselleĢme, örgütlü yaĢam biÑiminin öneminin artması, 

yönetim anlayıĢları ve iĢ modellerinin değiĢmesi, paydaĢların Ģeffaf yönetimi arzulaması gibi 

nedenlerle, sadece ekonomik karlılık göstergelerini ölÑmeye yarayan finansal raporlar, sayıları artan 

paydaĢ grubunun beklentilerini karĢılamada yetersiz kalmıĢ ve sürdürülebilirlik raporları beklentilere 

yanıt verir hale gelmiĢtir.  

Kurumsal sürdürülebilirlik, iĢletmenin doğrudan ihtiyaÑları ile hissedarlar, ÑalıĢanlar, müĢteriler, baskı 

grupları, toplum gibi paydaĢların dolaylı ihtiyaÑlarının, gelecekteki paydaĢların ihtiyaÑlarını karĢılama 

yeteneğinden ödün vermeksizin karĢılamasıdır (Dyllick ve Hockerts,2002:131). ĠĢletmelerin, 

faaliyetlerini kurumsal sürdürülebilirlik duyarlılığı ile yürüttüğünün tüm paydaĢ grubuna beyanı ise 

sürdürülebilirlik raporudur. Bu beyan yasal bir zorunluluk olmayıp, iĢletmelerin tamamen gönüllülük 

esasına göre hazırladıkları bir rapordur.  

Sürdürülebilirlik raporu, ekonomik, Ñevresel ve sosyal değiĢkenleri kapsayacak Ģekilde 

düzenlenmekte ve iĢletmelerin bu alanlardaki baĢarılarını değerlendirmektedir. Bu raporlar, 

iĢletmelere faaliyetlerinin sonuÑlarını görme, paydaĢlara ise iĢletmelerin kendi beklentilerini dikkate 

almalarıyla ilgili değerlendirme imkanı sağlamaktadır (Yanık ve Türker, 2012: 298). Ézetle 

sürdürülebilirlik raporları, iĢletmelerin sürdürülebilir geliĢim amaÑlarını gerÑekleĢtirmeleri konusunda 

faaliyetleriyle ilgili izleme sağlarken,  paydaĢ grubu üzerinde daha Ģeffaf ve güvenilir iĢletme algısı 

oluĢturabilmektedir (IMKB, 2011: 33). 

Sürdürülebilirlik Raporlaması konusunda dünyadaki en yaygın standart, GRI (Global Reporting 

Inititiative), TürkÑe adıyla Küresel Raporlama Enstitüsü tarafından oluĢturulan standartlardır (Bal, 

2012). Bu standartlar, 100‘den fazla ülkede kullanılmakta olup, kurumun amacı, küresel anlamda 

iĢletmelerin ve hükümetlerin iklim değiĢikliği, insan hakları, yönetiĢim ve sosyal iyi-oluĢ gibi kritik 

konularda yarattığı etkilerle ilgili farkındalık yaratılmasının sağlanmasıdır (GRI, 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx). 1997 yılında kurulan bu 

giriĢimin ilk kılavuzu 2000 yılında yayınlanmıĢ olup, en son güncelleme 2013 yılında yapılmıĢtır.

  

 

Éğrenen 

Érgüt 

Êst Yönetimin 

Liderliği 

DeğiĢim  

Yönetimi 
Strateji 

Érgüt 

Kültürü 

Bireysel sonuÑlar 

 Ġnsan 
kaynaklarınıntatmini 

 Ġnsan kaynaklarının 
motivasyonu 

 Ġnsan kaynaklarının 
öznel iyi oluĢu 

 Ġnsan kaynaklarının 

sağlığı 

 Ġnsan kaynaklarının 

örgütsel bağlılığı  

  

Érgütsel sonuÑlar 

 Karlılık 

 Verimlilik 

 MüĢteri tatmini 

 Ġnsan kaynağı 
devir hızının 

azalması 

 ĠĢveren markasının 

oluĢması 

  

Toplumsal sonuÑlar 

 Uzun süreli istihdam 

 Gönüllü ÑalıĢmalar 

 Farklılıkların 

yönetimi 
uygulamaları 

 YaĢam kalitesi 

 Toplum sağlığı 

 Toplumsal adalet ve 

eĢitlik 

  

Sürdürülebilir ĠKY 

Ġnsan kaynaklarının seÑimi ve iĢe 

alınması 

Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve 
geliĢtirilmesi 

Ġnsan kaynaklarının performans 
değerlendirilmesi ve 

ücretlendirilmesi 

Ġnsan kaynaklarının hakları, iĢ 

güvenliği ve sağlığı 

Ekolojik sonuÑlar 

  Enerji tüketimi 

 Kağıt tüketimi 

 Æevreye duyarlı 

ürünler 

 ĠĢ seyahatlerinin 

azalması 

 Karbon salınımının 

azalması 

  



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1769 

ġekil 6. Yıllara Göre GRI Standartlarının GeliĢimi 

 

Kaynak: Énce ve diğerleri, 2015:238 

ġekil 2‘den de görüleceği üzere, 1997 yılından itibaren bu standartlar altı kez güncellenmiĢ olup en 

güncel hali ―GRI G4 Standardı‖ olarak anılmaktadır. GRI G4 Standardı‘nda yer alan kategoriler ve 

unsurlar ise Tablo 1‘de belirtilmiĢtir. 

 

 

 

 

Tablo 18. GRI G4 Standardı'nda Yer Alan Kategori ve Unsurlar 

 

Kaynak:Global Reporting Institue, ―G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları Raporlama Ġlkeleri 

ve Standart Bildirimler‖, 2013:9. 

ÆalıĢmada, sürdürülebilirlik raporlarının ĠKY bağlamında sorgulanmasını amaÑladığından özellikle bu 

raporlarda ĠKY ile ilgili olan kısımlar üzerinde durulmaktadır. Sürdürülebilirlik raporlarında ĠKY ile 

ilgili uygulamalar genel olarak ―Sosyal‖ kategoriler baĢlığı altında ―ĠĢgücü Uygulamaları ve Ġnsana 

YaraĢır ĠĢ‖ alt kategorisi altında toplanmıĢtır. ―ĠĢgücü Uygulamaları ve Ġnsana YaraĢır ĠĢ‖ alt 

baĢlığının yer alan unsurlar ise Tablo 2‘de belirtilmiĢtir.  
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Tablo 19. GRI G4 Standardında Ġnsan Kaynakları Yönetimi ile Ġlgili Unsurlar 

Ġstihdam 

YaĢ grubu, cinsiyet ve bölgeye göre iĢe yeni alınan ÑalıĢanların ve ÑalıĢan devrinin toplam sayısı ve 

oranı 

Belirgin operasyon yerlerine göre geÑici veya yarı zamanlı ÑalıĢanlara sağlanmayan ve tam zamanlı 

ÑalıĢanlara sağlanan yan haklar 

Cinsiyete göre doğum izninden sonra iĢe dönme ve iĢte kalma oranları 

ĠĢgücü/Yönetim ĠliĢkileri 

Bunların toplu iĢ sözleĢmelerinde belirtilmiĢ olup olmadıkları da dahil olmak üzere faaliyet 

değiĢiklikleriyle ilgili asgari ihbar süreleri 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Toplam iĢgücünün iĢ sağlığı ve güvenliği programlarının takibine yardımcı olan ve bu konuda görüĢ 

bildiren resmi müĢterek yönetim–iĢÑi sağlık ve güvenlik komitelerinde temsil edilen yüzdesi 

Bölge ve cinsiyete göre yaralanma türü ve kaza sıklık oranları, meslek hastalıkları, kayıp gün ve 

devamsızlık ve iĢle bağlantılı toplam ölüm vakası sayısı 

ĠĢ kazası oranı veya meslek hastalığı riski yüksek olan ÑalıĢanlar 

Sendikalarla yapılan resmi sözleĢmeler kapsamındaki sağlık ve güvenliğe iliĢkin konu baĢlıkları 

Eğitim ve Öğretim 

Cinsiyete ve ÑalıĢan kategorisine göre ÑalıĢan baĢına ayrılan yıllık ortalama eğitim saati 

ÆalıĢanların kesintisiz istihdam edilebilirliğini destekleyen ve kariyer bitimlerini yönetebilmelerine 

yardımcı olan yetenek yönetimi ve yaĢam boyu öğrenim programları 

Cinsiyete ve ÑalıĢan kategorisine göre düzenli performans ve kariyer geliĢim değerlendirmelerinden 

geÑen ÑalıĢan yüzdesi 

ÇeĢitlilik ve Fırsat EĢitliği 

YönetiĢim organlarının bileĢimi ve ÑalıĢanların cinsiyete, yaĢ grubuna, azınlık grubu üyeliğine ve 

baĢka ÑeĢitlilik göstergelerine göre tanımlanan ÑalıĢan kategorilerine göre dağılımı 

Kadın ve Erkekler için EĢit Ücret 

ÆalıĢan kategorisine, belirgin operasyon yerlerine göre kadınlar ve erkekler arasındaki taban maaĢ ve 

ücret oranı 

Tedarikçinin iĢgücü uygulamaları bakımından değerlendirilmesi 

ĠĢgücü uygulamaları kriterlerinin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikÑilerin yüzdesi 

Tedarik zincirindeki iĢgücü uygulamalarıyla ilgili belirgin ölÑekte mevcut ve olası olumsuz etkiler ve 

alınan önlemler 

ĠĢgücü uygulamaları Ģikayet mekanizmaları 

ĠĢgücü uygulamalarıyla ilgili olarak resmi Ģikayet mekanizmaları kanalıyla getirilmiĢ, yanıtlanmıĢ ve 

ÑözümlenmiĢ Ģikayetlerin sayısı 

Kaynak: Global Reporting Institue, ―G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları Raporlama 

Ġlkeleri ve Standart Bildirimler‖, 2013:65-69 

Tablo 2‘den de görüleceği üzere, iĢletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerinin ―insan kaynağı‖ 

boyutuyla ele alındığı kısımda, bu faaliyetlerin genel olarak nicelik belirten ifadelerle (sayı, oran, 

yüzde) ölÑümlendiği görülmektedir. Halbuki sürdürülebilirlik raporları, finansal raporların aksine 

mevcut durumun daha nitel öğelerle anlatılmasına uygun raporlardır.  

Sürdürülebilirlik raporu yayınlayan iĢletmelerin geneli, raporlarında Tablo 2‘de yer alan nicel verilere 

yer vermekle beraber, hitap ettikleri paydaĢ grubunu daha iyi aydınlatabilmek amacıyla ĠKY‘nin 

sürdürülebilirliği bağlamında yürüttükleri ÑalıĢmaları detayları ile anlatmayı tercih etmiĢlerdir. Ancak, 

bazı iĢletmeler ĠKY ile ilgili kısımları Tablo 2‘deki baĢlıklarla ve sadece sayısal olarak vermeyi tercih 

etmiĢtir. Bu durumda, araĢtırmacıda sürdürülebilirlik raporunun, sürdürülebilirlik anlayıĢı gereğinden 

Ñok kurumsal eĢbiÑimlilik mekanizmasının bir ürünü olarak hazırlandığı algısı yaratmaktadır. Bu 

yargıyı destekler nitelikte bir bulgu, Türk iĢletmelerini sürdürülebilirlikle ilgili uygulamalara 

yönlendiren itici güÑlerin sorgulandığı bir araĢtırmada da ortaya ÑıkmıĢtır. Bu araĢtırmaya göre, 

iĢletmeleri sürdürülebilirlikle ilgili gönüllü uygulamalara iten en önemli ilk üÑ nedenin ―itibar‖, ―yasal 

düzenlemeler‖ ve ―rekabet‖  olduğu ortaya ÑıkmıĢtır (Türk ĠĢ Dünyası‘nda Sürdürülebilirlik 
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Uygulamaları, 2011:12). Ġtibar ve yasal düzenlemenin diğer unsurlara kıyasla daha etkili olarak 

görülmesi, Türk iĢ dünyasının sürdürülebilirliğe ―fırsat‖ penceresinden ziyade ―risk‖ penceresinden 

baktığı Ģeklinde yorumlanmıĢtır.  

 

4. ÇALIġMANIN AMACI 

Bu ÑalıĢmanın amacı, Türkiye‘de yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarının ĠKY ile ilgili olan 

kısımlarının iÑerik analizine tabi tutularak incelenmesi, sektörel kıyaslanmanın yapılması ve Ġnsan 

Kaynakları Yönetimi‘nin iĢletmelerin sürdürülebilirliğine hangi uygulamalar ile destek verdiğinin 

tespit edilmesidir.  

Bu amaÑ doğrultusunda yanıt aranacak sorular Ģunlardır: 

- Sürdürülebilirlik raporlarında ĠKY‘nin sürdürülebilirliği bağlamında en sık tekrarlanan 

ifadeler nelerdir? 

- Bu ifadelerin sektörler bazındaki tekrarlanma sıklıkları ve yüzdeleri nelerdir? 

 

5. ÇALIġMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMĠ 

Türkiye‘de sürdürülebilirlik raporu yayınlayan iĢletmeler ÑalıĢmanın evrenini oluĢturmaktadır.  

ÆalıĢmanın örneklemi ise Kasım 2017-Ekim 2018 döneminde Borsa Ġstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik 

Endeksi‘nde yer alıp sürdürülebilirlik raporu yayınlayan iĢletmeler ile kurumsalsurdurulebilirlik.com 

portalına sürdürülebilirlik raporlarını kayıt ettiren firmalardan oluĢmaktadır. 

Kurumsalsurdurulebilirlik.com, Küresel Raporlama Enstitüsü (GRI) ile Kıymet-i Harbiye Yönetim 
DanıĢmanlık Ģirketi arasında imzalanan Küresel Raporlama Enstitüsü Bölgesel Veri Ortaklık 

AnlaĢması uyarınca hayata geÑirilmiĢ bir platformdur. Bu platformun amacı, Küresel Raporlama 

Enstitüsü Sürdürülebilirlik Veribankası‘na Türkiye‘de gerÑekleĢtirilen raporlama ve sürdürülebilirlik 

hakkında bilgi akıĢı sağlamaktır (http://www.kurumsalsurdurulebilirlik.com/tr-tr/hakkimizda.aspx). 

Bu iki platformun örneklemin seÑilmesinde kullanılmasının nedeni, raporların bir araya getirilerek 

kayıt edilmesi konusunda ÑalıĢma yapan en geniĢ kapsamlı platformlar olarak gözlenmiĢ olmasıdır. 

Burada yer alan firmaların, kurumsal internet siteleri tek tek ziyaret edilerek 2017 yılı Kasım ayı 

itibariyle en son yayınladıkları raporlara ulaĢılmıĢtır. Bu raporlar arasında iĢletmenin son yayınladığı 

rapor olması nedeniyle, 2016, 2015, 2014, 2013 yıllarına ait raporlar ele alınarak incelenmiĢtir. Bu 

inceleme sonucunda, toplam 103 rapor iÑinden 6 tanesinin faaliyet raporu ya da finansal rapor olduğu, 

4 raporun teknik olarak incelenmeye uygun olmadığı tespit edildiğinden, 93 rapor incelenmiĢtir. 

 

6. ÇALIġMANIN MODELĠ 

AraĢtırma nitel bir yaklaĢımla hazırlanmıĢtır ve nitel araĢtırma türlerinden iÑerik analiz kullanılmıĢtır. 

ĠÑerik analizi, metin iÑinde tanımlanan belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuÑlar Ñıkarmak 

iÑin kullanılan bir araĢtırma tekniğidir (Stone ve diğerleri, 1966: 213).  Elde edilen verilerin analiz 

edilmesinde Maxqda programından yararlanılmıĢtır.  

6.1. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Bu aĢamada, incelenen sürdürülebilirlik raporlarından elde edilen veriler anlam bütünlüğünün 

sağlanması ve iÑerik analizine hazırlanması iÑin Ñözümlenmeye baĢlamıĢtır. Veriler Ñözümlenirken, 

kodlar oluĢturulmuĢ ve birbirleriyle iliĢkili olduğu  belirlenen kodlar sınıflandırılarak belirli temalar 

altında birleĢtirilmiĢtir. Elde edilen kodlar ve temalar, Maxquda programına tanımlanarak, programa 

gömülen sürdürülebilirlik raporları iÑinde ĠKY ile ilgili sayfalar tek tek taranmıĢtır.  

Sürdürülebilirlik raporlarının ĠKY ile ilgili bölümleri iÑerik analiziyle incelenerek, sektörel bazda 

karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Verilerin iÑerik analizi ile Ñözümlenme sürecinde, öncelikli olarak 

kategoriler belirlenmiĢ, daha sonra kodlama yapılmıĢ, elde edilen kodlar sonucunda temalar 

belirlenmiĢ, kodlar ve temalar düzenlenmiĢ, son olarak da bulgular tanımlanmıĢ ve yorumlanmıĢtır.  

6.1.1.Kategorilerin OluĢturulması 

ĠÑerik analizi yönteminde kategori oluĢturmanın en önemli safhası sınıflandırmanın araĢtırmayı doğru 

yansıtacak Ģekilde yapılmasıdır. ĠÑerik analizi, her araĢtırmaya uygun olarak geliĢtirilmiĢ ve 

standartlaĢtırılmıĢ kategori sistemi bulunmadığı, bu nedenle her araĢtırmanın kategori sistemini kendi 

analiz malzemesinden oluĢturması gerekliliğinden yola Ñıkar (Æilingir, 2017:151). 
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ÆalıĢmada kullanılan kategorilerin oluĢturulmasında sektörler baz alınmıĢtır. Sektörlerin tespit 

edilmesinde, Küresel Raporlama Enstitüsü Sürdürülebilirlik Veribankası‘na Türkiye‘de 

gerÑekleĢtirilen raporlama ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi akıĢı sağlayan 

kurumsalsurdurulebilirlik.com platformunda yer alan sektörel ayırıĢım kullanılmıĢtır. Ancak bazı 

sektörler, iĢ konusu itibariyle birbirine Ñok benzer olması ve az sayıda rapor olması gibi gerekÑelerle 

(inĢaat ve inĢaat malzemeleri; kamu kuruluĢları ve kar amacı gütmeyen kurumlar gibi) tek bir sektör 

adı altında birleĢtirilmiĢtir. Bu platformda yer alan sektör ayrıĢımı Mesleki Yeterlilik Kurumu‘nun 

belirlediği Ulusal Meslek Standartları listesiyle de karĢılaĢtırılıp, sektörlerin daha ayrıĢtırıcı olması 

aÑısından Cam, Æimento ve Toprak, Elektrik ve Elektronik ile Lastik ve Plastik sektörleri mevcut 

sektörlere eklenmiĢtir (Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017). Bazı iĢletmeler ise faaliyet konuları 

itibariyle, birden fazla sektörün (elektronik, telekomünikasyon, plastik gibi, plastik ve inĢaat gibi) 

faaliyet alanına dahil olduğundan bu iĢletmeler ―Diğer‖ kategorisi altında toplanmıĢtır.  

Buna göre, sürdürülebilirlik raporu yayınlayan iĢletmeler 24 kategori altında toplanmıĢ olup, 

ÑalıĢmanın kategorileri bu 24 sektörde yer alan ve sürdürülebilirlik raporu yayınlayan iĢletmelerin 

ĠKY uygulamaları Ģeklinde tanımlanmıĢtır.   

6.1.2.Kodlama Cetvelinin OluĢturulması ve Temaların Belirlenmesi 

Kodlama, veriler arasında yer alan anlamlı bölümlere isim verilmesi sürecidir. Ancak toplanan 

verilerin kodlanması yeterli olmayıp, ilk aĢamada ortaya Ñıkan kodları kullanarak, verileri genel 

düzeyde aÑıklayabilen ve kodları belirli kategoriler altında toplayabilen temaların bulunması gerekir 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2013:268). Temalar, kodların bir araya getirilip ortak yönlerin bulunmasıyla 

ortaya Ñıkmaktadır. 

AraĢtırmada kullanılacak kodların seÑilmesinde ve temaların oluĢturulmasında GRI G4 Standardı‘nda 

belirtilen unsurlar, nicelik odaklı veriler olduğundan yeterli bulunmayıp, öncelikli olarak 

Sürdürülebilir ĠKY yazını taranarak, bu yazında ön plana Ñıkan kavramlara iliĢkin bulgulara 

ulaĢılmaya ÑalıĢılmıĢtır (Zaugg, ve diğerleri,2001:3-4; Esfahani ve diğerleri 2017:204-205; 

Gollan,2005:60; Rompa, 2011:17; Mejias ve diğerleri, 2015:70; Jerome,2013:1290; Prins ve diğerleri, 

2014:266; Kramar,2014:1081; Ehnert 2009:172). Daha sonra sürdürülebilirlik raporlarının ĠKY ile 

ilgili olan kısımları ön incelemeye tabi tutularak sık geÑen kavramlar tespit edilmiĢtir. SonuÑ olarak, 

sürdürülebilirlik raporlarının incelenmesi ve Sürdürülebilir ĠKY yazının taranması neticesinde, 

araĢtırmada kullanılacak kodlama cetveli oluĢturulup, bu kodlara iliĢkin temalar belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmada kullanılan kodlar ve temalar Tablo 3‘de sunulmuĢtur. 

6.1.3.Güvenilirlik 

Güvenilirlik, bir araĢtırmadan elde edilen sonuÑların, farklı zamanlarda ya da farklı araĢtırmacılar 

tarafından yapıldığında da benzer Ģekilde elde edilmesidir (Marvasti, 2004:115). Nitel araĢtırmalarda,  

nicel araĢtırmalarda geÑerli olan güvenilirlik kriterleri, sosyal olguların değiĢkenliğinden dolayı tam 

olarak uyum sağlamasa da, nitel araĢtırmaların güvenirliği iÑin alınacak bazı önlemler ve stratejiler 

mevcuttur (Yıldırım ve ġimĢek, 20013:293). AraĢtırmacı tarafından bu önlemlerin tamamına 

hassasiyetle yaklaĢılmıĢ olup, ÑalıĢma kapsamında yapılan kodlamaların güvenilirliğini tespit 

edebilmek iÑin kodlamaların güvenilirliği incelenmiĢtir. Bu amaÑla, incelenen sürdürülebilirlik 

raporları araĢtırmacı tarafından bir hafta ara verilmek suretiyle iki kez kodlanmıĢ ve araĢtırmacının 

kendi iÑindeki tutarlılığı ortaya koyulmaya ÑalıĢılmıĢtır. Kodlama güvenirliğinin hesaplanmasında, 

uyum yüzdesi (percent of agreement) indeksi kullanılmıĢtır. Uyum yüzesi, üzerinde uzlaĢmaya varılan 

kodlamaların, üzerinde uzlaĢmaya varılan ya da varılamayan tüm kodlamalara oranını ifade eder. 

Uyum yüzdesinin %70‘den daha yüksek olması beklenir (TavĢancıl ve Aslan, 2001;81). Bu Ģekilde 

uyum yüzdesi kullanılarak kodlama güvenirliği 0.89 bulunmuĢtur.  

7. BULGULAR VE SONUÇLAR 

2017 yılı Kasım ayı itibariyle, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi‘nde ve kurumsalsurdurulebilirllik.com 

platformlarında sürdürülebilirlik raporları bulunan iĢletmelerin en son yayınladıkları raporlara iliĢkin 

verilere ait sektörel dağılım ve frekans bilgileri ġekil 3‘de belirtilmiĢtir.  

ġekil 7.Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlayan ĠĢletmelerin Sektörlere Göre Dağılımı 
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Érneklem dahilinde, sürdürülebilirlik raporunun yayınladığı sektörler 24 grupta toplanmıĢtır. Bu 

sektörler Ģunlardır: Bilgisayar ve BiliĢim Hizmetleri, Cam, Æimento ve Toprak, DanıĢmanlık 

Hizmetleri, Dayanıklı Tüketim, Enerji, Elektrik ve Elektronik, Finansal Hizmetler, Havacılık, ĠĢ ve 

Yönetim, ĠnĢaat,  Kamu KuruluĢları ve Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlar, Kimya ve Petrol, Lojistik, 

Lastik ve Plastik, Metal Êrünler, Otomotiv, Perakende, Sağlık Êrünleri, Teknoloji Donanım, Tekstil 

ve Konfeksiyon Êrünleri, Telekomünikasyon, Ticari Hizmetler, Yiyecek ve ĠÑecek Êrünleri, Diğer.  

Bu verilere dayanarak, en fazla sürdürülebilirlik raporunun, ĠĢ ve Yönetim (13) ile Finansal Hizmetler 

(10) alanında yer aldığı görülmektedir.  

AraĢtırmanın örneklemi kapsamında, sürdürülebilirlik raporuna rastlanmayan sektörler ise Æevre (Atık 

Yönetimi), Eğitim, Adalet, Tarım, Avcılık, BalıkÑılık, Kültür, Sanat ve Tasarım, Demiryolları, Emlak 

Hizmetleri, Enerji Dağıtım, Ev ve KiĢisel Bakım Êrünleri, Madencilik, Makine ve TeÑhizat, Medya, 

Ormancılık ve Kağıt Êrünleri, Oyuncak, Sağlık Hizmetleri, Su Dağıtım, Tarım, Turizm ve Eğlence, 

Tütün Êrünleri,  olarak tespit edilmiĢtir. 

Ġncelenen sürdürülebilirlik raporlarının ĠKY ile ilgili olan bölümlerinde ön plana Ñıkan kodlar ve 

temalar ile bunlara iliĢkin frekans değerlerine iliĢkin veriler Tablo 3‘de sunulmuĢtur. 
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Tablo 20. Kodların ve Temaların Frekansları  

Tema Kodlar 
n Toplam 

ĠĢ Sağlığı ve 
Güvenliği 

Sıfır kaza 
7 

468 

Güvenli ÑalıĢma  
22 

Ġnsan hakları 
120 

ĠĢ sağlığı 
203 

ĠĢ güvenliği 
116 

 

Yetenek 

Yönetimi 

Yetkinlik 
268 

360 
 

Yetenek yönetimi 92 

 
Farklılıkların 

Yönetimi 

 
 

Fırsat eĢitliği 
180 

 

 

 

358 

 

 

Cinsiyet dağılımı 
18 

Kadın istihdamı 
25 

Adil ÑalıĢma ortamı 
6 

EĢit iĢ 
22 

EĢit fırsat 
32 

Sosyal ÑeĢitlilik/ cinsiyet 

eĢitliği 

57 

Kadının güÑlenmesi 
18 

Performans 

Değerlendirme 

ġeffaf 

değerlendirme/ücretlendirme 

 

10 

349 

Ézdeğerlendirme 
6 

Adil 
değerlendirme/ücretlendirme 

33 

Édül  
171 

Takdir 
60 

EĢit iĢ 
27 

EĢit iĢe eĢit ücret 
19 

EĢit ücret 
23 

Performans değerlendirme 
79 

ÆalıĢan 
Tatmini ve 

Bağlılığı 

 
 

 

ÆalıĢan katılımı 
21 

263 
ÆalıĢan bağlılığı 

89 

Kulüpler 
66 

Motivasyon 
87 

 

 
Éznel Ġyi OluĢ 

 

  
 

ÆalıĢan mutluluğu 
11 

260 

Sportif faaliyetlere destek 
123 

Emeklilik 
57 

Bireysel emeklilik 
21 

YaĢam kalitesi  
7 

Sosyal etkinlikler 41 

Sürekli 

GeliĢim ve 
Eğitim 

 

 

Ġnsana Yatırım 

3 

 

 

 
 

235 

 

ÆalıĢan GeliĢimi 
19 

Bireysel GeliĢim 
28 

Eğitim Saati 
48 

Eğitim ĠhtiyaÑ Analizi 
2 

Eğitim Planlama 
10 

Oryantasyon 
95 

Mesleki Eğitim 27 

Gönüllü 

Katılım 

Gönüllüler 
140 

142 

Toplumsal fayda 
2 

ĠĢ-YaĢam 
dengesi 

Esnek ÑalıĢma 
22 

94 

Doğum izni 
51 

Devamsızlık 

oranları 

13 

ĠĢ ve hayat dengesi 
1 

Yarı zamanlı 
ÑalıĢma 

2 

Emzirme odaları 
5 

 Kariyer yönetimi 
25 

89 

 Kariyer planlama 
30 

Kariyer 
Yönetimi 

 

Kariyer haritaları 
6 

GeliĢim ihtiyaÑları 
21 

ĠÑ atama/ iÑeriden 

terfi 

7 

YeĢil 
Uygulamalar 

E-öğrenme 
 

21 

71 
E-eğitim 

27 

Servis 
23 

  
  

  

  
 Ek faydalar 

  

  
  

  

  
  

Kasa tazminatı 
1 

70 

Yol ücreti 
1 

Giyim yardımı 
18 

GöÑ tazminatı 
1 

Yolculuk 

yevmiyesi 

1 

EĢya nakil ücreti 
1 

Yaralanma 
tazminatı 

1 

Doğal afet yardımı 

- tabi afet yardımı 

2 

Ézel sağlık 
sigortası/ hayat 

sigortası 

42 

Yemek fiĢi 
1 

Dil tazminatı 
1 

 
Kurum ĠÑi 

ĠletiĢim 

 

 

Farklı ĠletiĢim 
1 

62 
Éneri Sistemi 

28 

Kurum iÑi iletiĢim 
13 

ĠletiĢim Kanalları 
20 

ÆalıĢma 

KoĢulları 
 

ÆalıĢma koĢulları 
41 

47 

Ġnsana yakıĢır iĢ 
6 
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Tablo 3‘den elde edilen bilgilere göre sürdürülebilirlik raporlarının ĠKY ile ilgili kısımlarında en sık 

kullanılan tema ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği teması olmuĢtur. Toplam 468 defa ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile 

ilgili kodların kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Bunu, Yetenek Yönetimi teması takip etmiĢ ve 

sürdürülebilirlik raporları iÑinde toplam 360 defa Yetenek Yönetimi teması ile ilgili kodların 

kullanıldığı ortaya koyulmuĢtur. Ġncelenen raporlar kapsamında ÆalıĢma KoĢulları temasının sadece 

47 defa kullanılmıĢ olduğundan, bu temanın en az tekrarlanan tema olduğu tespit edilmiĢtir.  

ĠĢletmeler yayınladıkları sürdürülebilirlik raporlarını, GRI Standartlarına uygun Ģartlarda 

yayınlamaktadır. Bu nedenle ön plana Ñıkan temalara bakıldığında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile 

Farklılıkların Yönetimi (ÆeĢitlilik ve Fırsat EĢitliği) temalarının hem GRI Standartlarına uyum 

gereğinin hem de iĢletmelerin sürdürülebilirlik Ñabalarında önemli buldukları konular olmaları 

nedeniyle sık tekrarlandığı yorumu yapılabilir. 

GRI Standartlarında doğrudan Yetenek Yönetimi baĢlığı yer almamaktadır. Ancak incelenen 

sürdürülebilirlik raporlarında özellikle ―yetkinlik‖ kodu ve Yetenek Yönetimi teması oldukÑa sık yer 

almıĢtır. Bu durum iĢletmelerin sürdürülebilirlik Ñabalarının, ĠK‘nın Yetenek Yönetimi ile ilgili 

ÑalıĢmalarıyla iliĢkilendirildiği Ģeklinde yorumlanabilir.  

GRI Standartlarında, ―Kadın ve Erkekler ĠÑin EĢit Êcret‖ baĢlığı yer almakta ve iĢletmelerin 

sürdürülebilirlik ÑalıĢmalarında bu konuya öncelik verilmesi istenmektedir. ÆalıĢmamızda kadın ve 

erkekler iÑin ücret konusu ―Performans Değerlendirme‖ teması altında incelenmiĢ ve en sık 

tekrarlanan dördüncü tema olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durum, iĢletmelerin sürdürülebilirlik 

Ñabalarında, ĠK‘nın performansını değerlendirme usulünün, ödüllerin, adil, Ģeffaf ve eĢit olmanın 

önemli bir yer tuttuğunun göstergesi olabilir. 

GRI Standartlarında yer alan diğer bir baĢlık da ―Eğitim ve Éğretim‖ baĢlığıdır. ÆalıĢmada bu baĢlık 

Sürekli GeliĢim ve Eğitim teması adı altında geniĢletilmiĢ olup, örneklem dahilindeki sürdürülebilirlik 

raporlarında bu tema ve bu temaya ait kodların 235 defa tekrarlandığı tespit edilmiĢtir. Bu durum 

iĢletmelerin sürdürülebilirlik Ñabalarında ÑalıĢanlarının sürekli geliĢim ve eğitimini önemsedikleri 

Ģeklinde yorumlanabilir.  

GRI Standartları gereğince sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmesi zorunlu olmayan, ÆalıĢan 

Tatmini ve Bağlılığı, Éznel Ġyi OluĢ, Gönüllü Katılım, ĠĢ-YaĢam Dengesi, Kariyer Yönetimi, YeĢil 

Uygulamalar gibi konuların sürdürülebilirlik raporlarında sıkÑa kullanıldığı göze ÑarpmıĢtır. Bu 

durum ise, sürdürülebilirlik raporu yayınlayan iĢletmelerin en azından bir kısmının, Dünya‘daki 

sürdürülebilirlik literatürünü takip ettiğini ve bu konudaki ÑalıĢmaları kendi kurumlarına transfer 

ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Tablo 3‘te yer alan temalar, iĢletmelerin sürdürülebilirlik Ñabalarında destek rolü üstlenen 

fonksiyonlar Ģeklinde görülmektedir. BaĢka bir ifade ile, iĢ sağlığı ve güvenliği, yetenek yönetimi, 

performans değerlendirme, ÑalıĢanların tatmini ve bağlılığı, öznel iyi oluĢu, sürekli eğitimi ve 

geliĢimi, ÑalıĢanların toplumsal faaliyetlere gönüllü katılımın sağlanması, iĢ-yaĢam dengesi, kariyer 

yönetimi, yeĢil uygulamalar, ek faydalar, kurum iÑi iletiĢim ve ÑalıĢma koĢulları gibi uygulamalar 

iĢletmelerin sürdürülebilirlik Ñabalarına destek veren ĠKY uygulamalarıdır.  

Temaların, sektörel bağlamdaki frekans ve yüzde değerlerine iliĢkin veriler Tablo 4‘de sunulmaktadır.  
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Bilgisayar ve BiliĢim 
Hizmetleri 

1 1 0,4 - - - - 1 0,3 1 0,6 1 0,4 1 0,4 1 2,9 - - - - 1 2,2 - - - - - - 

Cam, 

Æimento,Toprak 

3 3 3,8 3 7,2 2 4,6 3 7,3 3 5,4 3 5,7 3 5,3 2 2,2 3 6,7 3 3,4 2 4,5 1 1 - - 2 10,8 

DanıĢmanlık 
Hizmetleri  

1 - - - 0,6 1 0,3 1 1 1 0,8 - - 1 1,1 1 5,1 - - 1 1 - - - - - - - - 

Dayanıklı 

Tüketim 

2 2 5,8 1 4,1 2 2 2 5,6 2 1,2 1 1,1 2 1,8 2 1,5 2 7,8 1 3,1 2 7,9 - - 2 8,6 2 8,1 

Enerji 6 6 10,9 6 8,5 4 5,5 6 3,1 5 9 4 6,1 6 11 4 32,4 4 11,1 5 8,3 2 4,5 3 9,8 1 3,4 3 13,5 

Elektrik ve 

Elektronik 

1 1 0,4 1 0,3 1 0,9 1 0,5 - - 1 0,4 1 0,7 1 0,7 - - - - - - - - - - - - 

Finansal Hizmetler 10 4 3,4 6 11,6 5 15,3 8 12 7 13 3 13 6 6,4 3 3,7 2 17,8 5 18,4 3 11,2 1 8,8 5 31 1 2,7 

Havacılık 3 1 0,4 1 0,3 - - 1 0,3 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - 

ĠĢ ve Yönetim 13 9 13 5 14,9 7 18,8 10 17,5 9 14,8 7 14,5 4 4,9 7 21,3 7 25,6 8 13,8 6 16,9 4 10,8 6 17,2 2 8,1 

ĠnĢaat 3 2 5,1 3 3,4 3 6,4 2 4,6 3 4,4 2 3,5 3 6,4 1 1,5 1 2,2 - - - - 1 2,9 1 1,7 - - 

Kamu KuruluĢları ve 

Kar Amacı 
Gütmeyen KuruluĢ 

3 1 0,2 - - 1 0,6 1 0,3 1 0,8 - - - - - - - - 1 0,3 - - 1 1 - - - - 

Kimya, Petrol 4 3 3,6 1 1,4 2 0,9 3 4,8 3 6,4 1 0,8 3 2,5 1 0,7 1 1,1 3 3,6 - - 2 7,8 - - 1 2,7 

Lastik, Plastik 2 4 4,3 2 4,7 1 0,6 3 2,1 4 3,8 1 - 3 3,2 - - 1 1,1 2 3,9 2 2,2 1 1 2 5,2 - - 

Lojistik 2 2 2,6 2 1,4 1 0,6 2 4,7 2 2,4 2 14,5 2 1,8 1 0,7 1 1,1 1 2,3 1 1,1 2 6,9 2 5,2 2 5,4 

Metal Êrünler 3 2 1,3 1 1,4 2 2 3 0,9 2 3,4 3 3,8 2 2,8 - - - - 3 1 2 2,2 2 2,9 2 5,2 3 8,1 

Otomotiv 4 4 9,8 4 4,7 4 9 4 5,6 4 7,2 2 6,5 4 4,2 4 6,6 2 4,4 4 2,9 2 2,2 2 7,8 1 3,4 - - 

Perakende 3 1 2,6 3 1,7 1 2 3 3 1 0,4 2 0,8 1 0,7 - - 1 1,1 1 3,4 3 7,9 1 5,9 - - - - 

Sağlık Êrünleri 5 3 12,2 4 14,6 5 14,5 5 13,4 5 10,8 4 15,3 4 23,3 5 17,6 3 13,3 5 11,9 4 14,6 5 26,5 2 15,5 3 16,2 

Teknoloji, Donanım 1 1 0,2 1 6,3 1 0,9 1 1,6 1 0,4 1 2,3 1 1,4 1 0,7 1 1,1 1 6,2 1 4,5 1 5,9 1 1,7 1 - 

Tekstil ve 

Konfeksiyon 
Êrünleri 

6 2 1,9 1 1,9 1 0,3 2 1,3 2 2,8 4 1,5 2 4,6 - - - - 2 3,4 - - 1 1 - - 1 5,4 

Telekomünikasyon 3 2 10 2 4,1 2 8,7 3 4,6 3 5,6 3 5 3 4,6 2 2,2 - - 2 7,8 2 15,7 - - - - - 2,7 

Ticari hizmetler 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Yiyecek ve iÑecek 
hizmetleri 

5 2 2,8 2 0,6 1 1,7 2 1,3 1 0,2 3 4,2 2 1,4 - - 2 5,6 2 1,8 - - - - - - - - 

Diğer 8 5 5,1 3 6,6 4 4,6 4 4,6 4 7,2 2 1,1 4 12 2 2,9 - - 5 3,4 3 4,5 - - 1 1,7 1 16,2 
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Tablo 21.Temaların Sektörlere Göre Frekans ve Yüzde Değerleri

TOPLAM 93 61  52  51  71  64  50  58  38  31  55  36  28  26  22  
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Tablo 4‘den elde edilen verilere göre, Bilgisayar ve BiliĢim Hizmetleri sektöründe sürdürülebilirlik 

raporu yayınlayan yalnızca bir iĢletme vardır. Bilgisayar ve BiliĢim Hizmetleri sektöründe 

sürdürülebilirlik raporu yayınlayan bu iĢletme ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konulara raporunda % 

0,4 oranında, Performans Değerlendirme ile ilgili konulara ise % 0,3 oranında yer vermiĢtir. 

Bilgisayar ve BiliĢim Hizmetleri sektöründe en fazla Gönüllü Katılım temasına (%2,9), ikinci olarak 

da YeĢil Uygulamalar temasına (%2,2) yer verilirken; Yetenek Yönetimi, Farklılıkların Yönetimi, ĠĢ 

YaĢam Dengesi gibi temaların raporlarında yer almadığı görülmektedir. 

Cam, Æimento ve Toprak sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayınlayan üÑ iĢletme tespit edilmiĢtir. 

Bu sektörde en fazla tekrarlanan tema ÆalıĢma KoĢulları (%10,8) olup, ikinci sırada Performans 

Değerlendirme (%7,3), üÑüncü sırada ise Yetenek Yönetimi (% 7,2) teması yer almaktadır. Cam, 

Æimento ve Toprak sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayınlayan iĢletmeler, raporlarında Kurum ĠÑi 

ĠletiĢim temasına hiÑ yer vermezken, Ek Faydalar (%1) ve Gönüllü Katılım  (%2,2) teması en az 

tekrarlanan temalar olmuĢtur.  

Dayanıklı Tüketim sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayınlayan 2 iĢletme mevcuttur. Bu iĢletmeler 

sürdürülebilirlik raporlarının ĠKY ile ilgili kısımlarında en fazla ÆalıĢma KoĢulları (% 8,1), YeĢil 

Uygulamalar (% 7,9) ve ĠĢ YaĢam Dengesi (% 7,8) temalarına yer vermiĢlerdir. Éznel Ġyi OluĢ 

(%1,1), ÆalıĢan Tatmini ve Bağlılığı (% 1,2) ile Sürekli GeliĢim ve Eğitim (% 1,8) en az kullanılan 

temalar arasındadır. 

En fazla sürdürülebilirlik raporunun bulunduğu ĠĢ ve Yönetim sektöründe ise en sık iĢlenen temalar ĠĢ 

ve YaĢam Dengesi (%25,6), Gönüllü Katılım (% 21,3), Farklılık Yönetimi (%18,8) temalarıdır. En 

fazla sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ikinci sektör olan, Finansal Hizmet sektöründe ise Kurum ĠÑi 

ĠletiĢim (% 31) Kariyer Yönetimi (%18,4) ve ĠĢ YaĢam Dengesi (%17,8) temaları en Ñok kullanılan 

temalardır.  

Sürdürülebilirlik raporları iÑinde en sık yer alan tema Performans Değerlendirme temasıdır. Tablo 

3‘den elde edilen verilere göre, Performans Değerlendirme teması 93 rapor arasında, 71 iĢletme 

raporunda kullanılmıĢtır. Daha sonra sırasıyla mevcut raporlar iÑinde en sık yer alan diğer temalar, 

ÆalıĢan Tatmini ve Bağlılığı (64 rapor), ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (61 rapor), Sürekli GeliĢim ve Eğitim 

(58 rapor)‘dir.  Bu verilere göre, Performans Değerlendirme, ÆalıĢan Tatmini ve Bağlılığı, ĠĢ Sağlığı 

ve Güvenliği, Sürekli GeliĢim ve Eğitim gibi konuların diğer temalara nazaran iĢletmeler tarafından 

sürdürülebilirlik ÑalıĢmalarında daha fazla önemsendiği kanısına ulaĢılabilir. Ancak bu temalar daha 

Ñok ĠKY‘nin temel iĢlevlerine yönelik temalar olup, mevcut sistemin insan kaynakları üzerinde 

yarattığı olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak ve toplumsal refahı arttırmak iÑin değer 

oluĢturabilecek uygulamalar olarak adlandırılabilecek temalar olan, farklılığın yönetimi, öznel iyi 

oluĢ, gönüllü katılım, yeĢil uygulamalar, iĢ-yaĢam dengesi konuları daha az iĢletmenin raporunda yer 

bulmaktadır.  

Bu durum iki Ģekilde yorumlanabilir. Bu yorumlardan birincisi, ĠKY‘nin temel fonksiyonları olan 

uygulamalarda dahil tüm fonksiyonlarının sürdürülebilirlik düĢüncesi etrafında Ģekillendirdiğidir. Bu 

yorum, olması gerekeni ve arzulananı ifade etmektedir. Sürdürülebilirliğin ruhunda bir değer zinciri 

yaklaĢımı olduğu iÑin en temelde yer alan hareket noktalarının bu zihniyetle yorumlanması en 

doğrusudur. Diğer yorum ise, iĢletmelerin sürdürülebilirlik ÑalıĢmalarını yapma nedenleriyle ilgilidir. 

Yapılan araĢtırmalar, iĢletmelerin sürdürülebilirlik ÑalıĢmalarını, finansal alanda avantaj sağlamak ve 

olumlu bir marka imajı yaratmak gibi nedenlerle yaptığını göstermektedir (Türk ĠĢ Dünyası‘nda 

Sürdürülebilirlik Uygulamaları, 2011:12). En fazla iĢletmenin raporunda yer bulan iki tema olan 

performans değerlendirme ve ÑalıĢan tatmini ve bağlılığı temaları doğrudan finansal amaÑlar ile 

iliĢkilidir. ÊÑüncü olarak sayıca en Ñok raporda yer alan diğer tema da iĢ sağlığı ve güvenliği teması 

da iĢletmelerin uymak zorunda oldukları yasalarla iliĢkilendirilebilir. Bu durumda, mevcut 

sürdürülebilirlik raporlarının daha Ñok finansal kaygılar nedeniyle yayınladığının bir iĢaretinin olduğu 

Ģeklinde yorumlanabilir.  

 Temalar ÑerÑevesinde sektörlere bakıldığında, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Yetenek Yönetimi, 

Farklılık Yönetimi, Performans Değerlendirme, ÆalıĢan Tatmini ve Bağlılığı, ĠĢ ve YaĢam Dengesi, 

Kurum ĠÑi ĠletiĢim temalarının en fazla ĠĢ ve Yönetim sektöründe tekrarlandığı görülmektedir. Éznel 

Ġyi OluĢ, Sürekli GeliĢim ve Eğitim, YeĢil Uygulamalar ve ÆalıĢma KoĢulları temaları ise en fazla 

Sağlık Êrünleri sektöründe yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarında yer almıĢtır. Gönüllü Katılım 

teması Enerji sektöründe, Kariyer Yönetimi teması da Finansal Hizmetler sektöründe en fazla 

tekrarlanan tema olmuĢtur.  
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 Genel olarak bakıldığında, temaların en fazla tekrarlandığı sektörler, ĠĢ ve Yönetim, Sağlık 

Êrünleri, Finansal Hizmetler ve Enerji sektörü olarak dört gruba dağılmıĢ durumdadır. Temaların dört 

grubu dağılmasındaki en önemli gerekÑe, yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarının bu sektörlerde daha 

fazla olmasıdır.  

 

8. YORUMLAR 

Sürdürülebilirlik raporu yayınlamak, iĢletmelerin gönüllük esasına göre yaptıkları faaliyetlerdir. 

Ancak bu raporların iĢletmeler tarafından küresel standartlarda olması isteniyorsa GRI tarafından 

yayınlanan standartlara uymaları gerekmektedir. Bu standartların ĠKY ile ilgili kısımları genellikle 

sürdürülebilirlik raporlarının ―Sosyal‖ kategoriler baĢlığı altında ―ĠĢgücü Uygulamaları ve Ġnsana 

YaraĢır ĠĢ‖ alt kategorisi altında toplanmıĢtır. Ancak burada yer alan baĢlık ifadeleri nicelikle ifade 

edilebilecek verilerden oluĢmaktadır. Sürdürülebilir ĠKY yazının detaylı bir incelemesi yapıldığında, 

burada yer alan baĢlıkların, Sürdürülebilir ĠKY yazınını kapsamadığı ve yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle GRI Standartlarının ĠKY ile iliĢkili olabilecek kısımların ve baĢlıkların 

geniĢletilmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.  

Érneklem dahilinde incelenen raporların bazılarının, konu baĢlıkları olarak GRI Standartları ile 

uyumlu ve bu baĢlıklarla sınırlı olduğu görülmüĢtür.  Bu yöntemi tercih eden iĢletmelerin 

sürdürülebilirlik felsefesini benimsemekten ziyade, kurumsal eĢbiÑimlilik düĢüncesiyle hareket 

ettikleri düĢünülmektedir.  

Ancak örneklem kapsamında incelenen sürdürülebilirlik raporlarının pek Ñoğunda,  GRI 

Standartlarında yer alan baĢlıklardan bağımsız olarak ĠK ile ilgili sürdürülebilirlik uygulamalarının 

detaylıca anlatıldığı görülmüĢtür. Sürdürülebilirlik raporlarında yer alan bu detaylı anlatımlarda, insan 

kaynaklarının performansının değerlendirilmesi, yetenek yönetimi, ÑalıĢan tatminini ve bağlılığı, 

ÑalıĢanların öznel iyi oluĢu, ÑalıĢanların toplumsal faaliyetlere sağladıkları gönüllü katılım, iĢ yaĢam 

dengesi, iĢletmelerin yeĢil uygulamalara ĠK bazında verdikleri destek, ÑalıĢanlara sağlanan ek faydalar 

(yan haklar), kurum iÑi iletiĢim, ÑalıĢma koĢularından bahsedildiği görülmektedir. Bu durum 

iĢletmelerin ulusal ve uluslararası Sürdürülebilir ĠKY yazınını takip ettiğinin bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir.  

ĠĢletmelerin sürdürülebilirlik raporlarında yer aldığı tespit edilen performans değerlendirme, kariyer 

yönetimi, ÑalıĢan tatmini ve bağlılığı, kurum iÑi iletiĢim temaları Sürdürülebilir ĠKY yazınında 

doğrudan Sürdürülebilir ĠKY ile iliĢkilendirilen baĢlıklar değillerdir. Sürdürülebilir ĠKY yazınında, 

ĠKY‘nın sürdürülebilirliği ile iliĢkilendirilen temalar genel olarak; öznel iyi oluĢ, iĢ yaĢam dengesi, 

farklılıkların ve ÑeĢitliliğin yönetimi, yeĢil uygulamalar, gönüllü katılım, ÑalıĢma koĢulları ile ĠK 

hakları, sağlığı ve iĢ güvenliği baĢlıkları altında ifade edilebilir. Sürdürülebilir ĠKY yazını, henüz 

geliĢmekte olan ve tartıĢmaya aÑık bir alandır. O nedenle Sürdürülebilirlik ĠKY‘den bahsedebilmek 

iÑin, ĠKY‘nin tüm fonksiyonlarını sürdürülebilirlik gayesi ve ruhu ile yeniden Ģekillendirmek yeterli 

ve uygun mudur? Yoksa Sürdürülebilir ĠKY‘den bahsedebilmek iÑin mevcut ĠK fonksiyonlarına 

yenilerini mi eklemek gereklidir? Bu sorular baĢka araĢtırmalarda tartıĢılabilir. Ancak, mevcut 

ÑalıĢmamız göstermektedir ki, iĢletmelerin sürdürülebilirlik Ñabalarına, ĠKY birimi, iĢ sağlığı ve 

güvenliği, yetenek yönetimi, performans değerlendirme, ÑalıĢanların tatmini ve bağlılığı, öznel iyi 

oluĢu, sürekli eğitimi ve geliĢimi, ÑalıĢanların toplumsal faaliyetlere gönüllü katılımın sağlanması, iĢ-

yaĢam dengesi, kariyer yönetimi, yeĢil uygulamalar, ek faydalar, kurum iÑi iletiĢim ve ÑalıĢma 

koĢulları gibi uygulamalar ile destek sağlamaktadır. 
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Özet: 

ĠĢletmelerin, gelecekte olası risklere karĢı kendilerini korumayabilmenin yollarından biriside riskten korunma 

aracı olan türev ürün satın almaktır. Riskten korunma aracı olan türev ürünlerin değerinin hesaplanması ve takip 

edilmesi, ―Riskten Korunma Muhasebesi‖ olarak tanımlanmaktadır. 01.01.2018‘den itibaren yürürlüğe giren 

Büyük ve Orta Boy ĠĢletmeler iÑin Finansal Raporlama Standartları‘nda (BOBĠ FRS‘de) Riskten Korunma 

Muhasebesine yer verilmiĢtir. BOBĠ FRS‘de riskten korunma aracı olan türev ürünlerden elde edilen kayıp ve 

kazanÑlar gelir tablosu veya özkaynakta izlenmektedir. Bu ÑalıĢmanın amacı, muhasebe uygulamalarında 

özkaynakta izlenmesi gereken ve ―Korunma Yedeği‖ adı verilen kayıp ve kazanÑları aÑıklamak, hesap önerileri 

yapılarak önemli hususları aÑıklamaktır.  

Anahtar Kelimeler: BOBĠ FRS, Riskten Korunma Muhasebesi, Korunma Yedeği, Riskten Korunma Aracı Olan 

Türev Êrünler. 

HEDGING ACCOUNTING UNDER THE FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTITIES (BOBI FRS) 

Abstract: 

One of the methods used by firms to protect themselves from possible risks in the future is to purchase hedge 

derivatives. Calculating and tracking the value of hedge derivatives which are the means of risk avoidance, is 

defined as ―hedge accounting‖. Hedge accounting was given place in "Financial Reporting Standard for Large 

and Medium-sized Entities (BOBI FRS)", which was issued at 1st of January, 2018. Losses and gains derived 

from hedge derivatives in BOBI FRS are recorded in the income statement and equity. The purpose of this study 

is to explain the losses and gains that is called ―hedging reserves‖ and should be monitored in the equity of 

accounting applications, and to determine important issues while doing account proposals. 

Keywords: BOBI FRS, Hedge Accounting, Hedge Reserves, Hedge Instruments. 

1.GiriĢ 

Türev piyasalar, gelecekte ortaya Ñıkması öngörülen bir riskin olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, 

baĢkaları ile yapılan sözleĢmeleri kapsamaktadır. Bu sözleĢmeler ile gelecekte risk beklentisi ile fırsat 

beklentisi olanları bir araya getirerek gelecekte bir emtiayı, dövizi ya da faiz oranını, belli fiyattan 

satın alma ya da satma garantisini birbirlerine sunma imkanı vermektedir. Ancak, bu tür 

sözleĢmelerde iki tarafında kazanması mümkün olmamaktadır. Bir taraf kazanırken, diğer taraf 

kaybetmektedir.  

Türev piyasalarda alım-satıma konu olan sözleĢmeler, Türev ürün olarak tanımlanmaktadır. Ġmzalanan 

sözleĢmeler, beklentinin gerÑekleĢmesi halinde değer arz etmeye baĢlarlar. Değer arz etmeye baĢlayan 

sözleĢmeler, türev ürün adı altında piyasada alım satıma konu olabilmektedirler. Türev ürün piyasası, 

21. yüzyılda küreleĢmeyle birlikte geliĢen dünyada risklerin artmasıyla ortaya ÑıkmıĢtır. (ÆömlekÑi ve 

Güngör, 2012: 49-50). Türev ürünler piyasası, dünyada son yıllarda önemini artırmıĢ ve bunun etkisi 

olarak da iĢlem hacmi oldukÑa artmıĢtır. Türkiye‘de ise 1980 sonrasında serbest piyasa ekonomisine 

geÑilmesi ile birlikte finansal varlık ve emtia fiyatlarında dalgalanmalar meydana gelmeye baĢlamıĢtır. 

Bu durum türev ürünlere talebi artırmıĢtır. Türev ürünlerin sermaye piyasalarında gittikÑe talep 

görmesi ile birlikte, bu ürünler ile ilgili piyasalar oluĢmaya baĢlamıĢtır. (Ersoy, 2011: 66-67; Ersoy ve 

Ênlü, 2016: 151-152). 

Riskten korunma amaÑlı türev ürünlere olan ilginin artması, bu ürünlerle ilgili muhasebeleĢtirme 

ilkelerine olan ihtiyacı doğurmuĢtur. Bu ilkeler, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında 

UFRS/TFRS 9 no‘lu Finansal AraÑlar Standardında detaylı olarak ele alınmıĢtır. Ancak, TFRS 9‘daki 

ilkeler daha Ñok Sermaye Piyasası Kanuna tabi iĢletmelere yöneliktir.  Bu ürünleri kullanmak isteyen 

daha küÑük iĢletmelere yönelik daha basit muhasebeleĢtirme ilkeleri oluĢturulmaya ÑalıĢılmıĢtır. 

Sermaye Piyasası Kanuna tabi olmayan iĢletmelerin kullanacakları ilkeler BOBĠ FRS olarak 

yayınlanan ve 01.01.2018‘den itibaren yürürlüğe giren standartlarda yer verilmiĢtir.     
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Bu ÑalıĢmanın amacı, BOBĠ FRS‘yi kullanarak finansal tablo hazırlayacak olan iĢletmelerde, riskten 

korunma amaÑlı türev ürünlerle ilgili kayıp ve kazanÑların nasıl muhasebeleĢtirilmesi gerektiği ile 

ilgili ilke ve kuralları aÑıklamaktır. Bu amaÑ doğrultusunda, önce BOBĠ FRS kısaca tanıtılmıĢ, daha 

sonra riskten korunma aracı olan türev ürünlerle ilgili bilgi verilmiĢ, son olarak da BOBĠ FRS‘de yer 

alan riskten korunma aracı olan türev ürünlerle ilgili ilkeler üzerinde durularak uygulama örneğine yer 

verilmiĢtir. 

2. RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER 

Türkiye‘de riskten korunma aracı olan türev ürünlerin muhasebeleĢtirilmesi ile ilgili iki tür düzenleme 

mevcuttur. Bunlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve BOBĠ FRS‘dir. Türkiye Finansal 

Raporlama Standartlarında, türev ürünlerle ilgili ilk düzenleme 03.11.2006 da yapılmıĢtır. Bu tarihte 

ilk defa TMS 39 Finansal AraÑlar: MuhasebeleĢtirme ve ÉlÑme Standardı yayınlanmıĢtır. Daha sonra, 

bu standart, 01.01.2018 tarihi itibariyle yerini TFRS 9 Finansal AraÑlar Standardına bırakmıĢtır. TMS 

39 standardın, 71 ve 102. paragrafları arası ile UR94 ile UR132. paragraflar arası, TFRS 9‘un ise 6. 

Bölümü riskten korunma muhasebesi yani riskten korunma aracı olan türev ürünlerle ile ilgili 

düzenlemeleri iÑermektedir. Bu düzenlemeler, Kamu Yararını Ġlgilendiren KuruluĢlara (KAYĠK) 

yönelik olup, özellikle Sermaye Piyasası Kanununa tabi iĢletmeler tarafından uygulanmaktadır. 

Bağımsız denetimi zorunlu ancak KAYĠK ve Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan iĢletmeler iÑin 

Resmi Gazetede 29.07.2017 tarihinde yeni bir düzenleme yayınlanmıĢtır.  Büyük ve Orta Boy 

ĠĢletmeler iÑin Finansal Raporlama Standartları (BOBĠ FRS) adı verilen bu düzenlemenin Finansal 

AraÑlar ve Ézkaynaklar adlı 9 Bölümünün 9.45 ile 9.55. paragrafları arası riskten korunma 

muhasebesi ile ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. 

BOBĠ FRS‘de riskten korunma muhasebesinin uygulanması ihtiyari olup, isteğe bırakılmıĢtır (BOBĠ 

FRS 9.45). Büyük ve orta boy iĢletmelerin bu uygulamaları yapmaları zorunlu değildir. Ancak, büyük 

ve orta boy iĢletmeler türev ürünleri riskten korunma amacı ile alırlarsa ve bunu mali tablolarına 

yansıtmak isterlerse 9.45 deki hükümlere dikkate almaları gerekmektedir. 

3. RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ  

Gelecekte ortaya Ñıkabilecek olumsuz durumun etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla 

yapılan iĢlem ―riskten korunma‖ olarak adlandırılmaktadır (Érten ve Érten, 2001: 7; Æakır ve 

Sabuncu, 2016: 122). Riskten korunma muhasebesi ise riskten korunma konusu kalem veya riskten 

korunma aracı temelinde kazanÑ ve kayıpların finansal tablolarda raporlanmasını sağlayan bir 

tekniktir (Gündüz ve Tutal, 1995: 17; Ramirez, 2007: 7; Demir, 2015: 145). BaĢka bir ifadeyle riskten 

korunma araÑlarının (türev ürünlerin) riskten korunma amacıyla kullanılmaları durumunda yapılan 

muhasebeleĢtirme iĢlemine riskten korunma muhasebesi denir (Haftacı ve Pehlivanlı, 2007: 141). 

3.1. Riskten Korunma Aracı Olan Türev Ürün ÇeĢitleri 

ĠĢletme dıĢından kaynaklanan risklerden korunmak iÑin satın alınabilecek ve en Ñok bilinen türev ürün 

ÑeĢitleri dört tanedir. Bunlar aĢağıda kısaca aÑıklanmıĢtır. 

-Forward sözleĢmeler; Forward sözleĢmesi, sahibine gelecekte belirli bir miktarda mal veya finansal 

aracı önceden belirlenmiĢ bir fiyattan ve gelecekte belirlenmiĢ bir tarihte satın alma ya da satma 

yükümlüğü veren sözleĢmedir (Akgün, 2007: 16).  

-Futures SözleĢmeler; Vadeli iĢlem sözleĢmesi olan futures, belirli kalitede bir malın veya bir finansal 

aracın gelecekte belirli bir tarihte önceden belirlenmiĢ fiyatlar üzerinden alınıp satılmasına olanak 

sağlayan sözleĢmelerdir (Birgili ve diğerleri, 2005: 110).  

-Opsiyon SözleĢmeler; Opsiyon sözleĢmesi bir prim karĢılığında bir malı veya finansal aracı gelecekte 

belirli bir tarihte satın alma veya satma hakkı veren sözleĢmelerdir (YükÑü ve Yücel, 1995: 10).  

-Swap SözleĢmeler; Swap sözleĢmeler tarafların faiz veya döviz değiĢtirmek suretiyle kredi 

maliyetlerini düĢürmek iÑin yaptıkları takas sözleĢmeleridir (Gündüz ve Tutal, 1995: 6).  

3.2. Riskten Korunma Muhasebesinin Uygulanma ġartları 

BOBĠ FRS‘ye göre riskten korunma muhasebesinin uygulanabilmesi, standartta belirlenen Ģartların 

tamamının karĢılanmasına bağlıdır (BOBĠ FRS, paragraf 9.46-9.48). Aksi takdirde riskten korunma 

muhasebesinin uygulanması mümkün değildir. BOBĠ FRS‘de belirlenen bu Ģartlar aĢağıdaki gibidir.  

1.Korunma iliĢkisinin belgelendirilmesi; 2.Korunulan riskin, standartta bahsedilen risklerden olması; 

3.Korunma aracının standartta belirtilen sözleĢme türlerinde olması; 4.KarĢı tarafın iĢletme dıĢından 

olması; 5. Korunma aracının tutarının, korunan kalemin tutarına eĢit olması; 6.Korunma aracının 

vadesinin standartta belirtilen vadelerden geÑ olmaması; 7.Herhangi bir peĢin ödeme, erken 

sonlandırma veya uzatma özelliğinin olmaması; 8.Etkin bir korunma beklentisinin olmasıdır. 

3.3. Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olan Riskler 
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BOBĠ FRS‘de korunma muhasebesine tüm riskler yerine sadece iĢletme dıĢından kaynaklanan 

aĢağıdaki riskler korunma muhasebesinin kapsamına girmektedir. Bunlar (paragraf  9.47 ); 

1.Faiz oranı riski, 

2.Kur riski, 

3.Fiyat riski,  

4.Yurt dıĢındaki net yatırımlara iliĢkin kur riskidir. TMS 39, TFRS 9 ve BOBĠ FRS‘de bu konu 

―Riskten Korunma Muhasebesi‖ ya da ―Korunma Muhasebesi‖ olarak adlandırılmaktadır. ĠĢletme 

iÑinden doğan, alacak ve borÑlar ile borÑlanma araÑlarına iliĢkin kur riski, riskten korunma 

muhasebesi kapsamında değildir. 

Yukarıdaki sayılan riskler, genelde üÑ farklı türde riskten korunmayı karĢımıza Ñıkarmaktadır. Bu 

risklerden korunma ÑeĢitleri; 1.GerÑeğe uygun değer riskinden korunma, 2.Nakit akıĢ riskinden 

korunma ve 3. Yabancı ülkelerdeki yatırımların net değerindeki değiĢiklik riskinden korunmadır 

(Akdoğan ve Tenker, 2007: 258; Demir, 2015: 148). 

3.4. Riskten Korunma Muhasebesinde Değerleme 

BOBĠ FRS‘ye göre riskten korunma muhasebesi kapsamında türev ürünler gerÑeğe uygun değerle 

değerlenirler.  Değerlemede esas alınacak ölÑüt ve değerleme sonucunda yapılması gereken kayıtlarla 

ilgili ilke ve kurallar Tablo 1‘de özetlenmiĢtir. 

Tablo 1: Riskten Korunma AraÑlarının Değerleme ÉlÑüleri ve Değerleme Sonucu OluĢan KazanÑ ve 

Kaybının MuhasebeleĢtirilmesi 

Riskten Korunma Amacı Korunan Kalem Değerleme 

Ölçüsü 
MuhasebeleĢtirilme 

Yöntemi 

A- GerÑeğe Uygun Değerdeki 

DeğiĢiklik Riskine KarĢı 
Korunma 

-Kayda alınmıĢ finansal aracın sabit faiz 

oranı riski 
-Elde tutulan emtianın fiyat riski 

GerÑeğe 

Uygun Değer 

Değerleme KazanÑ veya 

Kaybı;  
Kar veya zarara aktarılır. 

B- Nakit AkıĢlarındaki 

DeğiĢiklik Riskine KarĢı 

Korunma 

-Kayda alınmıĢ finansal aracın değiĢken 

faiz oranı riski 

-Bir kesin taahhüdün veya GerÑekleĢme 
ihtimali yüksek bir iĢlemin kur riski yada 

fiyat riski 

GerÑeğe 

Uygun Değer 

Değerleme KazanÑ veya 

Kaybının; 

Etkin Olan Kısım: 
Ertelenir ve BilanÑoda 

Ézkaynaklarda takip 

edilir. 
Etkin Olmayan Kısım: 

Kar veya zarara aktarılır. 

C- YurtdıĢındaki Net Yatırımın 
Kur Riskinden Korunma 

-Yurt dıĢındaki yatırımların kur riski GerÑeğe 
Uygun Değer 

Değerleme KazanÑ veya 
Kaybının; 

 Etkin Olan Kısım: 

Ertelenir ve BilanÑoda 
Ézkaynaklarda takip 

edilir. 

Etkin Olmayan Kısım: 
Kar veya zarara aktarılır. 

Kaynak: Selvi, 2009.  

Tablo 1‘de görüleceği üzere riskten korunma amacı doğrultusunda nakit akıĢlarındaki değiĢim riski ile 

yurtdıĢındaki net yatırım riskinden korunma amacıyla kullanılan türev ürünlerin değerleme kayıp ve 

kazanÑlarının nasıl raporlanacağı etkinlik testlerine göre belirlenmektedir. Riskten korunma aracının 

etkinliğinin ölÑümünde ise geleceğe veya geÑmiĢe yönelik etkinlik testleri uygulanmaktadır (Ramirez, 

2008: 19; Demir, 2015: 178).  

Geleceğe yönelik etkinlik testleri; riskten korunma döneminin baĢından itibaren gelecek dönemlerde 

korunma süresince riskten korunma araÑlarından elde edilecek kazanÑların, riskten korunan varlığın 

veya borcun değer kayıplarını veya kazanÑlarını karĢılayıp karĢılamadığını tespit edilmesine olanak 

sağlar (Okudan, 2010: 246-247).  

GeÑmiĢe yönelik etkinlik testleri; riskten korunma iĢleminde etkinliğin ölÑülmesinde, riskten korunma 

döneminin baĢından, raporlama dönemine kadarki sürede, riskten korunma konusu kalemden 

kaynaklanan gerÑeğe uygun değer değiĢimleri veya nakit akıĢ değiĢimleri ile riskten korunma 

aracından kaynaklanan gerÑeğe uygun değer değiĢimleri veya nakit akıĢ değiĢimlerini 

karĢılaĢtırmasına olanak sağlayarak, kazanÑ veya kayıplar birbirlerini belirli bir oranda (en az %80 en 

fazla %125 oranında) dengeliyorsa riskten korunma etkinliği söz konusudur (Okudan, 2010: 247).  

3.5. Riskten Korunma Muhasebesinin Sona Ermesi 
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BOBĠ FRS‘ye göre, riskten korunma muhasebesine aĢağıdaki Ģartların ortaya Ñıkması durumunda son 

verilir. Bu Ģartlar (BOBĠ FRS, paragraf 9.55); 

1. Korunma aracının (türev ürünün) süresinin dolması, satılması, feshedilmesi, 

2. Korunma iĢleminin korunma muhasebesi Ģartlarını artık taĢımaması, 

3. ĠĢletmenin korunma muhasebesinden vazgeÑmesi, 

4. Tahmini iĢlemin gerÑekleĢme ihtimalinin artık yüksek olmamasıdır. 

Yukarıdaki Ģartlardan birinin ortaya Ñıkması durumunda, iĢletmenin riskten korunma muhasebesini 

terk etmesi ve riskten korunma muhasebesi ile ilgili daha önce aÑtığı tüm hesapları kapatması gerekir. 

Riskten korunma muhasebesine son verildiğinde, özkaynaklarda korunma yedeği olarak izlenen 

korunma kazanÑ veya kayıpları varsa, bu korunma yedeklerinin dönemin kar ya da zarar hesabına 

aktarılarak kapatılması gerekir (BOBĠ FRS, paragraf 9.55). Yurt dıĢındaki yatırımların kur riskinden 

korunmak iÑin alınan türev ürünler nedeniyle oluĢan korunma yedekleri, korunma muhasebesine son 

verildiği dönemde GeÑmiĢ Yıl Karları ya da Zararları hesabına aktarılarak kapatılması gerekir (BOBĠ 

FRS, paragraf 9.53). 

3.6. Riskten Korunma Muhasebesi Kapsamındaki Türev Ürünler 

BOBĠ FRS‘de, riskten korunma muhasebesinin uygulanmasında, korunma aracının gerÑeğe uyun 

değerindeki artıĢ ve azalıĢlar, korunma aracının niteliğine göre gelir tablosunda ya da özkaynaklarda 

izlenebilmektedir. BOBĠ FRS‘nin 9.48.a paragrafında, riskten korunma muhasebesine konu olan türev 

ürünler aÑıklanmıĢtır. Bu paragrafa göre, riskten korunma muhasebesine konu olan sözleĢmelerin 

genelde swap ve forward sözleĢmeler olduğu anlaĢılmaktadır. Buna göre,  

1.Kayda AlınmıĢ Bir Finansal Aracın Sabit Faiz Oranı Riskine KarĢı; swap sözleĢmesi,  

2.Elde Tutulan Emtianın Fiyat Riskine KarĢı; forward sözleĢmesi, 

3.GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin Kur Riskine KarĢı; swap sözleĢmesi, 

4.GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin Emtia Fiyatı Riskine KarĢı; forward 

SözleĢmesi,  

5.Kayda AlınmıĢ Finansal Araca ĠliĢkin DeğiĢken Faiz Oranı Riskine KarĢı; swap sözleĢmesi, 

6.Yurt DıĢındaki Net Yatırımların Kur Riskine KarĢı; swap ve forward sözleĢmesi kullanılacağı 

söylenebilir. 

3.7. Riskten Korunma Muhasebesine Yönelik Hesap Planı Önerisi 

BOBĠ FRS‘nin eklerinde yer alan finansal tablo örnekleri dikkate alındığında, riskten korunma 

muhasebesinde elde edilecek kayıp ve kazanÑların iki farklı türde kayıt altına alınacağı 

anlaĢılmaktadır.  BOBĠ FRS 9.49-9.55 arasındaki maddeler, riskten korunma muhasebesi ile ilgili 

kayıt Ģartları özetlenmiĢtir. Buna göre riskten korunma muhasebesi iki baĢlıkta ele alınmıĢtır. BOBĠ 

FRS‘ye göre, kayıp ve kazanÑların bir kısmı gelir tablosunda, bir kısmı özkaynaklarda raporlanacaktır.  

A. Kayıp veya kazancı gelir tablosunda raporlanacak olan;   

1.Kayda alınmıĢ bir türev ürünün sabit faiz oranı riskinden korunmak iÑin alınmıĢ olan,  

2.Elde tutulan emtianın fiyat riskine karĢı korunmak iÑin alınmıĢ olan türev ürünlerdir. 

B. Kayıp veya kazancı korunma yedeği olarak özkaynaklarda raporlanacak olan;  

1.Kayda alınmıĢ türev ürünün değiĢken faiz oranı riskinden korunmak iÑin alınmıĢ olan, 

2.Bir kesin taahhüde veya gerÑekleĢme ihtimali yüksek tahmini bir iĢleme iliĢkin kur riskinden 

korunmak iÑin alınmıĢ olan, 

3.GerÑekleĢme ihtimali yüksek tahmini bir iĢleme iliĢkin emtia fiyatı riskinden korunmak iÑin alınmıĢ 

olan, 

4.YurtdıĢındaki net yatırımların kur riskine karĢı korunmak iÑin alınmıĢ olan türev ürünlerdir. 

Yukarıdaki sınıflandırma ve BOBĠ FRS‘nin eklerinde yer alan mali tablo örnekleri de dikkate alınarak 

riskten korunma muhasebesinde kullanılabilecek hesaplar aĢağıda Tablo 2‘ deki gibi özetlenebilir. 
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Tablo 2: BOBĠ FRS Kapsamında Riskten Korunma Muhasebesi Hesap Planı Énerisi 

11 Finansal Yatırımlar Hesap Grubu 

     116 Türev Êrünler  

          116.00 Forward SözleĢmeler 

          116.01 Swap SözleĢmeler 

31 Finansal Yükümlülükler Hesap Grubu 

     316 Türev Êrünlerden Yükümlülükler  

          316.00 Forward SözleĢmeler 

          316.01 Swap SözleĢmeler 

55 Korunma Yedekleri Hesap Grubu 

    550 GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin Kur Riskine KarĢı Korunma Kayıp veya KazanÑları  

    551 GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin Emtia Fiyatı Riskine KarĢı Korunma Kayıp veya KazanÑları  

    552 Yurt DıĢındaki Net Yatırımın Kur Riskine KarĢı Korunma Kayıp veya KazanÑları  

    553 Kayda AlınmıĢ Finansal Araca ĠliĢkin DeğiĢken Faiz Oranı Riskine KarĢı Korunma Kayıp veya KazanÑları  

66 Finansal Gelirler Hesap Grubu 

    664 Finansal Yatırımlar Değer ArtıĢ KazanÑları  

         664.01Kayda AlınmıĢ Finansal Aracın Sabit Faiz Oranı Riskine KarĢı Korunma KazanÑları 

         664.02.Elde Tutulan Emtianın Fiyat Riskine KarĢı Korunma KazanÑları   

         664.03 GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin Kur Riskine KarĢı Korunma KazanÑları 

         664.04 GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin Emtia Fiyatı Riskine KarĢı Korunma KazanÑları 

         664.05 Yurt DıĢındaki Net Yatırımın Kur Riskine KarĢı Korunma KazanÑları 

         664.06 Kayda AlınmıĢ Finansal Araca ĠliĢkin DeğiĢken Faiz Oranı Riskine KarĢı Korunma KazanÑları 

67 Finansal Giderler Hesap Grubu 

    674 Finansal Yatırımlar Değer AzalıĢları 

         674.01 Kayda AlınmıĢ Finansal Aracın Sabit Faiz Oranı Riskine KarĢı Korunma Kayıpları 

         674.02.Elde Tutulan Emtianın Fiyat Riskine KarĢı Korunma Kayıpları 

         674.03 GerÑekleĢme ihtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin Kur Riskine KarĢı Korunma Kayıpları 

         674.04 GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin Emtia Fiyatı Riskine KarĢı Korunma Kayıpları 

         674.05 Yurt DıĢındaki Net Yatırımın Kur Riskine KarĢı Korunma Kayıpları 

         674.06 Kayda AlınmıĢ Finansal Araca ĠliĢkin DeğiĢken Faiz Oranı Riskine KarĢı Korunma Kayıpları 

Yukarıda görüldüğü üzere, riskten korunma muhasebesi ile ilgili gelir tablosunda kullanılacak 

hesaplar 664 ve 674 no‘lu hesaplar olacaktır. Bu hesapların altında aÑılacak yardımcı hesap isimleri 

ile detaylı takip gerÑekleĢtirilecektir. Ézkaynaklarda ise korunma yedeği adı altında aÑılacak ana 

hesaplar ile takibin gerÑekleĢtirilmesi mümkün olacaktır. 

4. RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ UYGULAMASI 

Bu baĢlık altında yukarıda aÑıklanan BOBĠ FRS kapsamındaki riskten korunma muhasebesi ile ilgili 

ilkeler doğrultusunda riskten korunma aracının nasıl muhasebeleĢtirilmesi gerektiği örnek uygulama 

eĢliğinde aÑıklanmıĢtır.  

Örnek Uygulama: A ĠĢletmesi, C ĠĢletmesinden kömür almak üzere anlaĢmıĢtır.  AnlaĢma, Mart 2017 

tarihinde yapılmıĢtır. AnlaĢmaya göre, C ĠĢletmesi, Ocak 2018 iÑerisinde ton fiyatı 100,- $‘dan 10.000 

tonluk kömür teslim edecektir. AnlaĢma tarihinde dolar kuru 3,68 TL‘dir.  

A ĠĢletmesinin yetkilileri doların Ocak 2018‘de 4,00 TL‘nin üzerine Ñıkacağını düĢündüğünden bir 

finans Ģirket ile forward sözleĢme imzalamıĢlardır. SözleĢmeye göre, finans Ģirketi, Ocak 2018‘de 

3,70 TL‘lik dolar kuru üzerinden 1.000.000,- $ satmayı taahhüt etmiĢtir. (Örnek uygulamada KDV 

dikkate alınmamıştır.) 

a. Riskten korunma aracı olan türev ürün ile ilgili sözleĢme imzalandığında;  

Türev ürün ile ilgili sözleĢme imzalandığında, nazım hesaplar kullanılarak sözleĢme takip edilir. Bu 

durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

 …03.2017    

940 Forward SözleĢmelerden BorÑlular H. 3.700.000.-   

                                    941 Forward SözleĢmeden Alacaklılar H.  3.700.000.- 

SözleĢmenin yapılarak nazım hesaplara kaydı.   

     

Yukarıdaki örnekte, imzalanan sözleĢmenin, swap sözleĢmesi olması halinde, nazım hesaba konu olan 

isimlerin değiĢtirilmesi yeterlidir.   

b. Dönem sonunda riskten korunma aracı olan türev ürünün değerlemesi; 

31.12.2017 tarihinde dolar kuru 3,80 TL‘ye yükselmiĢtir.  Dolayısıyla forward sözleĢmenin değeri 

(3,80- 3,70) 0,10 x 1.000.000,- $ = 100.000,- TL artmıĢ olacaktır. BaĢka bir ifadeyle, iĢletmenin kur 

artıĢı nedeniyle kara geÑtiği anlamına gelecektir. Bu değer artıĢı geÑici olarak özkaynaklarda korunma 
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yedekleri arasında gösterilecektir (Etkinlik Oranı: 100.000,-TL/120.000,-TL=0,83‘tür.)
38

. Bu durumda 

yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 31.12.17    

116 Türev Êrünler H. 
   116.00 Forward SözleĢmeler 

100.000,-  

               550 GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme 

                  ĠliĢkin Kur Riskine KarĢı Korunma Kayıp ve KazanÑları H. 
 100.000,- 

Kur değerindeki artıĢın kaydı.   

 
 

   

Érnek uygulamada, dolar kurunun 3,60 TL olması halinde ise, iĢletmenin elindeki sözleĢme gereği 

yükümlülük altına girecektir (Etkinlik Oranı: 100.000,-TL/80.000,-TL= 1,25‘dir)
39

. Bu durumda 

yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 31.12.17    

550 GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin Kur Riskine 

KarĢı Korunma Kayıp ve KazanÑları H. 
100.000,-  

                                       316 Türev Êrünlerden Yükümlülükler H. 

                                          316.00 Forward SözleĢmeler 
 100.000,- 

Kur değerindeki azalıĢın kaydı.   

 
 

   

c. Riskten korunma aracı olan türev ürünün vadesinin sona ermesi; 

Érnek uygulamada, 31.12.2017 de 3,80 TL olan dolar kurunun vade sonunda da değiĢmediği 

varsayımı altında, A ĠĢletmesi Ocak 2018‘de finans Ģirketinden forward sözleĢmesinde belirtilen kur 

olan 3,70 TL‘den 1.000.000,-$ satın aldığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca A ĠĢletmesi dolar kuru 3,80 

TL‘den ise 10.000 ton kömürü C ĠĢletmesinden teslim alarak karĢılığında 1.000.000,-$ iĢletmenin 

hesabına havale etmiĢtir. Bu durumda muhasebe kaydı aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 …01.18    
102 Bankalar H. 

  102.01 Dolar Mevduatı 
3.800.000,-  

                         102 Bankalar H 

                            102.00 TL Mevduatı 
 

3.700.000,- 

 

                         116 Türev Êrünler H. 

                          116.00 Forward SözleĢmeler 
 100.000,- 

SözleĢmedeki kurdan dolar alıĢ kaydı.   

 …01.18    
153 Ticari Mallar H. 3.800.000,-  
                     102 Bankalar H. 
                        102.01 Dolar Mevduatı 

 3.800.000,- 

Kömür alıĢ kaydı.   

 …01.2018    

941 Forward SözleĢmeden Alacaklılar H. 3.700.000,-  

                  940 Forward SözleĢmelerden BorÑlular H.  3.700.000,- 

Nazım hesabın kapatılması kaydı.   

 
 

   

BOBĠ FRS‘ye göre riskten korunma aracı olan türev ürün bilanÑo dıĢı bırakıldığında yani korunma 

iliĢkisi sona erdiğinde özkaynaklarda izlenen kayıp ve kazanÑlar (korunma yedekleri) kar veya zarara 

aktarılarak kapatılması gerekir (BOBĠ FRS, paragraf 9.53). 

 

                                                           
38

 Riskten Korunma Aracındaki Fiyat DeğiĢiklik; (3,8 TL/$ – 3,7 TL/$) x 1.000.000,-$ = 100.000,-TL 

Kömür Fiyatındaki DeğiĢiklik; (3,8 TL/$ – 3,68 TL/$) x 1.000.000,-$ = 120.000,-TL 

Etkinlik Oranı; 100.000,-TL/120.000,-TL= %83,33‘tür. Bu durumda Ñıkan oran %80 ile %125 arasında Ñıktığı iÑin riskten korunma aracı etkin 

olarak kabul edilecektir (Akdoğan ve Tenker, 2007: 259-261; Tuncay ve Cengiz, 2014: 13). Buna bağlı olarak da değerleme farkı özkaynaklarda 

raporlanacaktır.  
39

 Riskten Korunma Aracındaki Fiyat DeğiĢiklik; (3,70 TL/$ – 3,60 TL/$) x 1.000.000,-$ = 100.000,-TL 

Kömür Fiyatındaki DeğiĢiklik; (3,68 TL/$ – 3,60 TL/$) x 1.000.000,-$ = 80.000,-TL 

Etkinlik Oranı; 100.000,-TL/80.000,-TL= 1,25‘dir. Bu durumda Ñıkan oran %80 ile %125 arasında Ñıktığı iÑin riskten korunma aracı etkin olarak 

kabul edilecektir (Akdoğan ve Tenker, 2007: 259-261; Tuncay ve Cengiz, 2014: 13). Buna bağlı olarak da değerleme farkı özkaynaklarda 

raporlanacaktır. 
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 …01.18    
550 GerÑekleĢme ihtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme                  

  ĠliĢkin Kur Riskine KarĢı Korunma Kayıp ve KazanÑları H. 
          100.000,-  

          664 Finansal Yatırımlar Değer ArtıĢ KazanÑları H. 

                 664.03 GerÑekleĢme Ġhtimali Yüksek Tahmini Bir ĠĢleme ĠliĢkin  

                        Kur Riskine KarĢı Korunma KazanÑları 
 100.000,- 

Korunma iliĢkisi sona erdiğinde özkaynaklarda izlenen kar yedeklerinin kar / zarara aktarılması kaydı.    

     

SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME 

Riskten korunma muhasebesi, özellikle kur ve emtia fiyatlarının aĢırı değiĢken olduğu riskli 

piyasalarda iĢlem yapan iĢletmeler iÑin önem arz etmektedir. BOBĠ FRS, riskten korunma 

muhasebesini uygulamaya karar veren iĢletmeler iÑin muhasebeleĢtirme ilkelerini aÑıklamıĢtır. Ancak, 

9.45 ile 9.55 paragrafları arasında aÑıklanan bu ilkelerin yoruma ve ek aÑıklamaya ihtiyacı vardır. 

Nitekim bu ÑalıĢma, sözkonusu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıĢtır.  

BOBĠ FRS‘de, riskten korunma muhasebesinin uygulanmasında, korunma aracının gerÑeğe uyun 

değerindeki artıĢ ve azalıĢlar, riskten korunma aracının niteliğine ve etkinliğine göre özkaynaklarda ya 

da gelir tablosunda izlenebilmektedir. Riskten korunma aracı olan türev ürünlerin etkin kısmı 

korunma yedeği olarak özkaynaklarda izlenirken, etkin olmayan kısmı gelir tablosunda izlenmektedir. 

Riskten korunma muhasebesine son verildiğinde ise özkaynaklarda izlenen korunma yedeklerinin 

gelir tablosuna aktarılması istenmektedir. Sadece korunma yedekleri iÑinde izlenen yurtdıĢı 

yatırımlardan kaynaklanan kur riski kazanÑ ve kayıplarının doğrudan GeÑmiĢ Yıl Karları veya 

Zararları hesabına aktarılması istenmektedir. Ayrıca, korunma muhasebesinin sone ermesinden önce 

kaydedilen kayıp ve kazanÑların vergi etkisi bağlamında geÑici fark yarattığı ve bu yönde kayıt 

gerektirdiği de unutulmamalıdır.  
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DEVLET ÜNĠVERSĠTELERĠ LĠSANS PROGRAMLARINDA OKUYAN 

ÖĞRENCĠLERĠN HARCAMA ALIġKANLIKLARI 

Mehmet Emin BAKAY 

Dr.Öğr.Üyesi, Ġzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ĠĠBF, mehmetemin.bakay@ikc.edu.tr  

Özet:  

Bu ÑalıĢma, devlet üniversitelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin harcama alıĢkanlıklarını 

ortaya Ñıkarmak ve elde edilen bulguların üniversite yönetimi, yetkililer ve ailelerle paylaĢılmasını 

amaÑlamaktadır. AraĢtırma Ġzmir Katip Æelebi Êniversitesi‘ nin değiĢik fakültelerinde okuyan 367 

öğrenci ile gerÑekleĢtirilmiĢtir. ÆalıĢmanın bağımlı değiĢkenini öğrencilerin harcama alıĢkanlıkları, 

bağımsız değiĢkeni ise lisans öğrencilerini bazı bireysel özellikleridir. Éğrencilerin aylık ortalama 

harcamalarının 1261 TL olduğu görülmektedir. Harcama kalemleri incelendiğinde sırasıyla barınma, 

beslenme, kıyafet ve ulaĢımın en Ñok yer tuttuğu görülmektedir. Éğrencilerin harcama alıĢkanlıkları 

cinsiyet ve kayıtlı olunan fakülte değiĢkenleri bakımından istatistiksel olarak önemli bir fark 

göstermemektedir. Éğrencilerin %87,6‘ sı online alıĢveriĢ yapmakta, %32‘ si tasarruf yapabildiğini 

belirtmekte ve %22‘2 si ise kredi kartı borcunu ödeyememektedir. Éğrencilerin %93,8‘ i ise kredi 

veya burs almaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Lisans öğrencileri, harcama alıĢkanlıkları, finansal okuryazarlık 

 

Abstract: 

The aim of this research is to investigate the spending habits of the students who are registered in the 

bachelors programmes of public universities and share it‘s results with univesity administrations, 

authorities and families.The research is conducted with 367 students who are registered in various 

faculties of Katip Æelebi University.While the dependent variable of the research is spending habits of 

students, independent variables are individual characteristics of students.It is found that the stundents‘ 

monthly average spending amount is 1261 Turkish Lira. The major spending categories are found to 

be accomodation, food, clothing and transportation. There were no statistically significant difference 

between spending habits of the students and their gender or faculties they are registered. %87,6 of 

students indicated that they do online shopping, %32 said they try to save money and %22‘2 said they 

could not pay their credit card dept. %93,8 fo students either get university loan or scholarship. 

Keywords: Bachelors programmes students, spending habits, financial literacy 
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1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI  

KiĢinin paraya ve paranın harcanmasına iliĢkin tutumu baĢkaları ile iliĢkilerini, aile düzenini hatta 

akademik ve iĢteki baĢarısını etkiler (Cummings vd., 2009). Ġktisadi faaliyetlerin temel amacı ise 

insan ihtiyaÑlarını tatmin etmektir. ĠhtiyaÑların sınırsız olmasına karĢılık kaynakların kıt olması 

insanları tercih yapmaya zorlamaktadır. Tercihlerin farklılığı ise her tüketicinin tüketim kalıbının 

farklı olmasını ifade etmektedir. Ġnsanların hangi ihtiyaÑlarını ne ölÑüde karĢıladıkları konusu, tarih 

boyunca iktisatÑıların yoğun ilgi gösterdikleri konulardan biri olmuĢtur (Ézer vd., 2010). Son yıllarda 

üniversite öğrencilerinin harcama alıĢkanlıkları üzerine hem yurt dıĢında hem de yurt iÑinde Ñok 

sayıda ÑalıĢma yapılmıĢtır. (Cummings vd., 2009). Bu ÑalıĢmalardan bazıları gelir-harcama iliĢkisini 

ele alırken, üniversite öğrencilerinin okudukları Ģehrin ekonomisine yaptığı katkı, finansal 

okuryazarlık becerileri ve üniversite öğrencilerinin tüketim kültürüne iliĢkin ÑalıĢmalar da mevcuttur. 

Bu ÑalıĢma, Ġzmir KÍtip Æelebi Êniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin harcama 

alıĢkanlıklarını ortaya Ñıkarmak ve elde edilen bulguların üniversite yönetimi, yetkililer ve ailelerle 

paylaĢılmasını amaÑlamaktadır. ÆalıĢmanın problemi ―2017- 2018 Eğitim Éğretim Yılında, devlet 

üniversitelerinin lisans programlarında okuyan öğrencilerinin bazı bireysel özellikleri ile onların 

harcama alıĢkanlıkları arasında önemli bir iliĢki var mıdır?‖ biÑiminde ifade edilmektedir.  ÆalıĢmanın 

bağımsız değiĢkenleri öğrencilerin; cinsiyet, yaĢ, okudukları fakülte, yaĢadıkları yer, ailelerinin ikamet 

ettiği Ģehir, kredi katına sahip olup olmama, online alıĢveriĢ yapıp yapmamaları ve gelir getirici bir 

iĢte ÑalıĢıp ÑalıĢmamaları olarak ele alınmaktadır. AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri ise öğrencilerin; 

barınma, beslenme, ulaĢım, elektronik, iletiĢim, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler, kitap ve 

kaynak, kırtasiye, giyim, bakım, sağlık, Ģans oyunları, alkol ve sigara iÑin yaptıkları aylık harcama 

miktarlarıdır. ÆalıĢma kapsamında öğrencilerin gelir kaynaklarının neler olduğu ile tasarruf yapıp 

yapamadıkları da saptanmaktadır. Bu ÑalıĢmada elde edilen bulgular ile literatürdeki benzer 

ÑalıĢmalarda elde edilen sonuÑlar karĢılaĢtırmalı olarak ele alınmaktadır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Evren ve Örneklem 

AraĢtırma evreni, 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde Ġzmir KÍtip Æelebi Êniversitesi‘ ne bağlı 

sekiz fakültede lisans programlarında kayıtlı 4000‘ i erkek, 4415‘ i kız olmak üzere toplam 9415 

kiĢiden oluĢmaktadır.  AraĢtırma örneklemini evrenden oranlı küme örnekleme yolu ile seÑilen 367 

lisans öğrencisi oluĢturmaktadır. Evreni temsil edecek örneklem sayısı Cochran (1962) tarafından 

önerilen formül dikkate alınarak belirlenmiĢtir. Érneklemin evreni temsil etme oranı %3,89‘ dur.  

2.2. Verilerin Toplanması 

ÉlÑme aracı araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ, uzman görüĢleri alınmıĢ ve pilot uygulama yapılarak 

son hali verilmiĢtir. Anket formu öğrencilerle birebir iletiĢim kurularak dağıtılmıĢ  ve boĢ 

zamanlarında gönüllülük esasına göre uygulanmıĢtır. Veriler, 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi 

sonunda toplanmıĢtır. Veri toplama sürecinde öğrencilere araĢtırmaya gönüllü  olarak katılabilecekleri 

bildirilmiĢ  ve ankete isim yazmamaları gerektiği vurgulanmıĢtır.  

2.3. Verilerin Analizi 

AraĢtırmanın alt problemlerine yanıt bulmak amacıyla yüzde, standart sapma, ortalama, t-testi, tek 

yönlü varyans analizi gibi istatistik tekniklerinden yararlanılmıĢtır. Yapılan istatistiksel 

Ñözümlemelerde anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıĢtır. 

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

AraĢtırma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin ortalama aylık giderlerinin 

1261 TL olduğu görülmektedir. Harcama kalemleri incelendiğinde sırasıyla barınma, beslenme, 

kıyafet ve ulaĢımın en Ñok yer tuttuğu görülmektedir. Söz konusu harcama kalemlerine öğrenciler 

ortalama 643 TL harcamaktadırlar. Bu harcama kalemlerini ise sırasıyla eğlence, kiĢisel bakım ve 

sigara gibi kalemler izlemektedir. En az harcama yapılan kalemler ise sırasıyla sağlık, Ģans oyunları, 

kırtasiye, alkol, spor ve kültür ile kitap olduğu görülmektedir. AraĢtırmada elde edilen bu bulgular ile 

Kaya ve Oğuz (2010) tarafından yapılan ÑalıĢmada elde edilen bulgular benzerlik göstermektedir. 

Sadece ĠKCÊ‘ de lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin Ģehrin ekonomisine 11 milyon 872 bin TL 

dolayında katkıda bulunduğu görülmektedir.  

AraĢtırma kapsamına alınan öğrencilerin toplam harcamalarının cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediği incelemek amacıyla yapılan t testi sonuÑları kadın ve erkek öğrencilerin toplam 

harcamalarının istatistiksel olarak farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Benzer Ģekilde 

öğrencilerin toplam harcamalarının okudukları fakülte türüne göre farklılık gösterip göstermediğini 

saptamak amacıyla yapılan varyans analizi sonuÑları (F:0,96) da farklı fakültelerde okuyan 
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öğrencilerin yaptıkları toplam harcamaların istatistiksel olarak önemli olmadığını göstermektedir. 

YurtdıĢında yapılan farklı iki araĢtırmada (Thobajene vd, 2017; Celia Ray vd, 2000) erkek 

öğrencilerle kıyaslandığında kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha planlı bir bütÑeye sahip 

olduğu bulgusu ile bu araĢtırmada elde edilen bulgular birbirini destekler nitelikte görünmemektedir.  

Éğrencilerin %35,8‘ i devlet yurtlarında, %8,6‘ sı özel yurtlarda, %6,2‘ si ailesi ile birlikte kalırken 

geriye kalan %46,4‘ ü ise evlerde kalmaktadır. ĠKCÊ de okuyan öğrencilerin %27,1‘ inin ailesinin 

Ġzmir‘ de, %7‘ sinin Aydın ve %5‘ inin Manisa gibi yakın illerde ikamet ettiği görülmektedir. Geriye 

kalan %60‘ lık öğrenci grubunun Türkiye‘nin farklı illerinden Ġzmir‘ e okumak iÑin geldiği ortaya 

Ñıkmaktadır.  

Éğrencilerin %32,1‘ i kredi kartı sahibi değil iken geriye kalan %67,9‘ u ise en az bir kredi kartına 

sahiptir. Bunlardan %12‘si kredi kartına sahip olduğunu ancak kullanmadığını ifade etmektedir. Kredi 

kartı sahibi olan öğrencilerin %22,2‘ si ise kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini 

belirtmektedir. Diğer bir ifade ile üniversite genÑliğinin 1/4‘ü mezun olmadan ve bir iĢe baĢlamadan 

borÑlanmıĢ durumdadırlar. Elde edilen bulgular ıĢığında öğrencilere finansal okuryazarlık ve para 

yönetimi konusunda verilen kursların borÑlanmalarını önleyici etkisi olabileceği (Farinela vd, 2017) 

düĢünülmektedir.  

Éğrencilerin %22,2‘ si ―hiÑbir zaman‖ online alıĢveriĢ yapmadığını belirtirken, %43,2‘ si ―bazen‖, 

%28,4‘ ü ―sıklıkla‖ ve %6,2‘ si ise ―her zaman‖ online alıĢveriĢ yaptığını ifade etmektedir. 

Éğrencilerin %87,6‘ sı online alıĢveriĢ yapmaktadır denebilir. Kredi kartı sahibi olmadığı halde bazı 

öğrencilerin online alıĢveriĢ yaptığı, bunların genellikle anne babalarına veya arkadaĢlarına ait kredi 

kartlarını kullandıkları söylenebilir.  

AraĢtırmada öğrencilerin %8,6‘ sının araba sahibi olduğu, %15‘ inin yarı zamanlı iĢlerde ÑalıĢtığı 

sonucu elde edilmiĢtir. Éğrencilerin %93,8‘ i burs veya kredi aldığını ifade ederken, %32‘ si ise 

tasarruf yapabildiğini belirtmektedir. Éğrencilerin %93,8‘ inin burs veya kredi alıyor alması, 

öğrencilerin sosyo ekonomik aÑıdan fakir veya orta düzey ailelerden geldiğini göstermektedir. 
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Özet: 

ĠĢletme birleĢmesi, iki ya da daha fazla iĢletmenin, faaliyetlerini ekonomik ve hukuksal 

aÑıdan birleĢtirmeleridir. ĠĢletmeler, finansman kolaylığı sağlanması, büyümenin bazı 

avantajlarından yararlanabilmek iÑin birleĢme yoluna gitmektedirler. ĠĢletme birleĢmeleri, 

yeni bir iĢletme kurulması Ģeklinde olabileceği gibi mevcut iĢletme bünyesine katılma 

Ģeklinde de olabilmektedir. ĠĢletme birleĢmelerinin birÑok sınıflandırması mevcuttur. Ancak 

bu ÑalıĢmada BOBĠ FRS ve Muhasebe Standartlarına göre iĢletme birleĢmeleri kavramı ele 

alınması amaÑlanmıĢtır. Uluslararası ve Ulusal aÑıdan iĢletme birleĢmeleri ile ilgili 

yayımlanmıĢ olan standartlarda yapılan aÑıklamalar ele alınarak, bazı kavramlara yer 

verilmiĢ, BOBĠ FRS ile karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Standartlara göre iĢletme 

birleĢmelerinin muhasebeleĢtirilmesi ve raporlanmasına iliĢkin ne gibi farklılıklar olduğuna 

değinilerek örnek uygulamaya yer verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢletme, ĠĢletme BirleĢmeleri, Muhasebe, Standartlar 

 

COMPARISON OF BUSINESS COMBINATIONS FINANCIAL REPORTING 

STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTITIES (BOBI FRS) AND 

ACCOUNTING STANDARDS 

Abstract: 

A business combination is the economic and legal integration of two or more businesses. 

Businesses are on the road to merging to make it easier to get financing and to take 

advantage of some of the benefits of growth. Business mergers can be in the form of a new 

business or in the form of joining the existing business. There are many classifications of 

business combinations. However, in this study it is aimed to discuss the concept of business 

combinations according to BOBI FRS and Accounting Standards. Some of the concepts have 

been covered and the comparison with BOBI FRS has been made by taking into account the 

explanations made in the published standards on international and national with business 

combinations. According to the standards, there are differences in accounting and reporting 

of business combinations and examples are given. 

Keywords: Business, Business Combinations, Accounting, Standards 
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1. GĠRĠġ 

BirleĢmeler sonucunda iĢletmelerin sermaye yapısını güÑlendirmesi, maliyetlerin 

düĢürülmesi, vergisel avantajlar gibi iĢletmelere bazı haklar sağlanabilmektedir. BirleĢme, 

iĢletmeler iÑin iÑ büyümenin sağladığı faydalardan daha fazla fayda sağladığı iÑin iĢletmeler 

tarafından tercih edilebilmektedir. BirleĢme Ģekilleri yasalara göre, standartlara göre ÑeĢitli 

Ģekillerde sınıflandırılmaktadır. Günümüzde muhasebe ve raporlama aÑısından muhasebe 

standartlarının uygulanması ile iĢletmelerin birleĢmelerinde muhasebe ve raporlama 

aÑısından uyulması gereken hükümler esas alınmaktadır. ĠĢletme birleĢmelerine iliĢkin 

muhasebe ve finansal raporlama standartlarında düzenlemeler yapılmıĢ, Büyük ve Orta Boy 

ĠĢletmeler iÑin Finansal Raporlama Standardı (BOBĠ FRS) resmi gazetede yayınlanması ile 

bu standartları uygulayacak olan iĢletmeler iÑin de aÑıklamalar yapılmıĢtır. Büyük ve Orta 

Boy ĠĢletmeler iÑin Finansal Raporlama Standardı (BOBĠ FRS), bağımsız denetime tabi olup 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan iĢletmelerin 

uygulayacakları finansal raporlama ÑerÑevesidir. 

Bu ÑalıĢmada iĢletme birleĢmelerinin muhasebe ve finansal raporlama standartları ile BOBĠ 

FRS'ye göre karĢılaĢtırılmasına yer verilerek muhasebeleĢtirilmesi ve raporlanması aÑısından 

iĢletmelere bilgi sunulması amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢmanın ilk bölümünde iĢletme birleĢmeleri ile 

ilgili bazı kavramlara, son bölümlerde BOBĠ FRS ve muhasebe standartlarına göre 

iĢletmeleri birleĢmelerine ve örnek uygulamaya değinilerek, ÑalıĢma ile ulaĢılan sonuca yer 

verilmiĢtir. 

2. BAZI KAVRAMLAR 

ÆalıĢmanın bu bölümünde iĢletmelerde birleĢme kavramına ve iĢletmelerin birleĢme 

nedenlerine yer verilmiĢtir. 

2.1. ĠĢletmelerde BirleĢme Kavramı  

ĠĢletmelerde birleĢme, iĢletmeler arası yatırım ve birleĢme kavramları hukuksal yapılar 

aÑısından farklı anlamlar ifade etmektedir (Yaman, 2000:104). Rekabet hukuku anlamında 

bir birleĢmeden söz edilebilmesi iÑin, birleĢen teĢebbüslerin birbirlerinden bağımsız olmaları 

Ģartı aranmaktadır (Rosner UyanıĢ, 2001:172). BirleĢme latince bir kavram olan 

―entegrasyon‖ kavramından gelmektedir (Ertürk, 1996:143). BirleĢme, iktisap eden 

iĢletmenin hedef iĢletmenin varlıklarını ve borÑlarını üzerine alarak iki iĢletmenin bir iĢletme 

iÑinde birleĢmesidir (Brealey, 1997:606). Ġki veya daha fazla sayıda iĢletmenin, bir hukuksal 

baĢlık altında veya ayrı ayrı hukuksal varlıklarını korumak iÑin aynı üst iĢletme iÑinde yer 

alması birleĢme iĢlemidir (SarıkamıĢ, 1999:14). 

ĠĢletme birleĢmesi; iki ya da daha fazla iĢletmenin, büyüme amacıyla faaliyetlerini ekonomik 

ve hukuksal aÑıdan tek bir birlik haline getirmeleri veya iĢbirliğine gitmeleridir (Cengiz Vd., 

2014:32). ĠĢletme birleĢmeleri; iki ya da daha fazla iĢletmenin tüm varlıklarını varlığını 

sürdürecek olan iĢletmeye devretmeleri ve bu iĢletmenin diğerlerini iÑine alması Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (MortaĢ ve Gümrah, 2016:39). ĠĢletme birleĢmesi, teĢebbüs veya 

iĢletmelerin tek bir raporlayan iĢletme oluĢturmak üzere bir araya gelmesidir (Demir ve 

Bahadır, 2011:405). 

2.2. ĠĢletmelerde BirleĢme Nedenleri 

ĠĢletmelerin büyüme isteği, sinerji yolu ile elde edilecek ölÑek ekonomisi, vergi aÑısından 

kazanÑlar da iĢletmeleri birleĢmeye itmektedir. Finansman kolaylığı, katma değer oluĢturma 

isteği, üretim metodunun bütünleĢmesi, iĢletmenin kötü yönetilmesi, vergi yasalarının 

sağladığı üstünlükler, psikolojik etmenler birleĢme nedenleri arasında yer almaktadır 

(Eyceyurt ve SerÑemeli, 2013:164-165). Maliyetlerin düĢmesi, sermaye yapısını güÑlendirme 

olanağı, etkin fon kullanımını sağlama, dengeli üretimle istikrarlı kazanÑ sağlama, iĢletmenin 

pay senetlerinin daha ilgi Ñekici hale gelmiĢ olması da birleĢme nedenleri arasında yer 

almaktadır (Yörük ve Ban, 2006:91). 
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3. BOBĠ FRS VE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE ĠġLETME 

BĠRLEġMELERĠ 

3.1. BOBĠ FRS Göre ĠĢletme BirleĢmeleri 

―Büyük ve Orta Boy ĠĢletmeler ĠÑin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ‖ ve eki 

―Büyük ve Orta Boy ĠĢletmeler ĠÑin Finansal Raporlama Standardı‖ 29 Temmuz 2017 tarihli 

ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. 

Büyük ve Orta Boy ĠĢletmeler iÑin Finansal Raporlama Standardı (BOBĠ FRS), bağımsız 

denetime tÍbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan 

iĢletmelerin uygulayacakları finansal raporlama ÑerÑevesidir. BOBĠ FRS‘nin amacı gerÑeğe 

uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karĢılaĢtırılabilir finansal tablolar düzenlenmesini 

sağlamaktır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 88‘inci ve GeÑici 1‘inci maddeleri uyarınca tÍbi 

oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olan gerÑek veya tüzel kiĢi tacirlerin, 

münferit veya konsolide finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun 

olarak hazırlamaları gerektiği öngörülmüĢtür. Ayrıca aynı maddelerde Kurumumuz değiĢik 

iĢletme büyüklükleri ve sektörler iÑin özel standartlar koymaya ve düzenlemeler yapmaya 

yetkili kılınmıĢtır (BOBĠ FRS, 12.ġubat.2018). 

BOBĠ FRS,  27 bölümden oluĢmaktadır. ĠĢletmelerin genel olarak karĢılaĢabileceği tüm 

muhasebe iĢlemlerine iliĢkin muhasebe esaslarını belirlemektedir. Bu yönüyle baĢka bir 

standart setine ihtiyaÑ duyulmadan finansal tabloların hazırlanmasına imkan vermektedir 

(Türmob Mevzuat Sirküleri, 31.Temmuz.2017). ĠĢletme BirleĢmeleri ile ilgili bilgilere 

Bölüm 21 ĠĢ BirleĢmeleri kısmında yer verilmiĢtir (BOBĠ FRS Bölüm 21, 12.ġubat.2018). 

3.2. Muhasebe Standartlarına Göre ĠĢletme BirleĢmeleri 

Muhasebe standartlarına göre iĢletme birleĢmeleri ile ilgili hem Uluslararası hem de Türkiye 

Muhasebe standartlarına göre benzer düzenlemeler yapılmıĢtır. Uluslararası Muhasebe 

Standartlarına göre (22) numaralı ĠĢletme BirleĢmeleri standardına baĢlangıÑta yayımlanmıĢ 

olup, 31 Mart 2004'den itibaren (3) numaralı Finansal Raporlama Standardının yayımlanıp 

uygulanması üzerine iĢletme birleĢmeleri ile ilgili yapılması gereken iĢlemler bu standarda 

göre esas alınmaya baĢlamıĢtır (Standartlar, 12.ġubat.2018). Türkiye Muhasebe 

Standartlarında da benzer ÑalıĢmalar yürütülmüĢ (22) numaralı standartta aÑıklamalara yer 

verilmiĢtir. Daha sonra kurulda ÑalıĢmalara baĢlanmıĢ ve bazı standartlarda revizyon yoluna 

gidilmiĢtir. Muhasebe standartları olarak yayımlanan standartlar finansal raporlama 

standartları olarak yayımlanmaya baĢlamıĢtır. ĠĢletme BirleĢmeleri ile ilgili (3) numaralı 

ĠĢletme BirleĢmeleri adlı finansal raporlama standardı yayımlanmıĢtır. Standartta iĢletme 

birleĢmeleri ile ilgili kavramlara, birleĢme yöntemlerine, muhasebeleĢtirme ve raporlama 

aÑısından uygulanması gereken esaslara yer verilmiĢtir. 

AÑıklanmıĢ olan tanımlar; ĠĢletme BirleĢmeleri, Ġktisap (Satın Alma), Æıkarların 

BirleĢtirilmesi, Konsolidasyon ve Konsolide Tablolar, Kontrol, Ana Ortaklık, Bağlı Ortaklık, 

ĠĢtirakler ve Diğer Ortaklıklar, Topluluk DıĢı Pay (Azınlık Payı), Makul Değer, Parasal 

Varlıklar ve Ġktisap Tarihi Ģeklindedir (TFRS 3, 12.ġubat.2018). 

TFRS 3‘e göre iĢletme birleĢmesi, edinen iĢletmenin bir veya daha fazla iĢletmenin 

kontrolünü ele aldığı bir iĢlem veya bir olaydır. Kontrol ise ―bir iĢletmenin faaliyetlerinden 

fayda sağlamak iÑin o iĢletmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme gücü‖ olarak 

tanımlanmaktadır (Erdem, 2016:160). 

Yasal Ģekilleri ne olursa olsun, (3) numaralı Uluslararası Finansal Raporlama Standardına 

göre tüm iĢletme birleĢmeleri iÑin tek bir yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntem Ġktisap  (Satın 

alma)  yöntemidir (TFRS 3, 12.ġubat.2018). 
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BirleĢme faaliyeti sonucunda, bir iĢletme, diğer iĢletme ya da iĢletmeleri kontrol altına 

alabiliyorsa bu tür birleĢmeler iktisap Ģeklinde birleĢmeler olarak adlandırılmaktadır 

(Bendaniel ve Rosenbloom, 1990:105).  

(3) Numaralı standarda göre iĢletme tüm iĢletme birleĢmelerini satın alma yöntemini 

kullanarak muhasebeleĢtirir (Ernst & Young LLP, 2017:896). Standarda göre sınırlı 

istisnalar dıĢında, edinilen varlıklar ve yükümlülükler, satın alma tarihi itibari ile gerÑeğe 

uygun değerleri ile değerlenir ve finansal tablolarda raporlanır (Érten vd., 2017:683). 

3.3. BOBĠ FRS ve Muhasebe Standartlarına Göre KarĢılaĢtırma 

(3) Numaralı Finansal Raporlama (FRS) ĠĢletme BirleĢmeleri standardında yer alan 

düzenlemeler (ġerefiyenin ortaya Ñıkması, iĢ birleĢmesinin muhasebeleĢtirilmesi: satın alma 

yöntemi, vb.) ile uyumludur. Ġki düzenleme arasındaki farklılıklar Ģu Ģekildedir: 

ġerefiye; BOBĠ FRS Bölüm 21‘de, iĢ birleĢmesinin maliyeti ile edinilen varlık ve 

yükümlülüklerin defter değeri veya gerÑeğe uygun değeri arasındaki fark; (3) Numaralı 

FRS‘de ise iĢ birleĢmesinin maliyeti ile edinilen varlık ve yükümlülüklerin gerÑeğe uygun 

değeri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. 

ġerefiye BOBĠ FRS‘de, güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebiliyor ise faydalı ömrü boyunca, 

tahmin edilemiyor ise 10 yılda itfa edilmekte iken (3) Numaralı FRS‘ye göre itfa 

edilmemektedir. (3) Numaralı FRS‘de pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanÑ, BOBĠ 

FRS Bölüm 21‘de negatif Ģerefiye olarak isimlendirilmektedir (Ataman ve Cavlak, 

2017:163).  

4. SONUÇ 

ĠĢletme birleĢmeleri iki ya da daha fazla iĢletmenin tüzel kiĢiliklerini yitirerek yeni bir 

iĢletme bünyesine dönüĢmesi ya da mevcut bir iĢletme tarafından iktisap edilmesidir. 

ĠĢletmelerin birleĢme nedenleri ve ÑeĢitleri yasalara göre muhasebe düzenlemelerine göre 

ÑeĢitli Ģekillerde olabilmektedir. Muhasebe standartları ve finansal raporlama standartları 

aÑısından iĢletme birleĢmeleri incelediğinde uluslararası ve ulusal ÑalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Muhasebe standartları kurul olarak faaliyetlerini yürütmeden öncesinde (22) numaralı 

ĠĢletme BirleĢmeleri standardı yayımlanmıĢtır. Kurul olarak faaliyetlerine devam etmeye 

baĢladığında (3) numaralı finansal raporlama standardı olan ĠĢletme BirleĢmeleri standardı 

yayımlanmıĢtır. YayımlanmıĢ olan bu standartta (22) numaralı standarda göre birleĢme 

türleri, muhasebeleĢtirilmesinde kullanılacak yöntemler, Ģerefiyenin tespit edilmesi ve 

Ģerefiyenin nasıl muhasebeleĢtirileceği, raporlama da uygulanacak esaslar ile ilgili 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Ulusal muhasebe standartları da uluslararası muhasebe 

standartlarına uyumlu olabilmek adına benzer ÑalıĢmaları yürütmüĢtür. 

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında yapılmıĢ olan düzenlenmelerin yanı sıra 

29 Temmuz 2017 tarihli, 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan BOBĠ FRS‘lerde 

de iĢletme birleĢmeleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıĢtır. Yayımlanan bu standartların 21. 

Bölümünde ĠĢ BirleĢmeleri adı altında iĢletme birleĢmeleri ile ilgili hükümlere yer 

verilmiĢtir. Yapılan bu ÑalıĢma ile muhasebe standartları ve BOBĠ FRS‘ler arasında iĢletme 

birleĢmelerine iliĢkin farklılıkların neler olduğu belirlenerek sunulmuĢtur. 

(3) Numaralı ĠĢletme BirleĢmeleri standardında yer alan düzenlemeler ile BOBĠ FRS Bölüm 

21‘deki yapılan aÑıklamalara göre kıyaslandığında Ģerefiyenin ortaya Ñıkması, iĢletme 

birleĢmesinin muhasebeleĢtirilmesi, satın alma yöntemi gibi düzenlemeler benzerdir. 

Farklılıklar ise Ģerefiyenin BOBĠ FRS‘ye göre iĢ birleĢmesinin maliyeti ile edinilen varlık ve 

yükümlülüklerin defter değeri veya gerÑeğe uygun değeri arasındaki fark olarak belirlenmesi 

Ģeklindedir. (3) numaralı standartta ise iĢletme birleĢmesinin maliyeti ile edinilen varlık ve 

yükümlülüklerin gerÑeğe uygun değeri arasındaki fark olarak tanımlanmıĢtır.  

ġerefiye, BOBĠ FRS‘de, güvenilir bir Ģekilde tahmin edilmesi halinde faydalı ömrü boyunca, 

tahmin edilememesi durumunda 10 yılda itfa edilmekte iken (3) numaralı standarda göre itfa 

edilememektedir. ġerefiye iÑin değer düĢüklüğü testi uygulanır. Finansal raporlama 
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standardında pazarlıklı satın almadan kaynaklanan aĢan kısım kazanÑ olarak tanımlanırken, 

BOBĠ FRS‘ye göre negatif Ģerefiye olarak tanımlanmıĢtır. Finansal Raporlama Standartlarını 

uygulamayıp BOBĠ FRS uygulayacak iĢletmeler bu esaslara göre iĢletme birleĢmelerini 

muhasebeleĢtirmesi ve raporlaması gerekmektedir. ÆalıĢmada standartların 

karĢılaĢtırılmasına yönelik örnek uygulamaya yer verilmiĢ ve nasıl muhasebeleĢtirilmesi 

gerektiği konusunda bilgi kullanıcılarına öneride bulunabilmek amacıyla bilgiler 

sunulmuĢtur. Bu araĢtırma sonucunda iĢletmeler iÑin bu Ģekilde düzenlemelerin mevcut 

olması, yapılacak iĢlemlerde tekdüzen aÑısından katkı sağlayacağı söz konusu olabilir. 
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ÖZET 

Değer iliĢkisi, muhasebe bilgilerinin hisse senedi fiyat değiĢimlerini aÑıklama yeteneğidir. 

Değer iliĢkisi ÑalıĢmalarında, muhasebe bilgi sistemlerinde üretilen muhasebe bilgilerinin 

hisse senedi piyasası ile olan iliĢkilerini incelemektedir. ÆalıĢmada, BĠST Gıda-ĠÑecek 

sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin muhasebe bilgilerinin değer iliĢkisinin tespiti 

amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢma örneklemi; BĠST Gıda ĠÑecek sektöründe faaliyet gösteren ve 1997-

2016 yılları arasında tüm verilerine ulaĢılabilen iĢletmelerden oluĢmaktadır. AraĢtırmada, 

seÑilen finansal oranlar bağımsız, hisse senedi fiyatları ise bağımlı değiĢken olarak 

alınmıĢtır. Bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢki panel veri analizi kullanılarak 

incelenmiĢtir. ÆalıĢma sonucunda, uzun dönemde öz kaynak karlılığı ve piyasa defter değeri 

oranlarının hisse senedi fiyatları ile pozitif ve anlamlı iliĢki iÑerisinde olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu sonuca göre, muhasebe bilgisi değer iliĢkisinin olduğu ifade edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe bilgisi, Değer iliĢkisi, Panel veri analizi 

ABSRACT 

The value relevance, is the ability of accounting information to explain changes in stock 

prices. In value relevance studies, it examines the relationship between accounting 

information produced in accounting information systems and the stock market. In the study, 

it was aimed to determine the value relation of the accounting information of the enterprises 

operating in BIST Food-Beverage sector. Study sample; BĠST Food Beverage sector is 

active in 1997-2016 and all the data can be reached from the establishment. In the study, 

selected financial ratios were taken as independent and stock prices as dependent variables. 

The relationship between dependent and independent variables was examined using panel 

data analysis. As a result of the study, it has been determined that long term equity return and 

market book value ratios are positively and positively correlated with stock prices. 

According to this result, it can be stated that the accounting information is the value relation. 

Key words: Accounting information, Value relevance, Panel data analysis. 
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1. GĠRĠġ 

Yatırımcılar dinamik piyasa ortamında hisse senetlerinin gelecek fiyatlarını tahminde 

zorlanmaktadırlar. AraĢtırmacılar ve yatırımcılar, hisse senetlerinin gelecek fiyat tahminleri 

üzerine uzun yıllardır ÑalıĢmaktadırlar. Hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerden biriside 

iĢletmelerin kendileridir. ĠĢletme bazlı faktörlerin değerlendirilmesinde, finansal ve finansal 

olmayan bilgiler yatırımcıların yatırım değerlendirmelerinde kullanabileceği bilgi türleridir. 

Finansal bilgiler, iĢletmelerde muhasebe bilgi sistemleri tarafından üretilen finansal 

raporlardaki muhasebe bilgilerinden oluĢmaktadır ve ölÑülebilir yatırım değerlendirme 

kriteri olarak, yatırımcılar aÑısından önemli bir araÑtır. Muhasebe bilgilerinin hisse senetleri 

ile iliĢkileri değer iliĢkisi olarak tanımlanmaktadır. Değer iliĢkisi muhasebe bilgilerinin hisse 

senedi fiyatlarını aÑıklama yeteneğidir.  

Literatürde değer iliĢkisi ÑalıĢmaları incelendiğinde, bilanÑo modeli, gelir tablosu modeli ve 

her iki finansal tablodan alınan oranların kullanımından oluĢan karma model olmak üzere üÑ 

tür yaklaĢım kullanılmaktadır.  

2. AMAÇ 

ÆalıĢmanın amacı, muhasebe bilgisi değer iliĢkisini ölÑmektir. AmaÑ doğrultusunda, hisse 

senedi fiyatlarındaki değiĢimleri aÑıklayan finansal oranlar panel veri analizi ile tespit 

edilmeye ÑalıĢılmıĢtır.  

3. YÖNTEM 

AraĢtırmada muhasebe bilgilerinin değer iliĢkisinin tespitinde BĠST Gıda ĠÑecek sektöründe 

hisse senedi iĢlem gören Ģirketlere ait 1997-2016 yıllarına ait 20 yıllık verilerden tamamına 

ulaĢılabilen Ģirketlerin finansal tablolarından ilgili finansal oranlar hesaplanarak panel veri 

analizi ile muhasebe bilgisi değer iliĢkisi ile ilgili model geliĢtirilmiĢtir. Bağımlı değiĢkeni 

temsil eden senedi fiyatı olarak, yılın kapanıĢ fiyat değerleri alınmıĢtır. Finansal oranların 

seÑiminde bilanÑo ve gelir tablosundan alınan finansal oranlar kullanıldığından karma model 

yaklaĢımı benimsenmiĢtir. 

 

4. BULGULAR 

AraĢtırma verileri 5, 10 ve 20 yıllık dönemleri ihtiva eden veriler üzerinden model test 

edilmiĢtir. 5 ve10 yıllık dönemlere ait verilerde muhasebe bilgilerini temsilen bağımsız 

değiĢken olarak kullanılan oranlar ile hisse senedi fiyatları arasında değer iliĢkisi tespit 

edilemez iken, 20 yıllık dönemde öz kaynak karlılığı ve piyasa defte değeri oranları ile hisse 

senedi fiyatları arasında pozitif yönlü iliĢki tespit edilmiĢtir.  

 

5. SONUÇ 

AraĢtırmada öz kaynak karlılığı ve piyasa defter değeri oranlarının hisse senedi fiyatlarını 

uzun dönemde etkilediğini veya yatırımcıların uzun dönemde hisse senedi yatırımlarında öz 

kaynak karlılığı ve piyasa defter değeri oranlarını dikkate aldıkları ifade edilebilir. Finansal 

oranlar iÑinde hisse senedi fiyatları ile pozitif ve anlamlı iliĢki iÑinde olan oranlar tespit 

edildiğinden muhasebe bilgisinin değer iliĢkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Özet: Enerji sektörü ülkelerin küresel piyasalarda rekabet gücü elde edebilmesinde büyük 

önem taĢımaktadır. Bu nedenle enerji sektöründe faaliyet gösteren Ģirketlerin finansal aÑıdan 

baĢarılı olması ülkeler iÑin Ñok önemlidir. Bu ÑalıĢmada Türkiye‘de faaliyet gösteren halka 

aÑık enerji Ģirketlerinin 2011-2016 yılları arasındaki finansal sıkıntılı dönemlerinin tespit 

edilmesi amacıyla bir finansal baĢarısızlık tahmin modeli olan Altman‘ın geliĢtirdiği Z-Skor 

modelinden yararlanılmıĢtır. ÆalıĢmanın sonucunda Türkiye‘de enerji firmalarının finansal 

sıkıntı iÑerisinde olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Distress, Altman Z-Skor Modeli, Enerji Firmaları 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL DISTRESS FOR ENERGY COMPANIES BY ALTMAN 

Z SCORE MODEL  

Abstract: Energy sector is significant for countries to have competitive power on global 

markets, because of that financial soundness of energy companies is vital for countries. The 

purpose of this study is to determine financial distress of energy companies, which are 

publicly traded between 2011-2016 in Turkey, by original Altman Z-Score model that 

predicts financial failure of companies. The result shows that energy companies are in 

financial distress in Turkey. 

Keywords: Financial Distress,  Altman Z-Score Model, Energy Companies 

 

 

 

1. GĠRĠġ  

Büyüme, kalkınma ve küreselleĢme süreÑleri ile birlikte ülkelerin enerji talebi artmıĢtır. 

Enerji talebini karĢılamak amacıyla kurulan enerji Ģirketleri, diğer sektörlerde faaliyet 

gösteren Ģirketlerin enerji ihtiyacını karĢılayarak faaliyet gösterdikleri ülkelerin rekabet gücü 

elde edebilmesinde büyük önem taĢımaktadır. Êlkelerin geliĢiminde ve rekabet gücü elde 

etmesinde büyük bir öneme sahip olan enerji Ģirketlerinin finansal baĢarısızlığı sonucunda 

ülkelerin oldukÑa zorlu bir sürece gireceği beklenmektedir. 

Finansal sıkıntı Ģirketlerin finansal sağlık durumunu yansıtmaktadır (Thai vd., 2014: 197). 

Finansal sıkıntı yaĢayan Ģirketler zarar eden, kaldıracı yüksek, hisse senedi getirileri düĢük 

ve volatil, elde bulundurulan nakit düzeyinin yetersiz olduğu Ģirketlerdir (Campbell vd., 

2010: 1-2). Finansal sıkıntı, Ģirketlerin sermaye yapısını, yatırım politikasını, borÑların 

yeniden yapılandırılmasından sonraki performansını dahi etkileyen uzun bir süreÑtir (Kahl, 

2002: 135). Bir Ģirketin finansal sıkıntısı ve baĢarısızlığı, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, 

müĢteriler, kreditörler, ÑalıĢanlar, kredi verenler gibi tüm finansal tablo kullanıcıları üzerinde 

yıkıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle finansal tablo kullanıcıları yoğun bir Ģekilde Ģirketlerin 

finansal sıkıntı ve iflas riskinin tahmin edilmesi ile ilgilenmektedir (Orabi, 2014: 30).  
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ġirketlerin finansal sıkıntı yaĢayarak baĢarısızlığa sürüklendikleri ve iflas riski ile karĢı 

karĢıya kaldıkları dönemleri tespit edebilmek  amacıyla ÑeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Bu 

yöntemler arasında Altman‘ın Z Skor (1968), Z‘ Skor (1983), Z‖ Skor modelleri (1993) , 

Beaver (1966), Edmister (1972), Deakin (1972), Canada Skoru (1987), Fulmer (1984), 

Chesser (1974) ve Springate (1978), modelleri sayılabilmektedir. Bu yöntemlerden 

Altman‘ın Z Skor modeli en sık kullanılan yöntemdir ve iki kez revize edilmiĢtir (Sulub, 

2014: 174).  

Enerji Ģirketlerinin finansal baĢarısızlığının ülkeler üzerinde yıkıcı etkileri olmasına rağmen 

literatürde enerji sektörünün ve enerji Ģirketlerinin finansal baĢarısızlık riskini ölÑen 

ÑalıĢmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu ÑalıĢmalardan biri Dhamo ve Kume‘un 2016 

yılında Arnavutluk‘un enerji, telekomünikasyon ve inĢaat sektörlerinin finansal 

baĢarısızlıklarını 2011-2013 yılları arasında Altman‘ın revize modelleriyle analiz ettikleri 

ÑalıĢmalarıdır. Dhamo ve Kume bu ÑalıĢmalarında enerji sektörünün finansal sıkıntıya maruz 

kaldığını tespit etmiĢ ve yıllar iÑerisinde finansal sıkıntının arttığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Diğer 

bir ÑalıĢma Sueyoshi‘nin 2005 yılında yapmıĢ olduğu ÑalıĢmadır. Sueyoshi Amerika‘da 

enerji sektöründe faaliyet gösteren 147 Ģirket ile iflas etmiĢ 24 Ģirketin finansal oranlarını 

incelemiĢ, kaldıraÑ ve karlılık oranlarının finansal sıkıntı ve iflastan korunmada önemli 

finansal faktörler olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Bu ÑalıĢmanın amacı Türkiye‘de faaliyet gösteren halka aÑık enerji Ģirketlerinin 2011-2016 

yılları arasındaki finansal durumunu, finansal sıkıntı ve baĢarısızlık perspektifinden 

değerlendirmektir. ÆalıĢma üÑ bölümden oluĢmaktadır. ÆalıĢmanın ikinci bölümünde 

ÑalıĢmanın yöntemi ve bulguları değerlendirilmiĢ, üÑüncü bölümünde de sonuÑlar 

tartıĢılmıĢtır. 

 

2. YÖNTEM VE BULGULAR 

Enerji Ģirketlerinin finansal sıkıntılı dönemlerini değerlendirebilmek amacıyla yapılan bu 

ÑalıĢmanın kapsamını 2011-2016 yılları arasında Türkiye‘de faaliyet gösteren halka aÑık 

enerji Ģirketleri oluĢturmaktadır. Bu firmalar, Ak Enerji (AKENR), Aksa Enerji (AKSEN), 

Aksu Enerji (AKSUE), Ayen Enerji (AYEN), Bomonti Elektrik (BMELK), OdaĢ Elektrik 

(ODAS) ve Zorlu Enerji (ZOREN)‘dir. Enerji Ģirketlerinin 2011-2016 yılları arasındaki 

finansal sıkıntı riskinin tahmin edilmesi iÑin Altman‘ın orijinal Z-Skor modeli kullanılmıĢtır. 

Altman‘ın Z-Skor modeli halka aÑık firmaların finansal baĢarısızlığını tahmin etmek iÑin 

kullanılmaktadır. Bu nedenle OdaĢ Elektrik 2013, Bomonti Elektrik de 2014 yılında halka 

aÑıldığı iÑin o yıllardan sonra araĢtırmanın kapsamına dahil edilmiĢtir. 

Bu ÑalıĢmada kullanılan Altman‘ın geliĢtirdiği ilk model aĢağıdaki gibidir (Altman, 1968: 

603). 

      (  )      (  )      (  )     (  )       (  )  
 

 

 

X1: Net ÆalıĢma Sermayesi/Toplam Varlık 

X2: DağıtılmamıĢ Karlar/Toplam Varlık 

X3: Faiz ve Vergiden Énceki Kar/Toplam Varlık 

X4: Hisselerin Piyasa Değeri/BorÑların Defter Değeri 

X5: Net SatıĢlar/Toplam Aktif 

Net ÆalıĢma Sermayesi/Toplam Varlık oranı Ģirketlerin likiditesinin bir ölÑümüdür. 

DağıtılmamıĢ Karlar/Toplam Varlık oranı Ģirketin kümülatif karlılığını ve kaldıracını 

ölÑmektedir. Faiz ve Vergiden Énceki Kar/Toplam Varlık oranı Ģirketin kaldıraÑ ve vergiden 

bağımsız olarak varlıklarını etkin kullanma gücünü göstermektedir. Hisselerin Piyasa 

Değeri/BorÑların Defter Değeri oranı Ģirketin borÑları varlıklarını aĢmadan önce varlıklarının 

ne kadar düĢebileceğinin ölÑümüdür. Net SatıĢlar/Toplam Aktif oranı Ģirket varlıklarının 
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satıĢ yaratabilme yeteneğidir ve yönetimin rekabetÑi koĢullar ile baĢa Ñıkabilme kapasitesini 

yansıtmaktadır (Altman, 2000: 12-13).  

Altman‘ın geliĢtirdiği model yardımıyla hesaplanan Z-Skoru < 1,81 ise Ģirket finansal 

baĢarısızlık riski taĢımaktadır. Z-Skoru > 2,99 ise; Ģirket finansal aÑıdan baĢarılıdır ve 

Ģirketin finansal sıkıntı yaĢama olasılığı bulunmamaktadır. Z-Skoru 1,81-2,99 aralığında ise 

Ģirketin finansal durumu belirsizdir (Altman vd., 2013: 2).   

ÆalıĢmanın kapsamını oluĢturan enerji firmalarının Altman Z-Skor modelinde yer alan 

finansal oranları Finnet veri tabanından alınan veriler aracılığıyla hesaplanmıĢtır. Enerji 

firmalarının finansal oranları Tablo 1‘de gösterilmektedir. Tablo 1‘de yer alan finansal 

oranlar aracılığıyla Altman Z-Skoru hesaplanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Enerji Firmalarının Altman Z-Skor Modelinde Yer Alan Finansal Oranlarının 

Değerleri 
Yıl Borsa Kodu X1 X2 X3 X4 X5 

2
0
1
6
 

AKENR 0,013 -0,123 0,011 0,157 0,282 

AKSEN -0,148 -0,017 0,039 0,485 0,765 

AKSUE -0,052 0,197 0,020 3,011 0,059 

AYEN -0,182 -0,015 0,070 0,489 0,177 

BMELK -0,329 -0,214 -0,012 1,619 0,038 

ODAS -0,030 0,035 0,054 0,507 0,544 

ZOREN -0,153 -0,159 0,034 0,168 0,175 

2
0
1
5
 

AKENR 0,106 -0,063 0,040 0,187 0,338 

AKSEN -0,156 0,036 0,082 0,476 0,571 

AKSUE 0,045 0,199 0,032 5,448 0,065 

AYEN -0,152 0,003 0,046 0,487 0,167 

BMELK -0,063 -0,193 -0,001 0,818 0,062 

ODAS -0,032 0,053 0,056 0,630 0,749 

ZOREN -0,218 -0,156 0,026 0,254 0,125 

2
0
1
4
 

AKENR -0,095 -0,009 -0,015 0,341 0,347 

AKSEN -0,111 0,026 0,060 0,737 0,566 

AKSUE 0,069 0,261 -0,034 5,634 0,037 

AYEN -0,039 -0,011 0,038 0,300 0,161 

BMELK -0,054 -0,116 -0,028 1,068 0,043 

ODAS -0,085 0,018 0,112 0,807 1,485 

ZOREN -0,270 -0,141 0,013 0,268 0,163 

2
0
1
3
 

AKENR 0,005 0,031 0,035 0,369 0,241 

AKSEN -0,038 0,078 0,069 0,836 0,621 

AKSUE 0,098 0,320 -0,075 7,738 0,055 

AYEN -0,106 0,032 0,073 0,216 0,316 

ODAS 0,054 0,044 0,130 0,617 1,825 

ZOREN -0,179 -0,066 -0,001 0,094 0,099 

2
0
1
2
 

AKENR 0,014 0,007 0,039 0,636 0,284 

AKSEN 0,073 0,000 0,069 1,536 0,627 

AKSUE 0,087 0,149 0,185 8,687 0,067 

AYEN -0,057 0,020 0,035 0,520 0,202 

ZOREN -0,201 -0,142 0,167 0,133 0,127 

2
0
1
1
 

AKENR -0,176 0,103 0,009 0,406 0,251 

AKSEN 0,006 0,047 0,058 0,821 0,490 

AKSUE 0,048 0,338 -0,173 6,467 0,061 

AYEN -0,174 0,040 0,036 0,329 0,156 

ZOREN -0,101 -0,063 0,015 0,119 0,128 

Enerji Ģirketlerinin Altman Z-Skor değerleri ve Ģirketlerin finansal sıkıntı ile karĢı karĢıya 

olma durumları Tablo 2‘de gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Enerji ġirketlerinin Altman Z-Skorları 

  AKENR AKSEN AKSUE AYEN BMELK ODAS ZOREN 

2011 0,457 1,245 3,901 0,321 - - 0,040 

2012 0,820 1,862 6,204 0,589 - - 0,317 

2013 0,627 1,411 5,016 0,604 - 2,749 -0,154 

2014 0,374 1,111 3,753 0,405 0,363 2,261 -0,155 

2015 0,621 0,991 3,771 0,433 0,204 1,346 -0,118 

2016 0,255 0,984 2,146 0,461 0,276 1,041 -0,019 
*Kırmızı alan iĢletmenin finansal baĢarısızlık (finansal sıkıntı) alanıdır (Z < 1,81).  Gri alan iĢletmenin 

finansal baĢarısızlık riskinin belirgin olmadığı alandır (1,81 < Z < 2,99). YeĢil alan iĢletmenin finansal 

sıkıntı yaĢamadığı alandır (Z > 2,99). 

 

Tablo 2‘de gösterilmekte olan enerji Ģirketlerinin Z skorları incelendiğinde, Türkiye‘de 

enerji Ģirketlerinin finansal sıkıntı yaĢadığı ve finansal baĢarısızlık riskinin yüksek olduğu 

görülmektedir. 2011-2015 yılları arasında Aksu Enerji‘nin finansal aÑıdan baĢarılı olduğu 

görülse de 2016 yılında Aksu Enerji‘nin de finansal durumu belirsizleĢmiĢ ve Z skoru gri 

alanda tespit edilmiĢtir. 

 

3. SONUÇ 

Türkiye‘nin enerjide dıĢa bağımlılığı, enerji Ģirketlerinin finansal sıkıntılarının takip 

edilmesini önemli kılmaktadır. Bu bağlamda yapılan bu ÑalıĢmada Türkiye‘de faaliyet 

gösteren halka aÑık enerji Ģirketlerinin 2011-2016 yılları arasında finansal aÑıdan sıkıntılı 

olup olmadıklarını belirleyebilmek amacıyla bir finansal baĢarısızlık tahmin modeli olan 

Altman Z-Skor modelinden yararlanılmıĢtır. Altman Z-Skor modelinin sonuÑları 

değerlendirildiğinde Türkiye‘de enerji Ģirketlerinin finansal sıkıntı yaĢadığı görülmektedir. 

Énceki yıllarda yüksek Z skorlarına ulaĢarak finansal aÑıdan baĢarılı olan Aksu Enerji‘nin 

2016 yılında Z skoru düĢmüĢtür. 2016 yılında yedi enerji Ģirketinin de finansal aÑıdan 

sıkıntılı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 2016 yılındaki bu kötü gidiĢata TL tarafındaki değer 

kayıplarının neden olma potansiyeli oldukÑa yüksektir. Ayrıca enerji Ģirketlerinin 

yatırımlarını büyük ölÑüde yabancı para ile yapması enerji Ģirketlerini kurdaki değiĢimlere 

daha duyarlı hale getirmiĢtir. 

Ġskenderoğlu, Karadeniz ve Ayyıldız (2015) Türkiye ve Avrupa enerji sektörünün finansal 

durumlarını finansal oranlar aracılığıyla karĢılaĢtırdıkları  ÑalıĢmalarının sonucunda Avrupa 

enerji sektörüne göre Türkiye enerji sektörünün likiditesinin düĢük olduğu, borÑlanma 

oranının yüksek olduğu ve karlılık oranlarının düĢük olduğu sonuÑlarına ulaĢmıĢtır. Bu 

ÑalıĢmanın sonucu Ġskenderoğlu vd.‘nin elde etmiĢ olduğu sonuÑları destekler niteliktedir. 

Daha sonraki ÑalıĢmalarda enerji Ģirketlerinin finansal baĢarısızlık riski farklı yöntemler 

kullanılarak tahmin edilebilir ve yöntemlerin sonuÑları arasında farklılık olup olmadığı 

değerlendirilebilir. 
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FĠNANSAL BAġARISIZLIK RĠSKLERĠNĠN ALTMAN Z-SKOR VE SPRĠNGATE S-

SKOR MODELLERĠYLE TAHMĠNĠ: BÜYÜK HAVAYOLLARI ÜZERĠNE BĠR 

UYGULAMA  
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Mehmet YaĢar 

AraĢ. Gör., Anadolu Üniversitesi, Havacılık Yönetimi, mehmet_yasar@anadolu.edu.tr 

Özet 

Havayolu taĢımacılığı endüstrisinin sermaye yoğun özellik göstermesi havayolu iĢletmelerinin finansal 

durumlarını esaslı bir biÑimde kontrol etmesini gerekli kılmaktadır. Rekabetin yoğun bir biÑimde yaĢandığı bu 

endüstride, finansal baĢarı ya da baĢarısızlık iĢletmeleri uzun vadede rakiplerine karĢı avantajlı ya da dezavantajlı 

duruma getirecektir. Bu ÑalıĢmada havayolu iĢletmelerinin finansal baĢarısızlık riskleri, bu alanda yaygın bir 

biÑimde kullanılan yöntemlerden Altman Z-Skor modeli ve Springate S-Skor modeli ile tahmin edilmiĢtir. Bu 

kapsamda 2007-2016 yılları arasında en fazla yolcu sayısına sahip 25 havayolu iĢletmesi iÑerisinde yer alan 16 

havayolu iĢletmesi analize dÍhil edilmiĢtir. ÆalıĢmanın ampirik bulguları, havayolu iĢletmelerinin finansal 

risklerinin bölgeye ve yıllara göre farklılaĢtığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Altman Z-Score, Springate S-Score, Financial Distress, Airlines 

JEL Kodları: G17, G32, L93 

 

ESTIMATION OF FINANCIAL FAILURE RISKS WITH ALTMAN Z-SCORE AND 

SPRINGATE S-SCORE MODELS: AN APPLICATION ON LEGACY CARRIERS 

Abstract 

The capital-intensive nature of the airline industry requires that airline companies control their financial situations 

in a substantive way. In this industry, where competition is intense, financial success or failure will bring 

businesses to an advantage or disadvantage situation against their competitors in long run. The financial failure 

risks of airline operators in this study were estimated using the Altman Z-Score model and the Springate S-Score 

model, which are widely used methods in this area. In this context, among the 25 airlines with the highest number 

of passengers between 2007 and 2016, 16 airlines were included in the analysis. The empirical findings of the 

study show that the financial risks of airlines differ according to regions and years. 

Keywords: Altman Z-Score, Springate S-Score, Financial Distress, Airlines 

JEL Codes: G17, G32, L93 
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1. INTRODUCTION 

Developments in the airline industry are closely related to economic, social, or political global events 

(Doganis, 2006: 5). Examining the relationship between the number of passengers carried by air and 

the global developments in the World reveals that such developments cause critical decreases in the 

number of passengers carried directly or indirectly
40

. The Asian crisis at the end of the 1990s, the 

Sept. 11 attacks and the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) outbreak in 2003 and the 2008-

2009 global economic crisis are examples of developments that have occurred in the past 20 years and 

affect air transportation (Cento, 2008, ICAO). These developments have deeply affected the activities 

of airline companies and led them to financial failure, which in turn has caused some to go bankrupt 

and others to go through serious revisions in business practices (Borenstein and Rose, 1995; 

Borenstein and Rose, 2003; Jayanti and Jayanti, 2011). 

Financial failure is an undesired consequence leading the company to not paying off debts on time, 

decreasing credibility, declaring concordance and demanding banktruptcy (Turaboğlu vd., 2017: 248). 

Financial failure may stem from external events just mentioned above, but may also stem from 

erroneous managerial decisions, such as an operator's inability to obtain the right market position, 

misuse of resources (Ege et.al., 2017). 

When the airline industry is examined, it is seen that many airlines in USA together with the 1978 

deregulation movements demand bankruptcy protection against the harsh conditions of the sector 

(Hsu, 2017: 9). In this context, between the years 1992 and 2007, 30 files of the bankruptcy cases of 

airline companies under the scope of Chapter 7 or 11 of the Bankruptcy Act of the United States of 

America emerged (Ciliberto and Schenone, 2012: 566). When examining the situation in Turkey, 

many airline companies established after the liberalization in 1983, but most of them have declared 

bankruptcy due to financial failure (Battal and Kiracı, 2015: 6-7; Gerede and Orhan, 2015: 173). 

Bankruptcies of airline companies in the airline industry, which features labor and capital-intensive 

sectors, affects not only airline companies that declare bankruptcy but also other airline companies in 

the sector (Gong, 2007: 213). Anticipating such a phenomenon is crucial for both airline operators and 

industry-wide investors. The main motivation of the research is to anticipate the risk of financial 

failure and to assess the financial performance of airlines in recent years in this context. In this 

research, it is aimed to estimate the risk of financial failure of airline operators by determining with 

Altman Z-Score and Springate S-Score Models which are widely used in the literature. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

It is possible to come across many studies in industries covering manufacturing (Ézdemir, 2014; Ege 

et al., 2017), food (Terzi, 2011), aviation (Hsu, 2017), export (Poyraz ve UÑma, 2006), hospitality 

(Adams, 1998) and more than one industry (Turaboğlu et al., 2017; Kulalı, 2016)    regarding the risk 

of firms failing to predict financial failure. Financial failure or bankruptcy is the criterion of the 

companies to be investigated for studies (Kulalı, 2016: 285). When studies on aviation are examined, 

Hsu (2017) examined the financial ratios of American Airlines and Southwest Airlines for 2009-2010 

Altman Z-Score method and found that American Airlines was in high risk and Southwest was in the 

gray zone.  In another study Hofer et al. (2009) examined the impact of financial failures of airline 

operators on ticket prices in the origin-destination markets and found that there is a negative 

relationship between airline's financial distress levels and ticket prices as a result of the research. 

Battal and Kiracı (2015) investigated inactive airline companies established after 1983 in Turkey. In 

the study, it was found that a significant part of the sinking airline companies were forced to end their 

activities due to financial difficulties. Although not directly related to the estimation of financial 

success, Liu (2009) investigated the relationship between market entry behavior and financial failure 

on US carriers and found that legacy carriers tend to be less inclined to enter new markets when their 

leverage powers increase. 

 

3. METHODOLOGY 

In this study, the financial failure of airline companies was estimated using Altman Z-Score and 

Springate S-Score methods, which are the most commonly used methods in this area. For the number 

of passengers carried, the financial data for the period of 2007-2016 of the 16 airline operations in the 

                                                           
40 https://www.icao.int/sustainability/Pages/Facts-Figures_WorldEconomyData.aspx  



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1808 

first 25, which have been reached completely, have been used in predicting the risk of financial 

failure. The data for airlines were obtained from the Thomson Reuters Eikon database. The next 

section of the research will provide information on the models used. 

3.1. Altman Z-Score Model 

The Z-Score method developed by Altman in 1968 is the most widely used method for estimating the 

financial failure of firms or for determining their financial situation. Altman (1968) examined 

companies in the US who were involved in bankruptcy between 1946-1965. The method, which has 

been very successful in predicting financial failure, has been applied to different companies and 

industries in subsequent periods. The Z-Score developed by Altman (1968) refers to a positive linear 

function, which is the ratio of financial variables to each other and multiplies these ratios by certain 

coefficients. The variables used in Z-Score calculation and the calculation of the Z-Score are as 

follows: 

𝝰 = Working Capital / Total Assets 

𝝱 = Retained Earnings / Total Assets 

𝜸 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets 

𝜹 = Market Value / Total Liabilities 

𝜽 = Sales / Total Assets 

Z-Score = 1.2 𝝰 + 1.4 𝝱 + 3.3 𝜸 + 0.6 𝜹 + 0.999 𝜽 

After calculating the Z-Score value, the financial failure of the firm can be estimated at certain 

intervals. The intervals for the financial failure of the Z-Score value are as follows: 

 Z < 1.81 The company is at risk of financial failure.  

 1.81 < Z < 3 The company has no financial failure. However, the company is not considered 
successful either.  

 Z > 3 The company does not have any financial constraints or financial risk of failure.  

3.2. Springate S-Score Model 

The Springate S-Score model was developed by LV Gorgon Springate in 1978. This method, which is 

similar to Z-Score developed by Altman, is evaluated within the scope of multi-discriminant analysis. 

The S-Score is obtained by proportioning financial variables to each other. These ratios are multiplied 

by certain coefficients to obtain an S-Score. The financial ratios and the calculation method used in 

the S-Score developed by Springate (1978) are as follows. 

𝝰 = Working Capital / Total Assets 

𝜸 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets 

𝝋 = Pretax Income / Short Term Debt 

𝜽 = Sales / Total Assets 

S-Score = 1.03 𝝰 + 3.07 𝜸 +  0.66 𝜹 + 0.4 𝜽 

If the S-Score is lower than 0.862, it is assumed that the firms bear the risk of financial failure. 

 

4. EMPIRICAL FINDINGS 

Table 1 shows the results of the financial risk analysis of the 16 largest airlines according to the 

number of passengers for 2007-2016 period. According to the results of analysis, the financial risks of 

airlines differ from each other. In other words, Altman Z Scores and Springate S-Scores of airline 

companies are significantly different from each other over the years. 

Findings of the study show that global financial crisis increased financial risks of airlines. 

Accordingly, the financial risks of airlines operating in the USA with DAL and UAL ICAO codes 

increased substantially in 2008. In addition, it is observed that airline companies operating in China 

with CCA, CSN and CES ICAO codes were affected by the global financial crisis in 2008 and that 

Altman Z Score and Springate S-Score values were below the critical level by 2008. However, the 

financial risks of these airlines operating in both the US and China in the following years have 

significantly decreased. 

Altman Z and Springate S analysis results show that QFA and AFL (with ICAO code) airlines have 

increased their financial risks by 2014, but these airlines soon outperformed the Altman Z and 
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Springate S Score values by a median. In addition, the airline with RYR code appears to increased its 

financial risk in 2009. However, in the following years this airline performed well above the average. 

It is seen that the Altman Z and Springate S Score values of the airline with LAN ICAO code have 

remained low since 2012. 

Table 1. Altman Z and Springate S Scores of Legacy Carriers (2007-2016) 

Year CODE41 
S-

Score 

Z-

Score 
Code 

S-

Score 

Z-

Score 
Code 

S-

Score 

Z-

Score 
Code 

S-

Score 

Z-

Score 

2007 DAL 1.3440 0.8048 SWA 17.448 1.1811 CES -0.0402 0.2173 THY 1.9350 1.3478 

2008 DAL -5.5593 -0.4315 SWA 1.5222 1.3469 CES -1.2879 -1.0828 THY 3.0168 1.7181 

2009 DAL -0.4928 0.2478 SWA 0.9798 1.3474 CES -0.0947 -0.1922 THY 1.7975 1.5002 

2010 DAL 0.5203 0.4611 SWA 1.5019 1.4625 CES 0.4220 0.4418 THY 0.9818 1.2541 

2011 DAL 0.5977 0.5404 SWA 0.7527 1.3638 CES 0.3378 0.4834 THY 0.4661 0.9207 

2012 DAL 0.7693 0.6059 SWA 2.1462 1.4692 CES 0.1651 0.4003 THY 1.5373 1.3022 

2013 DAL 1.5192 1.0108 SWA 1.7784 1.5288 CES 0.0896 0.3117 THY 0.8777 1.0188 

2014 DAL 0.9208 0.9151 SWA 5.2288 1.6592 CES 0.1403 0.3278 THY 1.5102 1.2118 

2015 DAL 3.6657 1.3783 SWA 4.3272 1.9106 CES 0.1245 0.4639 THY 1.3323 1.1590 

2016 DAL 4.4824 1.3388 SWA 4.8606 1.9563 CES 0.1814 0.5415 THY 0.1377 0.6881 

2007 UAL 0.9163 0.9285 CCA 0.4394 0.6345 CPA 1.7381 1.3607 LAN 2.2850 1.5220 

2008 UAL -4.2192 -0.3134 CCA -0.7073 -0.1800 CPA -1.3362 0.7401 LAN 1.5537 1.2034 

2009 UAL -0.1997 0.3207 CCA 0.2145 0.3382 CPA 0.7776 1.0322 LAN 1.0124 1.0899 

2010 UAL 0.3610 0.4524 CCA 0.5277 0.6721 CPA 1.6229 1.4814 LAN 1.2317 1.1330 

2011 UAL 0.9466 0.9345 CCA 0.3345 0.6018 CPA 0.7380 1.2001 LAN 0.7555 0.9281 

2012 UAL 0.0780 0.6967 CCA 0.2683 0.5839 CPA 0.3715 1.0473 LAN 0.1717 0.4784 

2013 UAL 0.6663 0.8514 CCA 0.1220 0.6306 CPA 0.4709 0.9961 LAN 0.0818 0.7128 

2014 UAL 0.9678 0.9145 CCA 0.1943 0.7204 CPA 0.4737 0.9734 LAN 0.2148 0.7331 

2015 UAL 2.7000 1.3689 CCA 0.5110 0.8654 CPA 0.5296 0.9746 LAN -0.1018 0.5567 

2016 UAL 3.1915 1.2600 CCA 0.3986 0.8617 CPA 0.0192 0.7702 LAN 0.2588 0.6571 

2007 DLH 4.5799 1.5044 CSN 0.0947 0.4022 QFA 1.2514 1.0431 AFL 2.9277 2.2742 

2008 DLH 1.6444 1.4342 CSN -0.3658 0.0253 QFA 2.0258 1.0656 AFL 1.0734 1.7763 

2009 DLH 0.1413 1.0062 CSN -0.0276 0.2101 QFA 0.5297 0.8233 AFL 1.0941 1.4745 

2010 DLH 1.1886 1.2972 CSN 0.8473 0.8015 QFA 0.5145 0.8176 AFL 2.2273 1.8527 

2011 DLH 0.9444 1.2842 CSN 0.4534 0.7158 QFA 0.6833 0.8625 AFL 1.3620 1.8323 

2012 DLH 1.2774 1.4462 CSN 0.2789 0.6167 QFA 0.0056 0.7214 AFL 1.1228 2.0544 

2013 DLH 0.6969 1.2131 CSN 0.2348 0.5748 QFA 0.3505 0.8533 AFL 1.5805 2.2878 

2014 DLH 0.5119 1.0472 CSN 0.2295 0.5781 QFA -2.6446 -0.1416 AFL -0.1273 1.1438 

2015 DLH 1.4588 1.2837 CSN 0.1842 0.5224 QFA 1.0939 0.8735 AFL 0.4609 1.4987 

2016 DLH 2.3686 1.3103 CSN 0.2289 0.5448 QFA 2.6066 1.0422 AFL 2.8020 2.8650 

2007 AFR 1.1817 1.1128 ANA 0.6939 1.1273 KAL 0.2779 0.6394 RYR 2.3328 1.4329 

2008 AFR 1.2522 1.0204 ANA 1.0863 1.1628 KAL -0.7427 0.0207 RYR 1.3566 1.3087 

2009 AFR -0.3880 0.5682 ANA 0.2987 0.9119 KAL 0.1574 0.4767 RYR -.23903 1.0432 

2010 AFR -0.7531 0.3731 ANA -0.2331 0.5772 KAL 0.3873 0.6552 RYR 1.3793 1.2012 

2011 AFR -0.1001 0.7856 ANA 0.5587 0.9257 KAL 0.0148 0.5242 RYR 1.3737 1.1688 

2012 AFR -0.2434 0.7127 ANA 0.7990 1.0107 KAL 0.2804 0.6852 RYR 1.8152 1.4009 

2013 AFR 0.1056 0.8047 ANA 0.8706 1.1001 KAL -0.0311 0.4221 RYR 1.7634 1.4503 

                                                           
41 The ICAO Airline Codes: A three-letter designation code assigned by the International Civil Aviation Organization to aircraft 

operating agencies, aeronautical authorities and services. UAL code used for United Continental and AFR code used for Air 
France – KLM. 
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2014 AFR 0.3125 0.6857 ANA 0.5672 1.0147 KAL 0.0859 0.5106 RYR 1.4345 1.4061 

2015 AFR 0.3921 0.9567 ANA 0.6833 1.0195 KAL -0.0985 0.2612 RYR 2.2768 1.3319 

2016 AFR 1.0436 1.1288 ANA 1.4654 1.2290 KAL -0.1688 0.1515 RYR 3.3829 1.6626 

 

5. CONCLUSION 

In this study, the financial performance of airline companies was evaluated using Altman Z and 

Springate S analyzes developed for estimating financial failure and widely applied in the literature. In 

the study of 2007-2016 period, 16 airline companies with the highest income level (according to the 

year of 2016) were examined. 

Findings of the study show that the financial risks of airline companies operating in the US increased 

significantly by 2007. Similarly, Altman Z and Springate S scores of airline companies operating in 

China was determined low by 2007. On the other hand, it is seen that the mentioned airline companies 

significantly reduced their risks between 2009-2010. The results of the study show that the financial 

risks of QFA and AFL airlines by 2014 have increased significantly. The RYR airline's financial risk 

has decreased below the average as of 2009. However, the financial risks of the airline companies 

mentioned in the following years are seen to decrease considerably. Lastly, LAN airline was below 

the expected value of Altman Z and Springate S Scores in the period 2012-2016. 
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Özet:  

Bu ÑalıĢmanın amacı Türkiye ile Brezilya, Rusya, Hindistan, Æin ve Güney Afrika (BRICS) ülkelerindeki tahvil 

piyasası, hisse senedi piyasası ile CDS primleri arasındaki uzun dönem iliĢkiyi ülke bazında ortaya koymaktır. 

Ézsermaye ve tahvil piyasalarının CDS piyasalarıyla olan iliĢkisini Türkiye ile BRICS ülkeleri kapsamında 

ortaya konması amacıyla araĢtırmada eĢbütünleĢme ve nedensellik analizleri uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonuÑları, 

genel olarak bu piyasalardaki eĢbütünleĢme ve nedensellik iliĢkisinin incelenen analiz dönemi itibariyle 

farklılıklar iÑerdiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: kamu finansı, sermaye piyasaları, ülke risk primi, nedensellik 

 

ENGLISH TITLE 

 

Abstract:. 

The purpose of the present study is to investigate the long run relationship among bond market, stock market and 

CDS for Turkey and BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) on the basis of country 

specific analysis. In doing this, cointegration and causality analyses were used within the empirical setting. 

Research findings reveal in general that there is a different pattern behind cointegration and causality in these 

countries.  

Keywords: public finance, capital market, country risk premium, causality 
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1. GĠRĠġ 

Yatırımcılar gerek hisse senetleri yatırımında gerekse tahvil yatırımlarında o ülkeye iliĢkin riskleri göz 

önüne almak zorundadırlar. Bu kapsamda son zamanlarda finans literatüründe oldukÑa sık kullanılan 

CDS‘ler riskin yönetilmesinde önemli araÑlar haline gelmiĢtir. Kredi Temerrüt Swapı (CDS) en dar 

anlamıyla kredi riskini etkin bir biÑimde yönetme amacı taĢıyan bir ÑeĢit finansal sözleĢme, en geniĢ 

tanımıyla ise herhangi bir finansal kredinin geri ödenmeme riskine karĢı alacaklı tarafın parasını 

koruma altına alan, bunu da belirli bir bedel karĢılığında yapan kredi türev aracıdır. (Kunt ve TaĢ, 

2009:80) BaĢka bir tanıma göre ise, Kredi Temerrüt Swapı (CDS), tanımlanan bir kredi riskini bir 

taraftan diğer bir tarafa transfer eden, iki taraflı bir tezgah üstü sözleĢmedir. (Alper, 2011: 79)   

Kredi riskini karĢı tarafa yansıtmak iÑin yaygın olarak kullanılan CDS‘ler, aynı zamanda ülkenin 

riskinin de göstergesi olmaktadır. Teorik olarak ideal bir ortamda CDS spreadleri ile tahvil 

piyasasındaki risk primleri her iki piyasanın entegrasyonuna bağlı olarak arbitraj imkanı nedeniyle 

benzer Ģekilde hareket etmektedir. Bu nedenle CDS spreadlerinin finansal sıkıntının daha uygun bir 

piyasa göstergesi olduğu ifade edilmektedir. (Alper, 2011:84)  

Ézellikle 2008 küresel kriz sonrası derecelendirme kuruluĢlarına duyulan güven sarsılmıĢ ve ülkelerin 

risk primlerinin tespitinde CDS‘lerin önemi artmıĢtır. Risk primindeki değiĢimin etkisi, her üÑ 

piyasada eĢzamanlı olarak aynı anda görülebileceği gibi piyasalar arasında gecikme de söz konusu 

olabilir. Diğer bir ifadeyle bir piyasada risk primindeki değiĢim, diğer piyasalardan önce fiyatlanabilir 

(Tolikas ve Topaloglou; 2017:39).  CDS piyasaları ile hisse senedi ve tahvil piyasaları arasındaki 

iliĢkisini konu alan ampirik ÑalıĢmalara bakıldığında (Norden and Weber; 2009, Hilscher vd.; 2015, 

Flannery vd.; 2010, Acharya ve Johnson;2007) ise birbiriyle ÑeliĢkili sonuÑları görmek mümkündür. 

Dolayısıyla finansal piyasalarının temeli oluĢturan özsermaye ve tahvil piyasalarının CDS 

piyasalarıyla olan iliĢkisinin Türkiye ile BRICS ülkeleri kapsamında ortaya konması, akademik 

literatür, yatırımlar ve yatırımcılar aÑısından önem taĢımaktadır.  

ÆalıĢmada hisse senetleri piyasası ile tahvil piyasası ve CDS primleri arasındaki iliĢkiyi belirleyerek 

bu üÑ değiĢken arasında hangisi yada hangilerinin diğerlerini etkilediğini tespit etmek amacıyla 

amprik bir analiz uygulanmaktadır. Analiz BRICS ülkeleri olarak bilinen Rusya, Hindistan, Æin, 
Brezilya ve Güney Afrika ülkeleri ile Türkiye‘ye ait hisse senetleri piyasası ve tahvil piyasası 

endeksleri ile CDS primlerine uygulanmıĢtır. ÆalıĢma dört bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ kısmından 

sonra ikinci bölümde ilgili literatür taranmıĢ, üÑüncü bölümde veri seti, yöntem ve bulgular ortaya 

konulmuĢ ve son bölümde ÑalıĢmanın sonuÑ ve tartıĢma bölümü yer almıĢtır.  

 

2. LĠTERATÜR TARAMASI 

CDS‘ler ile ilgili yazın taraması yapıldığında, gerek yerli gerekse yabancı literatürün oldukÑa fazla 

olmadığı görülmektedir. Ézellikle son yıllarda CDS‘ler ile ilgili oldukÑ geniĢ kapsamda ÑalıĢmalar 

yapıldığı görülmektedir. CDS‘ler ile ilgili ÑalıĢmaların bir kısmında CDS‘lerin ülke riskini ifade 

etmesiy ile ilgili ÑalıĢmalar yapıldığı, bir kısmında ise CDS primlerinin belirleyicilerinin tespit 

edilmesine yönelik ÑalıĢmalar olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan ÑalıĢmalar incelendiğinde, büyük bir kısım ÑalıĢma da hisse senetleri endeksleri ile CDS 

primleri arasındaki iliĢkiler incelenmiĢ, bir kısım ÑalıĢmada ise tahvil piyasası ile CDS primleri 

karĢılaĢtırılmıĢ, bazı ÑalıĢmalarda ise döviz kurları ile CDS primleri arasındaki iliĢkiler ortaya 

koyulmaya ÑalıĢılmıĢtır.  

Ceylan ve diğerleri (2018), Mart 2005- Mayıs 2017 döneminde, CDS primleri ile BĠST 100 endeksi 

arasındaki iliĢkiyi araĢtırdıkları ÑalıĢmada, CDS primleri ve BIST100 endeksi arasında negatif bir 

iliĢki olduğunu ve yatırımcıların karar alırken CDS primlerini önemli bir gösterge olarak gördüklerini 

tespit etmiĢtir. Bektur ve Malcıoğlu (2017), BĠST100 ile CDS primleri arasında, CDS‘den BĠST100‘e 

doğru tek taraflı bir iliĢkiye rastlamıĢtır. Acaravcı ve Karaömer (2017) ise CDS ile BĠST-100 endeksi 

arasında nedensellik iliĢkisi olmadığını öne sürmüĢtür. BaĢarır ve Keten (2016), 2010 – 2016 

döneminde geliĢmekte olan 12 ülkenin CDS primleri ile hisse senedi endeksleri ve döviz kurları 

arasındaki kısa ve uzun dönemli iliĢkinin tespit edilmesini amaÑladıkları ÑalıĢmada, CDS primleri ile 

hisse senetleri arasında Ñift yönlü bir nedensellik iliĢkisi tespit etmiĢtir. Aynı ÑalıĢmada döviz kurları 

ile herhangi bir kısa ve uzun dönemli olarak nedensellik iliĢkisi tespit edilememiĢtir. Tolikas ve 

Topaloglou (2017), piyasadaki koĢulların değiĢmesine CDS primlerinin hisse senetleri piyasasına göre 

daha önce tepki verdiği belirlemiĢtir. 
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Tahvil piyasası ile CDS primlerini inceleyen Koy (2014), Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde CDS ve 

Euro-tahvil primleri arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢ, Fransa, Ġtalya ve Türkiye iÑin CDS primlerindeki 

değiĢimin Euro-tahvil primlerindeki değiĢimle tek yönlü; Ġrlanda, Ġspanya, Portekiz ve Yunanistan 

CDS primleri ve Euro-tahvil primleri arasında Ñift yönlü iliĢki olduğunu elde etmiĢtir. Yenice ve 

Hazar (2014), geliĢmekte olan ve yatırım potansiyeli taĢıyan ülkelere yatırım yapan yatırımcıların, 

ülke riski olarak CDS primlerini dikkate aldığını öne sürmüĢlerdir. Diğer taraftan Forte ve Peta 

(2009), hisse senetleri piyasası, CDS‘ler ve tahvil piyasası arasındaki dinamik iliĢkiyi araĢtırdıkları 

ÑalıĢmada; hisse senetleri piyasasının, CDS ve tahvil piyasasından etkilediği sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Norden ve Weber  (2009), 2000-2002 yılları arasındaki dönemde CDS, tahvil ve hisse senedi 

piyasalarındaki iliĢkiyi incelemiĢ ve CDS‘in tahvil piyasasına oranla hisse senedi piyasasına daha 

duyarlı olduğunu ve birlikte hareketin gücünün, daha düĢük kredi kalitesini ve tahvil ihracını 

artırdığını tespit etmiĢlerdir. 

Literatürde sınırlı sayıda ÑalıĢmada hisse senetleri endeksleri, tahvil piyasası endeksleri ve CDS 

primleri arasındaki iliĢki ortaya koyulmaya ÑalıĢılmıĢtır. ÆalıĢmamızın hisse senetleri piyasası 

endeskleri, tahvil piyasası endeksleri ve CDS primlerinin birbirleri ile uzun dönemli iliĢkilerinin ve 

nedenselliklerinin BRICS ülkeleri ve Türkiye üzerinde incelenmesi literatürdeki diğer ÑalıĢmalardan 

farkını ortaya koymaktadır. 

3.AMPRĠK ARAġTIRMA 

Bu ÑalıĢmanın amacı Türkiye ile Brezilya, Rusya, Hindistan, Æin ve Güney Afrika (BRICS) 

ülkelerindeki tahvil piyasası, hisse senedi piyasası ile CDS primleri arasındaki iliĢkiyi ortaya 

koymaktır. AraĢtırma kapsamına Türkiye ile BRICS ülkeleri alınmıĢtır. Analizlerde her bir ülkeye ait 

CDS primleri, hisse senedi piyasası iÑin temel endeks konumdaki borsa endeksleri ve tahvil piyasası 

iÑin tahvil endeksi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan veriler Bloomberg veri terminalinden elde 

edilmiĢtir. AraĢtırma bulgularını küresel krizinin etkisinden arındırmak amacıyla 2010 yılından 

baĢlatılmıĢ olup, araĢtırma dönemi 11 Ocak 2010- 17 Mart 2017 olarak seÑilmiĢtir. Elde edilen günlük 

veriler üzerinden analizler gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

3. 1. AraĢtırmanın Modeli ve Yöntem 

Ézsermaye ve tahvil piyasalarının CDS piyasalarıyla olan iliĢkisini Türkiye ile BRICS ülkeleri 

kapsamında ortaya konması amacıyla araĢtırmada öncelikle birim kök testleri ile serilerin durağanlık 

dereceleri tespit edilmesi gerekmektedir. Serilerdeki değiĢimin trend unsuru iÑermesi analiz 

sonuÑlarını yanıltacağı iÑin serilerin durağan olması arzu edilir. Diğer bir ifadeyle serilerde birim kök 

olup olmadığına bakılarak serinin durağanlığı anlaĢılır. Serilerin birim kök sınaması iÑin 1979 yılında 

ortaya konulan GeniĢletilmiĢ Dickey–Fuller (ADF)  ile Phillips-Peron (1988) birim kök testleri 

uygulanmıĢtır.  Uygulamada ADF testi ile beraber en Ñok Philips-Perron (PP) testi kullanılmaktadır. 

Bu teste hata terimlerinin bağımlı ve heterojen oldukları varsayılmaktadır. Testte Newey-West hata 

düzeltme mekanizması kullanır ve ardıĢık bağımlılığı ortadan kaldırır. Bu nedenle bağımlı değiĢken 

gecikmeleri söz konusu olmadığı gibi, hipotez testi ADF testindeki gibidir.  

DeğiĢkenlerin eĢbütünleĢme analizlerinden sıklıkla Engle-Granger (1987) eĢbütünleĢme testi ile 

Johansen eĢbütünleĢme testleri kullanılmaktadır. AraĢtırmada Johansen eĢbütünleĢme testleri (1988, 

1990)  kullanılmıĢtır. DeğiĢkenlerin eĢit düzeyde durağan olması durumunda  Johansen eĢbütünleĢme 

testleri kullanılarak, seriler arasındaki uzun dönemli iliĢki ortaya konur. EĢbütünleĢme testine 

geÑebilmek iÑin gecikme sayısının belirlenmesi gerekir. Gecikme sayısının tespitinde birÑok kriter 

mevcut olup, ÑalıĢmada Akaike bilgi kriterine göre en uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmiĢtir. 

Johansen  eĢbütünleĢme testinde (1988), oluĢturulan katsayı matrisinin rankı ile karakteristik kökleri 

kullanılmaktadır. EĢbütünleĢme vektörlerinin sayısını ve anlamlı olup olmadıklarını belirlemek iÑin iz 

ve maksimum öz değer istatistiği hesaplanır. Elde edilen değerler  Johansen ve Juselius (1990) 

tarafından ortaya konulan kriter değerler karĢılaĢtırılarak uzun dönemli iliĢkinin olup olmadığına karar 

verilir (Eyüboğlu ve Eyüboğlu,2016). DeğiĢkenler eĢbütünleĢikse hata düzeltme mekanizması ve 

nedensellik mevcuttur. 

3. 2.  AraĢtırma Bulguları 

Belirlenen 11 Ocak 2010- 17 Mart 2017 araĢtırma dönemi iÑin Türkiye, Brezilya, Æin, Hindistan, 

Rusya ve Güney Afrika ülkeleri kapsamında tahvil piyasası, hisse senedi piyasası ve CDS‘ler 

arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak amacıyla ADF ve Phillips-Perron birim kök testler yapılmıĢtır. 
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Gerek sabit terimli gerekse sabit terim ve trendli birim kök test sonuÑlarına göre düzey değerlerinde 

durağan olmadıkları görülmüĢtür. Söz konusu değiĢkenleri durağan hale getirmek amacıyla 

değiĢkenlerin birinci farkları alınmıĢtır. Yapılan birim kök test sonuÑlarına göre tüm değiĢkenlerin 

birinci farklarında durağan oldukları görülmektedir. Tüm değiĢkenler birinci dereceden bütünleĢik 

olduğundan dolayı, değiĢkenler arasında uzun dönemli iliĢkinin varlığı Johansen eĢbütünleĢme analizi 

ile incelenmiĢtir. DeğiĢkenler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisi olması nedeniyle Vektör Hata Düzeltme 

Modeli (VECM) uygulanmıĢ ve değiĢkenler arasındaki uzun dönem iliĢkiyi gösteren denklemler elde 

edilmiĢtir. 

Son olarak Granger nedesellik testi yapılmıĢ ve elde edilen bulgular toplu bir Ģekilde Tablo 1‘de 

verilmiĢtir. Granger nedensellik test sonuÑlarına göre,  Türkiye‘de hisse senedi piyasasından tahvil 

piyasasına, tahvil piyasasından CDS primlerine doğru Granger nedensellik söz konusudur. 

Brezilya‘da Granger nedensellik test sonuÑlarına göre tahvil piyasasından hisse senedi piyasasına, 

CDS primlerinden hisse senedi piyasasına, hisse senedi piyasasından tahvil piyasasına, CDS 

primlerinden tahvil piyasasına ve tahvil piyasasından CDS primlerine doğru Granger nedensellik söz 

konusudur. Buna karĢın, hisse senedi piyasasından CDS primlerine doğru Granger nedensellik geÑerli 

değildir. Æin iÑin Granger nedensellik test sonuÑlarına göre CDS primlerinden tahvil piyasasına ve 

tahvil piyasasından CDS primlerine doğru Granger nedensellik söz konusudur. 

 

Tablo 22 Granger Nedensellik Sonuçları 

 
 Türkiye Brezilya Æin Hindistan Rusya Güney 

Afrika 

Tahvil Piyasası → Hisse Senedi 

Piyasası 

0.810009 

(Hayır) 

64.8260*** 

(Evet) 

1.731324 

(Hayır) 

12.5538** 

(Evet) 

30.6563***  

(Evet) 

77.1616*** 

(Evet) 

CDS → Hisse Senedi Piyasası 
4.238526 

(Hayır) 

21.4740*** 

(Evet) 

2.125500 

(Hayır) 

3.2198 

(Hayır) 

22.3603*** 

(Evet) 

85.3289*** 

(Evet) 

Hisse Senedi Piy.→ Tahvil 

Piyasası 

17.29630*** 

(Evet) 

45.6088*** 

(Evet) 

2.110617 

(Hayır) 

36.7568*** 

(Evet) 

35.5600*** 

(Evet) 

20.1544*** 

(Evet) 

CDS → Tahvil Piyasası 
5.521341 

(Hayır) 

12.9792*** 

(Evet) 

3.347595* 

(Evet) 

3.9169 

(Hayır) 

25.9631*** 

(Evet) 

1.6025 

(Hayır) 

Hisse Senedi Piyasası → CDS  
6.928422 

(Hayır) 

1.9786 

(Hayır) 

2.461596 

(Hayır) 

4.9734 

(Hayır) 

94.4099*** 

(Evet) 

40.8714*** 

(Evet) 

Tahvil Piyasası → CDS  
11.45877** 

(Evet) 

4.4425** 

(Evet) 

3.133826* 

(Evet) 

2.8610 

(Hayır) 

138.7985*** 

(Evet) 

64.7707*** 

(Evet) 

Not:     değerleri ile parantez iÑinde kararlar verilmiĢtir. *, **,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeylerinde anlamlılıkları 
göstermektedir. Gecikme uzunlukları Akakike ve Schwarz bilgi kriterlerine göre seÑilmiĢtir. 

 

Hindistan‘da Granger nedensellik test sonuÑlarına göre tahvil piyasasından hisse senedi piyasasına ve 

hisse senedi piyasasından tahvil piyasasına nedensellik görülmektedir. SonuÑlar Rusya iÑin 

incelendiğinde tahvil piyasasından hisse senedi piyasasına, CDS primlerinden hisse senedi piyasasına, 

hisse senedi piyasasından tahvil piyasasına, cds primlerinden tahvil piyasasına, tahvil piyasasından 

CDS primlerine ve hisse senedi piyasasından CDS primlerine doğru Granger nedensellik söz 

konusudur. Son olarak Güney Afrika iÑin, tahvil piyasasından hisse senedi piyasasına, CDS 

primlerinden hisse senedi piyasasına, hisse senedi piyasasından tahvil piyasasına, tahvil piyasasından 

CDS primlerine ve hisse senedi piyasasından CDS primlerine doğru Granger nedensellik söz 

konusudur. Buna karĢın, CDS primleri tahvil piyasasının Granger nedenseli değildir. 

 

4. SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu ÑalıĢmanın amacı kapsamında Türkiye ile Brezilya, Rusya, Hindistan, Æin ve Güney Afrika 

(BRICS) ülkelerindeki tahvil piyasası, hisse senedi piyasası ile CDS primleri arasındaki uzun dönem 

iliĢki ülke bazında ortaya konulmuĢtur. Ézsermaye ve tahvil piyasalarının CDS piyasalarıyla olan 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1816 

iliĢkisini Türkiye ile BRICS ülkeleri kapsamında ortaya konması amacıyla da araĢtırmada 

eĢbütünleĢme ve nedensellik analizleri uygulanmıĢtır. Bu analizlerin yapılabilmesi iÑin veriler gereken 

sınama testlerine tabi tutulmuĢtur. AraĢtırma sonuÑları, genel olarak bu piyasalardaki eĢbütünleĢme ve 

nedensellik iliĢkisinin incelenen analiz dönemi itibariyle farklılıklar iÑerdiğini göstermektedir.  
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Özet: 

Tüketiciler farklı ödeme araÑlarını kullanarak ihtiyaÑlarını karĢılayabilmektedirler. Harcama 

yapılırken en sık tercih edilen ödeme araÑlarından birisi kredi kartlarıdır. Nakit ödeme yerine kredi 

kartı kullanımı tüketicilerin harcama eğilimlerini farklılaĢtırmaktadır. Harcamanın nakit olarak 

yapılması alıĢ veriĢ tutarının hatırlanmasını kolaylaĢtırırken, kredi kartından yapılması halinde 

hatırlanması daha zorlaĢabilmektedir. Kredi kartından yapılan harcamalarda, para ÑıkıĢının hafızadaki 

belirginliği ve canlılığı azalmaktayken harcamaların nakit yapılması halinde tutarın hatırlanması 

kolaylaĢmakta ve hafızada daha güÑlü bir iz bırakabilmektedir. ÆalıĢmanın amacını banka kartından 

nakit Ñekilerek yapılan harcamalar ile kredi kartlarından yapılan harcama tutarları arasındaki 

farklılığın incelenmesi oluĢturmaktadır. SonuÑ olarak harcamanın nakit veya kredi kartından 

yapılması arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ve kredi kartından yapılan harcama tutarlarının 

yüksek düzeyde gerÑekleĢtiği tespit edilmiĢtir. Bu durum uzun vadede tüketici kredilerinde artıĢlar 

yaratarak kredilerin geri dönüĢlerinde sorunlar doğurabileceği değerlendirilmektedir.    

 

Anahtar Kelimeler: Édeme ġekilleri, Kredi Kartı, DavranıĢsal Finans. 

 

INVESTIGATION OF DIFFERENCES REGARDING THE SUM BETWEEN 

CASH AND CREDIT CARD SPENDINGS 
 

Abstract: 

Consumers can use different payment toolsto meet their needs. One of the most preferred payment 

tools for spending is credit cards. The use of credit cards instead of paying cash differentiates 

consumers' spending patterns. Making the expenditure using cash makes it easier to remember the 

amount of shopping; whereas, it can be harder to remember the amount if you make it using a credit 

card. Spending on credit cards decreases the clarity and vitality of cash outflow in the memory. In the 

case of paying expenses with cash, the amount is easier to remember and can leave a stronger mark in 

the memory. The aim of the study is to examine the difference between the amount of expenditures 

made with cash  and the amounts of expenditure made on a credit card. The  results reveal that there is 

a significant difference between spending with cash or by credit card; the findings also show 

expenditures made by credit card are at high level. It is estimated that this may lead to increases in 

consumer loans over the long term and may cause future problems concerning  the rpayment of the 

loans. 

 

Keywords: Payment Forms, Credit Card, Behavioral Finance. 

 

1.GĠRĠġ 

 

ĠhtiyaÑların artmasına bağlı olarak tüketicilerin yanlarında bulundurdukları para 

miktarlarında ve ödeme Ģekillerinde değiĢiklikler yaĢanmaktadır. Édeme araÑlarının temel 

amacı alıĢ veriĢlerin daha güvenli ve daha rahat yapılmasını sağlamaktır. Modern dünya 

ödeme araÑlarından en yaygın olanlardan birisini kredi kartları oluĢturmaktadır. Nakit 

kullanım oranlarında giderek bir azalma yaĢanırken özellikle kredi kart kullanımı 

artmaktadır. 
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Kredi kartı nakit taĢıma zorunluluğunu ortadan kaldırması, gelirin yetmediği yerde 

kredi imkanı tanıması, yapılan harcamaların taksitlendirilmesine olanak sağlamasının 

yanında ülke ekonomisine de tüketimin artmasıyla piyasaların canlanmasına, kayıt dıĢılığın 

önlenmesine, piyasadaki dalgalanmaların azalmasına yardımcı olmaktadır (ÆavuĢ, 2006: 

178-180; BaĢaran vd., 2012: 67-68). 

.Kredi kart temelde bir ödeme aracı olsa da henüz sahip olunmayan gelirin önceden 

kullanılması bazı olumsuz durumların da meydana gelmesine sebebiyet vermektedir. Kredi 

kartının amaÑ dıĢına Ñıkması kontrolsüz bir Ģekilde borÑlarda artıĢ yaratarak finansal 

sorunların doğmasına yol aÑabilecektir. Kredi kartının sürekli kullanımının artması 

enflasyonist bir ortam yaratarak fiyatların yükselmesine de sebep olabilecektir. Bu ÑalıĢmada 

ise nakit ve kredi kartı kullanılarak yapılan harcamalar arasındaki parasal büyüklükler 

aÑısından farklılığın olup olmadığı ve sebepleri incelenmiĢtir.  

2.LĠTERATÜR TARAMASI  

 

Prelec ve Simester (2001) tarafından yapılan ÑalıĢmada yüksek değerli iĢlemlerde 

müĢterilere nakit yerine kredi kartı kullanma talimatı verildiğinde ödeme isteklerinde artıĢ 

olduğu tespit edilmiĢtir. Ġstekteki bu artıĢın sadece likidite yetersizliğinden dolayı 

Ñıkmadığını bulgusuna eriĢmiĢlerdir. 

 

Gafeeva vd. (2017) tarafından yapılan araĢtırmada ödeme metodlarında (Érn. Nakit, 

kredi kart) ödeme Ģekillerinden Ñok iĢlevselliğe yönelmenin ödeme Ģeffaflığını azalttığı ve 

tüketicilerin geÑmiĢte yaptıkları harcamaların geri Ñağırmalarını azalttığı öngörülmektedir. 

Nakit para, tek ve Ñok fonksiyona sahip kartların son satın alımların hatırlanma doğruluğunu 

incelemek iÑin deneysel bir ÑalıĢma yapılmıĢ ve  tek veya Ñok iĢlevli kartı kullananların 

harcamaları hatırlama doğruluğunun nakte göre düĢük olduğu bulunmuĢtur.  

 

Hernandez vd. (2017) tarafından krizler yüzünden hanehalklarının finansal 

problemlerle iÑ iÑe olduğunu ve hane halkları iÑin bütÑe kontrolünün önemli olduğu 

vurgusunu yapmıĢ ve özellikle düĢük gelirli olanların bütÑe kontrol aracı olarak nakit 

kullanmayı tercih ettiklerini göstermiĢlerdir. Kart veya nakit tercihinni tüketici ödeme 

davranıĢını güÑlü Ģekilde etkilediğini kanıtlamıĢlardır. Bu kanıt finansal kriz sebebiyle 

kartların nakit ile ikamesini yavaĢlatabileceğini göstermiĢtir. 

 

Runnemark vd. (2015) tarafından tüketicilerin ödeme metotlarının harcama 

davranıĢını nasıl etkilediğini ve altında yatan sebepler araĢtırılmıĢtır. Yaptıkları deneyler 

sonucunda kiĢilerin bankamatik kartı ile harcama yaparken istekliliklerinin nakit olarak 

harcamaya göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuĢlardır. Kart kullanımının harcamayı 

artırabileceğini ve nakit kullanarak ürünlerin tüketim alıĢkanlığı, harcama türlerini, fiyatları 

sağlam bir Ģekilde kontrol altında tutulabileceğini göstermiĢlerdir.  

 

Durukan vd. (2005) tarafından kredi kartı kullanımının tüketicilerin harcama 

alıĢkanlıkları üzerindeki etkisine yönelik Kırıkkale ilinde yapılan araĢtırmada  tüketicilerin 

yeterince bilinÑli olmadıkları, aylık harcama miktarı kadar kredi kartı borÑlarının bulunduğu 

ve kart sahiplerinin büyük bir Ñoğunluğunun borÑlu olduğunu tespit etmiĢlerdir. Tüketicilerin 

iĢletmelerin verdikleri reklam ve promosyanların tüketicileri harcamaya iten sebepler 

arasında olduğu ve kredi kart sahiplerinin gelir düzeylerinin üzerinde harcama yaptıkları 

görülmüĢtür.  

 

Ênal vd. (2015) tarafından yapılan kredi kartı tutumunun rasyonel kredi kartı 

kullanımı üzerine etkisi incelenmiĢtir. ÆalıĢmada ekonomi okuryazarlığın kredi kart 
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kullanımı üzerindeki etkisi test edilmiĢ ve ekonomi okur yazarlığı yükseldikÑe kararların 

daha bilinÑli ve rasyonel oldukları sonucunu bulmuĢlardır.  

Somon (1997) tarafından kredi kartları üzerine yapılan ÑalıĢmada öğrencilerin üniversitede 

yaptıkları harcamaları kredi kartı yerine nakit olarak yapmaları halinde harcama tutarları 

daha fazla hatırlayabildiklerini görmüĢlerdir. Kasada nakit ödenen 50$ ile  fatura bedeli 800$ 

olup taksit tutarı 50$ olarak kredi kartı slipinde görülen bir harcamanın etkisi aynı 

olmayacaktır. 

 

3.UYGULAMA 

 

3.1.Veri  

 

Édeme Ģekilleri ile harcama tutarları arasındaki iliĢkinin ortaya konması iÑin 

Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) resmi internet sayfasından yerli ve yabancı kartların 

yurt iÑi kullanım düzeylerine iliĢkin istatistiklerden faydalanılmıĢtır. Bankalararası Kart 

Merkezinin rapor ve yayınlar kısmında banka ve kredi kartların iĢlem adet ve iĢlem tutarları 

ait bilgiler dönemsel olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu ÑalıĢmada 2013 - 2017 yılları 

arasında aylık bazdaki verilerin iĢlem tutarları kullanılmıĢtır. Her bir yıla iliĢkin 12 olmak 

üzere banka ve kredi kartı baĢına 60 veri bulunmaktadır. 

 

Bankalararası Kart Merkezinde (BKM) kredi kartı üzerinden yapılan her bir 

harcamanın sektörel olarak dağılımları da bulunmaktadır. Ancak kredi kartı harcamalarının 

sektörler arasındaki iliĢkisini ortaya koyabilmek iÑin her bir sektör iÑin ne kadar nakit 

harcama yapıldığı bilgisine ihtiyaÑ vardır. Böyle bir bilginin olmaması sektör karĢılaĢtırmayı 

imkansız hale getirmektedir.  

 

3.2.Yöntem ve Varsayımlar  

 

Harcama tutarları ile ödeme Ģekilleri arasındaki iliĢkiyi aÑıklayabilmek iÑin öncelikle 

bazı varsayımların tanımlanması gereklidir.  Bu varsayımlardan ilki naktin banka kartından 

Ñekilen para olarak görülmesidir. Ġkinci varsayım banka kartından Ñekilen nakit tutarının 

harcamaya dönüĢtüğüdür. ÊÑüncü varsayım banka kartından iki iĢlem bilgisi 

tanımlanmaktadır. Bunlar nakit Ñekim ve alıĢ veriĢ tutarladır. Banka kartı iÑin bu iki 

iĢlemden alıĢ veriĢler nakit harcama olarak tanımlanmamıĢtır. Dördüncü varsayım bir kiĢi 

hem nakit hem de kredi kartı ile alıĢ veriĢ yapabileceğinden veri kümesi bir örneklemden 

geldiği düĢünülmüĢtür.  

 

3.3.Analiz 

Édeme Ģekli ile harcama arasındaki iliĢkiyi kurmadan analizde kullanılan verilerin 

tanımlanması gerekmektedir. Verilere iliĢkin özet istatistikler Tablo 1‘de sunulmuĢtur. Tablo 

1‘de banka ve kredi kartlarının yurtiÑi ve yurt dıĢı kullanımındaki iĢlem adetlerinin 

ortalamaları gösterilmektedir. 

 
Tablo 1: Yurt iÑi ve Yurt DıĢı Kart Kullanım ĠĢlem Adetleri (Ort.) 

Yıllar 
Banka Kartı Kredi Kartı 

Nakit Æekme AlıĢ VeriĢ Nakit Æekme AlıĢ VeriĢ 

2013     78.501.163        48.485.470          7.866.602      217.572.859    

2014     85.126.898        60.800.724          7.287.293      225.888.414    

2015     91.622.632        74.508.478          7.862.147      243.012.753    

2016     99.108.189        91.415.561          8.102.056      257.621.535    

2017   104.838.189      117.964.650          8.953.374      281.094.968    

Toplam     91.839.414        78.634.977          8.014.295      245.038.106    
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Tablo 1‘de ortalama olarak banka kartları nakit Ñekme amacıyla kullanıldığı, kredi 

kartlarının ise daha Ñok alıĢ veriĢ yapmak amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca 2017 

yılına yaklaĢtıkÑa banka kartlarının sadece nakit Ñekmek iÑin değil alıĢ veriĢ yapmak 

amacıyla da kullanıldığı görülmektedir. Banka kartının alıĢ veriĢte kullanımında yıllara göre 

belirgin bir artıĢ bulunmaktadır. Kredi kartlarının alıĢ veriĢ amacı dıĢında kullanımında 

yıllara göre bir artıĢ görülmemektedir.   
 

Tablo 2: Yurt iÑi ve Yurt DıĢı Kart Kullanım ĠĢlem Tutarları (Milyon TL) 

Yıllar 
Banka Kartı Kredi Kartı 

Nakit Æekme AlıĢ VeriĢ Nakit Æekme AlıĢ VeriĢ 

2013       28.775            2.066            3.265          32.376    

2014       32.862            2.796            3.931          36.096    

2015       37.639            3.588            4.833          40.903    

2016       44.499            4.568            5.689          44.512    

2017       50.193            6.385            6.213          50.639    

Toplam       38.794            3.880            4.786          40.905    

Tablo 2‘de ise banka ve kredi kartlarının yurtiÑi ve yurt dıĢı kullanımındaki iĢlem 

tutarlarının ortalamaları gösterilmektedir. Kredi kartındaki alıĢ veriĢ tutarının büyüklüğü ile 

banka kartındaki nakit Ñekmenin büyüklükleri birbirlerine yakın düzeydedir.  

 

Harcama tutarları ile ödeme Ģekilleri arasında fark olup olmadığını ortaya koymak 

iÑin fark analizlerinden faydalanılmıĢtır. Fark analizleri yapılmadan önce analiz iÑin gerekli 

bazı varsayımlar sınanmıĢtır. Érneklem kümesindeki N sayısı 30‘un üzerindedir. Parametrik 

fark analizlerinin yapılabilmesi  nakit veya kredi kartı yoluyla yapılan ödeme tutarlarının 

normal dağılıma uygun olması gerekmektedir. Dağılımı belirlemek iÑin Kolmogorov-

Smirnov testi uygulanmıĢ ve test sonuÑları Tablo 3‘de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 3: Kolmogorov-Smirnov Test SonuÑları 

  

Banka 

Kartından Nakit 

Æekme 

Kredi Kartından 

Kartla Æekme 

N 60 60 

Normal Parametreler
a,b

 
Ortalama 38793,7617 40905,1363 

Std. Sapma 8301,40042 7098,9819 

AĢırı Farklılıklar 

Kesin 0,108 0,085 

Pozitif 0,108 0,085 

Negatif -0,071 -0,042 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,839 0,655 

Sig. (2-tailed) 0,483 0,784 

 

 

Tablo 2‘ye göre banka kartından nakit Ñekme ile kredi kartından kartla Ñekme 

değiĢkenleri normal dağılım göstermektedir. Bu nedenle H0 (Gözlenen normal dağılıma 

uygun bir ana kütleden gelmektedir) hipotezi kabul edilerek, gözlemlenen değiĢkenler 

normal dağılımlı bir ana kütleden gelmektedir (Gürbüz ve ġahin, 2014: 241-244). 

 

Fark analizine iliĢkin varsayımların geÑerliliği test edildikten sonra hangi fark 

analizinin yapılması gerektiği önemlidir. Fark analizleri, bir veya birden fazla değiĢkene 

iliĢkin ortalamaların, iki veya daha fazla grup arasında anlamlı bir farklılığını araĢtırmak iÑin 

kullanılmaktadır (Gürbüz ve ġahin, 2014: 210).  Analiz iÑin oluĢturduğumuz varsayımlardan 

birisi bir kiĢinin hem nakit hem de kredi kartı ile alıĢ veriĢ yapabileceğinden veri kümesi bir 

örneklemden geldiği varsayımından hareketle iliĢkili örneklem testi kullanılmıĢtır. 

Dolayısıyla bir örneklemin iki farklı değiĢkene iliĢkin ortalamaları arasındaki farklılık 

incelenecektir. Buna göre yapılan analiz sonucu Tablo 4‘te gösterilmektedir. 
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Tablo 4: ĠliĢkili Érneklem T Test SonuÑları 

 

Édeme ġekilleri N Ortalama Std.Sapma 
Serbestlik 

Derecesi 
t P 

Nakit Æekerek Harcama 60 38793,76 8301,40 

59 -6,391 ,000 
Kredi Kartından Kartla 

Harcama 
60 40905,13 7098,98 

 

Tablo 4‘e göre kiĢilerin nakit Ñekerek yaptıkları harcamalar ile kredi kartından kartla 

yaptıkları harcamalar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Kredi kartından kartla 

yapılan alıĢ veriĢ harcamasının ortalamasının 40.905,13, nakit Ñekerek yapılan harcama 

ortalamasından (38.793,76) yüksek ÑıkmıĢtır.  

 

4.SONUÇ 

 

Belirlenen varsayımlar altında kiĢilerin banka kartından nakit Ñekim yoluyla 

yaptıkları harcamaların hafızadaki hatırlanma süresi daha belirgin ve canlı kalması hafızada 

daha güÑlü bir iz bırakabilmektedir. Bu durum harcamanın daha kontrollü olarak yapılmasını 

ve bütÑe tutarının aĢılmamasına olanak sağlamaktadır.  Oysa kredi kartından yapılan alıĢ 

veriĢ tutarlarında nakit ÑıkıĢların olmaması sadece slipler üzerinden takip edilmesi yüzünden 

hafızada daha kısa süreli ve belirsiz olmasına, bir önceki harcama tutarının tam 

hatırlanamamasına ve toplam harcama tutarının giderek büyümesine ve bütÑe aĢımına sebep 

olabilmektedir.  

 

ĠĢletmeler aÑısından düĢünüldüğünde alıĢ veriĢ tutarındaki taksit sayısını artması 

sadece tüketicilere alım kolaylığı sağlamanın ötesinde harcama ve tüketim eğilimlerini 

arttırmak iÑin izlenen bir oyun olabileceği ve tüketicinin bu bilinÑle harcama eğilimi yapması 

önemli bir durum olmaktadır. Ézellikle büyük parasal tutarlardaki ürünlerin taksit sayısı 

artırılarak küÑük gösterilmeye ÑalıĢılmaktadır. Bu tuzağa düĢen tüketiciler veya yatırımcılar 

ilk olarak limit aĢımları yaĢamakta ve bütÑelerinde sapmalar meydana gelmektedir. Bu 

sapmaları ortadan kaldırabilmek ve harcama tutarlarını ödeyebilmek iÑin kredi kullanmaya 

yönelinmesi durumunda ise uzun vadede kredilerin geri ödenmesinde problemler 

yaĢanabilecektir.  
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REKLAM HARCAMALARI VE EKONOMĠK BÜYÜME ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: 
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Öz: Türkiye'de reklam sektöründe yer alan iĢletmeler reklamcılık faaliyetlerini yönlendirerek 

reklamcılık yatırımlarını ve hedef pazarlarındaki paylarını  artırmaya ÑalıĢmaktadırlar. Bu 

ÑerÑevede, reklam yatırımlarının ekonomik büyüme ile olan iliĢkisi önem taĢıyan konulardan 

biridir. ÆalıĢmada, 1993-2016 dönemi itibariyle Türkiye ekonomisi iÑin reklam harcamaları 

ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢki ARDL sınır testi ve Toda-Yamamoto nedensellik 

testiyle araĢtırılmıĢtır. ARDL sınır testi ile reklam harcamaları ve ekonomik büyüme 

arasında eĢbütünleĢme iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca uzun dönem katsayılarına göre 

hem reklam harcamalarının ekonomik büyümeyi hem de ekonomik büyümenin reklam 

harcamalarını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Toda-Yamamoto nedensellik 

testi sonuÑlarına göre ise reklam harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir 

nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir. Bu sonuÑlar doğrultusunda ÑalıĢmada, ekonomik ve 

sosyal  aÑıdan zorlukların yaĢandığı kriz dönemlerin de dahi yapılmasına devam edilen 

reklam harcamalarının ekonomik büyümeyle etkileĢimi ortaya konulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Reklam Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Sınır Testi 

Jel Kodları: M37, O40, B23 

 

Relationship Between Advertising Spending and Economic Growth: The Case of 

Turkey 

 

ABS:  Businesses located in the advertising sector in Turkey are trying to increase their 

share in advertising investments and in their target market by directing their advertising 

activities. In this context, the relationship between advertising investment and economic 

growth is one of the important issues. In the study, the relationship between advertising 

spending for Turkey's economy and economic growth for the period 1993-2016 was 

investigated with the ARDL limit test and Toda-Yamamoto causality test. The ARDL limit 

test has shown that there is a cointegration relationship between advertising expenditure and 

economic growth. In addition, according to long term coefficients, both advertising spending 

and economic growth are positively related to advertising spending. According to the results 

of the Toda-Yamamoto causality test, a one-way causality relation was found from 

advertising spending to economic growth. In the direction of these results, it has been 

showed that the interaction with the economic growth of the advertising expenditures 

continued to be carried out even in the crisis periods in which economic and social 

difficulties were experienced. 

Keywords: Advertising Expenditures, Economic Growth, Boundary Test 

Jel Codes: M37, O40, B23 
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I.GiriĢ 

Êlkemizde 24 Ocak 1980‘de alınan ekonomik kararlar ile serbest piyasa ekonomisine geÑiĢ 

yapılmıĢ ve bunun bir sonucu olarak dıĢ ticaret serbest bırakılmıĢ, Türk malları yabancı 

ürünlerle rekabet etmeye baĢlamıĢtır. Bu anlamda reklamların tüketim toplumu oluĢturma 

konusunda önemli bir etken olarak iĢlev görmeye baĢladığı söylenebilir. Ézellikle 

makroekonomik aÑıdan reklam harcamalarıyla ilgili olarak dikkat Ñeken ana konulardan biri, 

toplam reklam harcaması, toplam tüketim ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢkidir.  

Reklamcılar derneği, 2016 yılı reklam yatırımlarına yönelik olarak düzenlediği toplantıda, 

2016 yılında reklam yatırımlarının öngörüldüğü gibi tüm dünyada yaklaĢık %6,5 

büyüdüğünü, 2017 yılında ise %6 oranında bir büyüme beklendiğini aÑıklamıĢtır. Êlkeler 

bazında reklam harcamalarının gayri safi yıllık harcamalara oranı dünyada ortalama binde 

%0,75 civarında seyrederken, Türkiye‘de yaklaĢık %0,30-0,35 olarak gerÑekleĢmiĢtir. 2015 

yılında toplam 6.474 milyon TL olan reklam harcaması %10,96 oranında artıĢla 2016 yılında 

7.184 milyon TL olarak gerÑekleĢmiĢtir. Ekonomik kriz yaĢayan ülkelerin reklam 

harcamaları/GSYĠH oranı ise Türkiye değerinin üzerinde olmakla birlikte Türkiye‘ye iliĢkin 

2017 yılı beklentisi %0,33 olarak öngörülmüĢtür. Aynı zamanda Türkiye‘nin son 16 yılı 

incelendiğinde reklam harcamalarının yaĢanan ekonomik geliĢmeler paralelinde hareket 

ettiği gözlemlenmektedir.  

Ézetle, herhangi bir pazarda reklamcılığın ekonomik büyümeye, hizmet sektörü kapsamında 

farklı ekonomik faaliyetler oluĢturmak, müĢterilerin ürünlerle ilgili bilgilere ulaĢabilirliğini 

ve dolayısıyla tüketici gözünde kaliteli ve değerli imajını arttırmak, markalara baĢarı 

getirecek yenilikleri destekleyerek tüm bunların devamlılığını sağlamak iÑin uygun miktarda 

kaynak yaratmak suretiyle ortaya Ñıkan farklı yoğunluklara sahip etkileri söz konusudur. Bu 

bağlamda gerek teorik gerekse ampirik olarak reklam harcamalarının tüketim harcamalarını 

artırma ve ekonomik büyüme üzerinde olumlu potansiyel bir etkiye sahip olduğu yönünde 

görüĢler ortaya ÑıkmıĢtır. 

Bu noktadan hareketle, bu ÑalıĢmada literatürde reklam harcamaları ve ekonomik büyüme 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen az sayıdaki ÑalıĢmadan kaynaklanan boĢluğu doldurmak 

amacıyla söz konusu iliĢkinin Türkiye ekonomisindeki görünümü incelenmiĢtir.  ÆalıĢmanın 

temel kurgusu Türkiye‘de 1993-2016 döneminde gerÑekleĢen reklam harcamaları ve 

ekonomik büyüme değiĢkenleri arasındaki iliĢkinin ortaya konulması üzerinedir.  

II. Ekonometrik Yöntem 

ÆalıĢmada öncelikle ilgili zaman serilerinin durağan olup olmadıkları Dickey-Fuller (1981) 

tarafından geliĢtirilen GeniĢletilmiĢ Dickey Fuller (ADF) testi ile araĢtırılmıĢtır. Serilerin 

durağanlık analizi yapıldıktan sonra reklam harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki 

uzun dönem iliĢkisini test etmek iÑin Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliĢtirilen 

ARDL sınır testinden yararlanılmıĢtır. 

ARDL sınır testi iki aĢamadan oluĢan ve ilk aĢamada eĢ bütünleĢme analizini iÑeren bir test 

uygulamasıdır. Analizde öncelikle seriler arasında herhangi bir eĢbütünleĢme iliĢkisinin olup 

olmadığı test edilmek zorundadır. Test, farklı gecikme uzunlukları iÑin tahmin edilen 

eĢbütünleĢme denkleminde hesaplanan test istatistiğinin Pesaran, Shin ve Smith (2001) 

tarafından belirlenmiĢ olan kritik değerler kapsamında değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. 

Hesaplanan F-istatistiğinin söz konusu üst kritik değeri aĢması durumunda değiĢkenler 

arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin olduğu yorumu yapılabilmektedir. Ancak alt kritik değerin 

altında kalan bir F-istatistiği söz konusuysa eĢbütünleĢme iliĢkisinin olmadığı sonucuna 

varılmaktadır. Ayrıca ilgili alt ve üst kritik değerler arasında kalan bir F-istatistik değeri iÑin 

de eĢbütünleĢme iliĢkisinin olduğu konusunda kararsız kalınmıĢtır. Söz konusu 

değerlendirme ölÑütlerine göre, serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri tespit 

edildikten sonra ARDL modeli kurularak testin ikinci aĢamasına geÑilir. Kurulan temel 

ARDL modelinden yararlanılarak kısa ve uzun dönem katsayılarını tahmin etmek 

mümkündür (Abdioğlu ve Yamak, 2016: 84-85).  
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ÆalıĢmada kullanılan değiĢkenlerin nedensellik iliĢkisi araĢtırılırken farklı entegrasyon 

derecelerine sahip seriler arasındaki nedensellik iliĢkilerinin tespit edilmesine olanak 

sağlayan Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik analizinden yararlanılmıĢtır. Söz konusu 

analiz, serilerin seviye değerleriyle oluĢturulan VAR modelinin tahmin edilmesi ile 

baĢlamaktadır. Ardından VAR modeli iÑin optimal gecikme uzunluğu (k) ve serilerin 

durağan hale geldikleri maksimum durağanlık düzeyi (dmax) belirlenerek denklemlerin SUR 

(Görünürde ĠliĢkisiz Tahmin) yöntemi ile tahmin edilmesi aĢamasına geÑilir. Bu aĢamada 

oluĢturulacak olan denklemler, tahmin edilen (k) değerine (dmax) değerlerinin eklenmesi 

suretiyle oluĢturulmaktadır. Testin son adımı ise, optimal gecikme uzunluğu (k) 

kapsamındaki katsayılar iÑin Wald testi uygulanması aĢamasıdır (Awokuse, 2003).  

III. Veri Seti ve Bulgular 

ÆalıĢmada kullanılan değiĢkenler logaritmik dönüĢüm yapılarak oluĢturulan LREK (Reel 

Reklam Harcamaları) ve LY (Reel GSYH) olup, veri seti 1993-2016 dönemini kapsayan 

yıllık verilerden oluĢturulmuĢtur. Kullanılan veriler ve ilgili serilere ait temel istatistiki 

göstergelere iliĢkin aÑıklamalar Tablo 1‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 23:Veri Seti ve Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Veriler Açıklama Kaynaklar 

LY Logaritmik Reel GSYH  TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

LREK Logaritmik Reel Reklam 

Harcamaları 

Reklamcılar Derneği ve Ġstanbul Ticaret Odası  

Modelde kullanılacak olan değiĢkenlerin belirlenmesinin ardından ÑalıĢmaya konu olan 

seriler hakkında genel bir izlenim edinebilmek amacıyla söz konusu değiĢkenlerin grafiksel 

gösterimleri Grafik 1‘de belirtilmiĢtir. 

Grafik 1: Serilerin Grafiksel Gösterimi 
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Yukarıda yer alan grafikler incelendiğinde, RGSYH serisinin ekonomik kriz yıllarında aĢağı 

yönlü hareket etmekle birlikte genelde bir artıĢ trendine sahip olduğu görülmektedir. Reklam 

harcamaları serisinin ise 1994, 1999, 2001 ve 2008 yıllarında yaĢanan ekonomik krizlerin 

etkisiyle daralma gösterdiği rahatlıkla izlenebilmektedir. Bu noktada ekonomik düzen 

iÑerisinde önemli bir yeri olduğu bilinen reklam endüstrisinin nihai ürünü olan reklamlara 

yapılan yatırımların sosyal ve ekonomik değiĢimlerden etkilendiği 

düĢünülmektedir. Dolayısıyla reklamların tüketimin vazgeÑilmez bir unsuru olarak ele 

alındığı ve tüketimi etkileyen her faktörün reklam yatırımları üzerinde etkili olduğu yorumu 

yapılabilecek ve ekonomik konjonktür değiĢimlerinin reklam harcamaları serisinin seyrinde 

gözlemlenen dalgalanmalar üzerinde etkili olduğu söylenebilecektir. 

ÆalıĢmada kullanılan serilerin durağanlık sınaması ADF (GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller) birim 

kök testi kullanılarak gerÑekleĢtirilmiĢtir. Durağanlık testlerindeki optimal gecikme 

uzunlukları Akaike bilgi kriteri yardımıyla belirlenmiĢtir. Ġlgili değiĢkenlere ait ADF Birim 

kök test sonuÑları Tablo2‘de belirtilmiĢtir. 

Tablo 24: ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Akaike Bilgi Kriteri ADF (Sabitli)  ADF (Sabitli ve Trendli)  

DeğiĢkenler  Düzey 1. Fark Düzey 1. Fark 

LY 0.0137 -5.3302*** -2.9955 -5.1423*** 

LREK -2.7368* -7.4849*** -4.0115** -7.4973*** 

Not: ***, ** ve * iĢaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

ADF durağanlık testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, LREK serisinin seviyesinde ve 

LY serisinin birinci farkında durağan bulunması değiĢkenler arasındaki eĢbütünleĢme 

iliĢkisinin test edilmesi amacıyla ARDL sınır testi uygulanmıĢtır. Bu kapsamda Ñözümlenen 

ARDL (2,2) modelinin tahmin sonuÑları aĢağıda belirtilmiĢtir.  

Tablo 25: ARDL (2,2) Modelinin Tahmin Sonuçları 

DeğiĢken Katsayı Standart Hata t-istatistiği  

LY(-1) 1.0317*** 0.1939 5.3216 

LY(-2)           0.0206 0.1909 0.1077 

LREK 0.1696*** 0.0466 3.6390 

LREK(-1)           -0.1359** 0.0555 -2.4474 

LREK(-2)           -0.1096** 0.0487 -2.2484 

C             0.0065 0.4443 0.0146 

Tanısal Testler 

R
2
=0.9918 DüzeltilmiĢ R

2
=0.9892 F-Ġstatistik= 386.7563 (0.00) 

Sınır Testinde Hesaplanan (Kısıtlı-Sabitli) F-istatistiğinin Kritik Değerler ile KarĢılaĢtırılması  

k F-istatistiği 

Kritik Değerler 

Alt Sınır Üst Sınır 
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1 

 

4.5885 

  4.94 (0.01)   5.58 (0.01) 

  3.62 (0.05)   4.16 (0.05) 

Not: *** ve ** iĢaretleri sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.  

Tablo 3‘te görüldüğü üzere, elde edilen F-istatistiği değerinin (4.5885) %5 iÑin hesaplanan 

alt ve üst sınır değerlerinin her ikisinden de büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda, 

seriler arasında 0.05 olasılık ile bir eĢbütünleĢme iliĢkisi olduğu söylenebilir. EĢbütünleĢme 

iliĢkisinin varlığı tespit edildikten sonra modelin uzun dönem Ñözümlemesi gerÑekleĢtirilmiĢ 

ve ilgili tahmin sonuÑları Tablo 4‘te özetlenmiĢtir. 

Tablo 26: ARDL (2,2) Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 

MODELDEN ELDE EDĠLEN UZUN DÖNEM KATSAYILARI 

DeğiĢkenler Katsayı Standart Hata t-istatistiği 

LREK 1.4541* 0.6862 2.1189 

C -0.1243 8.5402 -0.0146 

    
2
 BG= 0.1403 [0.9323] FFF(1,15)= 2.2250 [0.1565]  FBPG(5,16)= 1.2531 [0.3310] 

Not: 2 BG, FFF ve FBPG kısaltmaları sırasıyla Breusch-Godfrey ardıĢık bağımlılık LM 

sınamasını, Ramsey fonksiyonel form sınamasını, Breusch-Pagan-Godfrey değiĢen varyans 

sınamasını ifade etmektedir. * iĢareti %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

LY değiĢkeninin bağımlı değiĢken olarak kabul edildiği Ñözümlemenin ardından LREK 

değiĢkeninin bağımlı değiĢken olduğu modelin Ñözümlemesi ve ilgili testlerin bu model iÑin 

tahmin edilen sonuÑları aĢağıda belirtilmiĢtir. Bu modelde kullanılacak olan optimal gecikme 

uzunlukları bağımlı ve bağımsız değiĢken iÑin sırasıyla 1 ve 3 olarak belirlenmiĢtir. 

Tablo 27: ARDL (1,3) Modelinin Tahmin Sonuçları 

DeğiĢken Katsayı Standart Hata t-istatistiği 

LREK(-1) 0.3770 0.2357 1.5993 

LY       2.2404*** 0.6221 3.6010 

LY(-1)     -2.5241** 0.9980 -2.5291 

LY(-2)      1.8350** 0.6787 2.7037 

LY(-3)     -1.2813** 0.4498 -2.8488 

C   2.6251 1.7179 1.5281 

Tanısal Testler 

R
2
 =0.7806 DüzeltilmiĢ R

2
= 0.7075 F-istatistik=10.6738 (0.000161) 

Sınır Testinde Hesaplanan (Kısıtlı-Sabitli) F-istatistiğinin Kritik Değerler ile KarĢılaĢtırılması 

k F-istatistiği 

Kritik Değerler 

Alt Sınır Üst Sınır 
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1 

 

 4.4902 

  4.94 (0.01)   5.58 (0.01) 

  3.62 (0.05)   4.16 (0.05) 

Tablo 5‘te yer alan sonuÑlara göre, cari dönemde reel GSYĠH %1 oranında arttığında reklam 

harcamalarında %2.2 düzeyinde artıĢ yaĢanmaktadır. Bu etki bir önceki dönemde %2.5 

azalma; t=2 döneminde %1.8 artıĢ ve t=3 döneminde %1.2 azalma olarak gerÑekleĢmektedir. 

Ayrıca 0.7075 düzeyinde olan düzeltilmiĢ R
2
 değeri oluĢturulan ekonometrik modelin 

bağımlı değiĢkendeki değiĢimin %70‘ini aÑıklayabildiğini ifade etmektedir. F-istatistik 

değerinin anlamlı olması da değiĢkenlerin bir bütün olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

ARDL (1,3) modeli iÑin yapılan sınır test sonuÑları ise değiĢkenler arasında 0,05 olasılık ile 

eĢbütünleĢme iliĢkisi olduğunu göstermektedir. EĢbütünleĢme iliĢkisinin tespitinin ardından 

uzun dönem Ñözümlemesini iÑeren ilgili tahmin sonuÑları elde edilerek aĢağıdaki tabloda 

belirtilmiĢtir. 

Tablo 28: ARDL (1,3) Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 

MODELDEN ELDE EDĠLEN UZUN DÖNEM KATSAYILARI 

DeğiĢkenler Katsayı Standart Hata t-istatistiği 

LY       0.4334*** 0.1429 3.0319 

C 4.2136 2.5993 1.6211 

      
2
 BG= 1.7669 [0.4134]    FFF(1,14)= 0.1031 [0.7529] FBPG (5,15)= 2.0029 [0.1366] 

Not: *** iĢareti %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

ÆalıĢmada ayrıca ARDL (2,2) ve ARDL (1,3) modellerine ait analiz sonuÑlarına ek olarak 

ilgili seriler arasındaki nedensellik iliĢkisinin teyit edilmesi uygun görülmüĢtür. Bu 

kapsamda, farklı seviyelerde durağan olan seriler arasındaki nedensellik iliĢkisi Toda-

Yamamoto nedensellik testi ile sınanmıĢtır. Ġlgili analize ait sonuÑlar Tablo 7‘de 

sunulmuĢtur. 

Tablo 29: Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 

Nedensellik Yönü 

 

Sıfır Hipotezi (H0) 

Alternatif Hipotez 

(H1) Ki-kare Değeri 

ve Olasılığı 

 

Sonuç 

LYLREK LY, LREK‘in nedeni değildir. 5.0550 (0.1678) H0 

reddedilemez. 

LREK LY LREK, LY‘nin nedeni değildir. 35.0242 (0.0000) H0 reddedilir. 

Tablo 7‘de sunulan Toda-Yamamoto Granger nedensellik testi sonuÑları, reklam 

harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü güÑlü bir nedensellik iliĢkisi 

olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomik büyümeden reklam harcamalarına doğru ise bir 

nedensellik iliĢkisine rastlanmamıĢtır. 

IV. Sonuç ve Öneriler 

Bu ÑalıĢmada Türkiye‘de 1993-2016 döneminde gerÑekleĢen reklam harcamaları ve 

ekonomik büyüme arasındaki iliĢki ARDL sınır testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi 

kullanılarak araĢtırılmıĢtır. Sınır testi sonuÑları reklam harcamaları ve ekonomik büyüme 

arasında bir eĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığını ortaya koymuĢtur. Buna göre, ilgili 
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değiĢkenler uzun dönemde birlikte hareket etmektedirler. Ekonomik büyümenin bağımlı 

değiĢken olarak ele alındığı modele göre uzun dönemde reklam harcamalarının ekonomik 

büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olması dikkat Ñekmektedir. Ayrıca,  reklam 

harcamalarının bağımlı değiĢken olarak ele alındığı modelde de uzun dönemde ekonomik 

büyümenin reklam harcamaları üzerindeki etkisinin pozitif olduğu tespit edilmiĢtir. Yapılan 

nedensellik testi sonuÑlarına göre ise, ekonomik büyümeden reklam harcamalarına doğru 

anlamlı bir nedensellik iliĢkisine rastlanmamasına rağmen, reklam harcamalarından 

ekonomik büyümeye doğru güÑlü bir nedensellik iliĢkisinin olduğu belirlenmiĢtir. Elde 

edilen bu sonucun önemi reklam yatırımlarını artıracak farklı faaliyetlerin tüketim kanalı 

yoluyla ekonomik büyümeye katkı sunacağı düĢüncesini ortaya koymasıdır. Literatür 

incelendiğinde reklam sektörü ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢkileri inceleyen 

ÑalıĢmaların az sayıda olduğu göze Ñarpmaktadır. Bu bağlamda literatürdeki boĢluğu 

doldurmak adına yeni ÑalıĢmaların yapılmasının faydalı olacağı düĢünülmektedir. Bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelerin bir sonucu olarak iĢletme faaliyetlerinin 

küreselleĢmesinde, tüketicilerin ise küresel tüketimi benimsemesinde önemli bir rol oynayan 

reklamcılık sektörünün Dünya ekonomisi üzerindeki etkisi gelecekte yapılacak olan reklam 

yatırımlarının yanı sıra yapılacak akademik ÑalıĢmalara da yön verecektir.  
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Özet 

Bu ÑalıĢmada eğitim sektöründe biliĢim alanında hizmet veren personelin yetkinlik temelli performansları 

incelenmiĢtir. Performans incelemesi yapılırken yetkinlik olarak mesleki yetkinlik, iletiĢim becerileri ve kiĢilik 

özellikleri gibi ana ölÑütler ve bunların alt ölÑütleri belirlenmiĢtir. Belirlenen ölÑütlerin AHP grup karar verme 

yöntemi ile ağırlıkları belirlenmiĢtir. Personellerin performansları, önem düzeyleri belirlenen bu ölÑütler dikkate 

alınarak, yine AHP grup karar yöntemi ile değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yetkinlik, performans, biliĢim, AHP, grup kararı verme 

 

COMPETENCY BASED PERFORMANCE EVALUATION OF IT EMPLOYEES by 

AHP GROUP DECISION MAKING: A CASE STUDY 

Abstract 

This study examines competency-based performance of the personnel who serve as IT specialist in the education 

sector. In the performance evaluation, the main criteria such as professional competence, communication skills 

and personality characteristics and their sub-criteria were determined as competence. The importance of these 

criteria in perfromance evaluation are determined by AHP group decision method. For each criterion the 

importance values of the personnel are calculated byAHP group decision making again.  

Keywords: Competency, performance, information technology, AHP, grup-decision-making 

 

1. GĠRĠġ 

Yetkinlik kavramı literatürde ilk defa 1957'de Selznick tarafından ―ayırt edici yetkinlik‖ olarak 

örgütün kilit baĢarı faktörlerini belirleyen sürecin aÑıklanması amacıyla kullanılmıĢtır, fakat bu 

kullanımıyla evrensel bir düzeyde kabul görmemiĢtir (Æınar, 2016). White 1959'da yetkinlik 

kavramını insana iliĢkin bir unsur olarak ilk defa kullanmıĢtır, fakat yetkinlik McClelland'ın 1973'te 

yayınladığı ―ZekÍ Yerine Yetkinliği ÉlÑmek‖ isimli makalesinden sonra liteartürde asıl yerini almıĢtır 

ve bu ÑalıĢmada ilk kez ölÑüte dayalı değerlendirmenin kullanımı önerilmiĢtir (Æınar, 2016).  

McCelleand, Boyatzis ve Spencer & Spencer bireysel yetkinliklerle ilgilenmiĢ ve ÑalıĢmalarını 

personel seÑimine, değerlendirme, eğitim ve geliĢtirme alanlarına odaklanan ―Ġnsan Kaynakları 

GeliĢtirme‖ alanında yapmıĢlardır (Æınar, 2016). 

Yetkinlik, yönetici veya iĢ görende bulunan bilgi, beceri ve davranıĢ gibi kiĢisel farklılıkları 

göstermektedir. Yetkinlikte, kiĢinin ―ne‖ yaptığından Ñok ―nasıl yaptığı‖ önemlidir (Sabuncuoğlu, 

2016). Yetkinlik profilleri doğru kiĢileri iĢe alma, yüksek performanslı kiĢileri belirleme gibi 

avantajlar sağlamaktadır. 

Yetkinliklerin özellikleri incelendiğinde; bilgi, beceri, tutum, gözlemlenebilir davranıĢ ve üstün 

performansın ortak özellikler olduğu görülmektedir (Mayatürk Akyol, 2013).  

Yetkinliklerin kullanım alanlarından en yaygın olanlarından birisi de performans değerlendirmesidir. 

ĠĢ görenlerde yetkinliklerin geliĢtirilmesiyle, iĢ performansının artıĢı hedeflenmektedir (Sabuncuoğlu, 

2016).  

Yetkinlik temelli performans değerlendirme sistemi; kiĢinin güÑlü ve zayıf yönlerini, kiĢinin farklı 

yapması gerekenlerin özelliklerini belirlemektedir. Yetkinliğe dayalı performans yönetimi, iĢ 

görenlerin bulundukları pozisyonlarda baĢarılı olmaları iÑin ihtiyaÑ duyulan davranıĢları 

tanımlamayarak onları ilerleyen süreÑlerdeki sorumluluklara hazırlamaktadır (Mayatürk Akyol, 2013). 
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Yetkinlik temelli performans değerlendirmesinde yetkinlikleri gruplara ayırmak ise geri dönüĢleri 

almayı, değerlendirmeyi ve değerlendirme sonucunda planlama yapmayı kolaylaĢtırır.   

Günümüzde bir iĢletme bulunduğu yerden daha ileriye gidebilmek iÑin öncelikle ÑalıĢanlarına yatırım 

yapmalıdır. Böylece onların motivasyonlarını arttırarak performanslarını daha Ñok arttırabilir 

(Sabuncuoğlu, 2016). Bu nedenle, bu ÑalıĢmada Ñok ölÑütlü bir karar verme yöntemi olan AHP grup 

kararı yöntemi ÑalıĢanların performanslarının yetkinliğe dayalı olarak değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek sistematik bir yöntem olarak önerilmektedir.   

ÆalıĢmada bir devlet üniversitesinde biliĢim alanında görev yapan personellerin performansları 

değerlendirilmiĢtir. Bunun iÑin öncelikle bilgi iĢlem daire baĢkanlığı bünyesinde ÑalıĢanlardan 

beklenen yetkinliklere göre performans değerlendirmesinde kullanılacak ölÑütler belirlenmiĢtir. Æok 

ölÑütlü karar verme yöntemlerinden birisi olan Analitik HiyerarĢi Prosesi (AHP) kullanılarak bu 

ölÑütlerin önem düzeyleri belirlenerek ve belirlenen bilgi iĢlem ÑalıĢanları yetkinlik ölÑütleri ile bu 

ölÑütlerin önem düzeyleri doğrultusunda ÑalıĢanların performansları değerlendirilmiĢtir. Yetkinlik ve 

performans değerlendirme ölÑütlerinin önem düzeyleri, birimde yönetici olarak görev yapan 

personellerin değerlendirmeleri ile AHP Grup kararı tekniği kullanılarak belirlenmiĢtir. Bilgi iĢlem 

personelinin belirlenen bu yetkinlik ve performans değerlendirme ölÑütlerine göre değerlendirilmesi 

ise bu kiĢilerle birebir ÑalıĢma yapan yöneticilerin görüĢlerinin AHP grup kararı yöntemiyle 

birleĢtirilmesi ile yapılmıĢtır.  

 

2. ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSESĠ (AHP) 

Analitik HiyerarĢi Prosesi (AHP) 1977 yılında Thomas L. Saaty tarafından, karmaĢık karar verme 

problemlerinin Ñözümü iÑin geliĢtirilen Ñok ölÑütlü bir karar verme yöntemi olup belirlenen ölÑütlere 

göre birden fazla seÑeneğin önem sırasına göre sıralanmasını sağlamaktadır. AHP, birÑok karar 

vericinin sürece dÍhil edilebildiği sistematik bir yapıdadır. Ayrıca nitel ve nicel ölÑütleri 

değerlendirebilmekte ve insan yargılarını ve tercihlerini de karar sürecine dÍhil eden doğrusal bir 

yöntemdir (Ézbek, 2014).   

Bu ÑalıĢmada önerilen Ñok ölÑütlü yetkinlik temelli performans değerlendirme karar destek sisteminin 

iĢleyiĢ adımları aĢağıda aÑıklanmaktadır.   

Adım 1: ÆalıĢanların yetkinlik temelli performans değerlendirme karar problemini hiyerarĢik olarak 

yapılandırmak. Bu adımda incelenen problem hedef, ölÑütler, alt ölÑütler ve alternatifler hiyerarĢisine 

dönüĢtürülür. Bu karar vermenin en yaratıcı ve önemli kısmıdır. Karar problemini hiyerarĢik olarak 

yapılandırmak analitik hiyerarĢi sürecinin temelini oluĢturur. HiyerarĢi bir seviyedeki elemanlar ile alt 

seviyedeki elemanlar arasındaki iliĢkiyi belirtir.  

Adım 2: Uzmanlar tarafından ölÑütler ikili Ģekilde karĢılaĢtırılarak değerlendirilir. Bütün uzmanların 

görüĢlerinin geometrik ortalaması alınarak ortak görüĢ değeri belirlenir. Kriterlerin ikili 

karĢılaĢtırılmasında Saaty (1994) tarafından oluĢturulan ölÑek kullanılmaktadır. 

Tablo 1. KarĢılaĢtırma iÑin kullanılan ölÑek 

Önem Tanım Açıklama 

1 Eşit öneme sahip Her iki ölçüt de (seçenek de) eşit değerde öneme sahip  
3 Biraz önemli Bir ölçüt diğerine göre biraz daha önemli 
5 Fazla önemli Bir ölçüt (seçenek) diğerine göre fazla önemli 
7 Çok fazla önemli Bir ölçüt (seçenek) diğerine göre çok fazla önemli 
9 Son derece 

önemli 
Bir ölçüt (seçenek) diğerine göre mutlak üstün bir önemde 

2,4,6,8 Ara değerler Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasına 
düşen değerler. 

Adım 3: ÉlÑütlerin ikili karĢılaĢtırma matrisi oluĢturulur. Êst düzeydeki her bir ölÑüt kendisinin 

altındaki ölÑütleri karĢılaĢtırmak iÑin kullanılır.  

Adım 4: OluĢturulan ikili karĢılaĢtırma matrislerinin öz vektörleri bulunarak ölÑütlerin ağırlıkları 

(seÑeneklerin etki değerleri) hesaplanır.  

Adım 5: ÉlÑütlerin önem düzeyleri (ağırlıkları) elde edildikten sonra her bir ölÑüt iÑin seÑeneklerin 

ikili karĢılaĢtırma matrisi oluĢturulur. Bu karĢılaĢtırma matrisinin öz vektörleri ile seÑeneklerin etki 

değerleri (sıraları) belirlenir 
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3. ÖRNEK OLAY ÇALIġMASI 

Bu ÑalıĢmada bir devlet üniversitesinde Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığında görev yapan 20 personelin 

yetkinlik temelli performansı AHP Grup Karar yöntemi ile değerlendirilmiĢtir. Bu amaÑla, öncelikli 

olarak örnek olay ÑalıĢmasındaki bilgi iĢlem personellerinin değerlendirileceği yetkinlik ölÑütleri 

belirlenmiĢtir. Daha sonra bilgi iĢlem personelinin yetkinlik temelli performans değerlendirme 

probleminin ölÑütleri ve alt ölÑütleri arasındaki iliĢkilerin ġekil 1‘de gösterilen hiyerarĢik yapısı 

Saaty‘nin (2008) önerdiği Ģekilde düzenlenmiĢtir.  

 

ġekil 1. Yetkinlik Bazlı Kriterler 

 

ÉlÑütler belirlenirken personellerin bulundukları pozisyonlardaki görev tanımları, iĢ süreÑleri, uzman 

görüĢleri dikkate alınmıĢ ve literatürdeki ÑalıĢmalardan faydalanılmıĢtır. Literatürdeki ÑalıĢmalar ve 

problemin karar vericisi pozisyonundaki yöneticilerin görüĢleri doğrultusunda, bilgi iĢlem 

ÑalıĢanlarının baĢlıca performans ölÑütlerinin mesleki yetkinlik, kiĢilik özellikleri ve iletiĢim becerileri 

olduğu sonucuna varılmıĢ ve bu ana ölÑütler ile iliĢkili olarak ġekil 1‘de gösterilen alt ölÑütler 

belirlenmiĢtir.  

Belirlenen ana ve alt ölÑütlerin bir birlerine göre önemlerini (göreli ağırlıklarını) belirleyebilmek 

amacıyla daire baĢkanı, Ģube müdürü ve yazılım yöneticiliği pozisyonlarında bulunan 5 uzman 

tarafından ana ölÑütlerin ve ilgili alt ölÑütlerin ÑalıĢanın yetkinlik temelli performansının 

değerlendirilmesindeki önem düzeyleri ikiĢerli karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Performans değerlendirmesinin baĢarılı olması değerlendirme yapan uzmanların değerlendirmeyi 

tarafsız olarak yapması ile mümkündür. Bu aĢamada terfi ve yükseltmelerde, ilgili personelin birim 

değiĢikliği kararlarında karar verici pozisyonunda bulunan Ģube müdürü ve daire baĢkanları ile birlikte 

bölümün ilgili iĢ süreÑleri hakkında detaylı bilgiye sahip birim yöneticilerinin de değerlendirmeleri 

dikkate alınmıĢtır.  

Énceki bölümde Tablo 1‘de aÑıklanan Saaty‘nin (2008) önerdiği 9‘lu önem ölÑeği kullanılarak uzman 

görüĢlerine göre ölÑütlerin ve alt ölÑütlerin göreli önemleri değerlendirilmiĢtir. Uzmanların yetkinlik 

temelli performans değerlendirme ana ölÑütlerine iliĢkin bireysel değerlendirmeleri ve hesaplanan 

ortak görüĢ değerleri Tablo 3‘de ve ana ölÑütlerin AHP yöntemiyle bulunan göreli önemleri Tablo 

4‘de belirtilmektedir.  

Tablo 3. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme ÉlÑütlerinin Ġkili KarĢılaĢtırmaları 

ÖLÇÜTLER U1 U2 U3 U4 U5 
Geometrik 

Ortalama 

Ortak 

GörüĢ 
ÖLÇÜTLER 

Mesleki Yetkinlik           3 5 4 2 2 2,99 3 KiĢilik Özellikleri 

Mesleki Yetkinlik           4 4 5 1/3 5 2,66 3 ĠletiĢim Becerileri 

KiĢilik Özellikleri 2 4 4 1/3 3 2,00 2 ĠletiĢim Becerileri 

Tablo 4. Performans Değerlendirme ÉlÑütlerinin KarĢılaĢtırma Matrisi ve Énem Değerleri 

Kriterler Mesleki Yetkinlik           KiĢilik Özellikleri ĠletiĢim Becerileri Göreli Önem  

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme 
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(Satır Ağırlığı) 

Mesleki Yetkinlik          1 3 3 0,59 

KiĢilik Özellikleri 1/3 1 2 0,25 

ĠletiĢim Becerileri 1/3 1/2 1 0,16 

KarĢılaĢtırma matrisinin öz vektöründen bulunan satır ağırlığı yetkinlik temelli performans 

değerlendirme ölÑütlerinin göreli önem düzeylerini vermektedir. Tablo 4‘ün en sağdaki sütunu 

incelendiğinde, mesleki yetkinlik ölÑütünün 0,59 ile en yüksek öneme sahip olduğu ve bu ölÑütü önem 

sırasına göre kiĢilik özellikleri (0,25) ve iletiĢim becerileri (0,16) ölÑütlerinin takip ettiği 

görülmektedir. 

Bilgi iĢlem personelinin yetkinlik temelli performanslarının değerlendirilmesinde dikkate alınan 

mesleki yetkinlik ölÑütünü oluĢturan alt ölÑütlerin göreli önemlerine iliĢkin uzman değerlendirmeleri 

ve hesaplanan ortak uzman görüĢleri Tablo 5‘de özetlenmektedir. 

Değerlendirmelerde dikkate alınan kiĢilik özellikleri ölÑütünün alt ölÑütlerinin önem düzeylerinin ikili 

karĢılaĢtırmalarına iliĢkin uzman değerlendirmeleri ve hesaplanan ortak uzman görüĢleri ise Tablo 

6‘da özetlenmektedir.  

 

  

Tablo 5. Mesleki Yetkinlik Alt ÉlÑütlerinin Ġkili KarĢılaĢtırmaları 

ÖLÇÜTLER U1 U2 U3 U4 U5 
Geo. 

Ort. 

Ortak 

GörüĢ 
ÖLÇÜTLER 

Teknik bilgi 5 5 2 1/4 6     2,37 2     ĠĢi tamamlama süresi 

Teknik bilgi 5 6 3 1/4 4     2,46 2     Kapatılan iĢ oranı 

Teknik bilgi 3 3 3 1/3 3     1,93 2     Kapatılan iĢin niteliği 

Teknik bilgi 2 2 2 1/4 3     1,43 1     AraĢtırmaya açıklık 

Teknik bilgi 2 2 2 1/3 3     1,52 2     Öğrenmeye açıklık 

ĠĢi tamamlama süresi 1 1 1 2     1/2 1,00 1     Kapatılan iĢ oranı 

ĠĢi tamamlama süresi 1/3 1 1 3     1/3 0,80 1     Kapatılan iĢin niteliği 

ĠĢi Tamamlama süresi 1/2 2     2     3     1/3 1,15 1     AraĢtırmaya açıklık 

ĠĢi Tamamlama süresi 1/2 1/2 2     3     1/3 0,87 1     Öğrenmeye açıklık 

Kapatılan iĢ oranı 1/2 1/3 2     1/6 1/4 0,43  1/2 Kapatılan iĢin niteliği 

Kapatılan iĢ oranı 1/2 3     2     1/4 1/3 0,76 1     AraĢtırmaya açıklık 

Kapatılan iĢ oranı 1/2 3     2     1/5 1/3 0,72 1     Öğrenmeye açıklık 

Kapatılan iĢin niteliği 1     2     1     1/3 3     1,15 1     AraĢtırmaya açıklık 

Kapatılan iĢin niteliği 1     2     1     1/4 3     1,08 1     Öğrenmeye açıklık 

AraĢtırmaya açıklık 1/2 1/4 5     5     2     1,44 1     Öğrenmeye açıklık 

Tablo 6. KiĢilik Ézellikleri Alt ÉlÑütlerinin Ġkili KarĢılaĢtırmaları 

ÖLÇÜTLER U1 U2 U3 U4 U5 
Geo. 

Ort. 

Ortak 

GörüĢ 
ÖLÇÜTLER 

EleĢtiriye açıklık 1/3 1/5 1/4 4     1/3 0,47  1/2 Strese dayanıklılık 

EleĢtiriye açıklık 1/2 1/4 1/4 5     1/3 0,55  1/2 Ekip çalıĢmasına açıklık 

EleĢtiriye açıklık 1/4 1/5 1/5 1/5 1/3 0,23  1/5 Güvenilirlik 

Strese dayanıklılık 1/2 3     1/2 1/5 1/2 0,60 1     Ekip çalıĢmasına açıklık 

Strese dayanıklılık 1/2 1/3 1/4 1/5 1/2 0,33  1/3 Güvenilirlik 

Ekip çalıĢmasına 

açıklık 
1/3 1     1/4 1/4 1/2 0,40  1/2 Güvenilirlik 

Yetkinlik temelli performans değerlendirmesinde dikkate alınan iletiĢim becerileri ölÑütünün alt 

ölÑütlerinin önem düzeylerinin ikili karĢılaĢtırmalarına iliĢkin uzman değerlendirmeleri ve hesaplanan 

ortak uzman görüĢleri Tablo 7‘de özetlenmektedir.  

Tablo 7. KiĢilik Ézellikleri Alt ÉlÑütlerinin Ġkili KarĢılaĢtırmaları 

ÖLÇÜTLER U1 U2 U3 U4 U5 
Geometrik 

Ortalama 

Ortak 

GörüĢ 
ÖLÇÜTLER 

Etkin dinleme  1/2 1/4  1/4 4     1/3 0,53  1/2 Ġfade yeteneği 

Ek 1‘deki Tablo A‘nın ağırlıklar sütununda ÑalıĢanların performanslarının yetkinlik temelli olarak 

değerlendirilmesinde kullanılan alt ölÑütlerin AHP Grup Karar Yöntemi ile bulunan göreli önem 

değerleri özetlenmiĢtir. Alt ölÑütler incelendiğinde mesleki yetkinlik ölÑüleri arasında en önemli 
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ölÑütün teknik bilgi (0,26), kiĢilik özellikleri aÑısından en önemli ölÑütün güvenirlik (0,50) ve iletiĢim 

becerileri aÑısından da en önemli ölÑütün ifade yeteneği (0,67) olduğu görülmektedir.   

Personellerin performanslarının belirlenebilmesi iÑin personeller ile birebir ÑalıĢan 3 yöneticinin 

görüĢlerine baĢvurulmuĢ ve her bir personel iÑin oluĢturulan yetkinlik temelli performans 

değerlendirme formunu doldurmaları istenmiĢtir. Değerlendirme formları aracılığıyla yöneticiler tüm 

personeli ġekil 1‘de belirtilen ölÑütler iÑin Tablo 1‘de verilen ölÑeği kullanarak değerlendirmiĢlerdir. 

Son aĢamada ise üÑ yöneticinin her bir ÑalıĢan iÑin ayrı ayrı doldurdukları formlardaki 

değerlendirmeler ile önce her bir ölÑüt iÑin her bir uzmanın değerlendirmesine göre personellerin ikili 

karĢılaĢtırmaları yapılmıĢtır. Daha sonra geometrik ortalama alınarak her bir personelin her bir ölÑüt 

iÑin, grup kararını yansıtan, aldığı değerlendirme puanı hesaplanmıĢtır. Son olarak ise hesaplanan bu 

puanlar ile ölÑütlere göre personellerin değerlendirme matrisleri oluĢturulmuĢ ve oluĢturulan matris 

normalize edilmiĢtir. Tablo 9‘da ÑalıĢanların yetkinlik temelli performans değerlendirmelerine iliĢkin 

uzmanların grup kararlarının normalize değerlerini gösteren matris ve bu matris kullanılarak 

hesaplanan performans skorları ile performanslarına göre sıralamaları özetlenmiĢtir.   

Ek 1‘deki Tablo A incelendiğinde personellerin performansları tüm alt ölÑütler ve performans 

ölÑütlerine göre karĢılıklı değerlendirmesi neticesinde 10 numaralı personelin 0,067 AHP skoru ile en 

yüksek performansa sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca, 10 numaralı personelin araĢtırmaya (0,073) ve 

öğrenmeye en aÑık (0,074), yüksek nitelik gerektiren iĢleri yapabilen (0,072), teknik bilgi düzeyi 

yüksek (0,075) ve kısa sürede iĢ tamamlayabilen bir ÑalıĢan olduğu söylenebilir (0,066). Diğer taraftan 

2, 17 ve 18 numaralı personellerin en fazla oranda iĢ emri kapatan (0,096), 4 ve 10 numaralı 

personellerin en kısa sürede iĢleri tamamlayan (0,066) personeller olduğu söylenebilir.    

 

4. SONUÇ 

Bu ÑalıĢmada eğitim alanında hizmet veren biliĢim personellerinin performanslarının 

değerlendirilmesi amaÑlanmıĢtır. ÆalıĢmada 20 personelin performansları yetkinlik temel alınarak 

değerlendirilmiĢtir.  

Ġlk olarak ana ölÑütler ve alt ölÑütler belirlenmiĢtir. Belirlenen bu ölÑütlerin 5 uzman tarafından AHP 

yöntemi kullanılarak ağırlıkları hesaplanmıĢtır. Buna göre performans değerlendirmesinde ana 

ölÑütlerden mesleki yetkinliklerin, kiĢilik özellikleri ve iletiĢim yetkinliklerine göre daha fazla öneme 

sahip olduğu görülmektedir.  

Son aĢamada 20 personel, ÑalıĢanlarla gün iÑerisinde sık sık bire bir iĢ iliĢkisi iÑerisinde bulunan 3 

yönetici (uzman) tarafından değerlendirilmiĢtir. Değerlendirme yapan bu yöneticilerin her biri eĢit 

Ģekilde tüm personel ile iletiĢim ve ÑalıĢma iÑerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle ÑalıĢanların 

değerlendirilmesinde bu yöneticilerin görüĢlerinin  eĢit ağırlıklarda olduğu varsayılmıĢtır.  

AHP Grup Kararı ile yapılan değerlendirmenin sonucunda 20 personel arasında 10 numaralı 

personelinin en iyi performansa sahip personel olduğu söylenebilir.  
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EK 1.  

Tablo A. Ana kriterler, Alt Kriterler ve Personellerin Énem Değerleri 

Ölç. Alt Ölç. Ağırlık P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

 A.1 .26 .034 .034 .050 .058 .050 .058 .050 .058 .050 .075 .058 .058 .050 .050 .050 .042 .050 .050 .042 .033 

 A.2 .14 .041 .033 .058 .066 .058 .050 .033 .050 .058 .066 .058 .058 .058 .050 .041 .041 .050 .050 .041 .040 

A (.59) A.3 .13 .063 .096 .002 .089 .077 .045 .063 .001 .034 .031 .062 .038 .044 .020 .031 .026 .096 .096 .064 .022 

 A.4 .16 .040 .032 .056 .064 .056 .056 .048 .056 .048 .072 .056 .064 .056 .048 .048 .040 .040 .048 .040 .032 

 A.5 .16 .048 .023 .056 .057 .049 .057 .049 .057 .057 .073 .057 .065 .049 .049 .041 .041 .041 .049 .041 .041 

 A.6 .141 .042 .026 .057 .065 .049 .057 .041 .057 .049 .074 .057 .066 .057 .049 .041 .041 .041 .049 .041 .041 

 B.1 .1 .052 .033 .060 .052 .052 .060 .052 .052 .042 .069 .052 .052 .052 .052 .043 .043 .035 .052 .043 .052 

B (.25) B.2 .19 .046 .045 .045 .045 .055 .064 .036 .064 .045 .064 .055 .055 .055 .045 .045 .045 .036 .055 .055 .045 

 B.3 .21 .048 .032 .056 .064 .048 .048 .048 .048 .048 .064 .056 .064 .056 .056 .048 .040 .032 .048 .048 .048 

 B.4 .5 .047 .031 .061 .061 .054 .047 .046 .047 .054 .069 .054 .061 .054 .046 .046 .038 .046 .054 .038 .046 

 C.1 .33 .047 .047 .054 .054 .046 .046 .054 .046 .046 .069 .054 .061 .054 .046 .046 .046 .046 .046 .046 .046 

C (.16) C.2 .67 .047 .040 .056 .047 .047 .055 .063 .055 .047 .063 .048 .048 .056 .040 .040 .048 .048 .056 .048 .048 

ÇalıĢanların Performansı .045 .038 .051 .061 .053 .053 .049 .050 .049 .067 .056 .058 .053 .046 .044 .041 .048 .054 .045 0,04 

Performansa Göre Sıralama 15,16 20 9 2 6,7,8 6,7,8 11,12 10 11,12 1 4 3 6,7,8 14 17 18 13 5 15,16 19 
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Özet 

Bu ÑalıĢmada Forbes dergisi tarafından yayınlanan en değerli markalar listesinde ilk on sırada yer alan markaların 

Ñok kriterli karar verme tekniklerinden yararlanılarak sıralandırılması amaÑlanmıĢtır. Listede yer alan on 

markanın değerlendirmesi yapılırken Ñok kriterli karar verme teknikleri kullanılmıĢtır. Markalar; marka değeri, 

marka geliri, reklam harcamaları, kar, aktif varlıklar, piyasa değeri, çalışan sayısı olmak üzere yedi kriter temel 

alınarak değerlendirilmiĢtir. Değerlendirmede, Entropi yöntemi ile kriter ağırlıklarının hesaplanmasının ardından 

elde edilen kriter ağırlıkları yardımı ile markaların COPRAS (Complex Proportional Assessment) ve ARAS 

(Additive Ratio Assesment) yöntemleri ile değerlendirmesi yapılmıĢ ve sıralamalar elde edilmiĢtir. 

Değerlendirme sonucunda teknoloji sektöründe faaliyet gösteren markalar ilk sıralarda yer almıĢlardır. COPRAS 

yönteminde Facebook markası ilk sırada yer alırken ARAS yönteminde ise Apple markası ilk sırada yer almıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Entropi, COPRAS, ARAS, En Değerli Marka 

 

EVALUATION OF THE MOST VALUABLE 10 GLOBAL BRAND BY MULTI 

CRITERIA DECISION MAKING METHODS 

Abstract 

In this study, it is aimed to rank the top ten brands on the most valuable brands list published by Forbes magazine 
by making use of multi criteria decision making techniques. While evaluating the ten brands on the list, multi-

criteria decision making techniques have been used. Brands were evaluated based on seven criteria such as brand 

value, brand revenue, ad spending, profit, assets, market value, employees. In evaluation, after criteria weights 

were calculated by Entropy method, the brands were assessed by the COPRAS (Complex Proportional 

Assessment) and ARAS (Additive Ratio Assesment) methods with the aid of the criteria weights and the rankings 

were obtained. As a result of the evaluation, the brands operating in the technology sector took place near the top 

ranks. While Facebook brand taking place on the top in COPRAS method, Apple brand take place on the top in 

ARAS method. 

Keywords: Entropy, COPRAS, ARAS, The Most Valuable Brand 

 

1. GĠRĠġ 

ĠĢletmelerin genel amaÑları arasında yer alan süreklilik olgusu kapsamında, iĢletme stratejilerinin 

iĢletme amaÑlarını yerine getirecek Ģekilde uygulanabilir olması yöneticiler iÑin önemli bir konudur. 
Énceden yöneticiler, stratejik bir problem ile karĢılaĢtıklarında bu problemi reklam bütÑelerini 

artırmakla Ñözebileceklerini düĢünürken istenilen sonuÑlar elde edilmediğinde ortaya marka değeri 

kavramı ÑıkmıĢ ve markaları yönetmek üst düzey yöneticilerin dikkatini Ñekerek tüm kuruluĢu 

kapsayan bir hale gelmiĢtir (Mazur ve Miles, 2007: 27-28). 

Marka değeri iki düzeyde önemlidir. Makro veya Ģirket düzeyinde, yatırımcıların ve finansal 

analistlerin algısını etkilemekte ve daha sonra Ģirketlerin hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde rol 

oynamaktadır. Mikro veya tüketici düzeyinde ise, satın alma niyeti dahil olmak üzere davranıĢsal 

sonuÑları olumlu olarak etkilemektedir. Bu nedenle marka oluĢturma birÑok Ģirket tarafından önemli 

hale gelmiĢtir (Chu ve Keh, 2006:324).  

Marka değeri, rekabet avantajı teriminin yerini alabilecek performans ölÑümlerinden biri olarak 

önerilmektedir. Marka değeri, bir markanın gelecekteki kazanÑ akıĢının net bugünkü değerini temsil 

etmeyi amaÑlayan endekse dayalı bir ölÑümdür. Bu nedenle, marka yöneticilerinin amacı kazanÑ 

akıĢının uzun vadeli değerini en üst düzeye Ñıkarmak olmalıdır. Bu durum, markaları desteklemek iÑin 
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pazarlama karmasının üzerinde harcama yapmayı gerektirmekte olup uzun vadeli marka 

oluĢturabilmek iÑin kısa vadeli karar zarar hesabı kayıplarına neden olabilir. Bir performans ölÑüsü 

olarak marka değerinin benimsenmesinin en önemli yararı, yönetim iÑin uzun vadeli bir hedef 

oluĢturmasıdır. Bu nedenle marka yöneticileri marka değerini yönetmeli ve en üst düzeye Ñıkarmaya 

ÑalıĢmalıdır (Wood, 2000: 667-668). GüÑlü bir marka; bir Ģirkete, daha yüksek müĢteri bağlılığı, 
ekonomide meydana gelen dalgalanmalara karĢı daha fazla esneklik, kar paylarında artıĢ, fiyat 

değiĢikliklerine karĢı daha olumlu müĢteri tepkisi, lisans verme ve marka geniĢletme fırsatları gibi 

ÑeĢitli faydalar sunmaktadır (TaĢkın ve Akat, 2010: 2). 

Marka değeri kavramının önemi gittikÑe artmaktadır. Bu kavramının günümüzde bu kadar önemli hale 

gelmesinin nedeni Ģirketlerin marka değerine göre sıralanmaları ve marka değeri yüksek olan 

Ģirketlerin daha baĢarılı durumda olmalarıdır (Ézgüven, 2010: 141). 

Bu ÑalıĢma ile Forbes dergisinin yayınlamıĢ olduğu en değerli 10 markanın belirlenen kriterler 

aÑısından sıralamasının yapılması amaÑlanmıĢtır (https://www.forbes.com/powerful-

brands/list/#tab:rank, 06.11.2017). Forbes dergisinde yer alan listedeki sıralamada sadece marka 

değeri temel alınmıĢ olup diğer kriterler değerlendirmeye dahil edilmemiĢtir. Bir Ģirketin en değerli 

marka olarak belirlenmesinde sadece marka değeri kriterinin temel alınması yanılgılara neden 

olacaktır. Bu bağlamda ÑalıĢma ile markaların marka değeri, marka geliri, reklam harcamaları, kar, 

aktif varlıklar, piyasa değeri, çalışan sayısı olmak üzere 7 kriter aÑısından Ñok kriterli karar verme 

teknikleri ile değerlendirilmesi amaÑlanmıĢtır. 7 kriter uzman görüĢünden yararlanılarak 

belirlenmiĢtir. Ġlk olarak kriter ağırlıkları Entropi yöntemi ile belirlenmiĢ ardından bulunan bu kriter 

ağırlıkları yardımıyla COPRAS ve ARAS yöntemleri uygulanarak sıralamalar elde edilmiĢtir. 

 

2. ENTROPĠ YÖNTEMĠ 

Entropi, Claude E. Shannon tarafından 1948 yılında ortaya atılmıĢtır. Entropi ağırlığı, belirli nitelikler 

bakımından farklı alternatiflerin birbirlerine ne kadar yaklaĢtığını tanımlayan bir parametredir. Bir 

niteliğin entropi ağırlığı ne kadar küÑükse karar verme durumunda daha az bilgi sağlar. Bu durumda 

entropi ağırlığı küÑük olan nitelik karar vermede az önem kazanır (Wang ve Lee, 2009:8982). 

Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan Entropi yönteminin adımları aĢağıda verilmiĢtir 

(Karami ve Johansson, 2014:523-524). 

Adım 1 Karar matrisinin normalizasyonunun Eşitlik (1) yardımı ile elde edilmesi 

𝑝   
   

√∑    
  

   

         (1)                                                            

i: Alternatifler  

j: Kriterler 

𝑝  : Normalize edilmiĢ değerler 

   : i. alternatifin j. kriter iÑin verilen fayda değeri 

Adım 2 Her bir kriter için Entropi değerinin Eşitlik (2) yardımı ile hesaplanması 

      ∑ 𝑝   𝑛𝑝  
 
            (2)                                   

k: (  ( ))   

k: Entropi katsayısı 

  : Entropi değeri 

𝑝  : Normalize edilmiĢ değerler 

Adım 3 Çeşitliliğin derecesi olarak Eşitlik (3) yardımı ile    belirsizliğinin hesaplanması 

                  (3)                                  

Adım 4 Her bir kriterin ağırlık değerinin Eşitlik (4) yardımı ile hesaplanması 

   
  

∑    
 

          (4)                                    

  : Ağırlık değerleri 

 

3. COPRAS YÖNTEMĠ  
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Bir projenin genel verimliliğini değerlendirmek iÑin seÑim niteliklerinin belirlenmesi, bu niteliklerle 

ilgili olan bilgilerin değerlendirilmesi ve karar vericinin ihtiyaÑlarının karĢılanabilmesi adına 

niteliklerin değerlendirilmesi iÑin yöntemlerin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Karar analizi, bir karar 

vericinin ortak bir nitelik kümesini göz önüne alarak ÑeĢitli alternatifler arasından seÑim yapmasını 

gerektiren durumla ilgilidir. Vilnius Gediminas Teknik Êniversitesi araĢtırmacılarından olan 
Zavadskas ve Kaklauskas tarafından 1996 yılında ortaya atılan COPRAS (Complex Proportional 

Assessment) yöntemi alternatiflerin aĢamalı olarak sıralanması ve değerlendirilmesi prosedürünü 

önem ve fayda derecesi aÑısından kullanmaktadır (Zavadskas vd., 2008:88).  

COPRAS yönteminde uygulanacak adımlar aĢağıda verilmiĢtir (Bausys vd., 2015:86-87; Das vd., 

2012:237). 

Adım 1 Karar matrisinin (D) Eşitlik (5)yardımı ile normalize edilmesi 

   
  

   

∑    
 
   

                     (5) 

Adım 2 Ağırlıklandırılmış karar matrisinin Eşitlik (6) yardımı ile oluşturulması 

          
             (6) 

Adım 3 Faydalı ölçütler için ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisindeki değerlerin toplamının 

(  
 ) ve faydasız ölçütler için ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisindeki değerlerin toplamının 

(  
 ) sırasıyla Eşitlik (7) ve Eşitlik (8) yardımı ile hesaplanması 

  
  ∑    

 
             j= 1,2, …,k                  faydalı ölÑütler     (7)  

  
  ∑    

 
           j=k+1, k+2,…,n          faydasız ölÑütler     (8) 

Adım 4 Her alternatifin     göreceli önem değerinin Eşitlik (9) yardımı ile hesaplanması 

      
   

∑   
  

   

  
     ∑

 

  
 

 
   

          (9) 

Adım 5 Her bir alternatifin performans indeks değerlerinin (  ) Eşitlik (10) yardımı ile hesaplanması 

   
  

    
                           (10) 

Burada      en yüksek göreceli önem değeridir.  

      𝑛       *  +          𝑚  

Performans indeks değeri alternatiflerin tam sıralamasını elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

 

4. ARAS YÖNTEMĠ 

Additive Ratio Assesment (ARAS) yöntemi, E. K. Zavadskas ve Z. Turskis tarafından Ñok kriterli 

karar verme problemlerinin Ñözümünde kullanılmak üzere ortaya atılmıĢtır (Zavadskas ve Turskis, 

2010). Bu yaklaĢım ile karar problemine ait alternatiflerin fayda fonksiyonu değerleri ile karar 

problemine karar verici tarafından eklenen optimal alternatife ait olan fayda fonksiyonu değeri 

karĢılaĢtırılmaktadır (Sliogeriene, Turskis ve Streimikiene, 2013: 13). 

ARAS yönteminde kullanılan adımlar aĢağıda verilmiĢtir (Zavadskas ve Turskis, 2010:163-165). 

Adım 1 Karar matrisinin oluşturulması 

ARAS yönteminde baĢlangıÑ karar matrisinde diğer ÆKKV tekniklerinden farklı olarak her bir kritere 

ait optimal değerlerden oluĢan bir satır yer almaktadır. 

    

 

 i=0,1,2,3…,m 

 j=1,2,3,…,n 

 

 

 

    
      

 
,  fayda (maksimizasyon) durumu 
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,  maliyet (minimizasyon) durumu 

Adım 2 Karar matrisinin Eşitlik (11) ve Eşitlik (12) yardımı ile normalize edilmesi 

Kriter maksimizasyon yönlü ise                   ̅   
   

∑    
 
   

    (11) 

Kriter minimizasyon yönlü ise 2 aĢamada      
 

   
;     ̅   

   

∑    
 
   

   (12) 

Adım 3 Ağırlıklandırılmış matrisin Eşitlik (13) yardımı ile oluşturulması 

 ̂    ̅        i=0,…,m;  j=1,…,n       (13) 

Adım 4 Optimallik Fonksiyon Değerlerinin Eşitlik (14) yardımı ile hesaplanması 

   ∑  ̂  
 
    ;    i=0,…,m; j=1,…,n     (14) 

Burada   , i. alternatifin optimal fonksiyon değeridir. En büyük    değeri en iyisi iken en küÑük    

değeri en kötüsü olarak değerlendirilmektedir.  

Adım 5 Her bir alternatife ait fayda derecesinin (  ) Eşitlik (15) yardımı ile  elde edilmesi 

   
  

  
 ;  i=0,…,m       (15) 

alternatiflere ait    değerleri    optimal fonksiyon değerine oranlanarak    fayda dereceleri 

hesaplanmaktadır. 

 

5. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 

Entropi, COPRAS ve ARAS yöntemleri ile yapılmıĢ bazı ÑalıĢmalar Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

Tablo 1. Literatür Ġncelemesi 

Entropi Yöntemi Ġle Yapılan Bazı ÇalıĢmalar  

Yangtze Nehri Deltasındaki 16 Kentin Turizm Rekabet Gücünün 

KarĢılaĢtırılması 

Zhang vd. (2011: 443-451) 

Avrupa Birliği Êyesi Yirmi Yedi Êlke Ve AB‘ye Aday 6 

Êlkenin Performans Değerlendirmesi 

Æakır ve PerÑin (2013: 77-95) 

Gıda Atık Güvenliğinin Değerlendirilmesi Chen vd. (2014: 7328-7337) 

Yer Altı Sularının Sürdürülebilirliğinin Değerlendirmesi Chen vd. (2015: 2353-2363) 

Türkiye‘nin Turizm Performansının Değerlendirilmesi Karaatlı (2016: 63-77) 

COPRAS Yöntemi Ġle Yapılan Bazı ÇalıĢmalar  

COPRAS ve SAW Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması Podvezko (2011:134-146) 

Sürdürülebilir Konut Alım Gücünün Değerlendirilmesi Mulliner vd. (2013:270-279) 

Ağır AraÑ Dikiz Aynasının Tasarımında Kullanılan Tasarım 

Parametrelerinin Optimizasyonu 

Pitchipoo vd. (2014: 1049-1059) 

Hızlı Prototipleme Sistemi SeÑimi Makhesana (2015: 671-674) 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun Performans 

Değerlendirmesi 

Karaatlı vd. (2015: 176-186) 

Türkiye Kömür ĠĢletmelerinin Performans Değerlendirmesi Aksoy vd. (2015: 1-28) 

Otel Alternatiflerinin Değerlendirilmesi SarıÑalı ve KundakÑı (2016: 45-

66) 

AraĢtırma Görevlilerinin Performans Değerlendirmesi Organ ve YalÑın (2016: 102-109) 

ARAS Yöntemi Ġle Yapılan Bazı ÇalıĢmalar  

Vakıf Binaları ĠÑin Tesisat SeÑimi Zavadskas vd. (2010: 123-141) 

Enerji Êretim Alternatiflerinin Analizi Sliogerience vd. (2013: 11-20) 

Atık Döküm Yeri SeÑimi Shariati vd. (2014: 410-419) 

Avrupa kentlerinde kültür mirası kapsamında korumaya alınacak 

tarihi yapıların öncelik sıralamasının belirlenmesi 

Kutut vd. (2014: 287-294) 

Konut SeÑimi Yıldırım (2015: 285-296) 

Yapıların Sürdürülebilirliklerinin Değerlendirilmesi Medineckiene vd. (2015: 11-18) 

Tekstil ĠĢletmesi iÑin Desen Programı SeÑimi Ercan ve Kundakcı (2017: 83-

105) 

COPRAS ve ARAS Yöntemleri Ġle Yapılan Bazı ÇalıĢmalar  

Klima SeÑimi  AytaÑ Adalı ve TuĢ IĢık (2016: 

124-138) 
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6. EN DEĞERLĠ 10 MARKANIN ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME TEKNĠKLERĠ 

ĠLE ANALĠZĠ 

B. C. Forbes tarafından kurulan Forbes dergisi iki haftada bir yayınlanan bir iĢ dergisidir. Dergi, 

ÑeĢitli konular hakkında listeler hazırlamaktadır. Bu listelerden biri de ―The Most Valuable Brands‖ 

listesidir.  

ÆalıĢmada en değerli markaların bulunduğu listeden ilk 10 marka Ñok kriterli karar verme (ÆKKV) 

teknikleri ile değerlendirilmiĢtir. Değerlendirme, uzman görüĢünden yararlanılarak belirlenen marka 

değeri, marka geliri, reklam harcamaları, kar, aktif varlıklar, piyasa değeri, ÑalıĢan sayısı olmak üzere 

7 kriter aÑısından yapılmıĢtır. Kriterlere ait değerler Forbes dergisinin yayınladığı ―The Most Valuable 

Brands‖ listesinden elde edilmiĢtir. ÆKKV tekniklerinden Entropi, COPRAS ve ARAS teknikleri 

kullanılmıĢtır. Ġlk olarak her bir kritere ait ağırlıkları hesaplayabilmek iÑin Entropi yönteminden 

yararlanılmıĢtır. Ardından elde edilen kriter ağırlıkları yardımıyla COPRAS ve ARAS yöntemleri 

uygulanarak markaların sıralamaları elde edilmiĢtir. Uygulamalar Excel programı yardımıyla 

gerÑekleĢtirilmiĢtir.  

Markaların değerlendirmesinde kullanılan kriterler ve kodları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Kriterler ve Kodları 

KRĠTER KRĠTER TÜRÜ KOD 

Marka Değeri max K1 

Marka Geliri max K2 

Reklam Harcamaları min K3 

Kar max K4 

Aktif Varlıklar max K5 

Piyasa Değeri max K6 

ÆalıĢan Sayısı min K7 

Tablo 3‘de ise değerlendirmesi yapılacak olan Ģirketler (alternatifler) ve kodları bulunmaktadır. 

Tablo 3. ġirketler (Alternatifler) ve Kodları 

ALTERNATĠF KOD ALTERNATĠF KOD 

Apple  M1 Amazon M6 

Google M2 Disney M7 

Microsoft  M3 Toyota  M8 

Facebook  M4 McDonalds M9 

Coca-Cola M5 Samsung  M10 

6.1. Entropi Yöntemi Ġle Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 

Belirlenen 7 kriterin ağırlıkları Entropi yöntemi ile bulunmuĢtur. 

Adım 1 Karar matrisinin normalizasyonunun elde edilmesi 

Kriterlere ve alternatiflere ait kodlar sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3‘de verilmiĢtir. Her bir alternatife ait 

değerlerden oluĢan karar matrisi ise Tablo 4‘de verilmiĢtir. 

Tablo 4. Karar Matrisi 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

M1 170,0 214,2 1,8 45,2 331,1 752,0 116000 

M2 101,8 80,5 3,9 19,5 167,5 579,5 72053 

M3 87,0 85,3 1,6 16,8 224,6 507,5 114000 

M4 73,5 25,6 0,31 9,5 65,0 407,3 17048 

M5 56,4 23,0 4,0 6,5 87,3 182,9 100300 

M6 54,1 133,0 5,0 2,4 86,0 427,0 341400 

M7 43,9 30,7 2,9 9,0 91,6 178,0 195000 

M8 41,1 168,8 4,3 17,1 412,5 171,9 348877 

M9 40,3 85,0 0,646 4,7 31,0 106,4 375000 

M10 38,2 166,7 3,7 19,3 217,1 254,3 93200 

Karar matrisinin normalizasyonu EĢitlik (1) yardımı ile oluĢturulmuĢ olup bulunan     değerleri Tablo 

5‘de verilmiĢtir. 

Tablo 5.     Değerleri 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

M1 0,66658 0,56651 0,17726 0,75210 0,50258 0,58056 0,16964 
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M2 0,39916 0,21291 0,38407 0,32447 0,25425 0,44739 0,10537 

M3 0,34113 0,22560 0,15757 0,27954 0,34093 0,39180 0,16671 

M4 0,28820 0,06771 0,03053 0,15807 0,09866 0,31445 0,02493 

M5 0,22115 0,06083 0,39391 0,10816 0,13251 0,14120 0,14668 

M6 0,21213 0,35176 0,49239 0,03993 0,13054 0,32966 0,49926 

M7 0,17213 0,08120 0,28559 0,14976 0,13904 0,13742 0,28517 

M8 0,16116 0,44644 0,42346 0,28453 0,62614 0,13271 0,51019 

M9 0,15802 0,22481 0,06362 0,07821 0,04706 0,08214 0,54840 

M10 0,14978 0,44089 0,36437 0,32114 0,32954 0,19633 0,13629 

Adım 2 Her bir kriter için Entropi değerinin hesaplanması 

Her bir kritere ait Entropi değeri EĢitlik (2) yardımıyla hesaplanmıĢtır. Bulunan değerler Tablo 6‘da 

verilmiĢtir. 

Tablo 6.    Değerleri 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

   1,38885 1,28891 1,32574 1,21715 1,25947 1,35255 1,24179 

Adım 3 Çeşitliliğin derecesi olarak    belirsizliğinin hesaplanması 

Her bir kritere ait    belirsizliği EĢitlik (3) yardımı ile hesaplanmıĢ olup bulunan değerler Tablo 7‘de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 7.    Değerleri 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

   -0,38885 -0,28891 -0,32574 -0,21715 -0,25947 -0,35255 -0,24179 

Adım 4 Her bir kriterin ağırlık değerinin hesaplanması 

EĢitlik (4) yardımı ile kriter ağırlıkları bulunmuĢ ve Tablo 8‘de gösterilmiĢtir. 

 ∑   
 
  = -2,07447 

Tablo 8. Ağırlık Değerleri 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

   0,18745 0,13927 0,15702 0,10468 0,12508 0,16995 0,11656 

Entropi yönteminin uygulanması ile marka değeri kriterinin 0,18 değer ile en yüksek önem derecesine 

sahip olduğu görülmektedir. En az öneme sahip olan kriter ise 0,10 değeri ile kar kriteri olmuĢtur. 

6.2. COPRAS Yönteminin Uygulanması 

Entropi yöntemi ile kriter ağırlıklarının belirlenmesinin ardından Ģirketlerin COPRAS yöntemi ile 

değerlendirmesi yapılarak sıralamalar elde edilmiĢtir. Değerlendirmede kullanılan kriter ve kodları 

Tablo 2 de verilirken Tablo 3‘de ise Ģirketler ve kodları verilmiĢtir.  

Adım 1 Karar matrisinin (D) normalize edilmesi 

Yöntemin uygulanacağı karar matrisi Tablo 4‘de verilmiĢtir. EĢitlik (5) yardımı ile karar matrisi 

normalize edilmiĢ ve elde edilen değerler Tablo 10‘da gösterilmiĢtir. 

Tablo 10. Normalize EdilmiĢ Karar Matrisi 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

M1 0,24069 0,21149 0,06393 0,30133 0,19321 0,21083 0,06543 

M2 0,14413 0,07948 0,13851 0,13000 0,09774 0,16247 0,04064 

M3 0,12318 0,08422 0,05683 0,11200 0,13106 0,14228 0,06430 

M4 0,10406 0,02528 0,01101 0,06333 0,03793 0,11419 0,00962 

M5 0,07985 0,02271 0,14207 0,04333 0,05094 0,05128 0,05657 

M6 0,07660 0,13132 0,17758 0,01600 0,05018 0,11972 0,19257 

M7 0,06215 0,03031 0,10300 0,06000 0,05345 0,04990 0,10999 

M8 0,05819 0,16667 0,15272 0,11400 0,24071 0,04819 0,19679 

M9 0,05706 0,08393 0,02294 0,03133 0,01809 0,02983 0,21152 

M10 0,05408 0,16459 0,13141 0,12867 0,12668 0,07130 0,05257 

Adım 2 Ağırlıklandırılmış karar matrisinin oluşturulması 

Tablo 8‘de verilen kriter ağırlıkları kullanılarak EĢitlik (6) yardımı ile ağırlıklandırılmıĢ karar matrisi 

elde edilmiĢtir. Matris Tablo 11‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 11. AğırlıklandırılmıĢ Karar Matrisi 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

M1 0,04512 0,02945 0,01004 0,03154 0,02417 0,03583 0,00763 

M2 0,02702 0,01107 0,02175 0,01361 0,01223 0,02761 0,00474 

M3 0,02309 0,01173 0,00892 0,01172 0,01639 0,02418 0,00749 

M4 0,01951 0,00352 0,00173 0,00663 0,00474 0,01941 0,00112 

M5 0,01497 0,00316 0,02231 0,00454 0,00637 0,00871 0,00659 

M6 0,01436 0,01829 0,02788 0,00167 0,00628 0,02035 0,02244 

M7 0,01165 0,00422 0,01617 0,00628 0,00669 0,00848 0,01282 

M8 0,01091 0,02321 0,02398 0,01193 0,03011 0,00819 0,02294 

M9 0,01070 0,01169 0,00360 0,00328 0,00226 0,00507 0,02465 

M10 0,01014 0,02292 0,02063 0,01347 0,01585 0,01212 0,00613 

Adım 4-5 Faydalı ve Faydasız Ölçütlerin, Göreceli Önem Değerlerinin Hesaplanması 

Faydalı ölÑütlerin EĢitlik (7), faydasız ölÑütlerin EĢitlik (8) yardımı ile hesaplanmasının ardından 

göreceli önem değerleri ise EĢitlik (9) yardımı ile hesaplanmıĢtır. Bulunan değerler Tablo 12‘de 

verilmiĢtir. 

Tablo 12.   
 ,    

  ve     Değerleri 
   

    
   

  
  

∑   
  

   

  
     ∑

 
  
 

 
   

 
   

M1 0,16611 0,01766 56,61025 0,02247 0,18858 

M2 0,09153 0,02649 37,75457 0,01499 0,10652 

M3 0,08712 0,01642 60,90957 0,02418 0,11129 

M4 0,05381 0,00285 350,92272 0,13929 0,19310 

M5 0,03775 0,02890 34,60015 0,01373 0,05149 

M6 0,06094 0,05033 19,86915 0,00789 0,06883 

M7 0,03732 0,02899 34,49113 0,01369 0,05101 

M8 0,08435 0,04692 21,31423 0,00846 0,09281 

M9 0,03300 0,02826 35,39007 0,01405 0,04704 

M10 0,07449 0,02676 37,36674 0,01483 0,08932 

TOPLAM  0,27358 689,22857   

Adım 5 Her bir alternatifin performans indeks değerlerinin (  ) hesaplanması 

EĢitlik (10) yardımı ile performans indeks değerleri hesaplanmıĢ ve Tablo 13‘de gösterilmiĢtir.  

              

Tablo 13.    Değerleri 
    Sıralama     Sıralama 

M1 97,66014 2 M6 35,64480 7 

M2 55,16190 4 M7 26,41665 9 

M3 57,63524 3 M8 48,06362 5 

M4 100,00000 1 M9 24,36212 10 

M5 26,66360 8 M10 46,25777 6 

6.3. ARAS Yönteminin Uygulanması  

Entropi yöntemi ile kriter ağırlıklarının belirlenmesinin ardından Ģirketlerin ARAS yöntemi ile de 

değerlendirmesi yapılarak sıralamalar elde edilmiĢtir. Değerlendirmede kullanılan kriter ve kodları 

Tablo 2‘de verilirken Tablo 3‘de ise Ģirketler ve kodları verilmiĢtir. 

Adım 1 Karar matrisinin oluşturulması 

ÆalıĢan sayısı ve reklam harcamaları kriterleri minimizasyon yönlü iken marka değeri, marka geliri, 

kar, aktif varlık ve piyasa değeri kriterleri maksimizasyon yönlü olarak belirlenmiĢtir. Kriterlerin 

özelliklerine göre optimal değerler bulunarak karar matrisi oluĢturulmuĢtur. Matris Tablo 14‘de 

verilmiĢtir. 

Tablo 14. Karar Matrisi 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Optimum  170,0 214,2 0,31 45,2 412,5 752,0 17048 

M1 170,0 214,2 1,8 45,2 331,1 752,0 116000 

M2 101,8 80,5 3,9 19,5 167,5 579,5 72053 

M3 87,0 85,3 1,6 16,8 224,6 507,5 114000 

M4 73,5 25,6 0,31 9,5 65,0 407,3 17048 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
1844 

M5 56,4 23,0 4,0 6,5 87,3 182,9 100300 

M6 54,1 133,0 5,0 2,4 86,0 427,0 341400 

M7 43,9 30,7 2,9 9,0 91,6 178,0 195000 

M8 41,1 168,8 4,3 17,1 412,5 171,9 348877 

M9 40,3 85,0 0,646 4,7 31,0 106,4 375000 

M10 38,2 166,7 3,7 19,3 217,1 254,3 93200 

Adım 2 Karar matrisinin normalize edilmesi 

Karar matrisi kriter özelliklerine göre EĢitlik (11) ve EĢitlik (12) yardımı ile normalize edilmiĢ ve 

bulunan değerler Tablo 15‘de verilmiĢtir. 

Tablo 15. Normalize EdilmiĢ Karar Matrisi 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Optimum  0,19400 0,17457 0,30052 0,23156 0,19401 0,17412 0,32075 

M1 0,19400 0,17457 0,05176 0,23156 0,15572 0,17412 0,04714 

M2 0,11617 0,06561 0,02389 0,09990 0,07878 0,13418 0,07589 

M3 0,09928 0,06952 0,05822 0,08607 0,10563 0,11751 0,04797 

M4 0,08388 0,02086 0,30052 0,04867 0,03057 0,09431 0,32075 

M5 0,06436 0,01874 0,02329 0,03330 0,04106 0,04235 0,05452 

M6 0,06174 0,10839 0,01863 0,01230 0,04045 0,09887 0,01602 

M7 0,05010 0,02502 0,03212 0,04611 0,04308 0,04122 0,02804 

M8 0,04690 0,13757 0,02167 0,08760 0,19401 0,03980 0,01567 

M9 0,04599 0,06927 0,14421 0,02408 0,01458 0,02464 0,01458 

M10 0,04359 0,13586 0,02518 0,09887 0,10211 0,05888 0,05867 

Adım 3 Ağırlıklandırılmış matrisin oluşturulması 

Entropi yöntemi ile belirlenen kriter ağırlıkları yardımı ile ağırlıklandırılmıĢ matris EĢitlik (13)‘te 

bulunan formül ile hesaplanmıĢ ve değerler Tablo 16‘da verilmiĢtir.  

Tablo 16. AğırlıklandırılmıĢ Matris 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Optimum  0,03636 0,02431 0,04719 0,02424 0,02427 0,02959 0,03739 

M1 0,03636 0,02431 0,00813 0,02424 0,01948 0,02959 0,00549 

M2 0,02178 0,00914 0,00375 0,01046 0,00985 0,02280 0,00885 

M3 0,01861 0,00968 0,00914 0,00901 0,01321 0,01997 0,00559 

M4 0,01572 0,00291 0,04719 0,00509 0,00382 0,01603 0,03739 

M5 0,01206 0,00261 0,00366 0,00349 0,00514 0,00720 0,00635 

M6 0,01157 0,01510 0,00293 0,00129 0,00506 0,01680 0,00187 

M7 0,00939 0,00348 0,00504 0,00483 0,00539 0,00700 0,00327 

M8 0,00879 0,01916 0,00340 0,00917 0,02427 0,00676 0,00183 

M9 0,00862 0,00965 0,02264 0,00252 0,00182 0,00419 0,00170 

M10  0,00817 0,01892 0,00395 0,01035 0,01277 0,01001 0,00684 

Adım 4 - 5 Optimallik Fonksiyon Değerlerinin ve fayda derecelerinin hesaplanması 

Optimallik fonksiyon değerleri EĢitlik (14) ile hesaplanmıĢtır. Ardından EĢitlik (15) ile alternatiflerin 

fayda dereceleri hesaplanmıĢtır. Bulunan değerler ve elde edilen sıralama Tablo 17‘de verilmiĢtir. 

Tablo 17. Optimallik Fonksiyonu, Fayda Derecesi ve Sıralama 
       Sıralama 

Optimum  0,22335 1  

M1 0,14761 0,66088 1 

M2 0,08662 0,38784 3 

M3 0,08522 0,38155 4 

M4 0,12815 0,57376 2 

M5 0,04051 0,18135 9 

M6 0,05461 0,24451 7 

M7 0,03841 0,17196 10 

M8 0,07338 0,32855 5 

M9 0,05114 0,22899 8 

M10  0,07101 0,31795 6 

6.4. COPRAS Yöntemi Ġle ARAS Yönteminin KarĢılaĢtırılması 

COPRAS ve ARAS yöntemlerinden elde edilen sonuÑlar ve elde edilen sıralamalar ile Forbes 

sıralaması Tablo 18‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 18. COPRAS ve ARAS Yöntemleri Ġle Elde Edilen Sıralamalar 

FORBES COPRAS ARAS 

Forbes 

 Sıralaması 

 

Marka 

 

Sıra  

 

Marka  

 

Sonuç  

 

Sıra  

 

Marka  

 

Sonuç  

1 Apple  1 Facebook 100 1 Apple 0,66088 

2 Google 2 Apple 97,66014 2 Facebook 0,57376 

3 Microsoft  3 Microsoft 57,63524 3 Google 0,38784 

4 Facebook  4 Google 55,16190 4 Microsoft 0,38155 

5 Coca-Cola 5 Toyota 48,06362 5 Toyota 0,32855 

6 Amazon 6 Samsung 46,25777 6 Samsung 0,31795 

7 Disney 7 Amazon 35,64480 7 Amazon 0,24451 

8 Toyota  8 Coca-Cola 26,66360 8 McDonalds 0,22899 

9 McDonalds 9 Disney 26,41665 9 Coca-Cola 0,18135 

10 Samsung  10 McDonalds 24,36212 10 Disney 0,17196 

COPRAS yönteminde Facebook birinci sırada yer alırken ARAS yönteminde ise Apple ilk sırada yer 

almıĢtır. Ġlk 5 sıralamaya bakıldığında her iki yöntemde de Facebook, Apple, Google, Microsoft ve 

Toyota markaları yer almakla birlikte markaların bulundukları sıralamalar iki yönteme göre farklılık 

göstermektedir. 

 

7. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Markalar; Ģirketler, tüketiciler, yatırımcılar ve diğer paydaĢlar tarafından yapılan seÑimler iÑin 

rehberlik sağlamaktadır. Değerli bir marka talep ve fiyatlandırma gücü yaratır.  Günümüzde marka 

değeri kavramı Ģirketler iÑin giderek daha önemli hale gelmektedir. Marka değeri, Ģirketlerin önemli 

varlıkları arasında yer almaktadır. 

Bu ÑalıĢma ile marka değeri aÑısından önde gelen 10 Ģirketin marka değeri, marka geliri, reklam 

harcamaları, kar, aktif varlıklar, piyasa değeri, çalışan sayısı kriterleri aÑısından ÆKKV teknikleri ile 

değerlendirilmesi yapılmıĢtır. En değerli 10 marka arasında teknoloji sektöründen 6 marka, iÑecek 

sektöründen 1 marka, eğlence sektöründen 1 marka ve otomotiv sektöründen ise 1 marka 

bulunmaktadır. ÆalıĢmada ilk olarak Entropi yöntemi ile 7 kriterin ağırlıkları hesaplanmıĢtır. En 

değerli 10 markanın sıralaması ise Ñok kriterli karar verme tekniklerinden COPRAS ve ARAS 

yöntemleri ile belirlenmiĢtir. Veriler 2017 yılına ait olup Forbes dergisinden elde edilmiĢtir.  

Yöntemlerin uygulanması sonucunda COPRAS yönteminde Facebook markası ilk sırada yer alırken 

ARAS yönteminde ise Apple markası ilk sırada yer almıĢtır.  

ÆalıĢma ile sadece marka değeri kriterine bağlı kalarak yapılan değerlendirmenin yanıltıcığı 

olabileceği diğer kriterlerin de değerlendirmeye dahil edildiğinde Ģirketlerin sıralamadaki yerlerinin 

değiĢtiği gösterilmiĢtir. ÆalıĢmada yapılan değerlendirme ile elde edilen en değerli marka sıralaması 

Ģirketlere markanın ve diğer belirlenen kriterlerin önemini göstermektedir. Yatırımcılar elde edilen 

sıralamalar neticesinde Ģirket kararlarına yön belirleyebileceklerdir. ÆalıĢma her yıl yayınlanan liste 

ile güncellenebilir. Ayrıca daha kesin sonuÑların elde edilmesi iÑin diğer ÆKKV teknikleri ile de 

değerlendirme yapılması bundan sonraki ÑalıĢmalarda yapılabilir. 
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Özet 

Hata türü ve etkileri Analizi (HTEA), riskleri değerlendirerek hataları önlemeye ÑalıĢan güÑlü bir 

tekniktir. Bu ÑalıĢmada HTEA, TOPSIS ve Analitik HiyerarĢi Süreci (AHS) Ñok kriterli karar verme teknikleri 

ile entegre edilmiĢ ve bir firmada uygulanmıĢtır. Ġlk olarak riskler belirlenmiĢ ve bu riskler iÑin olasılık, 

saptanabilirlik ve Ģiddet değerleri atanmıĢtır. Daha sonra AHS ile risk değerlendirmede kullanılan kriterlerin 

(olasılık, saptanabilirlik ve Ģiddet) ağırlıkları belirlenmiĢtir. Son olarak,  TOPSIS yöntemi ile risklerin önem sırası 

belirlenmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Hata Türü ve Etkileri Analizi, Analitik HiyerarĢi Süreci, TOPSIS  

 

INTEGRATION OF FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS AND MULTI 

CRITERIA DECISION MAKING METHODS FOR RISK ANALYSIS 

Abstract: 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is a powerful technique trying to prevent failures by evaluating risks. 

In this study, FMEA is integrated with TOPSIS and Analytical Hierarchy Process (AHP) multi criteria decision 

making techniques and implemented in a firm. First, risks were determined and occurrence, detection and severity 

values were assigned to those risks. Then the weights of risk evaluation criteria (occurrence, detection and 

severity) were determined using AHP. Finally a priority ranking of risks was obtained with TOPSIS. 

 

Keywords: Failure Mode and Effects Analysis, Analytical Hierarchy Process, TOPSIS  
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1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

 

Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA), üretim sürecinde baĢarısızlığa yol aÑabilecek potansiyel 

hataların belirlenip önlenmesini sağlayan bir tekniktir. Hataların ortaya Ñıkmadan önlenmesi ile kalite 

artıĢına da katkısı olan güÑlü bir tekniktir. Bu ÑalıĢmada,  HTEA‘nin Ñok kriterli karar verme 

teknikleri ile entegre edilerek bir iĢletmede uygulaması amaÑlanmaktadır. 

 

ÆalıĢmanın ikinci bölümünde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmektedir. ÊÑüncü bölümde 

yapılan HTEA uygulamasının detaylarından bahsedilmektedir. Son bölümde elde edilen sonuÑlar 

tartıĢılmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

 

Bu bölümde ÑalıĢmada kullanılan yöntemler hakkında kısa bilgiler verilmektedir. 

 

2.1. Hata Türü ve Etkileri Analizi 

Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA), bir sistemdeki potansiyel hata türlerinin, olasılık, 

saptanabilirlik ve Ģiddet kriterleri dikkate alınarak sınıflandırılmasını sağlayan bir tekniktir.  Hata 

Türü, bir hatanın oluĢma Ģeklidir. Hata Etkisi ise bir hata türü ortaya Ñıktığında bu hata türünün 

herhangi bir birimin iĢleyiĢi ya da durumu üzerinde ortaya Ñıkardığı sonuÑ veya sonuÑlardır 

(Besterfield vd., 2003).  HTEA hataların oluĢmaması iÑin alınması gerekli önlemleri belirler. Böylece 

hatalı üretilmiĢ bir parÑanın müĢteriye gönderilmesi engellenmiĢ olur.  

 

2.2 Analitik HiyerarĢi Süreci 

Analitik HiyerarĢi Süreci (AHS), Saaty tarafından geliĢtirilen birÑok kriterli karar verme tekniğidir 

(Saaty ve Vargas, 2001). Analitik HiyerarĢi süreci bir karar verme problemini, amaÑ, kriterler ve 

alternatiflerden oluĢan bir hiyerarĢi olarak tanımlar. Gerek kriter ağırlıkları belirlenirken ve gerekse de 

her bir kriter iÑin alternatiflerin ağırlıkları belirlenirken ikili karĢılaĢtırma matrisleri oluĢturulur. Bu 

matrislerdeki ikili karĢılaĢtırmalar AHS yöntemine özgü olan 1-9 ölÑeği kullanılarak gerÑekleĢtirilir. 

 

2.3. TOPSIS 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) Yoon ve Hwang tarafından 

1980 yılında geliĢtirilmiĢtir (Hwang ve Yoon, 1981). Bu yöntemde pozitif ideal Ñözüm ve negatif 

ideal Ñözüm olarak adlandırılan iki adet ideal Ñözüm hesaplanmaktadır. En iyi alternatif pozitif ideal 

Ñözüme en yakın ve negatif ideal Ñözüme en uzak olan alternatiftir. Uzaklıkların hesaplanmasında 

Éklid uzaklık hesaplama formülleri dikkate alınmaktadır.    

 

3. BULGULAR ve TARTIġMA 

 

Bu ÑalıĢmada HTEA, TOPSIS ve AHS Ñok kriterli karar verme teknikleri ile entegre edilmiĢ ve bir 

firmada uygulanmıĢtır. Ġlk olarak riskler belirlenmiĢ ve bu riskler iÑin olasılık, saptanabilirlik ve Ģiddet 

değerleri hesaplanmıĢtır. Daha sonra AHS ile risk değerlendirmede kullanılan kriterlerin (olasılık, 

saptanabilirlik ve Ģiddet) ağırlıkları belirlenmiĢtir. Son olarak,  TOPSIS yöntemi ile risklerin önem 

sırası belirlenmiĢtir.  

 

 

 

3.1. HTEA Analizi 

 

GerÑekleĢtirilen HTEA ÑalıĢmasına iliĢkin sonuÑlar Tablo 1‘de verilmiĢtir. Bu tablonun yedinci 

sütununda bulunan RÉS değerleri olasılık, Ģiddet ve saptanabilirlik değerlerinin Ñarpımıyla elde 

edilmiĢtir. Son sütunda da her bir risk iÑin alınabilecek önlemler belirtilmiĢtir.   
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Tablo 30.  HTEA Tablosu 
Risk 

No 

Risk 

Tanımı 
Risk Nedeni Olasılık ġiddet Saptanabilirlik RÖS Önlem 

1 

Korumasız 

hareket 

eden 
makine 

parÑaları 

Æıplak hareket 

tertibatı 
7 6 3 126 

Arabanın 
tekerleklerinin 

korumalı 

olması 

2 

Korumasız 
hareket 

eden 

makine 
parÑaları 

Hareket alanı 

belirlenmemiĢ 

vinÑ 

8 8 2 128 

Vincin 
ÑalıĢma ve 

hareket 

alanının 
belirlenmesi 

3 DüĢme 

Uygun olmayan 

Ģekilde 

tırmanma ve iĢ 
yapma 

7 6 4 168 

Yükleme 

yerinin ve 

Ģeklinin 
belirlenmesi 

4 

Yıkılma, 

Kayma, 
Takılma, 

Bükülme 

Depo vb. 

ortamlarda 

düzensizlik 

8 4 5 160 

Depo vb. 

ortamlarda 
düzen 

sağlanması 

5 
Toz, 

Duman, Sis 

Kuru toz 

oluĢması ve 
solunum 

yollarını 

etkilemesi 

5 7 3 105 

Toz maskesi 

kullanılması 
ve toz emiĢ 

sistemi 

kurulumu 

6 

Katı 

Madde, 

sıvı ve 
gazlar 

nedeniyle 

patlama 
tehlikesi 

Havada yoğun 

toz olması 
patlama 

tehlikesi 

oluĢturmaktadır 

3 9 7 189 
Toz 
oluĢumunun 

engellenmesi 

 

3.2 AHS Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 

 

Êretim, iĢ güvenliği ve insan kaynakları bölümlerinde görevli iĢletme personelleri ile yapılan 

toplantılarda sağlanan konsensüs sonucunda risk değerlendirme kriterleri iÑin aĢağıdaki ikili 

karĢılaĢtırma matrisi oluĢturulmuĢtur. 

 

Tablo 31. Risk Değerlendirme Kriterleri iÑin Ġkili KarĢılaĢtırma Matrisi 

  Olasılık ġiddet Saptanabilirlik 

Olasılık 1 1/5 1/4 

ġiddet  5 1 1/2 

Saptanabilirlik  4 2 1 

 

Tablo 2‘de verilen ikili karĢılaĢtırma matrisi kullanılarak kriterlerin ağırlıkları Tablo 3‘te verildiği 

Ģekilde belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 3. Kriter ağırlıkları 

 Kriter Ağırlık 

Olasılık 0,099 

ġiddet 0,364 

Saptanabilirlik 0,537 

 

3.3 TOPSIS Yöntemi ile Risk Önceliklerinin Belirlenmesi 

 

Bu bölümde, TOPSIS kullanılarak, risk nedenlerinin öncelik sıralaması elde edilmiĢtir. TOPSIS karar 

matrisi Tablo 4‘te gösterilmiĢtir. Tablo 1‘de verilen 6 risk nedeni bu matrisin satırlarında ve 3 adet 

risk değerlendirme kriteri de sütunlarında yer almaktadır. Matristeki sayısal değerler de Tablo 1‘deki 

olasılık, Ģiddet ve saptanabilirlik değerleridir.  

 

Tablo 4. TOPSIS Karar Matrisi 

  Olasılık ġiddet Saptanabilirlik 

1 7 6 3 

2 8 8 2 
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3 7 6 4 

4 8 4 5 

5 5 7 3 

6 3 9 7 

 

Tablo 3‘te verilen kriter ağırlıkları kullanılarak ve bütün kriterler maksimizasyon yönlü alınarak 

TOPSIS adımları uygulanmıĢ ve Tablo 5‘te verilen ideal Ñözüme göreli yakınlık (C
*
) değerleri elde 

edilmiĢtir. 

 

Tablo 5. C
* 
Değerleri 

 
C

* 

1 0,25011 

2 0,26536 

3 0,40565 

4 0,51122 

5 0,28583 

6 0,89987 

Tablo 5‘te verilen C* değerleri iÑin en yüksek olan değer 6 numaralı risk nedenine aittir. ĠĢletme 

yapacağı risk önleme ÑalıĢmalarına bu risk nedeninden baĢlamalıdır. C* değerlerine göre risk 

nedenlerinin öncelik sırası aĢağıda verilmiĢtir: 

6>4>3>5>2>1 

4. SONUÇLAR 

Bu ÑalıĢmada HTEA analizi ile Ñok kriterli karar verme teknikleri bir iĢletmedeki risk nedenlerini 

analiz etmek iÑin kullanılmıĢtır. Analiz sonucunda risk nedenlerinin öncelik değerleri elde edilmiĢtir. 

ĠĢletme risk nedenleri iÑin alınması gereken önlemleri elde edilen öncelik sırasına göre hayata 

geÑirdiğinde risk nedenlerinin sonuÑlarından en az düzeyde etkilenecektir. Bu da gerek ürün 

kalitesinde ve gerekse de iĢ güvenliğinde önemli iyileĢmelere yol aÑacaktır. 
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ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE TEDARĠKÇĠ SEÇĠM KRĠTERLERĠ VE TEDARĠKÇĠ 

PERFORMANS DEĞERLENDĠRME ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: FOLKART 

YAPI ÖRNEĞĠ 

Seval Yıldırım 

Ġhale ve Satın alma Yöneticisi, Folkart Yapı Sanayii Ticaret A.ġ., seval.yildirim@folkart.com.tr  

Hatice Kübra Kandemir 

Yardımcı Doçent Dr., Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi, haticekubra.kandemir@ikc.edu.tr  

Özet 

ĠnĢaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların tedarik sürecinde yaĢanan her türlü sıkıntı projelerin iĢ programı ve 

bütÑelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Tedarik sürecindeki sıkıntıları en aza indirmek ve projelerin 

hedeflerine zamanında ulaĢmasını sağlamak iÑin firmalar uzun yıllara dayanan güvenli iliĢkiler kurabildikleri 

tedarikÑiler ile ÑalıĢma ihtiyacı duyarlar. Bu tedarikÑilerin seÑimi ve mal/hizmet alımı sonrasında 

performanslarının değerlendirme süreÑleri sektör iÑin önem arz etmektedir.  

Bu ÑalıĢmada inĢaat sektöründe tedarikÑi seÑim performans değerlendirme kriterlerinin tespiti amaÑlanmıĢtır. 

Ġzmir ilinde 38 inĢaat firması ile yapılan anket ÑalıĢması; kalite, güvenilirlik ve zamanında teslim yeteneği 

kriterlerinin hem tedarikÑi seÑiminde hem de performans değerlendirmede öne Ñıkan ölÑütler olduğunu 

göstermiĢtir. Bunun yanı sıra, Folkart Yapı Aġ ile yapılan örnek ÑalıĢma ile tedarikÑi seÑiminde ve performans 

değerlendirmede firmanın kendine özgü kriterlerinin olduğu saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: TedarikÑi SeÑimi, Performans Değerlendirme, ĠnĢaat Sektörü 

SUPPLIER SELECTION AND SUPPLIER PERFORMANCE EVALUATION 

CRITERIA IN CONSTRUCTION SECTOR: FOLKART YAPI SAMPLE 

Abstract 

All kinds of problems experienced in the procurement process of companies operating in the construction sector 

affects the work program and budget of the projects negatively. In order to minimize the shortcomings of the 

procurement process and ensure that the projects reach their aim on time, companies need to work long-term with 

suppliers who can establish secure relationships. The processes of supplier selection and supplier performance 

evaluation following the purchase are important factors for the construction sector. 

In this study, it is aimed to determine the criteria of supplier selection and performance evaluation in construction 

sector. As the survey conducted with 38 construction firms in Ġzmir province demonstrated; the quality, reliability 

and on-time delivery capability criteria are both valid for selecting suppliers and for evaluating performance. In 

addition, the case study with Folkart Yapi AS has determined that the company has its own criteria for selecting 

the supplier and evaluating the performance. 

Keywords: Supplier selection, Performance evaluation, Construction sector 
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1. GĠRĠġ 

ĠnĢaat sektörü günümüzde kendisi ile ilgili birÑok sektörü hareketlendirme kabiliyetine sahip olduğu 

iÑin ekonomide lokomotif sektör olarak değerlendirilir. Êretilen her yeni proje baĢlı baĢına bir süreÑ 

olup tüm kaynakların baĢarı ile yönetilmesini gerektirir. Her ne kadar tedarik zinciri ve tedarik 

yönetimi kavramları genellikle üretim endüstrisinde kullanılsa da inĢaat sektörü de proje yönetimi 

dÍhilinde tedarikÑi seÑimi ve tedarik zinciri yönetimi kavramlarına sıkÑa baĢvurmaya baĢlamıĢtır.   

TedarikÑi seÑimi bir projenin baĢarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Aslında kolay bir 

karar gibi görünse de belli bir mal veya hizmet iÑin uygun tedarikÑiyi seÑmek sektör iÑin stratejik bir 

karardır. GeÑmiĢ yıllarda, gerek kamu gerek özel sektörde ana seÑim kriteri fiyat iken, günümüzde 

proje yönetimleri en uygun tedarikÑiyi seÑmek iÑin farklı kriterler de gözetmektedir. 

Bu ÑalıĢmada sektörde hizmet veren firmaların tedarikÑi seÑim ve performans değerlendirme 

kriterlerini ve bu kriterlerin önem derecelerini tespit etmek amacıyla bir alan araĢtırması yapılmıĢ, 

araĢtırma bulguları incelenmiĢ ve sonuÑları değerlendirilmiĢtir. Ayrıca tedarikÑi performans 

değerlendirme verilerini tedarikÑi seÑiminde kullanan özel sektörde faaliyet gösteren Folkart Yapı 

Aġ‘nin tedarikÑi performans değerlendirme prosedürü incelenmiĢ, tedarikÑiler iÑin yapılan performans 

değerlendirmeleri incelenerek, değerlendirmeler anket bulguları ıĢığında yorumlanmıĢtır. 

 

2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ KAVRAMI 

2.1. ĠnĢaat Sektöründe Tedarik Kavramı 

TedarikÑi; satın alınan mal veya hizmeti temin eden kiĢi, firma, kurum ve kuruluĢ anlamına 

gelmektedir. ĠnĢaat sektöründe tedarikÑi faktöründen proje etüt ÑalıĢmalarından itibaren bahsedilebilir. 

Projenin tasarım/projelendirme sürecinde hizmet alınan proje müellifleri ve projede kullanılan her tür 

malzemenin tedarik edildiği firmalar ana tedarikÑilerdir. TedarikÑi seÑimi en genel anlamda; projede 

öngörülen teknik özelliklere göre tedarik edilmesi istenilen malzemelerin veya hizmetlerin; hangi 

Ģekilde, hangi fiyata, hangi kalitede, ne kadar zamanda ve hangi tedarikÑiden temin edileceğine 

yönelik bir seÑim sürecidir. 

ĠnĢaat sektöründe tedarikÑi seÑimi sektördeki tüm firmalar aÑısından büyük önem taĢımaktadır. Tüm 

inĢaat firmalarının ortak gayesi toplam yapı maliyetini azaltarak kar etmektir. Yapı maliyeti, direkt ve 

indirekt inĢaat giderlerinin toplamıdır. Direkt inĢaat giderleri; ilgili projenin tamamlanabilmesi iÑin 

doğrudan harcanan kaynak maliyetleridir. Ġndirekt inĢaat giderleri ise doğrudan harcanan kaynak 

maliyeti olmayıp imalatın gerÑekleĢmesi iÑin harcanan diğer tüm giderlerdir. Bu giderler üretime direk 

katkısı olmayan beyaz yakalı personel giderleri ve makina amortisman giderleri gibi giderlerdir.  

TedarikÑilerden satın alınan malzemeler direkt inĢaat giderlerinin iÑinde yer almakta olup toplam 

proje bütÑesinde ciddi bir paya sahiptir. Günümüzde sık rastlanan konut konseptli projelerde malzeme 

bedeli toplam proje bütÑesi iÑinde önemli bir orana sahiptir. Projede kullanılacak malzemeyi doğru 

seÑmek, doğru zamanda sipariĢ etmek, projede istenen kalitede ürünü sağlayacak tedarikÑiyi bulmak 

yapı yönetimi aÑısından en önemli aĢamalardan biri haline gelmiĢtir (Æetiner, 2004). Firmalar, kaynak 

planlamalarını iyi yaparak, proje iÑin gerekli olan mal/hizmet alımlarının zamanında ve doğru 

miktarlarda yapılmasını ve doğru malzeme ve/veya tedarikÑi seÑimi oluĢturarak en az zayiatla ve en az 

maliyetle projede öngörülen hedeflere ulaĢılmasını amaÑlamaktadır.  

2.2. ĠnĢaat Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi 

Êretim endüstrisinde genel olarak, tedarik zinciri bir ürünün hammadde kaynağından baĢlayarak 

müĢteriye teslime kadar olan satın alma, üretim, depolama ve lojistik faaliyetleri dÍhil bütün süreÑleri 

kapsayan bir faaliyetler zinciridir (ġerbetÑioğlu, 2007). ĠnĢaat tedarikÑi zinciri yönetimi ise projenin 

tasarımından baĢlayarak inĢaatın tamamlanma sürecinde ve sonrasında dahi yüklenici, alt yüklenici ve 

tedarikÑi arasında süregelen bilgi, malzeme ve nakit akıĢlarının verimli bir Ģekilde idare edilmesidir 

(ġerbetÑioğlu, 2007). Burada bahsi geÑen yüklenici eser sözleĢmesi dÍhilinde ücret karĢılığı iĢ 

sahibine bir eserin yapımını ve teslimini taahhüt eden asıl müteahhittir. Alt yüklenici ve tedarikÑi ise, 

taahhüt edilen iĢin bir kısmını üstlenen yardımcı Ģahıstır (Türk BorÑlar Kanunu, m. 116).  

ĠnĢaat tedarikÑi zinciri yönetimi de her sektörde olduğu gibi müĢteri ile baĢlar. MüĢteri talebine 

istinaden mimar ve/veya tasarımcı projesini Ñizer ve diğer disiplinler ile (statik – mekanik – elektrik – 

zemin etüdü) ortak hedefte müĢterinin isteklerini maksimum düzeyde karĢılayacak teknik detaylar ile 

donatılmıĢ proje süreci tamamlanır. Projeleri tamamlanmıĢ olan yapının üretim aĢaması devreye girer, 

bu aĢamada Ģantiye, satın alma, teknik ofis, taĢeron ve tedarikÑiler tarafından iĢ programına ve 
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bütÑeye uygun yapının inĢaası tamamlanır. Tamamlanan proje iĢletmeye aÑılır ve müĢteri kullanımına 

sunulur. TedarikÑiler yapı kullanma ömrü boyunca bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini kesintisiz 

sağlarlar. Kısaca, inĢaat sektöründe tedarik zinciri müĢteri talebi ile baĢlayıp projenin müĢteriye 

teslimine kadar olan tüm süreÑleri kapsamaktadır.  

Alt yüklenici ve tedarikÑiler de tıpkı asıl müteahhitler gibi eserin yapımını ve teslimini taahhüt eder ve 

eserin ayıplarından dolayı sorumludur (Türk BorÑlar Kanunu, m. 116). Bu nedenle, asıl müteahhidin 

yaptığı iĢten müĢteriye karĢı olan sorumluluğunda alt yüklenicilerin ve tedarikÑilerin de payı vardır. 

Dolayısıyla, inĢaat firmaları aÑısından tedarikÑi seÑimi büyük önem arz etmektedir.  

2.3.  ĠnĢaat Sektöründe Tedarikçi Seçim Kriterleri  

Sektörün ihtiyaÑlarına istinaden en uygun tedarikÑilerin belirlenmesinin amaÑlandığı tedarikÑi seÑim 

problemi, birden Ñok kriteri bünyesinde barındıran Ñok kriterli bir karar verme problemidir. 

Malzemenin teknik ihtiyaÑları karĢılayabilecek nitelikte olması, malın/hizmetin beklenen kalitede 

olması ve sevk programına uyumu, tedarikÑinin alıcı tarafından verilen ilave sipariĢlere veya iĢ 

programından kaynaklı sevk tarihi değiĢikliklerine karĢı gösterdiği esneklik, müĢteri marka algısı 

kriterine göre ürünün piyasadaki marka değeri,  tedarikÑinin finansal durumu ve üretim yeri vb. 

kriterler tedarikÑi seÑiminde önemli rol oynamaktadır. Doğru tedarikÑi seÑimi, satın alma maliyetlerini 

azaltacağı gibi firmanın rekabet gücünü artırmasına da katkı sağlayacaktır (Æebi ve Bayraktar, 2003: 

395).  

Literatürdeki ÑalıĢmalarda tedarikÑi seÑiminde öncelik arz eden baĢlıca kriterler fiyat, kalite, 

zamanında teslim yeteneği, teknik yeterlilik, teknolojiyi etkin kullanma, iĢletme ve bakım maliyeti, 

hizmet toleransı (özel üretim), üretim yeri, esneklik, satıĢ sonrası hizmet, iade yönetimi, ödeme 

politikası, finansal güÑ, güvenilirlik, marka değeri, Ñevreye duyarlılık ve bilgi akıĢı olarak 

belirlenmiĢtir ( Dickson, 1966; Weber ve diğerleri, 1991; Kannan ve Tan, 2006; Ho ve diğerleri, 2007; 

Schram ve Morais, 2012).  

2.4. ĠnĢaat Sektöründe Performans Değerlendirme 

TedarikÑi değerlendirme, belli bir periyotta tedarikÑi seÑim kriterlerine bağlı kalarak tedarikÑilerin 

performansının değerlendirilmesidir. Günümüzde, tedarikÑi performans değerlendirmesi satın almayı 

yapan firmanın amaÑları doğrultusunda yapılır (Wisner ve diğerleri, 2004). Ézellikle konut sektöründe 

hizmet veren inĢaat firmalarının baĢarısı yalnızca kendisi ile ilgili değil, tedarikÑileri ile de ilgilidir. 

TedarikÑi performansı algısı, aynı zamanda müĢteri yani konuttaki son kullanıcı aÑısından inĢaat 

firmasının nihai performansını belirlemektedir. ĠnĢaat firmasının piyasada uzun soluklu var olması ve 

müĢteri gözünde güven inĢa etmesi tedarikÑilerinin performansı ile doğrudan iliĢkilidir.  

Günümüzde birÑok inĢaat Ģirketi tedarikÑi performans yönetim sistemi oluĢturarak tedarikÑilerinin iyi 

performans gösterdiğinden emin olmak istemektedir. Érneğin Enka, Gama ve Rönesans gibi inĢaat 

firmalarındaki mevcut sistemde, performans değerlendirme ÑalıĢması sonuÑlarına göre tedarikÑinin 

geliĢmeye aÑık alanları belirlenir ve firmadan iyileĢtirme talep edilir. Performans değerlendirme 

sonuÑlarına göre performans düĢüklüğünün süreklilik arz etmesi, tedarikÑinin kotasının düĢürülmesi 

ya da devreden Ñıkartılması ile sonuÑlandırılır. TedarikÑi performans değerlendirme ölÑütleri de tıpkı 

tedarikÑi seÑim kriterlerinde olduğu gibi teslim edilen malların/hizmetlerin uygun fiyat ve kalitede 

olması ve tedarikÑilerin farklı miktar ve zamanlarda yapılacak olan sipariĢlere karĢı esnekliği Ģeklinde 

özetlenebilir (Gunasekaran ve diğerleri, 2004).  

 

3. METODOLOJĠ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı 

AraĢtırmanın amacı, inĢaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların tedarikÑi seÑim kriterleri ile 

performans değerlendirme Ñıktıları arasındaki iliĢkisinin araĢtırılarak sektörün önceliklerinin 

belirlenmesidir. Bu kapsamda inĢaat sektöründe tedarikÑi seÑiminde pratikte rol oynayan etkenlere 

bilimsel aÑıdan katkılar sağlayacak bir ÑalıĢma olacaktır. 

3.2. AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırma kapsamında hazırlanan anket formu iki temel bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 

ankete katılan firmalara tedarikÑilerini seÑerken dikkate aldıkları öngörülen 21 adet kriter sunulmuĢ ve 

bu kriterlerin önem derecelerini 5‘li likert ölÑeğine göre 1(bir) ile 5(beĢ) arasında (1= kesinlikle etkili 

değildir, 2= etkili değildir, 3= orta düzeyde etkilidir, 4= etkilidir, 5= kesinlikle etkilidir) 

numaralandırmaları istenmiĢtir. 
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Anketin ikinci bölümünde tedarikÑi seÑim kriterleri katılımcılara performans değerlendirme kriteri 

olarak sunulmuĢ, bu kriterlerin performans değerleme etkisi 1-5 arası likert ölÑeği kullanılarak 

ölÑülmüĢtür. 

Ankette katılımcılara sunulan ifadeler daha önceki deneysel ÑalıĢmalardan faydalanılarak 

hazırlanmıĢtır (Dickson, 1966; Weber ve diğerleri, 1991; Kannan ve Tan, 2006; Ho ve diğerleri, 2007; 

Schram ve Morais, 2012). 

AraĢtırmanın kapsamını Ġzmir‘de faaliyet gösteren 38 inĢaat firması oluĢturmaktadır. Yapılan ankette; 

Ġzmir inĢaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların tedarikÑi seÑiminde ve bu tedarikÑilerin 

performans değerlendirmesinde aktif görev alan 38 yöneticiye ulaĢılmıĢtır.   

AraĢtırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programından 

faydalanılarak analiz edilmiĢtir.  

3.3. AraĢtırmanın Bulguları 

AraĢtırma bulgularına göre, tedarikÑi seÑiminde en etkili 5 kriter; fiyat, kalite ve zamanında teslim 

yeteneği, teknik yeterlilik (malzeme) ve esneklik iken; performans değerlendirme sürecinde en etkili 5 

kriter; kalite, zamanında teslim yeteneği, teknik yeterlilik (malzeme), ödeme politikası ve güvenilirlik 

olarak belirlenmiĢtir. Böylece hem tedarikÑi seÑiminde hem de performans değerlendirme sürecinde 

etkili olan ortak kriterler; kalite, güvenilirlik, zamanında teslim yeteneği, teknik yeterlilik (malzeme) 

ve genel destek ve iĢ takibi olmuĢtur. 

 

4. FOLKART YAPI ÖRNEĞĠ 

Folkart Yapı firması ile yürütülen ÑalıĢmanın amacı sektörde faaliyet gösteren firmalardan birinin 

seÑilerek tedarikÑi seÑim ve performans değerlendirme kriterlerinin incelenmesi ve sonuÑlarının anket 

bulguları ıĢığında yorumlanmasıdır. 

Folkart Yapı tedarikÑi seÑim sürecinde tedarikÑilerden detaylı bir referans listesi sunmaları istenir. Bu 

bilgiler ıĢığında Folkart, tedarikÑinin Folkart kalite standartlarına uygun ürün ürettiğine kanaat 

getirdikten sonra detaylı olarak diğer sektör firmalarının tedarikÑiden memnun olup olmadığı ile ilgili 

referans sorgulaması yapar. Referans sorgulamasının sonuÑları, öznel olarak firma satın alma 

yöneticileri ve üst yönetim değerlendirmesinden geÑer.  

Folkart Yapı tedarikÑi değerlendirme prosedürünün hazırlanması, onaylanması ve güncellenmesi 

Merkez Teknik Ofis Departmanının sorumluluğundadır. TedarikÑi değerlendirme formu, her yılın 

sonunda satın alması biten ya da proje süresince bir daha ÑalıĢılmayacak tedarikÑiler iÑin teknik ofis 

tarafından doldurulur. Performans değerlendirme sisteminde dikkate alınan kriterler arasında yukarıda 

belgelenen anket bulgularından farklı olarak tedarikÑi firma temsilcisinin somut ziyaretleri, 

temsilcinin teknik yeterliliği, firmanın piyasa değeri, teklif sürecinde Folkart Yapı‘ya özel yaklaĢım 

gibi pek Ñok farklı kriterin yer aldığı görülmüĢtür. 

Hazırlanan değerlendirme formu sonrasında tedarikÑi firmalar genel değerlendirme notuna göre 

kategorilere ayrılırlar. Değerlendirme sonucunda, (D) grubu: 0-50 arası puan alan firmalar yetersiz, 

(C) grubu: 51-70 arası puan alan firmalar riskli, (B) grubu: 71-85 arası puan alan firmalar iyi ve (A) 

grubu: 86-100 arası puan alan firmalar ise kaliteli tedarikÑi olarak sınıflandırılır. Yapılan 

değerlendirme sonrasında 50 ve altında alan tedarikÑi bir daha ÑalıĢılmaz. 51-70 arasında puan alan 

firmaya yaĢanan sorunlarla ilgili rapor yazılır ve puanını 70‘in üzerine Ñıkarması istenir. 71 ve üzeri 

puan alan firmalar onaylı tedarikÑi listesine alınır. 

ÆalıĢmanın bu bölümünde ayrıca Folkart Yapı firmasına Life Bornova projesinde mal tedarik eden 3 

tedarikÑi firma performans değerlendirme sonuÑları incelenmiĢtir. Folkart Yapı firmasının tedarikÑi 

performans değerlendirme ölÑütüne göre yapılan değerlendirme sonucunda; EXX firması tedarikÑi 

değerlendirme sonucu %58,64, BXX firması tedarikÑi değerlendirme sonucu %46,44 ve VXX firması 

tedarikÑi değerlendirme sonucu %82,88 olarak ölÑülmüĢtür. Bu sonuÑlara göre, Folkart Yapı 

prosedürlerine uygun olarak yapılan değerlendirmeyle birlikte BXX firması ile tekrar ÑalıĢmama 

kararı alınmıĢtır. 

 

5. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

TedarikÑi seÑiminde kaynakların verimli ve iĢ programına uygun olarak kullanılması sadece üretim 

sektörü iÑin değil inĢaat sektörü iÑin de oldukÑa önemli bir hale gelmiĢtir. Firmalar, proje oluĢturma 

aĢamasından itibaren müĢteri teslimine kadar olan süreci iyi yönetip yüksek kalite, düĢük maliyet ve 
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zamanında teslim ile sektörde rekabet avantajı yaratmak peĢindedirler. Tedarik zinciri yönetimi, 

firmalar iÑin kaynak planlamanın iyi yapılması, proje iÑin gerekli olan mal/hizmet alımlarının doğru 

zamanda yapılması ve doğru malzeme ve/veya tedarikÑi seÑiminin yapılması konusunda rehberlik 

etmesi aÑısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle tedarikÑi seÑimi ve yönetimi inĢaat 

sektöründeki tüm firmalar aÑısından büyük önem taĢımaktadır. 

Bu ÑalıĢmada 38 inĢaat firması ile yapılan anket ÑalıĢması tedarikÑi seÑimi ve performans 

değerlendirme sürecinde en önemli faktörün ―kalite‖ olduğunu göstermiĢtir. Bu faktörü sırası ile 

güvenilirlik, zamanında teslim yeteneği, malzeme teknik yeterliliği, genel destek ve iĢ takibi, ödeme 

politikası ve acil durumlarda gösterdiği reaksiyon izlemektedir. Elde edilen bu sonuÑlar tedarikÑi 

seÑimi ile ilgili literatürde yapılan önceki deneysel sonuÑlar ile büyük oranda örtüĢmektedir. 38 firma 

ile yapılan anket ÑalıĢmasının ortaya koyduğu bir diğer bulgu ise, fiyat kriterinin eskisi kadar önem 

derecesine sahip olmaması bunun yerine kalite ve zaman kriterlerinin öne Ñıktığı sonucudur.  

Bu ÑalıĢmada yer alan diğer bir araĢtırma örneği olan Folkart Yapı ile yapılan ÑalıĢma sonucunda ise 

anket bulgularından farklı olarak tedarikÑi seÑiminde ve performans değerlendirmede firmanın 

kendine özgü kriterlerinin olduğu gözlemlenmiĢtir. Ézellikle tedarikÑi seÑiminde; referans sorgulama 

süreci ve firma temsilcisinin somut ziyaretleri ve performans değerlendirmede; Folkart‘a özel 

yaklaĢım kriteri, tedarikÑi iliĢkilerinde güven faktörünün oynadığı rolü göstermesi aÑısından önemli 

verilerdir. Ġzmir, özellikle son yıllarda inĢaat sektöründe sayısı artan yatırımlarla dikkat Ñeken bir il 

olma özelliğine sahiptir. Ġstanbul‘da faaliyet gösteren birÑok inĢaat firması yatırımlarını son yıllarda 

Ġzmir‘de gerÑekleĢtirmeyi hedeflemiĢ ve proje etüt ÑalıĢmalarına baĢlamıĢlardır. Projelerde kullanılan 

malzemeler tedarikÑilerden temin edildiğinden projenin baĢarısını büyük oranda tedarikÑi seÑimi 

etkilemektedir. Folkart Yapı firması, rekabet seviyesi hızla artan Ġzmir ilinde, sektörde edindiği kalite 

algısını sürdürebilmek iÑin, tedarikÑileri ile uzun yıllara dayanan güvenli iliĢkiler kurmayı da 

önemsemektedir.  
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ÖZET 

Piyasaların küreselleĢmesi, kurumsal yeniden yapılanma ve maliyetler, kalite, esneklik ve teknoloji 

odaklılığın artması iĢ örgütlerinin dinamiklerinin değiĢmesine yol aÑmakta ve iĢ örgütleri arasındaki 

rekabet de gittikÑe artmaktadır. ĠĢ örgütlerinin dünya Ñapındaki baĢarısı iĢ örgütlerinin ÑalıĢanlarının 

katkısı ile gerÑekleĢmektedir. ĠĢ örgütlerini uzun vadede sosyo-ekonomik aÑıdan geliĢmesinin 

bireylerin iĢ performansı ve sağlıklı bir ÑalıĢma ortamı bağlamında baĢarılı olmakla iliĢkili olduğu 

söylenebilir. ĠĢ örgütleri üzerinde yapılan bu ÑalıĢmanın amacı iĢkolikliğin iĢ performansı ve örgütsel 

sağlığa etkilerini ortaya Ñıkarmaktır. Ayrıca telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren 

iĢletmelerde ÑalıĢan iĢkolik bireyler ile iĢkolik olmayan bireyler arasında iĢ performansları 

karĢılaĢtırılmıĢ ve iĢkolikliğin örgütsel sağlığa etkileri incelenmiĢtir. ÆalıĢmanın sonucunda, örgütsel 

sağlık ve iĢkolikliğin, iĢ performansıyla olumlu yönde iliĢkili olmasına karĢılık, örgütsel sağlık ve 

iĢkoliklik arasında herhangi anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢkoliklik, Érgütsel Sağlık, ĠĢ performansı, Telekomünikasyon Sektörü 

ABSTRACT 

Globalization of markets, institutional restructuring and increasing cost, quality, flexibility and 

technology orientation are leading to the change of the dynamics of business organizations and 

competition among business organizations is increasing. The success of business organizations 

worldwide is achieved through the contribution of employees of business organizations. It can be said 

that the socio-economic development of long-term business organizations is related to the success of 

individuals in the context of work performance and a healthy working environment. This study on 

work organizations was aimed at revealing the impact of workaholism on  job performance and 

organizational health. In addition, job performance‘ between the workaholic and non-workaholic 

individuals working in telecommunication companies was compared and the impact of workaholism 

on organizational health was examined. At the end of the study, organisational health and 

workaholism were positively related to job performance but the relation between organistational 

health and workaholism was not significant. 

Keywords: Workaholism, Organizational Health, Job performance, Telecomunication Sector 

1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

Son yıllarda ÑalıĢma koĢulları hızla değiĢmekte, günümüzde birÑok büyük Ģirketin dikey, Ñok 

katmanlı, fonksiyonel örgüt yapıları yerini hızlı teknolojik geliĢmeler ve artan küresel rekabet gibi 

Ñevresel faktörlere cevap verebilmek iÑin esnek yapılara bırakmaktadır. Bu durumda firmalar daha 

esnek hale gelebilmek iÑin küÑülme yoluna gitmektedir. KüÑülmenin en az etkileneni nitelikli, eğitimli 

bireyler olmasına karĢılık; küÑülmenin sonucunda birÑok kiĢi artan iĢ sorumlulukları ve ÑalıĢma 

saatlerini karĢısında bulmakta, artık iĢte yükselme fırsatları ve aÑık-net rol beklentileri azalmaktadır 

(Sullivan, 1999:457-458).  Bu durumun doğal sonucu olarak; ÑalıĢma yaĢamı ve kiĢisel yaĢam 

arasındaki sınırlar daha bulanık hale gelmektedir (Jones vd., 2006:816-818). Buna ek olarak, biliĢim 

teknolojinin ilerlemesiyle bireyler ofis dıĢında ve geleneksel ÑalıĢma saatlerinin ötesinde giderek daha 

fazla ÑalıĢabilir hale geldiği iÑin tüm bu değiĢiklikler ÑalıĢanlar arasında daha fazla iĢkolikliğe sebep 

olmuĢtur (Ng vd., 2007:111-112). Bilgi teknolojisindeki geliĢmeler, ÑalıĢma yöntemleri üzerinde de 

büyük değiĢikliklere neden olmuĢtur. Bilgisayarların taĢınabilirliği ve düĢük maliyetli oluĢu, her yerde 

ulaĢılabilen internet kullanımı, ÑalıĢanların belirlenmiĢ bir ofisten uzaklaĢmalarını ve belirli saat 

aralıklarında ÑalıĢmaktan ziyade bütün hafta boyunca (7/24) ÑalıĢmasına neden olmaktadır. Artık bazı 

ÑalıĢanlar iĢlerini evinden takip edebilmektedir. Farklı bölgelerde ÑalıĢan ve farklı zaman Ñizelgeleri 

üzerinde ÑalıĢanlar 'sanal ekipler' olarak birlikte ÑalıĢabilmektedir. Farklı ülkelerde bulunan ekipler, 

ürün tasarımından nihai ürüne kadar geÑen sürenin azaltılabilmesi iÑin 24 saat ÑalıĢmayı sağlayacak 

zaman dilimi farklılıklarını bile kullanabilmektedirler (Parker vd., 2001:418).  Bu geliĢmelerin doğal 

bir sonucu olarak günümüzün iĢ gücü ve iĢ tasarımının bileĢenleri ilk kez psikolojik ilgi konusu 
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olduğu dönemden Ñok farklı hale gelmiĢtir. O günlerde, iĢin basitleĢtirilmesinin egemenliği, tekrar 

eden iĢlerin psikolojik sonuÑları üzerine odaklanan erken ampirik araĢtırmalar gündemi belirlemiĢtir. 

Günümüzde iĢ yerindeki kilit trendler arasında kadınların artan oranı, daha fazla etnik ÑeĢitlilik, daha 

eğitimli ÑalıĢanlar ve yaĢlanan bir iĢ gücü bulunmaktadır (Parker vd., 2001:414-418). ÆalıĢanların 

örgütleriyle olan iliĢkileri de genellikle farklıdır (Lawler & Finegold, 2000).  GeÑmiĢte ÑalıĢanların 

bütün ÑalıĢma kariyerlerini bir veya iki Ģirketle geÑirmeleri normal kabul edilirken, günümüzde 

Ģirketlerin küÑülme vb. politikaları nedenleri ile ÑalıĢanların kariyer düĢünceleri değiĢmektedir. 

ÆalıĢanlar artık örgütler arasında hareket etmeyi Ñok daha olası görüyorlar. Yani ÑalıĢanlar 

kariyerlerini bir örgütte tamamlamak yerine birden fazla örgütte tamamlayacak Ģekilde planlamaktadır 

(Parker vd.,2001:414-418). 

ÆalıĢma dünyasında meydana gelen değiĢiklikler arasında daha büyük küresel rekabet, bilgi ve 

iletiĢim teknolojisinin etkin olduğu yeni ÑalıĢma biÑimleri, artan hizmet sektörü ÑalıĢmaları, koĢullu 

iĢlerde büyüme, daha kiĢiselleĢtirilmiĢ kariyer yolları ve iĢ gücünün değiĢen bileĢimi sayılabilir 

(Parker vd., 2001:413). Bu geliĢmeler, günümüzdeki iĢ tasarımının teorisi ve pratiğini tepeden tırnağa 

değiĢtirmektedir. Buradan hareketle bu ÑalıĢmada ÑalıĢanların iĢkoliklik düzeyleri ile iĢ performansı 

ve örgütsel sağlık algıları arasında bir iliĢki olup olmadığını ortaya Ñıkarmak bu ÑalıĢmanın temel 

amacını oluĢturmaktadır.  Bu doğrultuda bu ÑalıĢma iĢkolikliğin ve örgütsel sağlığın iĢ performansıyla 

iliĢkisine iliĢkin alandaki boĢluğun doldurulmasına katkı sağlayacaktır. ÆalıĢmada iĢkolikliğe iliĢkin 

teorik arka plan yer almakta olup bu kapsamda iĢkolikliğin öncül ve sonuÑlarına iliĢkin araĢtırmalara, 

iĢkoliklik ve iĢ performansı arasındaki iliĢkiye, iĢkoliklik ve örgütsel sağlık arasındaki iliĢkiye yer 

verilmiĢtir. ÆalıĢmanın takip eden son kısmında ise araĢtırmaya iliĢkin yöntem ve sonuÑlar yer 

alacaktır. Yazında iĢkoliklik ile ilgili yapılan ÑalıĢmalar incelenmiĢ olup, bu ÑalıĢmalara dayanılarak 
iĢkolikliğin ÑalıĢan sağlığında doğurmuĢ olduğu negatif sonuÑlara rağmen en azından kısa süre 

zarfında bireysel iĢ performansıyla olumlu yönde iliĢkili olduğu iddia edilebilir. Aynı Ģekilde sağlıklı 

bir iĢ ortamının uzun dönemli baĢarı iÑin önemli olduğu ve olumlu katkıda bulunduğu önceki 

ÑalıĢmalarda ifade edilmiĢti. Buna göre aĢağıdaki hipotezler oluĢturulabilir. 

H1: ĠĢkoliklik ve bireysel iĢ performansı arasında olumlu yönde bir iliĢki bulunmaktadır. 

H2: Érgütsel sağlık ve bireysel iĢ performansı arasında olumlu yönde bir iliĢki bulunmaktadır. 

H3: Érgütsel sağlık ve iĢkoliklik arasında negatif yönlü bir iliĢki bulunmaktadır. 

2. YÖNTEM 

ÆalıĢmada tarama (survey) yöntemi ve anket tekniği kullanılmıĢ (KağıtÑıbaĢı, 1999), olup ÑalıĢmanın 

niteliği tanımlayıcıdır. Hipotezler SPSS 21 istatistik programı aracılığı ile test edilmiĢtir. AraĢtırma 

verilerinin analiz edilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, geÑerlilik ve güvenilirlik analizleri, korelasyon, 

tekli ve Ñoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıĢtır.  

2.1. AraĢtırmanın Örneklemi 

AraĢtırmanın örneklemini, kolayda örneklem yöntemi kullanılarak seÑilen Ġzmir, Denizli, Iğdır 

illerinde telekomünikasyon sektöründe ÑalıĢan gönüllü katılımcılar oluĢturmaktadır. Veri toplamada 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Veri toplama sürecindeki zaman, maliyet, yanıt alamama, 

potansiyel katılımcıların gönüllü olmaması vb. zorluklar nedeniyle bahsedilen özelliklere sahip olan 

örnekler, araĢtırmacıların etkileĢim iÑerisinde oldukları arkadaĢ ve yakınları aracılığıyla birÑok 

iĢletmeden rastgele toplanmıĢtır.  

AraĢtırmaya toplamda 237 ÑalıĢan katılmıĢtır. Katılımcıların %54,9‘u erkek, %45,1‘i kadın, %51,7‘si 

21-30 yaĢ aralığında, %20,9‘u 31-40, %21,4‘ü de 20 yaĢ ve altı yaĢ aralığında bulunmaktadır. %67,5‘i 

bekÍr, %32,5‘i evlidir. %40,9‘u önlisans %27‘si lisans, %19,8‘i lise mezunudur. %51,1‘inin aylık 

geliri 1500 TL ve altındadır. 

2.1.1. Ortak Yöntem Varyansı 

ÆalıĢmaya temel teĢkil eden tüm veri setinin aynı anda aynı kaynaktan toplanması ortak yöntem 

hatasını doğurabileceğinden, bu hatanın azaltılması iÑin uygulama öncesinde soru formunda kimliği 

ifĢa eden kiĢisel sorular sorulmayıp, soru formu olabildiği kadar kısa tutulmuĢ; bunun yanı sıra 

katılımcılara verdikleri yanıtlarla ilgili anonimlik garantisi sunulmuĢtur. Ayrıca, uygulama sonrasında 

elde edilen verilerin istatistiksel olarak ortak yöntem varyansına sahip olup olmadığı ise tekrar test 

edilmiĢtir. Ortak yöntem varyansının tespit edilebilmesi iÑin Harman‘ın tek faktör testi olarak bilinen, 
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araĢtırmaya dÍhil edilen tüm değiĢkenlerin faktör analizine tabi tutulduğu analiz kullanılmıĢtır 

(Podsakoff vd., 2003). Buna göre yapılan analiz sonucunda özdeğeri 1‘den büyük olan ve varyansın 

%60,466‘sını aÑıklayan 7 faktör ortaya ÑıkmıĢtır. 1.faktör toplam varyansın %22‘sini aÑıkladığı iÑin 

istatistiksel olarak ortak yöntem varyansının olmadığına kanaat getirilmiĢtir. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

ĠĢ performansı ölçeği: Akademisyenlerin iĢ performansının ölÑülmesinde önce Kirkman ve Rosen 

(1999) daha sonra Sigler ve Pearson (2000) tarafından kullanılan, Türkiye‘de ise Æöl (2008)‘ün 

uyguladığı ölÑek kullanılmıĢtır. ÉlÑek 4 maddeden oluĢmaktadır. ĠĢ performansı ölÑeği ―Kesinlikle 

Katılıyorum=5-Kesinlikle Katılmıyorum=1‖ 5‘li Likert aralığında kullanılmıĢtır.  

ÉlÑeğin güvenilirlik katsayısı Cronbachs‘ Alpha değeri 0,82‘dir. Cronbach alpha değerlerinin 

davranıĢsal araĢtırmalarda genel olarak kabul edilen değer,  .70 (Nunally ve Bernstein, 1994) 

düzeyinin oldukÑa üstünde olduğu iÑin ölÑek güvenilir olarak kabul edilmiĢtir.  

ĠĢkoliklik Ölçeği:  Schafeli, Taris ve Bakker (2006) tarafından geliĢtirilen DUWAS (Dutch work 

Addiction Scale) Doğan ve Tel (2011) tarafından TürkÑe‘ye uyarlanmıĢtır. Orijinal hali 17 maddeden 

oluĢan ölÑek, TürkÑe‘ye uyarlandıktan sonra soru sayısı 14 maddeye düĢürülmüĢtür (Doğan ve Tel, 

2011: 64). ĠĢkoliklik ölÑeği ―Kesinlikle Katılıyorum=5-Kesinlikle Katılmıyorum=1‖ 5‘li Likert 

aralığında kullanılmıĢtır.  ÉlÑeğin güvenilirlik katsayısı Cronbachs‘ Alpha değeri 0,88‘tür. Cronbach 

alpha değerlerinin davranıĢsal araĢtırmalarda genel olarak kabul edilen değer,  .70 (Nunally ve 

Bernstein, 1994) düzeyinin oldukÑa üstünde olduğu iÑin ölÑek güvenilir olarak kabul edilmiĢtir. 

Örgütsel sağlık ölçeği: Lyden ve Klıngele‘ın (2000), ―Supervising Organizational Health‖isimli 

ÑalıĢması temel alınarak hazırlanan örgütsel sağlık ölÑeği bu örgüt iÑin geÑerli anlamında ―evet=1-

Hayır=0‖ aralığında ölÑülmüĢtür. ÉlÑeğin güvenilirlik katsayısı Cronbachs‘ Alpha değeri 0,93‘tür. 

Cronbach alpha değerlerinin davranıĢsal araĢtırmalarda genel olarak kabul edilen değer,  .70 (Nunally 

ve Bernstein, 1994) düzeyinin oldukÑa üstünde olduğu iÑin ölÑek güvenilir olarak kabul edilmiĢtir. 

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

Tablo 1‘de araĢtırma değiĢkenlerine iliĢkin ortalama, standart sapma, korelasyonlar ve güvenilirlik 

katsayıları sunulmaktadır. 

Tablo 1: Tanımlayıcı Ġstatistikler 
 

 Ortalama Min. Max. Standart 

Sapma 

1 2 3 

1. ĠĢkoliklik 3,34 1 5 0,77 ,88   

2. Örgütsel Sağlık 0,69 0 1 0,30 ,11 ,93  

3. ĠĢ Performansı 4,06 1 5 0,77 ,409** ,197** ,82 

**p  .01, Koyu olarak ifade edilenler cronbach α değerini göstermektedir. 

AraĢtırma kapsamında incelenen değiĢkenlerin birbirleri arasındaki korelasyon katsayıları 

incelendiğinde değiĢkenler arasındaki iliĢkiler örgütsel sağlık ve iĢ performansı arasında r = .197 (p 

=.002) pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki söz konusudur. Buna göre H2 hipotezi 

desteklenmiĢtir.  ĠĢkoliklik ile iĢ performansı arasında r = .409 (p =.000) pozitif yönlü istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki söz konusudur. Buna göre H1 hipotezi desteklenmiĢtir. Érgütsel sağlık ile 

iĢkoliklik arasındaki iliĢki r = .11 (p =.09) ile istatistiksel olarak anlamsızdır. Buna göre H3 hipotezi 

reddedilmiĢtir. Yapılan regresyon analizi sonucunda (R
2 
=,167, F=47,114, p=,000) iĢkoliklik, iĢ 

performansının %16,7 oranında varyansını aÑıklamaktadır. ĠĢkoliklik ve örgütsel sağlık arasındaki 

iliĢki ise anlamsız olduğu iÑin iĢkolikliğin örgütsel sağlık üzerindeki etkisi (R
2 

=,012, F=2,897, 

p=,090) istatistiksel olarak anlamsız bulunmuĢtur. Érgütsel sağlığın iĢ performansı üzerindeki 

etkisinin incelendiği tekli regresyon analizi sonucunda örgütsel sağlık algısının iĢ performansını (R
2 

=,035, F=9,530, p=,002)   %3,5 oranında aÑıkladığı tespit edilmiĢtir. Buna göre ÑalıĢmamız 

iĢkolikliğin iĢ performansını arttırdığına iliĢkin araĢtırmaları destekler nitelikte olmasına karĢılık, 

iĢkoliklik ve örgütsel sağlık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaması iĢkolikliğin 

olumlu olarak algılandığı düĢündürmüĢtür. Nitekim örgütsel sağlığın iĢ performansına pozitif yönlü 

etkisinin ortaya konulması iĢkolikliğin örgütsel sağlık algısı gibi hatta ondan daha fazla bireysel iĢ 

performansıyla alakalı bulunduğunu göstermiĢtir. Yapılan Ñoklu regresyon analizi sonucunda örgütsel 

sağlık algısı ve iĢkolikliğin (R
2 
=,184, F=27,532, p=,000) iĢ performansı üzerinde %18‘lik bir varyansı 

aÑıkladığı tespit edilmiĢtir.  

Demografik farklılıkların ÑalıĢanların iĢkoliklik, örgütsel sağlık ve iĢ performansları arasında herhangi 

bir farklılık oluĢturup oluĢturmadığının tespit edilebilmesi iÑin t-testi ve ANOVA‘dan yararlanılmıĢtır. 
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ÆalıĢanların iĢkoliklik, iĢ performansı ve örgütsel sağlık algıları medeni durum aÑısından farklılıkları 

bağımsız örneklem t-test yardımıyla test edilmiĢtir. Bu test sonucunda iĢkoliklik (p=0.009) ve 

algılanan örgütsel sağlık aÑısından (p=0.016) (varyansların eĢit olduğu varsayımında) istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. BekÍrların iĢkoliklik ortalaması 3.25 iken, evlilerin 3.53 

olmuĢtur. Buna göre iĢkolikliğin evlilerde anlamlı bir biÑimde daha yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Yine bekÍr olduğunu ifade edenlerin örgütsel sağlık algısı 0,73 iken,  evlilerin örgütsel sağlık algısı 

0,62 olarak gerÑekleĢmiĢtir. Buna göre bekÍrların örgütsel sağlık algıları daha yüksektir. ÆalıĢanların 

iĢ performansları değerlendirildiğinde ise medeni durum aÑısından (varyansların eĢit olmadığı 

varsayımında) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir (p=0.048). Evlilerin 

performansı 4,18 ortalamaya sahipken, bekÍrların performansı 4,00 olmuĢtur. Bu sonuca göre evlilerin 

iĢ performanslarına iliĢkin algıları daha yüksektir.   

ÆalıĢanlarının ÑalıĢtıkları pozisyonlarının yönetsel olup olmamasına göre, iĢkoliklik, örgütsel sağlık 

ve iĢ performansı algılamaları arasında bir farklılığın olup olmadığının belirlenebilmesi iÑin bağımsız 

örneklem t-testinden yararlanılmıĢtır. SonuÑ olarak yönetici ve iĢgörenler iĢkoliklik ve örgütsel sağlık 

algılamaları aÑısından bir farklılık göstermezken, iĢ performansı aÑısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmuĢ (p=0,041) ve yönetici pozisyonunda bulunanlar performansları daha yüksek 

olarak ifade etmiĢlerdir. Yöneticilerin iĢ performans algısı ortalaması 4,24 iken, iĢgörenlerin iĢ 

performansı algılaması 4,01 olarak gerÑekleĢmiĢtir.   

ÆalıĢanların yaĢlarına göre bir farklılık olup olmadığının belirlenebilmesi iÑin birden fazla grup 

olduğu iÑin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. Varyans analizi sonuÑlarının 

değerlendirilmesi iÑin öncelikle varyansların homojen olarak dağılıp dağılmadığı incelenmiĢtir. 

ANOVA‘nın temel varsayımı varyansların homojenliği olup bunun iÑin yapılan Levene istatistiğinin 

anlamsız olması gerekir. Levene istatistiğinin anlamlılık düzeyinin p= 0.05‘den büyük olması 

gereklidir (Kalaycı, 2008; 137-138). Analiz sonuÑlarına göre, örgütsel sağlık algılamaları aÑısından 

ÑalıĢanların yaĢ grupları arasında bir farklılık söz konusudur (p=.004). Érgütsel sağlık algısı en yüksek 

ortalama 0,77 ile iĢe yeni baĢlayan 20 yaĢ ve altı genÑ ÑalıĢanlarda Ñıkarken, bu rakamın 21-30 yaĢ 

arasında 0,71‘e, 31-40 yaĢ arasında ise 0,56‘ya düĢtüğünü görüyoruz. Érgütsel sağlık algısı 41-50 yaĢ 

aralığında ise 0,72 ile tekrar bir artıĢ göstermektedir. Érgütsel sağlık algısı dıĢında iĢkoliklik ve iĢ 

performansı aÑısından ise istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıĢtır. Ayrıca 

eğitim durumu, aylık gelir ve kıdem ile aÑısından da konu edilen değiĢkenler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ĠĢkoliklik, iĢ performansı ve örgütsel sağlık arasındaki iliĢkilerin incelendiği bu ÑalıĢmada genel 

olarak iĢkoliklik ve iĢ performansı arasında olumlu yönde bir iliĢki bulunmuĢ olup örgütsel sağlığın da 

iĢ performansını olumlu etkilediği ortaya konmuĢtur. Ayrıca iĢkoliklik ve örgütsel sağlık arasında bir 

iliĢki tespit edilememiĢtir. Yapılan araĢtırmadan elde edilen bulgulara göre; iĢkolikliğin iĢ 

performansını arttırdığına iliĢkin araĢtırmaları destekler nitelikte olup buna karĢın, iĢkoliklik ve 

örgütsel sağlık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaması iĢkolikliğin olumlu olarak 

algılandığını düĢündürmüĢtür. Nitekim örgütsel sağlığın iĢ performansına pozitif yönlü etkisinin 

ortaya konulması iĢkolikliğin örgütsel sağlık algısı gibi hatta ondan daha fazla bireysel iĢ 

performansıyla alakalı bulunduğunu göstermiĢtir. Bu sonuÑ literatürdeki iĢkolikliğin desteklenmesi 

gerektiğini ileri süren ÑalıĢmaların sonuÑlarını desteklemektedir (Korn vd., 1987; Machhlowitz, 1980; 

Sprankle ve Ebel, 1987). 

Yapılan araĢtırmada iĢkoliklik, iĢ performansı ve örgütsel sağlık boyutlarının; yaĢ, cinsiyet, medeni 

durum, ÑalıĢan pozisyonu, eğitim durumu, aylık gelir ve kıdem gibi demografik değiĢkenlikler 

aÑısından farklılık gösterip göstermediği de incelenmiĢtir. Buna göre iĢkolikliğin evlilerde anlamlı bir 

biÑimde daha yüksek olduğu ifade edilebilir. BekÍr olduğunu ifade edenlerin örgütsel sağlık algısı evli 

olduğunu ifade edenlere göre daha yüksektir. ÆalıĢanların iĢ performansları değerlendirildiğinde ise 

medeni durum aÑısından evlilerin iĢ performanslarına iliĢkin algıları daha yüksektir.   

ÆalıĢanlarının ÑalıĢtıkları pozisyonlarının yönetsel olup olmamasına göre, yönetici ve iĢgörenler 

iĢkoliklik ve örgütsel sağlık algılamaları aÑısından bir farklılık göstermezken, iĢ performansı aÑısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuĢ ve yönetici pozisyonunda bulunanlar performansları 

daha yüksek olarak ifade etmiĢlerdir. Bu sonuÑ, yönetici grubunda yer alan bireylerin statüleri, 

ÑalıĢma koĢulları, kariyer beklentileri ile iliĢkilendirilerek iĢ görenlere göre kendilerini daha iyi 

performans sergilemek zorunda hissettiklerinden iĢ performansı algılarının yüksek olmasını etkilediği 

söylenebilir.   
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ÆalıĢanların yaĢlarına göre, örgütsel sağlık algılamaları aÑısından ÑalıĢanların yaĢ grupları arasında bir 

farklılık söz konusudur. Érgütsel sağlık algısı en yüksek ortalama iĢe yeni baĢlayan 20 yaĢ ve altı genÑ 

ÑalıĢanlarda Ñıkarken, ikinci sırada 21-30 yaĢ grubu izlemektedir, 31-40 yaĢ arasında ise örgütsel 

bağlılığın düĢtüğü gözlenmiĢ olup 41-50 yaĢ aralığında ise tekrar bir artıĢ göstermektedir. Bu durum 

örgüte bağlılık literatürüyle de tutarlılık göstermektedir. ÆalıĢan yaĢlarına göre örgütsel sağlık algısı 

dıĢında iĢkoliklik ve iĢ performansı aÑısından ise istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık 

bulunamamıĢtır. Ayrıca eğitim durumu, aylık gelir ve kıdem ile aÑısından da konu edilen değiĢkenler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. 

Bu ÑalıĢmadaki örneklem grubu, hızlı hareket ve yüksek hassasiyet gerektiren bir ortamda 

ÑalıĢmaktadır. Telekomünikasyon sektörü sürekli ve hızlı bir değiĢimlerin yaĢandığı sektörlerden 

biridir. Bu aÑıdan bakıldığında gerekli olmasa da iĢkolikliğin önerileceği bir ortamın görünümünü 

verir. ĠĢkolik davranıĢlar, yüksek teknolojiye sahip bir Ñevre iÑin Ñok uygun görünebilir, ancak 

görünüĢe göre baĢarı iÑin mutlak bir gereklilik değildir. Bu nedenle bireyler boĢ zamanlarında ÑalıĢma 

dıĢındaki aktivitelere de önem vermeli, ÑalıĢmalarını planlayarak yapmalıdır. ÆalıĢma hayatı bir anlık 

bir süreÑ olmayıp bir ömür boyunca devam eden bir aktivitedir. Sürekli ÑalıĢmak iÑin duyulan aĢırı ve 

kontrol edilemeyen bir ihtiyaÑ bireyin sağlığını, zihinsel-psikolojik ve fiziksel olarak, olumsuz 

etkileyecektir. Bu durum bireyi baĢarısız kılacak aynı zamanda da bireyin ÑalıĢma ortamındaki iĢ 

arkadaĢlarını rahatsız ederek örgütsel sağlığı bozacaktır. 

Bu ÑalıĢmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Éncelikle araĢtırma sadece telekomünikasyon sektörü 

ÑalıĢanlarına yönelik yapılmıĢtır ve gönderilen e-postalara cevap veren katılımcılar ile sınırlıdır. Bu 

anlamda, bu ÑalıĢma genelleĢtirilemez. Ayrıca, anket tekniği kullanılmıĢtır ve bu tekniğin 

kullanılmasının bazı kısıtları mevcuttur. Bu kısıtlardan en önemlisi katılımcıların asıl görüĢlerini 

ayrıntılı olarak ifade edememeleridir. Bu yüzden gelecekteki ÑalıĢmalarda görüĢme, gözlem, odak 

grup vb. teknikler kullanılarak farklı sektörlerdeki yönetici ve iĢ görenlerin iĢkoliklik, iĢ performansı 

ve örgütsel sağlığa iliĢkin görüĢleri daha derinlemesine incelenebilir.  

SonuÑ olarak bir örgüt iÑin ÑalıĢanların iĢ performansı ve örgütsel sağlığı iĢletmenin en temel baĢarı 

göstergesidir. Bu penceren bakıldığında iĢ yerinde daha fazla hız, üretkenlik ve zaman baskısı altında 

sağlıklı iĢ yerleri iÑin bir Ģans vardır. Érgütler, iĢkolik özelliklere güvenmeden baĢarılı olan kiĢileri 

vurgulayarak iÑin daha iyi iĢ yapmak ve sağlıklı bir örgüt iÑin gayret göstermelidirler. 
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Özet: 

16. yüzyılda uluslararası ticarette yaĢanan geliĢmeler sonucunda yeni pazarlar ve ticaret 

güzergÍhları ortaya ÑıkmıĢtır. Bu güzergÍhlardan biri de yıldızı parlayan Ġzmir‘dir. Ġzmir‘in o 

dönem itibariyle bir cazibe merkezi haline gelmeye baĢlamasıyla yabancıların daha sık 

ziyaretlerini ve yerleĢik yaĢama geÑmelerini zorunlu kılmıĢtır. Yabancıların, özellikle batı 

Akdeniz‘den gelen ve Roma Katolik adetlerini Osmanlı topraklarında yerleĢik olarak 

sürdürenleri Levanten kelimesine hayat vermiĢtir. Levanten olarak ifade edilen bu zümrenin 

siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda geliĢmelere ve yeniliklere öncülük ettikleri 

ifade edilebilir. Bu ÑalıĢmanın amacı, Ġzmir‘de faaliyet göstermiĢ Levanten iĢletmelerinin 

Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye‘si ve Ġzmir iĢletme tarihindeki yeri ve katkılarını ortaya 

koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ġzmir, Smyrna, Levanten, ĠĢletme 

LEVANTINE BUSINESSES OF ĠZMĠR (SMYRNA) 

Abstract: 

As a result of developments in international trade in the 16th century, new markets and trade 

routes emerged. One of these routes is Ġzmir, which is a star. With the beginning of Ġzmir 

becoming a center of attraction by that period, foreigners were forced to visit more 

frequently and to move into settled life. Foreigners, particularly those from the western 

Mediterranean, who settled Roman Catholic traditions on the Ottoman lands, gave life to the 

Levantine kelimiz. It can be stated that this zumen, which is expressed as Levantine, leads 

the developments and innovations in political, social, cultural and economic sense. The aim 

of this study is to introduce the Levantine businesses operating in Izmir in the context of 

their business history and contributions. 

Keywords: Ġzmir, Smyrna, Levantine, Business  
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3. GĠRĠġ 

Levanten‘in kelime anlamı araĢtırıldığında oldukÑa fazla tanımlamayla karĢılaĢılacaktır. 

Burada bir kısmına değinilecektir. Levanten, Doğulu kelimesiyle Doğu Akdeniz limanları, 

bütün Doğu Akdenizliler, hem Bizans hem Osmanlı döneminde yerli ahaliden Ñok buralara 

yerleĢen Ġtalyan, Katalan, Fransız gibi Batı Akdenizliler. 18. ve 19. yüzyılda Orta ve Kuzey 

Avrupa‘dan gelip yerleĢen yabancıları kapsayan ve betimleyen bir terimdir (Ortaylı, 

2006:23). Roma Katolik Kilisesine mensup olup ġarkta yerleĢmiĢ Latinlerdir. Ermeni 

Katolik veya diğer Doğu Katoliklerinden ġark Latinlerini ayırmaya ÑalıĢır. Dini kimliği arka 

planda tutulan beratlı tüccardır. Doğuda, özellikle Osmanlı topraklarında dünyaya gelmiĢ 

batılılığı yüzeysel veya Ģüpheli olan batılılardır (Eldem, 2006:12). Bu yüzeysellik 

Levantenlerin köklerinin bulunduğu yerlerdeki örf ve adetleri sürdürme gayreti, bir nevi 

taklit etme isteği olarak görüldüğünden ―Tatlı Su Frenki‖ olarak nitelendirilmiĢlerdir. 

ġemseddin Sami Bey‘in Kamus-ül A‘lÍm‘ında Frenk kelimesi Katolik veya Protestan olan 

Avrupalılar Ģeklinde aÑıklanmıĢtır (Eldem, 2006:16). ―Tatlı Su Frenki‖ ifadesinde tuzlu su 

balığı yanında tatlı su balığını küÑümseme, alaycı bir tavırdan söz edilebilir (Ortaylı, 

2006:23). 

Daha eski dönemle iliĢkilendirilerek Pera‘dan (Ceneviz dönemindeki Magnifica Comunita di 

Pera-Cenevizlilerin Pera‘daki Ézerk Ġdaresi) Osmanlı devletindeki devamı olan kiĢilerdir. 

Batı Akdenizli zümre Bizans günlerine kadar uzanan bir cemaattir. Venedikliler 991‘de 

Bizans‘tan aldıkları ticari imtiyazlarla BahÑekapı, Eminönü (Zindankapı), Fener, Galata‘da 

otururlardı. Rumlar, Venedik ile Ceneviz kolonisinin oturduğu bu kesime Pera (karĢı) derdi 

(Ortaylı, 2006:24). Kökeni HaÑlı seferlerine dayanan ve o dönemde Orta Doğu‘da kurulmuĢ 

olan Frenk/Latin devletlerinden arta kalan topluluktur (Eldem, 2006:12). Leksikografik 

(sözlükÑülük/sözlük bilimi) aÑıdan yani kelimenin tarifindeki değiĢim ve farklılıkları bulmak 

amacıyla da Levanten kelimesi incelenebilir. Érneğin Alexandre Handjeri‘nin 1841 yılındaki 

Fransızca-ArapÑa-FarsÑa-TürkÑe lügatının ―Levantin‖ maddesinde Fransızca; Natif des pays 

du Levant, ArapÑa; ġarki veya Ehl-eĢ-ġark, FarsÑa; HÍver-niĢîn (Doğuda oturan) ve TürkÑe: 

Gündoğusu tarafının ehli olarak aÑıklanmıĢtır. Bu tanımlamalarda Levant, ġark, HÍver ve 

Gündoğusu coğrafi konum belirten ortak noktadır (Eldem, 2006:12). Görüldüğü üzere 

Levanten kelimesiyle ilgili oldukÑa fazla tanımlama bulunmaktadır. Net bir ayrım veya 

tanım aramaktansa, kelimenin görünmeyen tarafındaki süreÑ ve etkileĢimleri incelemek 

sosyal bilimci iÑin daha faydalı olacaktır (Eldem, 2006:22). 

Avrupa‘dan Ġzmir‘e yerleĢerek baĢarılı ticaret ağları kurmuĢ ve birÑok malın ticaretini 

kontrol altında tutmuĢ Ñok sayıda Ġzmirli levanten aile sayılabilir. Bunlardan bazıları 

Ģunlardır: Abajoli, Abbott, Akavi, Aliberti, Aliotti, Arkas, Armand, Armao, Bad, Baldwin, 

Balladur, Baltazzi, Barf, Barry, Barttet, Belhomme, Bonnet, Borg, Bragiotti, Bruisch, 

Burgon, Cumberbatch, De Andria, Dr Cramer, De Jongh, Dutilh, Forbes, Giraud, Gordon, 

Gout, Hatton, Heemstra, Icard, Keun, La Fontaine, Lane, Lochner, McCraith, McKernan, 

Mainetti, Maltass, Mattheys, Pellegrini,Pennetti, Reebkomp, Rees, Reggio, Rocca, Russell, 

Russo, Schlosser, Sponza, Steinbüchel, Stower, Tissot, Turrell, Van Der Schoeff, Whittall, 

Winterhalter ve Wood (ÉndeĢ, 2003:240). Doğaldır ki daha nice levanten aile de Ġzmir‘de 

faaliyet göstermiĢ, ticari, ekonomik ve sosyal hayata kurdukları iĢletmelerle katkı 

sağlamıĢtır. Bütün bu iĢletmeleri tanıtmak bu ÑalıĢma kapsamında mümkün değildir. 10 

Temmuz 1688 tarihindeki deprem ve 13-17 Eylül tarihindeki Ġzmir Yangınında Levantenler 

oldukÑa fazla mal ve para kaybetmiĢlerdir. Verilen avanslarla, kredili satılan ticari mallarla 

ilgili alacak defterleri kaybolmuĢ, konsoloslukların önemli arĢivleri yok olmuĢtur (ġenocak, 

2008:24). 

Bu ÑalıĢmanın amacı, Ġzmir‘de faaliyet göstermiĢ Levanten iĢletmelerinin Osmanlı ve 

Cumhuriyet Türkiye‘si ve Ġzmir iĢletme tarihindeki yeri ve katkılarını ortaya koymaktır. 

GiriĢ kısmında Levanten kelimesinin farklı ve ortak yönleriyle tanımlarına,  Ġkinci bölümde 

Ġzmir‘in Levanten kesim iÑin tarihsel sürecine yer verilmiĢtir. ÊÑüncü bölümde ise Ġzmir‘de 

faaliyet göstermiĢ Levanten iĢletmeleri anlatılmıĢtır. SonuÑ bölümünde Levanten 

iĢletmeleriyle ilgili ÑalıĢma önerileri paylaĢılmıĢtır. 

4. ÇALIġMANIN YÖNTEMĠ 
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ÆalıĢmada Levanten iĢletmeleri ve bu iĢletmelerin ürünleri kaynak taraması yapılarak 

belirlenmiĢtir. Mevcut kaynaklar iĢletme yapılarından ziyade Levanten tanımı ve aileleriyle 

ilgilidir. Bunun temel sebebinin konuyla ilgili ÑalıĢmaların sözlü mirasa ve hatıratlara dayalı 

olan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmasından olduğu söylenebilir. ÆalıĢma bu 

sınırlılıklara sahip olmakla birlikte konuyla ilgili yazından tespit edilen iĢletmelerin 

tarihÑeleri, faaliyet alanları ve ürünleri ayrıntılarıyla verilmeye ÑalıĢılmıĢtır. 

5. BULGULAR VE TARTIġMA 

Türkiye‘deki Levantenler Ġstanbul‘un dıĢında Ñoğunlukla Ġzmir veya Ġskenderunludur 

(Yılmaz, 2006:119). Bu ÑalıĢmada incelenen Levantenler Ġzmir Levantenleridir ve 

Levantenlerle Ġzmir‘in iliĢkisini aÑıklamak iÑin dönemin kısa tarihÑesini anlatmak yerinde 

olacaktır. 

Osmanlı yönetimine 1426 yılında geÑen Ġzmir, coğrafi üstünlüklerine bağlı bir geliĢim 

göstermiĢtir. XV. yüzyıl ve XVI. yüzyılın bir kısmında küÑük kasaba özelliklerini devam 

ettirmiĢ, Osmanlı‘nın hÍkimiyeti Batı Anadolu‘da sağlaması ile zenginleĢmiĢtir. XVII. 

yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı tarafından inĢa edilen yapılar incelendiğinde Ġzmir‘in 

ekonomik dönüĢümünün farkına vardığı Ģeklinde yorumlanabilir. Ġzmir körfezine güvenlik 

iÑin yapılan kale ve gümrük binası bunun örnekleridir (ġenocak, 2008:23). XVI. yüz yılın 

baĢlarında mevsim ve arazi koĢullarına uygun tarımsal ürünler Türkler tarafından 

yetiĢtirilmekte ve kiĢi baĢına düĢen tarımsal ürün miktarları diğer kent ve köylerle 

karĢılaĢtırıldığında daha az olması kent sakinlerinin tek iĢinin ÑiftÑilik olmadığını 

göstermektedir. Tarıma dayalı bir ekonomisi olan Ġzmir, ticaretle uğraĢan Ermeni ve 

Yahudilerin kente yerleĢmelerini desteklemiyordu. Osmanlı‘nın Ġzmir‘in artalanında üretilen 

ürünleri ülke iÑi dağıtımla sınırlandırdığından ki Ġzmir‘deki limanlar Osmanlı‘da ülke iÑi iaĢe 

dağıtımında ekseriyetle kullanıldığından uluslararası ticaret yolları Ġzmir‘e uğramıyor ve 

kent gerÑek potansiyelini gösteremiyordu (Goofman, 1995:8-9). Ġzmir‘in 1528-1529 

dönemine ait nüfusu ve 1575-1576 dönemine ait nüfusu Tablo1‘de verilmiĢtir (Goofman, 

1995:8,11). 
Tablo 1. Ġzmir‘in 1528-1529 ve 1575-1576 Dönemlerine Ait Nüfus DeğiĢimi 

1528-29 1575-76 

Fark 
DeğiĢim 

(%) Mahalle 
Nefer 

Sayısı 
Mahalle 

Nefer 

Sayısı 

FaikpaĢa 70 FaikpaĢa 83 +13 19 

Mescid-i 

SelÍtinzade 
61 

Mescid-i 

SelÍtinzade 
56 -5 9 

Han Bey (Pazar) 39 Han Bey (Pazar) 92 +53 235 

Liman-ı Ġzmir 33 Liman-ı Ġzmir 54 +21 64 

Boynuzseküsü 61 Boynuzseküsü 166 -105 272 

Cemaat-i Gebran 43 Cemaat-i Gebran 110 +67 256 

 

 

Ali ÆavuĢ 35 Yeni mahalle 

Yazıcı 32 Yeni mahalle 

ġaphane 30 Yeni mahalle 

Toplam 307 Toplam 658 351 216 

Ġlgili dönemlerde Osmanlı dıĢındaki dünyadan izole edilmiĢ dahi olsa Ġzmir‘in nüfusu 1528-

29 ve 1575-76 yılları arasında 307 vergi mükellefinden 658 mükellefe ÑıkmıĢtır. Mescid-i 

SelÍtinzade dıĢındaki mahalleler Ñok fazla büyümüĢ ve üÑ yeni mahalle (Ali ÆavuĢ, Yazıcı, 

ġaphane) kurulmasını gerektirmiĢtir. Ġzmir nüfusunun iki katına Ñıkmasının nedenlerinde biri 

doğal büyümedir ancak tek baĢına aÑıklamakta yetersiz kalmaktadır. Ġzmir‘in tarımdan 

uzaklaĢarak bir ticaret merkezinin doğduğuna iĢarettir (Goofman, 1995:12). XVII. yüzyılda 

batılılar Ġzmir‘i keĢfetmeye baĢlamıĢlar ve Osmanlı‘nın baĢta Ġstanbul olmak üzere iaĢe ağı 

sekteye uğramaya baĢlamıĢtır. Halep, Bağdat ve Ġskenderun‘daki ticaret ürünlerindeki darlık, 

o bölgedeki ÑatıĢmalar nedeniyle güvensizlik, vergi oranlarındaki artıĢlar, korsan 

saldırılarına karĢı Ġzmir limanının daha korunaklı olması ve özellikle Osmanlı‘nın Batılılara 

verdiği kapitülasyonlar (vergi oranlarının düĢürülmesi, ürün kotasının artırılması, denetim 

serbestisi gibi) Ġzmir‘in yıldızını parlatmıĢtır (Goofman, 1995:44). Ġzmir limanı, bölgede 

yetiĢen pamuk, ipek, palamut, meyan kökü, tütün, zeytin, kuru üzüm ve incirle beraber 
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denizlerimizden Ñıkartılan sünger ve tezgÍhlarda dokunan halının ihraÑ edildiği önemli bir 

limandı. Batılıların ticaretleri arttıkÑa aracılık ya da acente faaliyetlerini yürütecek kiĢilere 

ihtiyaÑ duyulmuĢ ve bu iĢlerin birÑoğu Osmanlı uyruğunda olan Hristiyan ve Yahudiler 

tarafından icra edilmiĢtir. Bu grup dil, etnik köken ve dinlerinde farklı olmakla beraber 

zamanla kültürel karıĢımları kozmopolit ve ticaret yönelimli Levanten alt kültürünü 

ĢekillendirmiĢtir (Goofman, 1995:70). Levantenler denilince ilk akla gelenler Ġtalyanlardır ve 

Levanten dünyanın Ñekirdek kısmı oldukları söylenebilir. Fransızlar, Ġngilizler, Hollandalı ve 

Almanlar sonradan katılmıĢlardır. Osmanlı‘nın baĢkentinden daha fazla özgürlük olması ve 

para kazanma arzusu Ġzmir‘e ÑekmiĢtir (Yılmaz, 2006:120). 

XVIII. yüzyılda sayıları artıĢ gösteren, XX. yüzyılın ortalarına doğru ÑeĢitli nedenlerle 

sayıları giderek azalmıĢ Levanten iĢletmeleri farklı alanlarda ticaret ve sanayi ile uğraĢmıĢlar 

ve birÑok yeniliği getirmiĢlerdir. Ancak bu iĢletmelerle ilgili yeterli ÑalıĢmanın olmadığını ve 

katkılarının tam olarak ortaya koyulamadığını belirtmek isteriz. Bunun nedenlerinden biri 

yabancı olarak algılanmakla kalmayıp aynı zamanda kapitülasyonlarla kaynakları 

sömürmekle suÑlanmalarıdır. Levanten bir iĢadamı, ―kendilerinin bu ülkenin tarihinde, 

iktisadi hayatında, önemli roller oynadıklarını oysa bu katkılarının göz ardı edildiğini‖ 

vurgulamıĢtır (Yumul, 2006: 44). 

Levantenlerin Ġzmir Deniz Ticaret Odasının kuruluĢunda da etkin rol oynadıkları 

söylenebilir. ―Chambre Maritime de Smryne-Ġzmir Deniz Ticaret Odası‖ 1913 yılında 

Ġzmir‘de kurulmuĢtur. 18 Ekim 1923 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına katılanlar 

baĢkan Seyri Sefain Vapur acentesi HaĢim Ramiz Bey, baĢkan yardımcısı Laster 

Zilberman&Co. müdürü JÒrome Pussich, genel sekreter Messageries Maritimes ve Frassinet 

acentesi LÒonce Guys, muhasip üye KhedivialMailLine acentesi Richard Cohen, üyeler 

Lloyd Triestino acentesi M.M. Algardi, Societa Italiana di Servizi Marittimi ve La Societa di 

Navigazione Vapore ―Puglia‖, Maison Oliver&Co. sahibi Ellerman Lines Ltd., General 

SteamNavigation Co. Ltd. ve Deustsche Levante Linie acentesi Charles Maltas, La Maison 

W.F. Van der Zee ve Furness Withy&Co. Ltd., Compagnie Royale Neerlandise de 

Navigation a Vapeur ve Deustsche Levante Linie acentesi Van Der Zee‘dir. 27 Kasım 

1923‘te Ġzmir Valisi Aziz Bey tarafından ―Vilayet De Smyrne Direction de Contentieux‖ 

resmi evrakı ve 304 numaralı belge ile tüzük değiĢikliği onaylanmıĢ, resmiyet belgesi 

verilmiĢtir. 

Odaya üye acenteler, Seyri Sefain Vapur acentesi HaĢim Ramiz Bey, America Levant Line 

Ltd acentesi M.M.T. Bowen Rees&Co. Ltd., Maritime Orient acentesi E. Guiffray, Cunard 

Streamship Co. Ltd. acentesi M.M.T. Bowen Rees&Co. Ltd., Deustsche Levant Linie 

acentesi MM Olivier&Co. (Ġthalat) ve W.F. Van der Zee (Ġhracat), Deutsche Orient Linie 

acentesi Pussich Jerome, Egypte Levant Line Ltd. acentesi M.M.T. Bowen Rees&Co. Ltd., 

Ellerman Lines Ltd. acentesi MM Olivier&Co., Furness, Withy&Co. Ltd. acentesi W.F. Van 

der Zee, General Steam Navigation Co. Ltd acentesi MM. Olivier&Co., Haleyon Lijn 

acentesi MM Dabcovich&Co.‘dir (ÉndeĢ, 2003:233-234). 

3.1. La Fontaine and Co. 

La Fontaine ailesinin bir kolu 17. yüzyıl Ġstanbul‘la iliĢkilendirilse de Ġzmir‘le iliĢkili diğer 

kolu oluĢturan kiĢi 18. yüzyıl‘da Ġzmir‘e gelen James La Fontaine‘dir (?-1826). Cenevre 

doğumlu James anne tarafından dedesi Isaac Morier‘in yanına Ġngiltere‘ye gönderilmiĢ, 7 yıl 

yaĢadıktan sonra Ġngiliz tebaasına geÑmiĢtir. Ġzmir‘e 1786 yılında gelmiĢ ve 1797 yılında 

Venedik kökenli Maria Cocchini della Grammatica ile evlenmiĢtir. Evliliğinden dokuz 

Ñocuğu dünyaya gelmiĢ ve Ñocukları yaĢ sırasına göre Charles Constantine (1798-1884), 

Frederick (1800-1870), Edwards, James, Marianne, Coroline, Henriette, Anna ve Adele‘dir. 

James La Fontaine daha Ġngiltere‘deyken Levant Kumpanyası‘nın bir üyesi olmuĢtur ve 

Ġzmir‘de Edward Hayes‘le Hayes La Fontaine and Co. isimli firmada ortaklık kurmuĢtur. En 

büyük oğlu Charles Constantine 1826‘da babası öldüğünde Edward Hayes‘le ortaklığı 

devam ettirmiĢtir. Charles ve kardeĢi Edwards La Fontaine firmasının Ġstanbul Ģubesini idare 

ederlerken ortanca kardeĢ Frederick firmanın Ġzmir yöneticiliğini sürdürmüĢtür. Firma 

1852‘de kapandıktan sonra Charles, Makedonya‘da (Trakya) Pelion gümüĢ ve kurĢun 

madenlerinde yöneticilik yapmıĢtır. 1855‘te Osmanlı Bankası‘nın Ġzmir ġubesi ve 1858‘de 
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Ġstanbul ġubesi müdürlüğüne getirilmiĢtir. La Fontaine ailesi buharlı taĢımacılık, bankacılık 

ve madencilikte faaliyet göstermiĢlerdir (Yılmaz, 2006; Levantineheritage, 2018a). 

3.2. C. Whittall and Co. 
Bir Ġngiliz ticaret evi (Richard Foster Breed and Co.) tarafından Ġzmir‘e gönderilen tüccar 

Charlton Whittall, Whittall ailesinin Ġzmir‘e 1809 yılında gelen ilk üyesidir (Liverpool 1791 

– Ġzmir/Bornova 1867). Charlton, Giraud evlerinden birini kiralar. 1817 yılında önce kardeĢi 

James ve 1831‘de de kız kardeĢi Mary Ġzmir‘e gelirler. 1814 yılında Giraud‘ların damadı 

olmasını sağlayan Magdaleine Victoire Blanche (1790-1861) ile evlilik yapmıĢtır. J.B. 

Giraud‘un Frenk Caddesinde bulunan ―Giraud Ticaret Evi‖ni bir kısmı eĢinin payı, bir kısmı 

da iki varisten satın alarak aile Ģirketinin ofisi olan ―Whittall Frenkhanesi‖ne 

dönüĢtürmüĢtür. Charlton 1811 yılında kendini Ġzmir‘e gönderen Breed et Co.‘nun da 

bulunduğu ―C. Whittall and Co.‖ firmasını kurmuĢtur. 1812 yılında Levant Kumpanyası‘nın 

bir üyesi olarak kabul edilmiĢtir (Levantineheritage, 2018b). Kuru meyveler, pamuk, meĢe 

palamudu (deri tabaklama iÑin) firmanın baĢlıca ihraÑ ürünleridir (Rix ve Rix, 2011: 214). 

Charlton Whittall‘un ikinci oğlu James (1819-1883) kuzeni Magdaleine Giraud ile 

evlenmiĢtir. On üÑ Ñocuklarından biri olan Edward Whittall bir botanikÑidir (Rix ve Rix, 

2011: 214). BirÑok bitki türünün ortaya Ñıkmasını sağlamıĢ, sistematik olarak toplamıĢ ve 

Londra‘nın bir ilÑesi olan Kew‘de bulunan Kraliyet Botanik BahÑesine bazılarını 

göndermiĢtir. Kendisine Kew‘e gönderdikleri iÑin ödeme yapılmak istendiğinde Ñok fazla 

ÑeĢitliliğe sahip Türk ÑiÑeklerini tanımak ve değerini anlamak iÑin Ñok az fırsatları olan 

Kraliyet Botanik BahÑesi ziyaretÑilerinin görmeleri gerektiklerini düĢündüğünden parayı 

kabul etmemiĢtir (Rix ve Rix, 2011: 219).  Kuru incir ve üzüm ihracatını baĢlatanın Edward 

Whittall olduğu belirtilmiĢtir. (ÉndeĢ, 2003:241). XX. yüzyılın baĢında Türkiye‘de farklı 

bölgelerde C. Whittall and Co. firmasının 48 iĢyeri faaliyet göstermiĢtir. C.Whittall & Co. 

gemi acentesi olarak ticaret yaparken aynı zamanda düzenli seferler yapan posta vapur 

Ģirketlerini de temsil etmiĢtir (ÉndeĢ, 2013:217-218). 

3.3. Egypt & Levant Steamship Co. Ltd. 

Rees Ġngiliz kökenli tüccar aile 1853‘te Kırım Harbi zamanında Wales‘ten Ġzmir‘e kumaĢ 

boyası iĢi ve ticaret iÑin göÑ etmiĢtir. Ġngiliz Egypt & Levant Steamship Co. Ltd. Ģirketinin 

Ġzmir genel acentasıdır. John Rees de Ġzmirli bir tüccardı. Annesi Fransız kökenlidir ve 

ataları 1789 Fransız Ġhtilalinden önce Ġzmir‘e göÑ etmiĢlerdir. Gelen kuĢaklar on sekiz ve on 

dokuzuncu yüzyıl boyunca incir, kuru üzüm, halı, kuru boyalar, pamuk tekstil ticareti 

yapmıĢlardır. Rees ailesi Ġzmir Buca‘dan Ġskenderiye‘ye göÑ etmiĢlerdir (Levantineheritage, 

2018c). 

3.4. The Oriental Carpet Manufacturers Ltd. (ġark Halı Kumpanyası) 
Ġzmir‘den Avrupa‘ya en Ñok satılan mallar arasında halı da yer almıĢtır. UĢak, Kula, Isparta, 

Gördes, Demirci, EĢme, Takmak ve Milas gibi Batı Anadolu‘nun farklı yerleĢimlerinde 

genellikle köylü kadınların el tezgÍhlarında dokudukları halılar, seccadeler ve kilimler 

Ġzmir‘den ihraÑ edildiklerinden Ġzmir Halıları olarak Avrupa‘da tanınmıĢtır. 1772 yılında 

Ġngiliz firmaları halı ticaretine baĢlamıĢ olsalar da Batı Anadolu‘da halı ticareti 1860‘l 

yılların baĢına kadar malzeme verip köylülere iĢ yaptıran Osmanlı tüccarlarının 

hÍkimiyetinde geliĢmiĢtir. Batı Anadolu‘da halıcılık sektöründe Avrupa‘daki sanayi 

devriminden sonra eve iĢ verme sistemi büyük ve devamlı yatırım gerektirmemesi ve yüksek 

kÍr elde edilmesi nedeniyle yaygınlaĢmıĢtır. Bu üretim ve ticaret Ģeklini benimseyen Ġngiliz 

halı Ģirketleri iplik ve model vererek halı dokutmuĢlardır. Sanayi devrimiyle birlikte artan 

makineleĢme, yeni fabrikaların üretimleri ve Osmanlı hükümetinin kurulacak halıyla ilgili 

sanayi tesislerine on yıl süreyle vergi muafiyeti getirmesi gibi nedenlerle levanten aile 

firmalarının da aralarında yer aldığı altı firma bir araya gelerek 25 ġubat 1907‘de merkezi 

Ġzmir‘de olan Londra tescilli ―The Oriental Carpet Manufacturers Ltd.‖ (OCM-ġark Halı 

Kumpanyası) firmasını kurmuĢlardır. Bu firmalar merkezi Ġzmir‘de bulunan Pierre de 

Andrea&Co., T.A. Spartali&Co., Sydney La Fontaine, Sykes&Co., Habif&Polako ile 

Merkezi Londra‘da bulunan G.P.&J. Baker Ltd.‘dir. 

1836‘da Ġzmir‘de kurulan Marsilya Ticaret Odasına kayıtlı Pierre de Andrea&Co. Halı 

dokutup ihraÑ etmek amacıyla kurulan ilk yabancı ticaret evidir. Ġstanbul, Tharan ve Paris‘te 

Ġzmir halıları satmıĢtır. 1840 yılında Ġzmir‘de kurulan Yahudi firması Habif&Polako 
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Co.‘dur. Brüksel ve Anvers‘te Ģubeler aÑmıĢtır. 1842 yılında T.A. Spartali&Co. Ġsimli ticaret 

evi kurulmuĢtur. Michael Spartali (1818-1914) ticaret ile uğraĢırken 1866-1882 yılları 

arasında Yunanistan‘ın Ġngiltere Konsolosluğu‘nu yapmıĢtır. 1884 yılında Ġngiltere‘deki 

Ģubelerini kapatmıĢ ve 1900 yılında Spartali&Co. halı firmasını aÑmıĢtır. Firmanın uzun süre 

genel müdürlüğünü Levanten bir aile olan Aliotti ailesinden Alberto Aliotti yapmıĢtır. Aliotti 

ailesi 1820 yılında Sakız‘dan Ġzmir‘e öÑ eden geniĢ bir ailedir. Ġzmir‘de doğan Ġtalya‘nın 

Floransa eyaletinin o zaman ki konsolosu olan Antonio Alitti‘nin oğlu Enrico Aliotti (1852-

1912) kuru incir ve üzüm ihracatı yapan ―Aliotti Biraderler‖ firmasının bir ortağıdır. ―Ġzmir 

Rıhtımlar ġirketi‖nin yönetim kurulu azalığı ve 1900 senesinde Ġzmir‘de kurulan Ġtalyan 

Ticaret Odasının baĢkanlığını yapmıĢtır (Aliotti, 2011:232). Aliotti Biraderler Kol. Ortaklığı 

(Freraliotti) anason, bakliyat, defneyaprağı, incir, üzüm, kuru ve kurutulmuĢ meyveler, 

pamuk tohumu, tohumlar, tütün ve yumurta ihracatıyla uğraĢmıĢlardır. Londra merkezli 

G.P.&J. Baker Ltd. firması halı ticareti iÑin 1878‘de Ġzmir‘de kurulmuĢtur.  1880 yılında 

Sydney La Fontaine Ġzmir‘de halı firması aÑmıĢ ve UĢak, Kula ve Demirci‘de halı 

yaptırmıĢtır. La Fontaine‘lerin halıdaki uzmanlığı tasarım ve boyamadır. 1880‘li yıllarda 60 

ton yün iĢlenen UĢak‘ta Avrupa‘dan getirilen buharlı makinelerle üretim miktarı 1906 

yılında 2.900 tona ulaĢmıĢtır. O yıllarda Anadolu‘da 5.100 ton yün elde edildiği dikkate 

alındığında toplam yün miktarının %80‘ni halı dokumacılığında kullanılmıĢtır. 1892 yılında 

La Fontaine‘in Kula‘da 300 tezgÍhı bulunmaktadır. 1884 yılında toplam 155.000 m
2
 olan 

üretim, 1893 yılında 367.876 m
2
‘ye yükselmiĢtir. Ġhracatın %70‘i Ġngiltere‘ye yapılmıĢtır. 

1902‘de Ġngiliz Sykes&Co. Firması Ġzmir‘de kurulmuĢtur. Bandırma‘da yün iplik hazırlayan 

ve boyahaneleri bulunan fabrika UĢak dıĢında Batı ve Orta Anadolu‘da 14 dokuma 

merkezinin %84‘ünün ihtiyacını karĢılamıĢtır. 

1 Ocak 1908‘de faaliyete geÑen The Oriental Carpet Manufacturers Ltd.-OCM her biri £5 

olan 80.000 hisse senediyle £400.000 sermayeyle ÑalıĢmaya baĢlamıĢtır. KuruluĢundan 

itibaren beĢ yıl süresince sermaye artıĢı yapılmıĢ ve 1912 yılında firmanın sermayesi 

£12.000.000 olmuĢtur. Êretim daha önce üretim yapılan bölgede iki kat artmıĢ ve on iki 

farklı bölgede daha halı üretimine baĢlanmıĢtır. Yün ipliği üretimini ve boyanmasını 

merkezileĢtirmek iÑin Ġzmir‘de iki yün iplik ve iki yün boyama fabrikası kurulmuĢtur. 

Ġstanbul, Kahire, Ġskenderiye, Moskova, Viyana, Paris, Londra, New York, Buenos Aires ve 

Sydney‘de satıĢ yerleri aÑmıĢlardır. Batı Anadolu‘da halıcılığın bilinmediği yörelere yayılma 

politikası yürütmüĢlerdir. Ġran halılarına alternatif olması iÑin halı desenlerini, boyama ve 

yıkama tekniklerini Isparta‘da uygulanması iÑin ÑalıĢmıĢlardır. 1910-1913 yılları arasında 

2.160 tezgÍhta 6481 iĢÑi ile 117 bin m
2
 halı üretilmiĢtir. Aynı yıllarda fabrika sayısını 17‘ye 

ÑıkarmıĢlardır. 1914 yılında I. Dünya SavaĢı‘nın Ñıkmasıyla Türk ġirketi olarak tescil 

ettirilmiĢ, Osmanlı ordusu iÑin üniforma üretmiĢ ve 1918 yılında Osmanlı SavaĢ Ġstikrazına 

(borÑ verme) katılmıĢtır. 1922 yılındaki Ġzmir yangınında ve 1929 Dünya Ekonomik 

Krizinden etkilenmiĢ, 1934 yılına kadar varlığı sürmüĢtür. 1935‘ten sonra ġark Halı T.A.ġ 

yün ipliği ve kumaĢ bölümü Ġzmir Yün Mensucat T.A.ġ. altında üretime devam etmiĢtir 

(Wynn, 2011). 

3.5. Ġzmir Pamuklu Mensucatı T.A.ġ. 
Jean Babtiste Giraud 1811 yılında vefat ettiğinde aile Ģirketi ―J.B. ve Giraud et Cie‖yi 16 

yaĢındaki oğlu Alexandre Giraud‘a bırakmıĢtır. Giraud‘ların sanayideki alanları tekstildir. II. 

MeĢrutiyet sonrası takip edilen Milli Ġktisat Politikası sayesinde kurulan on yedi anonim 

Ģirketin dördü dokuma sanayiyle ilgili ve bunlardan üÑ tanesi Giraud‘ların firmalarıdır. Bu 

firmalardan ikisi daha önce kapatılmıĢ ve sadece Ġzmir Pamuklu Mensucatı T.A.ġ. 2005 

yılında kapatılana kadar faaliyet göstermiĢtir. Ġzmir Pamuklu Mensucatı T.A.ġ. 1911 yılında 

kurulmuĢ, 1913 yılında faaliyete geÑmiĢ Milli Ġktisat Politikası, Cumhuriyet döneminin 

izlenebildiği az sayıda firmadan biridir (Yılmaz, 2006:136). 

6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢmanın amacı olan Ġzmir‘de faaliyet göstermiĢ Levanten aile ve iĢletmelerinden 

seÑilmiĢ olanlarının tarihÑeleri ve faaliyetleri tanıtılmıĢtır. Yazın taramasında karĢılaĢtığımız 

oldukÑa fazla sayıdaki Levanten aile ve iĢletmelerini tek bir ÑalıĢmada toplamanın verdiği 

zorluklar göz önüne alınarak daha fazla incelenmiĢ aile ve iĢletmeler anlatılmıĢtır. Bunlar La 
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Fontaine and Co., C. Whittall and Co., Egypt & Levant Steamship Co. Ltd., The Oriental 

Carpet Manufacturers Ltd. (ġark Halı Kumpanyası) ve Ġzmir Pamuklu Mensucatı T.A.ġ. 

iĢletmeleridir. Ayrıca The Oriental Carpet Manufacturers Ltd.‘nin ortağı olan diğer levanten 

iĢletmelerinin de faaliyetleri ÑalıĢmada anlatılmıĢtır. Levanten iĢletmelerinin faaliyetleri 

sanayi devrimi öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı dönemde incelenebilir. Sanayi 

devrimi öncesinde ticaret Ġzmir ve art alanda yetiĢtirilen tarımsal ürün (incir, üzüm, deri, 

meyan kökü, pamuk, zeytin, bal mumu vd.) ağırlıklı iken sanayi devrimi sonrasında 

fabrikalaĢma ve tesisleĢmeye bağlı olarak endüstriyel ürünlerin (kumaĢ, halı, boyalar vd.) 

ticaretinin olduğu görülmektedir. Ġzmir‘in bir liman kenti olması, ihracat-ithalatla 

uğraĢmalarının yanında bağlantılı olarak gemi taĢımacılı ve acentecilik yapmıĢlardır. 

Ġzmir‘in Avrupalı özellikleri göstermesinde levantenlerin etkisi vardır. Ticaret ve sanayideki 

dokuma fabrikaları, demiryolu sistemi, havagazı ve elektrik Ģirketleri gibi yeniliklerin 

getirilmesinin dıĢında birbirinden farklı mimari yapıların inĢa ettirilmesinden futbol ve 

binicilik spor takımlarının kurulmasına kadar birÑok alanda öncü oldukları söylenebilir. 

Ġzmir ve Ñevresinin iktisadi, sosyal ve kültürel hayatına katkıları olan levanten aile ve 

iĢletmeler hakkında sistematik ÑalıĢma sayısının az olduğu dikkat ÑekÑektedir. Konuyla ilgili 

var olan ÑalıĢmalar daha Ñok ailelerin yakın dönemdeki fertlerinin hatıratlarına ve sözlü 

miraslarına dayanmaktadır. Levanten iĢletmeleriyle ilgili yapılacak ÑalıĢmalarda, belirli bir 

sistematik düzende ilgili dönemlere ait gazete, dergi koleksiyonları ve konsolosluk 

arĢivlerinden yararlanmaları önerilmektedir. 
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REKABETÇĠ DĠNAMĠKLERĠN ÜLKE ÇĠFTĠ PAZARLARINDA ĠNCELENMESĠ: 

TÜRKĠYE-ALMANYA PAZARINDAKĠ HAVAYOLU ĠġLETMELERĠNĠN PAZAR 

ORTAKLIKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Mehmet YaĢar 

AraĢ. Gör., Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, mehmet_yasar@anadolu.edu.tr 

Özet 

Havayolu iĢletmeleri ulusal, bölgesel ve küresel Ñapta faaliyetler göstererek birÑok pazarda birden fazla havayolu 

iĢletmesi ile rekabet halinde olabilmektedir. Havayolu iĢletmelerinin birden fazla pazarda bir ya da birden fazla 

havayolu iĢletmesi ile karĢı karĢıya gelmesi onların rekabetÑi davranıĢlarını, rakip tanımlamalarını ve dolayısıyla 

rekabet algılarını etkilemektedir. Bu ÑalıĢmada Türkiye-Almanya arasındaki dıĢ hat havaalanı Ñifti pazarlarında 

faaliyet gösteren havayolu iĢletmelerinin pazar ortaklıkları belirlenmiĢtir. 2010-2016 yıllarını kapsayan pazar 

ortaklığı analizleri sonucunda söz konusu ülke Ñiftinde havayolu iĢletmelerinin birbirlerinin pazarlarında yer alma 

dereceleri ortaya Ñıkarılarak havayolu iĢletmelerinin pazar ortaklığı aÑısından en önemli rakipleri ortaya 

ÑıkarılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Pazar Ortaklığı, RekabetÑi Dinamikler, Æoklu Pazar Teması 

 

 

INVESTIGATION OF COMPETITIVE DYNAMICS IN COUNTRY-PAIR 

MARKET: ASSESSMENT OF MARKET COMMONALITY OF AIRLĠNES 

OPERATĠNG BETWEEN TURKEY-GERMANY MARKET 

Abstract 

Airlines operate nationally, regionally and globally, competing with more than one airline in many markets. The 

confrontation of airlines with one or more airlines in more than one market affects their competitive behavior, 

their competitor identification and therefore competitive perceptions. This study determined market commonality 

of airlines operating between Turkey and Germany international airport pairs. As a result of market commonality 

analysis covering 2010-2016, the most important competitors in terms of market partnership of airlines have been 

revealed by the fact that airlines in the country pair have found their place in each other‘s markets. 

Keywords: Market Commonality, Competitive Dynamics, Multimarket Competition 
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1. GĠRĠġ 

Havayolu taĢımacılığı bünyesinde birÑok pazar ve bu pazarlarda faaliyet gösteren birÑok havayolu 

iĢletmesini barındıran bir endüstri özelliği göstermektedir. Söz konusu endüstri iÑerisinde yer alan 

havayolu iĢletmeleri düzenlemeler izin verdiği müddetÑe aynı ülke Ñiftleri, aynı Ģehir Ñiftleri ya da 

daha spesifik olarak aynı havaalanı Ñiftleri iÑerisinde seferlerini gerÑekleĢtirebilmektedirler. Bu durum 

havayolu iĢletmeleri arasında ortak pazarların paylaĢılması durumunu oluĢturmaktadır. 

Ortak pazarları paylaĢan havayolu iĢletmeleri birbirlerinin rakibi durumuna gelmektedir (Chen, 1996: 

104). Böylece pazaryerinde birbirlerinin rakibi olan havayolu iĢletmeleri ve onların rekabetÑi üstünlük 

elde edebilme adına gerÑekleĢtirdikleri eylemler ortaya Ñıkmaktadır. Söz konusu firmalar, onların 

gerÑekleĢtirdikleri eylemler ve bunların öncülleri ve sonuÑları pazaryerinin rekabet dinamiklerini 

oluĢturmaktadır (Chen ve Miller, 2012). Ġlk olarak 1980‘li yılların ortalarından itibaren ortaya Ñıkan 

rekabetÑi dinamikler alanı (MacMillan vd., 1985; Bettis and Weeks, 1987; Smith vd., 1989) 

günümüzde de gerÑek pazarlardaki rekabeti firmaların gerÑek eylemlerini ele alarak incelemesi 

aÑısından önemini sürdürmektedir. Firmaların rekabetÑi davranıĢlarını Ģekillendirebilmesi iÑin faaliyet 

gösterdiği pazarlarda yer alan rakiplerini pazarlar ve kaynaklar aÑısından analiz etmesi bir diğer ifade 

ile rakip analiz yapması gerekmektedir (Amit vd., 1988: 434; Zajac ve Bazerman, 1991: 53; Bergen ve 

Peteraf, 2002). Chen‘e (1996) göre ise rakip analizi pazar ortaklığı ve kaynak benzerliğinin 

belirlenmesinden oluĢan iki boyutlu bir süreÑtir. RekabetÑi dinamikler alanında rakip analizi iÑerisinde 

yer alan pazar ortaklığı havayolu iĢletmelerinin birbirlerinin pazarlarında yer alma derecelerini sayısal 

olarak ifade eden bir ölÑüm aracıdır (Chen, 1996). Bu ölÑüm aracı sayesinde iĢletmeler faaliyet 

gösterdiği pazarlarda en fazla örtüĢme yaĢadığı rakibini tespit ederek rekabetÑi davranıĢlarını 

Ģekillendirebilmektedirler. Yapılan ÑalıĢmalarda havayolu iĢletmelerinin pazar ortaklığı yüksek olan 

rakibi karĢısında daha pasif davrandığı ve bu durumun iĢletmeleri karĢılıklı sakınma durumuna 

götürdüğü bulguları elde edilmiĢtir (Gimeno, 1999: 102; Gimeno ve Woo, 1999: 242). 

Bu ÑalıĢmada Türkiye-Almanya ülke Ñifti pazarında yer alan havaalanı Ñiftlerinde faaliyet gösteren 12 

havayolu iĢletmesinin 2010-2016 yılları arasındaki pazar ortaklıklarının ortaya Ñıkarılması 

amaÑlanmaktadır. Söz konusu pazar ortaklığının belirlenmesinin iĢletmelerin rekabetÑi davranıĢlarının 

tahmin edilmesinde yardımcı olacağı düĢünülmektedir. Bu araĢtırmanın literatüre olan katkısı 

bağlamsal boyutlarda ele alınabilir. Daha önce Chen (1996) tarafından ABD‘de günübirlik taĢıyıcılar 

(Commuter Airlines) üzerinde, YaĢar (2016) tarafından Türkiye ĠÑ Hatlar havayolu pazarında yapılan 

rakip analizinden farklı olarak havayolu iĢletmelerinin pazar ortaklıkları ülke-Ñifti pazarında yer alan 

havaalanı Ñiftlerinde incelenmiĢtir. 

 

2. REKABETÇĠ DĠNAMĠKLER VE RAKĠP ANALĠZĠ 

Firmalar ve firmalar arasındaki iliĢkiler stratejik yönetimde en önemli konulardan birisidir. Bu 

bağlamda stratejik yönetimde firmaların hamle ve reaksiyonlarını anlamak esastır (Chen, 1996) Ñünkü 

stratejik yönetimin üzerinde durduğu ortalama üzeri getirinin elde edilmesi firmaları rakiplerinin 

önüne geÑmesini sağlayan, rekabetÑi davranıĢları ile mümkün olmaktadır. (Young vd., 2000). 

RekabetÑi pazaryeri iÑerisinde firmalar rekabet avantajını elde edebilmek iÑin rekabetÑi davranıĢlar 

sergilerler (Chen ve MacMillan, 1992). Bu sebeple endüstri veya örgüt toplulukları düzeyine ek olarak 

firma düzeyi rekabetÑi koĢullara da odaklanmak gerekmektedir (Baum ve Korn, 1996: 256). RekabetÑi 

dinamikler ya da rekabet dinamikleri belirli hamle ya da bu hamlelere gösterilen reaksiyonları stratejik 

ve örgütsel bağlamda ele alan, söz konusu rekabetÑi davranıĢların öncülleri ve sonuÑlarını firmalar 

arası rekabet modeli iÑerisinde inceleyen bir ÑalıĢma alandır (Chen ve Miller, 2012). Smith ve 

arkadaĢlarına (2001) göre bir endüstri iÑerisindeki hamleler ve bu hamlelere gösterilen reaksiyonlar 

rekabetÑi dinamikleri oluĢturmaktadır. 

RekabetÑi dinamikler yazını endüstride firmaların gerÑekleĢtireceği hamle ya da reaksiyonların 

öncesinde bazı ipuÑlarının varlığına vurgu yapmaktadır. Söz konusu ipuÑları harekete geÑmek isteyen 

firmaların ya da onun rakiplerinin hamle ve reaksiyonlarının gerÑekleĢme olasılığı hakkında 

pazaryerinde bulunan firmalara fikir vermektedir. Bu bağlamda rekabet dinamikleri rekabetÑi pazar 

yerinde söz konusu ipuÑlarına ulaĢmada ÑeĢitli araÑların varlığına vurgu yapmaktadır. Bu araÑlardan 

biri firmaların rakip analizi yapmasıdır. Rakip analizi firmaların pazaryerinde rakiplerini tanımasına 

ve muhtemel karĢılaĢmaları yaĢayacağı rakibini önceden teĢhis etmesine yardımcı olmaktadır. Chen 

(1996) rakip analizinin iki boyutta yapılmasını önermektedir. Bunlardan biri firmaların rakipleriyle 

aynı anda faaliyet gösterdiği pazarların derecesini belirten pazar ortaklığı bir diğeri ise hamle ve 

reaksiyonları gerÑekleĢtirirken kullanmıĢ olduğu kaynakların örtüĢme derecesini ortaya Ñıkaran 

kaynak benzerliğidir. Pazar ortaklığının belirlenmesiyle firmalar faaliyet gösterdikleri pazarlarda yer 
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alan diğer firmaların kendi pazarlarında yer alma dereceleri hakkında fikir elde ederler. Böylelikle 

olası bir hamle gerÑekleĢtirmek istediklerinde söz konusu rakibin misilleme yapma olasılığı hakkında 

tahmin yapma fırsatına sahip olabilirler (Gimeno, 1999: 102-103; Gimeno ve Woo, 1999: 241). 

Æünkü pazarın rakip iÑin önem derecesi misilleme ya da sakınma durumlarında önemli bir öncül 

olarak karĢımıza Ñıkmaktadır (Furrer ve Thomas, 2000: 630). Pazarı kaybetmek istemeyen bir iĢletme 

pazardaki mevcut durumunu korumak iÑin bir hamleye maruz kaldığında söz konusu kazanımlarını 

geri elde edebilmek adına reaksiyon gösterebilecektir. BaĢka bir durumda ise eğer hamleyi 

gerÑekleĢtiren firmanın pazar gücü yüksekse görece daha küÑük olan firma diğer pazarlardaki 

kazanımlarını kaybetmemek ya da hamleye uğradığı pazardaki varlığını tamamen yitirmemek adına 

karĢı saldırıya geÑmemeye meyilli olabilecektir (Chen ve Hambrick, 1995: 460-461). ĠĢte oluĢacak bu 

durumların belirlenmesi rakip analizi ile mümkün hale gelmektedir. 

 

3. YÖNTEM 

AraĢtırma rekabetÑi dinamikler alanında rekabetÑi davranıĢın öncüllerinden biri olan pazar 

ortaklığının belirlenmesi üzerine kurgulanmıĢtır. Pazar ortaklığı rakibin odak firma ile aynı anda 

faaliyet gösterdiği pazarlardaki varlığının derecesi olarak tanımlanır (Chen, 1996: 106). Bir diğer ifade 

ile pazar ortaklığı iki farklı iĢletmenin birbirlerinin pazarlarında ne derece yer aldığının sayısal bir 

ifadesidir. Buna göre analizler pazarda yer alan her bir firmanın bakıĢ aÑısıyla ikili olarak 

yapılmaktadır. RekabetÑi dinamikler yazınında rakip analizi ya da rakip tanımlamaları iÑerisinde 

sıklıkla yer verilen pazar ortaklığı Ģu Ģekilde hesaplanmaktadır (Chen, 1996: 118: Chen vd., 2007). 

Mij:∑ ,(
   

  
)(

   

  
)- 

                                                                   (1) 

Mij: i ve j havayolu iĢletmesi arasındaki pazar ortaklığı 

Pik: K hattında ya havaalanı Ñifti pazarında (route) i iĢletmesinin taĢıdığı yolcu sayısı  

Pi: Tüm hatlarda, i‘nin taĢıdığı toplam yolcu sayısı 

Pjk: K hattında, j iĢletmesinin taĢıdığı yolcu sayısı 

Pk: K hattında, tüm iĢletmelerin taĢıdığı yolcu sayısı 

Formüle göre ortaya Ñıkan değerler 0-1 arasındadır. Eğer iki havayolu arasında hiÑbir Ģekilde örtüĢme 

yaĢanmıyorsa pazar ortaklığı değeri 0 olacaktır. Eğer iki havayolu iĢletmesinin tüm pazarları ve 

pazardaki hacimleri aynı ise pazar ortaklığı değeri 1 olacaktır. 

Yukarıdaki formül ile Türkiye-Almanya ülke Ñifti pazarında yer alan toplam 1384 Ģehir Ñifti pazarında 

havayolu iĢletmeleri arasındaki ortak pazarlar üzerinde ikili olarak analizler gerÑekleĢtirilmiĢ ve 2010-

2016 yılları arasındaki pazar ortaklıkları belirlenmiĢtir. Firmaların yer aldığı pazarların sayısı ve söz 

konusu pazardaki hacimleri farklı olabileceğinden pazar ortaklığı verileri asimetrik özellik 

taĢımaktadır. Buna göre Tversky‘nin (1977) belirttiği asimetri kavramı ortaya Ñıkabilmektedir. Pazar 

ortaklığı verilerinin ortaya Ñıkarılmasından sonra her bir havayolu iĢletmesinin bakıĢ aÑısıyla ortaklık 

değeri en büyük olan havayolu iĢletmeleri belirlenerek asimetri durumu da ortaya ÑıkarılmıĢtır. 

2010-2016 yılları arasındaki Türkiye-Almanya ve Almanya-Türkiye ülke Ñifti pazarında yer alan Ģehir 

Ñiftlerinde taĢınan yolcu sayıları, faaliyet gösteren havayolu iĢletmeleri,  yıllık uÑuĢ sayıları ve sefer 

gerÑekleĢtirilen varıĢ noktası bilgileri gibi veriler ICAO‘nun veri tabanlarından elde edilmiĢtir. 

 

4. BULGULAR VE YORUMLAR 

2010-2016 yılları arasında Türkiye-Almanya ülke Ñifti pazarında yer alan Ģehir Ñiftleri pazarları 

üzerinde yapılan analizlere göre pazar ortaklıkları ve rakip tanımlamalarına yer verilmiĢtir. Söz 

konusu bulgular verilmeden önce araĢtırmanın neden Türkiye-Almanya ülke Ñifti pazarı üzerinde 

uygulandığı birtakım sayılar verilere dayandırılarak aÑıklanmıĢtır. 

Türkiye-Almanya ülke Ñifti pazarı Almanya‘da yaĢayan gurbetÑi Türk vatandaĢların da etkisiyle en 

fazla yolcu trafiğinin gerÑekleĢtiği pazar özelliği taĢımaktadır. Bununla birlikte Türkiye aÑısından dıĢ 

ticaret hacminin en fazla olduğu ülkelerden biri Almanya‘dır. 2016 yılsonu verilerine göre ihracatta 

birinci ithalatta ise ikinci sırada Almanya gelmektedir (TUĠK,2018). Tablo 1‘de yıllara göre Türkiye 

ÑıkıĢlı uluslararası yolcu trafiğinde ilk 10 ülkenin yolcu sayılarına iliĢkin bilgiler yer almaktadır. Bazı 

yıllarda ilk 10 değiĢiklik gösterdiğinden tabloda 10 ülke yerine söz konusu yıllar iÑerisinde ilk 10‘da 

yer alan tüm ülkelerin bilgilerine yer verilmiĢtir. Buna göre Almanya söz konusu tüm yıllar iÑerisinde 
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en fazla yolcu trafiğinin gerÑekleĢtiği ülke olmuĢtur. Almanya‘nın ardından Amerika BirleĢik 

Devletleri (ABD), BirleĢik Krallık ve Suudi Arabistan dıĢ hat yolcu trafiğinde ön sıralarda yer alan 

ülkeler olmuĢlardır. Yolcu trafiğine ek olarak ikili havayolu taĢımacılığı (ĠHT) anlaĢmaları aÑısından 

da değerlendirildiğinde Almanya-Türkiye arasındaki ĠHT anlaĢmasının ĠHT anlaĢmaları iÑerisinde en 

liberal anlaĢmalardan biri olması (Gerede, 2012: 119) söz konusu seÑimde motive edici unsurlardan 

biri olmuĢtur. 

Tablo 1. Yıllara Göre Türkiye ÆıkıĢlı En Æok Yolcu Trafiğinin GerÑekleĢtiği Êlkeler 

 TÜRKĠYE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

V
A
R
Iġ
 Ê
L
K
E
L
E
R
Ġ 

ALMANYA 1724542 2771319 4754430 5032103 5499592 5538011 4205126 

ABD 250695 377873 557311 690371 725670 849628 984740 

BĠRLEġĠK 

KRALLIK 
762773 1084045 2017349 2275619 2716820 2496363 826654 

SUUDĠ 

ARABISTAN 
318515 391479 583492 585029 674754 1057269 772911 

ITALYA 283055 458721 605142 804538 907085 947392 746060 

FRANSA 381715 533778 670274 793352 819115 876449 665890 

ĠSVĠÆRE 393308 501679 686584 807061 818149 757406 561811 

KIBRIS 251241 719973 1205476 1285687 1439608 932426 538595 

UKRAYNA 248160 298837 400262 507910 442747 435695 534012 

HOLLANDA 285281 405382 444672 527123 563430 556835 511519 

RUSYA 285573 350869 924071 976323 1083815 1169383 427934 

AVUSTURYA 171172 278855 514944 578594 596996 528789 388238 

ĠSPANYA 263224 274043 338417 396435 566489 579260 474767 

BAE 322275 236875 290784 384133 355812 510336 267700 

Kaynak: ICAO 

Veriler analiz edildikten sonra bulgular tablolar haline getirilmiĢ ve tablolarda havayolu iĢletmelerinin 

ICAO kodları kullanılmıĢtır. Tablo 2‘de ÑalıĢmada yer alan havayolu iĢletmeleri ve onlara ait ICAO 

kodları yer almaktadır. ÆalıĢmanın bundan sonraki kısımlarında havayolu iĢletmelerinin isimleri 

yerine ICAO kodları kullanılacaktır. 

Tablo 2. ÆalıĢmada Yer Alan Havayolu ĠĢletmelerinin ICAO Kodları 

Havayolu ĠĢletmesi ICAO Kodu Havayolu ĠĢletmesi ICAO Kodu 

Anadolu Jet AJA Germanwings GWI 

Air Berlin BER Atlas Global KKK 

Condor CFG Onur Havayolları OHY 

Lufthansa DLH Pegasus PGT 

Eurowings EWG Sun Express SXS 

Freebird FHY Türk Hava Yolları THY 

Rakip ikilileri düzeyinde yapılan analizlere göre hangi firmaların pazarda yer aldığı önem arz 

etmektedir. Buna göre Tablo 3‘te söz konusu yıllar iÑerisinde havayolu iĢletmelerinin pazarda var 

olma durumları görülmektedir. SeÑilmiĢ yıllar iÑerisinde Türk Hava Yolları (THY), Lufthansa (DLH), 

Pegasus (PGT) ve Sun Express (SXS) pazarda sürekli bir biÑimde yer almıĢtır. Germanwings de 

pazarda sürekli bir biÑimde yer almasına rağmen 2016 yılında Eurowings adıyla faaliyetlerine devam 

etmiĢtir. Charter firmalar Condor (CFG) ve Freebird (FHY) de belirli yıllar iÑerisinde pazarda yer 

almıĢtır. Air Berlin (BER) ise operasyonlarını durdurmuĢtur. 

Tablo 3. Havayolu ĠĢletmelerinin Yıllara Göre Pazarda Yer Alması Durumu 

 AJA BER CFG DLH FHY 
GWI/ 

EWG 
KKK OHY PGT SXS THY 

2010            

2011            

2012            

2013            

2014            

2015            

2016            

Tablo 4‘te söz konusu ülke Ñifti pazarında yer alan havayolu iĢletmelerinin yıllara göre toplam 

frekansları yer almaktadır. Frekans verilerinde bazı havayolu iĢletmelerinin verilerine doğrudan 

ulaĢılamadığı iÑin her bir hatta yer alan yolcu sayıları o hatta en fazla kullanılan uÑağın koltuk sayısına 

bölünerek ortalama frekans elde edilmiĢtir. Buna göre en fazla frekansa sahip havayolu iĢletmesi 
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THY‘dir. THY‘yi sırasıyla SXS ve PGT takip etmektedir. Burada dikkate alınması gereken unsur 

ülkesinin bayrak taĢıyıcısı olmasına rağmen DLH‘nin frekansının THY ve diğer iĢletmelere göre 

oldukÑa az olmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki en fazla frekansa sahip ikinci iĢletme SXS, THY ve 

DLH‘nin 50-50 paylara sahip olduğu ortak giriĢim (joint-venture) havayolu iĢletmesidir. Frekansların 

yıllara göre artıĢ ve azalıĢları incelendiğinde THY‘nin pazardaki frekans sayısını her yıl artırdığı 

görülmektedir. Bu bağlamda THY‘nin yıllar ilerledikÑe ülke Ñifti pazarında daha fazla noktada yer 

aldığı söylenebilir ve böylece rakip iĢletmelerle hem pazar teması hem de pazar ortaklıklarının 

yükselmesi beklenecektir. Ancak bu durumun gerÑekleĢmesi iÑin aynı Ģehir Ñifti pazarlarında yer 

almak önem arz etmektedir. Bir diğer ifade ile Ġstanbul Atatürk Havalimanını hub olarak kullanan 

THY ile Sabiha GökÑen havalimanını kullanan PGT arasındaki pazar ortaklığı sefer düzenledikleri 

nokta sayısı ve frekanslarının artıĢlarından etkilenmeyecektir. Æünkü ĠST-FRA ile SAW-FRA farklı 

ürünlerin üretildiği, farklı yolcu profiline sahip ve kullanılan kaynaklar aÑısından da farklı bileĢenleri 

iÑerisinde barındıran pazarlardır. 

Tablo 4. Yıllara Göre Havayolu ĠĢletmeleri Frekansları (TUR-ALM) 

 
AJA BER CFG DLH FHY GWI/EWG KKK OHY PGT SXS THY 

2010 1030 913 
 

3674 
 

664 
  

3944 6142 6590 

2011 
 

1364 
 

3919 
 

498 
  

3775 7464 7676 

2012 
 

2997 2597 4039 
 

573 642 
 

2367 5704 9903 

2013 
 

2583 2813 3796 
 

730 
  

2918 5534 12562 

2014 
 

2357 2915 3423 725 1205 856 134 3855 6835 14107 

2015 
 

1277 3412 2899 844 1303 239 1240 4693 9182 15784 

2016 
   

2035 476 357 
 

1484 4888 10827 16546 

Kaynak: ICAO ve Yazar Hesaplamaları 

Tablo 5‘te Havayolu iĢletmelerinin Türkiye-Almanya pazarında karĢılıklı olarak sefer düzenledikleri 

noktaların, bir baĢka deyiĢle üretilen havayolu ürünlerinin, sayısı verilmektedir. 2016 yılı verileri 

dikkate alındığında frekanslardan farklı olarak en fazla Ģehir Ñiftinde sefer gerÑekleĢtiren havayolu 

SXS‘dir. SXS‘yi sırasıyla PGT ve THY takip etmektedir. Frekans ve uÑuĢ noktası sayıları verilerinden 

hareketle THY‘nin daha az noktada daha sık bir biÑimde faaliyet gösterdiği bulgusuna ulaĢılmaktadır. 

Pazar ortaklığı aÑısından değerlendirildiğinde THY ve SXS ile aynı hatta faaliyet gösterilen hatlarda 

bu iki havayolu iĢletmesi ile ortaklığın yüksek olması beklenecektir. Æünkü belirli bir Ģehir Ñifti 

pazarında daha fazla frekansa sahip bir iĢletme karĢısında rakibin odak firma ile örtüĢme derecesi 

yüksek olacaktır. Yıllara göre faaliyet gerÑekleĢtirilen pazar sayısı incelendiğinde 2010‘da 175 olan 

pazar sayısının 2016‘da 249‘a yükseldiği görülmektedir. 

Tablo 5. Havayolu ĠĢletmelerinin UÑuĢ Noktası Sayıları (TUR-ALM ve ALM-TUR) 

 AJA BER CFG DLH FHY GWI/ 

EWG 

KKK OHY PGT SXS THY Toplam
42 

2010 18 32  15  22   94 71 79 175 

2011  36  18  24   84 108 84 200 

2012  43 36 26  24 47  52 68 68 173 

2013  31 39 21  45   79 74 87 184 

2014  25 40 18 54 65 87 4 83 54 95 197 

2015  17 37 20 52 70 4 8 78 99 88 206 

2016    16 56 41  14 80 173 77 249 

Kaynak: ICAO verileri ile yazar tarafından oluĢturulmuĢtur 

Tablo 6-12 arasında havayolu iĢletmeleri arasındaki pazar ortaklığı matrisleri yer almaktadır. 2010-

2016 yıllarını kapsayan söz konusu analizlere iliĢkin bulgular yıl bazında ayrı tablolar halinde 

verilmiĢtir. Genel olarak bakıldığında rakip ikilileri bazında gerÑekleĢtirilen analizler sonucunda pazar 

ortaklığı verilerinin asimetrik özellik taĢıdığı görülmektedir. 

Tablo 6‘da 2010 yılına ait sonuÑlara yer verilmiĢtir. Buna göre 2010 yılında BER-PGT arasındaki 

pazar ortaklığı 0,347 iken PGT-BER rakip ikilisi arasındaki 0,105 olarak gerÑekleĢmiĢtir. Ayrıca BER 

havayolu iĢletmesinin en fazla pazar ortaklığına sahip rakibi PGT iken; PGT havayolu iĢletmesinin en 

fazla pazar ortaklığı yaĢadığı havayolu iĢletmesi SXS olmuĢtur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde 

                                                           
42

 Toplam, havayolu iĢletmelerinin hatlarının toplamını değil ilgili yılda faaliyet gösterilen farklı pazarların sayısını 

vermektedir. 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1877 

BER-PGT arasındaki pazar ortaklığının asimetrik özellik gösterdiği ortaya ÑıkarılmıĢtır. Benzer 

asimetri durumları GWI-SXS, AJA-THY arasında gerÑekleĢmiĢtir. 

Tablo 6. 2010 Pazar Ortaklığı Değerleri 

2010 BER AJA GWI DLH PGT SXS THY 

BER  0 0.0345 0 0.3470 0.2193 0.0111 

AJA 0  0.0184 0.1680 0.0376 0.0043 0.3158 

GWI 0.0479 0.0200  0 0.2938 0.3503 0.0006 

DLH 0 0.0479 0  0.0024 0.0591 0.2903 

PGT 0.1052 0.0090 0.0642 0.0020  0.3459 0.0139 

SXS 0.0394 0.0006 0.0453 0.0292 0.2047  0.0072 

THY 0.0018 0.0409 0.0001 0.1317 0.0076 0.0066   

Tablo 7‘de 2011 yılına ait bulgular yer almaktadır. 2011 yılı verilerine bakıldığında ilk olarak ele 

alınan rakip Ñifti sayısında bir önceki yıla göre azalıĢ gerÑekleĢmiĢtir. Rakip Ñifti düzeyinde bir önceki 

yıldan farklı olarak GWI-SXS arasındaki pazar ortaklığı 2010 yılında 0,350 iken 2011 yılında 0,430 

seviyelerine yükselmiĢtir. Bu durumun birden Ñok sebebi olabilir. Birincisi pazarda yer alan firma 

sayısı bir önceki yıla göre azalmıĢtır. Temas sayısında artıĢ olmasından kaynaklı olarak da pazar 

ortaklığı yükselmiĢ olabilir. En yüksek örtüĢme GWI-SXS arasında; en düĢük örtüĢme ise THY-BER 

rakip Ñiftinde gözlemlenmiĢtir. 

Tablo 7. 2011 Pazar Ortaklığı Değerleri 

2011 BER GWI DLH PGT SXS THY 

BER  0.0225 0.0020 0.2627 0.2680 0.0006 

GWI 0.0577  0 0.2898 0.4308 0.0223 

DLH 0.0009 0  0.0014 0.0649 0.3181 

PGT 0.1101 0.0473 0.0013  0.3374 0.0176 

SXS 0.0551 0.0345 0.0287 0.1655  0.0172 

THY 0.0001 0.0017 0.1376 0.0084 0.0169   

Tablo 8‘de 2012 yılı pazar ortaklığı değerlerine yer verilmiĢtir. Buna göre 2011 yılına göre pazarda 

yer alan havayolu iĢletmesi sayısının arttığı görülmektedir. ĠĢletme sayısının artıĢı da beraberinde 

temas sayılarını ve ele alınan rakip Ñifti sayısını artırmıĢtır. Tablodaki verilere göre en yüksek örtüĢme 

KKK-BER ikilisi arasında gerÑekleĢmiĢtir. Bunu sırasıyla PGT-SXS ve DLH-THY takip etmektedir. 

Daha önce sözü edilen asimetri durumlarının bu yılda gözlemlendiği söylemek mümkündür. KKK‘nın 

BER ile pazar ortaklığı Ñok yüksektir ancak BER aÑısından bakıldığında en yüksek pazar ortaklığı 

CFG olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. GWI‘nın pazar ortaklığı en yüksek rakibi SXS iken; SXS 

aÑısından bakıldığında en yüksek pazar ortaklığına sahip rakibin PGT olduğu görülmektedir. Bu 

sebeple söz konusu rakiplerin birbirlerinin pazarlarında yer alma derecelerinin farklı olduğu ortaya 

Ñıkmaktadır. 

Tablo 8. 2012 Pazar Ortaklığı Değerleri 

2012 BER KKK CFG GWI DLH PGT SXS THY 

BER  0.0567 0.2806 0.0100 0.0023 0.0005 0.1349 0.0005 

KKK 0.4201  0.1754 0.0332 0.0051 0.0115 0.1305 0.0036 

CFG 0.2346 0.0198  0.0207 0.0059 0.0002 0.2027 0.0003 

GWI 0.0448 0.0200 0.1106  0.0000 0.2397 0.3250 0.0426 

DLH 0.0020 0.0006 0.0062 0.0000  0.0003 0.0722 0.3411 

PGT 0.0007 0.0020 0.0002 0.0696 0.0004  0.3413 0.0363 

SXS 0.0699 0.0091 0.1256 0.0376 0.0428 0.1361  0.0151 

THY 0.0001 0.0001 0.0001 0.0030 0.1238 0.0088 0.0092   

Tablo 9‘da 2013 yılı pazar ortaklığı bilgileri yer almaktadır. BER-CFG arasında 2012 yılında 

gözlemlenen simetrinin bu yıl bozulduğu görülmektedir. BER-CFG ile en yüksek ortaklığa sahip iken 

CFG‘nin en yüksek ortaklık yaĢadığı rakibi SXS olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. En yüksek ortaklık 

değeri DLH ve THY arasında; en düĢük ortaklık ise PGT-DLH arasında gerÑekleĢmiĢtir. 

Tablo 9. 2013 Pazar Ortaklığı Değerleri 

2013 BER CFG GWI DLH PGT SXS THY 

BER  0.2902 0.0119 0.0075 0.0088 0.1874 0.0015 

CFG 0.2019  0.0180 0.0113 0.0058 0.2755 0.0038 

GWI 0.0383 0.0832  0 0.2698 0.2424 0.0824 

DLH 0.0064 0.0139 0  0.0001 0.0720 0.3666 

PGT 0.0085 0.0081 0.0809 0.0001  0.1765 0.0431 

SXS 0.0873 0.1844 0.0350 0.0392 0.0851  0.0339 

THY 0.0004 0.0013 0.0061 0.1030 0.0107 0.0175   
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Tablo 10‘da 2014 yılı pazar ortaklığı değerlerine yer verilmektedir. 2014 yılı söz konusu ülke Ñiftinde 

faaliyet gösteren havayolu sayısının diğer yıllara göre oldukÑa fazla olduğu bir yıl olarak karĢımıza 

Ñıkmaktadır. 2013‘de faaliyet gösteren iĢletme sayısı 7 iken 2014‘te bu sayı 10 havayolu iĢletmesine 

yükselmiĢtir. Daha önceki yıllarda yer almayan OHY 2014‘te yer almıĢ ve rakip Ñiftleri arasındaki en 

yüksek pazar ortaklığını THY ile gerÑekleĢtirmiĢtir. Bu kısaca Ģu anlama gelmektedir: OHY‘nin 

pazarlarının Ñok büyük bir kısmında THY‘de bulunmaktadır ve OHY‘nin olası rekabetÑi hamlelerine 

THY‘nin misilleme yapması kaÑınılmazdır. Hatta daha da ileriye götürülecek olursa OHY‘nin söz 

konusu ülke Ñiftinde yer alan Ģehir Ñiftlerinde herhangi bir hatta baĢlattığı bir hamle, THY‘nin o ülke 

Ñiftinde yer alan baĢka bir Ģehir Ñiftinde göstereceği reaksiyonla sonuÑlanabilir. 2014 yılı ile ilgili 

dikkat Ñekici diğer bir bulgu ise birden fazla havayolunun aynı havayolu iĢletmesi ile en yüksek pazar 

ortaklığına sahip olmasıdır. Bu bağlamda BER, KKK, CFG ve FHY en yüksek pazar ortaklığını SXS 

ile DLH, OHY, PGT ise THY ile gerÑekleĢtirmiĢtir. 

Tablo 10. 2014 Pazar Ortaklığı Değerleri 

2014 BER KKK CFG FHY GWI DLH OHY PGT SXS THY 

BER  0.0565 0.2436 0.0445 0.0160 0.0027 0.0000 0.0069 0.2913 0.0027 

KKK 0.2525  0.1900 0.0486 0.0396 0.0035 0.0000 0.0669 0.2791 0.0274 

CFG 0.1471 0.0257  0.0420 0.0202 0.0075 0.0000 0.0071 0.3441 0.0060 

FHY 0.1589 0.0388 0.2483  0.0203 0.0133 0.0000 0.0205 0.3459 0.0084 

GWI 0.0285 0.0158 0.0598 0.0101  0.0000 0.0000 0.2830 0.2048 0.0573 

DLH 0.0023 0.0007 0.0108 0.0032 0.0000  0.0080 0.0001 0.0683 0.3727 

OHY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1678  0.0000 0.0000 0.7949 

PGT 0.0048 0.0103 0.0081 0.0040 0.1091 0.0001 0.0000  0.0477 0.1867 

SXS 0.1002 0.0215 0.1959 0.0333 0.0394 0.0272 0.0000 0.0238  0.0129 

THY 0.0005 0.0012 0.0020 0.0005 0.0065 0.0876 0.0089 0.0550 0.0076   

Tablo 11‘de 2015 yılına ait bulgulara yer verilmiĢtir. 2014 yılında gerÑekleĢen durumların benzeri bu 

yılda da gözlemlenmektedir. 2014‘ten farklı olarak en yüksek pazar ortaklığı KKK-THY arasında 

gerÑekleĢmiĢtir. Bir önceki yılda OHY iÑin söylenen ifadelerin KKK iÑin de tekrarlanması yanlıĢ 

olmayacaktır. 2015 yılı iÑerisinde söz konusu pazarda yer alan tüm havayolları arasında temas 

gözlemlenmemektedir. Buna göre KKK sadece OHY ve THY ile OHY ise KKK, THY ve DLH ile 

pazar temasına sahiptir. Bu durumun oluĢmasında hiÑ Ģüphesiz söz konusu havayolu iĢletmelerinin 

Ġstanbul Atatürk Havalimanını üs (base) olarak kullanmaları etkili olmuĢtur.  

Tablo 11. 2015 Pazar Ortaklığı Değerleri 

2015 BER KKK CFG FHY GWI DLH OHY PGT SXS THY 

BER  0.0000 0.2549 0.0334 0.0418 0.0004 0.0000 0.0392 0.3946 0.0004 

KKK 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1783 0.0000 0.0000 0.7601 

CFG 0.0704 0.0000  0.0414 0.0278 0.0063 0.0000 0.0194 0.4126 0.0029 

FHY 0.0593 0.0000 0.2657  0.0284 0.0096 0.0000 0.0371 0.4907 0.0050 

GWI 0.0383 0.0000 0.0922 0.0147  0.0000 0.0000 0.2126 0.2974 0.0815 

DLH 0.0002 0.0000 0.0138 0.0033 0.0000  0.0474 0.0005 0.0781 0.3574 

OHY 0.0000 0.0223 0.0000 0.0000 0.0000 0.0878  0.0000 0.0000 0.7218 

PGT 0.0126 0.0000 0.0227 0.0067 0.0749 0.0002 0.0000  0.0697 0.2544 

SXS 0.0564 0.0000 0.2133 0.0395 0.0463 0.0183 0.0000 0.0308  0.0062 

THY 0.0000 0.0089 0.0011 0.0003 0.0093 0.0617 0.0673 0.0828 0.0045   

Tablo 12 Türkiye-Almanya ülke Ñifti pazarında faaliyet gösteren havayolu iĢletmeleri arasındaki pazar 

ortaklığı bilgilerini bize sunmaktadır. Buna göre 2014 ve 2015‘e göre havayolu iĢletmesi sayısında 

azalıĢ gerÑekleĢmiĢtir. FHY‘nin hemen hemen tüm pazarlarında SXS de bulunmaktadır. Ġkili 

arasındaki pazar ortaklığı değeri 0.83 olarak gerÑekleĢmiĢtir. OHY ve THY arasındaki yüksek pazar 

ortaklığı bu yıl da devam etmektedir.  

Tablo 12. 2016 Pazar Ortaklığı Değerleri 

 2016 FHY GWI DLH OHY PGS SXS THY 

FHY 

 
0.021956 0.010929 0 0.062992 0.836585 0.005316 

GWI 0.016957 

 

3.05E-05 0 0.21988 0.579684 0.006578 

DLH 0.002454 8.88E-06 

 

0.039661 0.001019 0.128828 0.334911 

OHY 0 0 0.044124 

 

0.000861 0.004208 0.8116 

PGS 0.004563 0.020624 0.000329 0.00025 

 

0.145246 0.004623 

SXS 0.024665 0.022129 0.016913 0.000497 0.059114 
 

0.020748 

THY 0.000123 0.000197 0.034501 0.075149 0.001476 0.01628   

Bayrak taĢıyıcılara bakıldığında DLH‘nin söz konusu tüm yıllar iÑerisinde pazar ortaklığı en yüksek 

rakibinin THY olduğu görülmektedir. Benzer durumun THY iÑin 2016 yılı hariÑ olmak üzere (2016: 

OHY) geÑerli olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Pazar ortaklığı analizleri sonucunda Tablo 13‘de yıllara 
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göre havayolu iĢletmelerinin pazar ortaklığı aÑısından en önemli rakibini gösteren matrise yer 

verilmiĢtir. Buna göre BER kodlu havayolu iĢletmesinin rakipleri 2010 yılında PGT, 2011 yılında 

SXS sonraki iki yılda CFG ve 2014 ve 2015 yılında tekrardan SXS olmuĢtur. SXS‘nin de rakipleri söz 

konusu yıllar iÑerisinde değiĢiklik göstermiĢ ve 2010-2012 ve 2016 yılları arasında PGT; 2013-2014 

yılları iÑerisinde ise CFG olmuĢtur. 

Tablo 13. Rakip Haritası 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AJA THY 
      

BER PGT SXS CFG CFG SXS SXS 
 

CFG 
  

BER SXS SXS SXS 
 

DLH THY THY THY THY THY THY THY 

FHY 
    

SXS SXS SXS 

GWI SXS SXS SXS PGT PGT SXS SXS 

KKK 
  

BER 
 

SXS THY 
 

OHY 
    

THY THY THY 

PGT SXS SXS SXS SXS THY THY SXS 

SXS PGT PGT PGT CFG CFG CFG PGT 

THY DLH DLH DLH DLH DLH DLH OHY 

 

5. SONUÇ 

Rakip analizi rekabetÑi dinamikler konusunda firmaların rekabetÑi davranıĢlarına yön veren bir araÑ 

olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. Chen‘in (1996) önerdiği biÑimde iki boyutta karĢımıza Ñıkan rakip 

analizi bu ÑalıĢmada pazar ortaklığı boyutuyla ele alınmıĢtır. Bu bağlamda 2010-2016 yılları arasında 

Türkiye-Almanya ülke Ñiftinde yer alan havayolu iĢletmelerinin pazar ortaklıkları belirlenmiĢ ve 

yapılan analizlere göre her bir havayolu iĢletmesinin en yoğun örtüĢme yaĢadığı firma belirlenmiĢtir. 

ÆalıĢma sonucunda pazar ortaklıkları kısmen asimetrik özellik göstermiĢtir. Bir diğer ifade ile bazı 

havayolları birbirlerinin doğrudan rakibi konumunda yer almamıĢtır. Tversky‘nin (1977) belirttiği 

asimetri durumunun söz konusu pazarda da var olduğu ortaya ÑıkarılmıĢtır. 

ÆalıĢma birtakım kısıtları bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki rakip analizinin yalnızca pazar 

ortaklığı ile kısıtlı tutulmasıdır. Bu sebeple bu araĢtırmaya ilerleyen dönemde rakip analizinin kaynak 

benzerliği boyutunun da eklenmesi gerekmektedir. Rakip analizinin her iki boyutu da eklendikten ve 

rakip tanımlamaları gerÑekleĢtirildikten sonra ortaya Ñıkan durumların firmaların rekabetÑi 

davranıĢlarına olan etkileri, pazar ortaklığını ve kaynak benzerliğini ortaya Ñıkaran öncül durumlar da 

araĢtırılarak ÑalıĢmanın kapsamı geniĢletilebilir. Yapılan araĢtırmalarda pazar ortaklığını oluĢturan 

öncüllerin ele alınmamıĢ olması bu alanda motive edici unsur olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. 
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ÖZET 

Bu ÑalıĢmanın amacı; alıĢveriĢlerde tüketicilerin karar verme tarzlarının ve bu kararları etkileyen 

faktörlerin belirlenmesidir. ÆalıĢma kapsamında, Ġstanbul, Ankara, EskiĢehir, Samsun ve Gaziantep 

illerinde, her gelir seviyesinden tüketicilerin tercih ettiği alıĢ veriĢ merkezlerine giden 236 kiĢiye 

Tüketici Karar Tarzları ÉlÑeği uygulanmıĢtır. Tüketicilerin karar tarzlarını boyutlandırmak amacıyla 

uygulanan AÑıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda 8 faktör belirlenmiĢtir. AFA ile elde edilen 

karar tarzlarına iliĢkin boyutlarla tüketicilerin cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu ve aylık gelir gibi 

demografik özellikleri bakımından farklılıkların analizlerinde t-testi ve varyans analizi (ANOVA) gibi 

istatistiksel teknikler kullanılmıĢtır. ÆalıĢma sonucunda; tüketicilerin alıĢkın oldukları markaları 

almayı tercih ettikleri, kalitenin yüksek olmasına ve fiyatın düĢük olmasına önem verdikleri, 

kadınların erkeklere göre kaliteye daha Ñok önem verdikleri, pahalı markaları tercih etmedikleri ve yaĢ 

gruplarına göre alıĢ veriĢ alıĢkanlıklarında farklılıklar olduğu görülmüĢtür. Elde edilen sonuÑların, 

iĢletmelerin pazarlama, satıĢ, reklam ve müĢteri iliĢkileri konusunda geliĢtirecekleri stratejilerin 

belirlenmesi sürecinde faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici Karar Tarzları, AÑıklayıcı Faktör Analizi. 

DIMENSIONING OF CONSUMERS' DECISION-MAKING STYLES IN 

SHOPPINGS 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the consumers‘ decision-making styles in shoppings and the 

factors that affect these decisions. Within the scope of the study, the Scale of Consumer Decision-

Making was applied to 236 people in Istanbul, Ankara, EskiĢehir, Samsun and Gaziantep provinces 

who go to shopping centers preferred by consumers at every level of income. 8 factors were 

determined as a result of Explonatory Factor Analysis (EFA) applied to size the consumer decision-

making styles. Statistical techniques such as      t-test and variance analysis (ANOVA) were used to 

analyze the differences between dimensions of decision-making styles obtained by EFA and 

demographic characteristics of consumers such as gender, age, educational status and monthly 

income. As a result of the study, it was observed that consumers prefer to buy the brands they are 

accustomed to, high quality and low price, women pay more attention to quality than men, they do not 

prefer expensive brands and there are differences in shopping habits according to age groups. The 

results are evaluated to be useful in determining the strategies that businesses will develop in 

marketing, sales, advertising and customer relations. 

Keywords: Consumer, Consumers‘ Decision Making-Styles, Explonatory Factor Analysis. 

 

1.GĠRĠġ 

Bir ülkenin atıl durumda olan kaynaklarının yatırıma dönüĢtürülmesinde Girişimcilik, nemli faktörler 

arasında kabul edilmektedir. GiriĢimciliğin baĢarıya ulaĢmasında en kritik aĢamalardan birisi, 

iĢletmelerin tercih edilebilir olmasıdır. Günümüzde aynı ürün ve hizmeti üreten iĢletmelerin sayısı 

sürekli artmaktadır. Bu durum, beraberinde rekabetin de artmasına neden olmaktadır. Tüketicilerin 

satın alma kararlarında etkilendikleri faktörleri öngörebilen ve buna bağlı olarak pazarlama 

stratejilerini oluĢturan iĢletmeler, söz konusu rekabet ortamında avantajlı hale gelmektedir. Bir 

iĢletmenin baĢarısı, tüketiciler tarafından tercih edilir olmasıyla doğrudan iliĢkilidir. Tüketiciler, ürün 

veya hizmeti satın alma kararlarında farklı karar tarzlarına sahip olmaları nedeniyle pazarlama 

stratejilerinin yönünü belirleyen en karmaĢık unsurlardan birisidir. Tüketicilerin alıĢveriĢ kararlarını 
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etkileyen faktörleri öngörebilen ve bu yönde pazarlama stratejilerini oluĢturarak uygulamaya geÑiren 

iĢletmelerin pazarlama stratejilerinin baĢarıları da artmaktadır. 

Konunun önemi ve yansımaları nedeniyle, tüketicilerin alıĢveriĢlerinde sergiledikleri karar tarzları ve 

etkilendikleri faktörleri araĢtıran birÑok ÑalıĢma yapılmaktadır. Bu konuda yapılan en kapsamlı 

ÑalıĢmalardan birisi, George B. Sproles and Elizabeth L. Kendall (1986)‘a aittir. Sproles and Kendall 

tarafından tüketicilerin karar verme tarzları, ―Tüketicinin karar verme yaklaĢımını karakterize eden 

zihinsel yönelim‖ olarak tanımlanmıĢtır. ÆalıĢma kapsamında geliĢtirilen Tüketici Karar Tarzları 

ÉlÑeği (TKTÉ), insanların tüketici kimliğiyle alıĢveriĢ tercihlerinde sergiledikleri karar tarzını 

belirlemeye yöneliktir. (Sproles ve Kendall, 1986: 268) 

TKTÉ geliĢtirildiği yıllardan itibaren ÑeĢitli ülkelerde uygulanmıĢ ve farklı kültürlerde geÑerliliğini 

ispatlamıĢtır. ÉlÑek; Shim (1996) tarafından Amerika BirleĢik Devletleri‘ndeki lise öğrencilerine, 

Hafstrom, Chae ve Chung (1992) tarafından Amerikan ve Koreli genÑ tüketicilere, Durvasula, 

Lysonski, ve Andrews (1993) tarafından Yeni Zelanda‘daki, Lysonski, Durvasula, ve Zotos (1996) 

tarafından Hindistan, Æin ve Yunanistan‘daki öğrencilere, Mitchell ve Bates (1998) tarafından 

Ġngiltere‘deki, Fan ve Xiao (1998) tarafından Æin‘deki üniversite öğrencilerine, Walsh, Mitchell ve 

Thurau (2001) tarafından Almanya‘daki yetiĢkinlere, Hiu vd. (2001) tarafından Æinli tüketicilere, 

Nayeem (2012) tarafından Avusturalya‘daki otomobil tüketicilerine uygulanmıĢtır. Yapılan faktör 

analizleri sonucunda ölÑeğin 8-10 arasında boyut altında toplandığı tespit edilmiĢtir. (Ceylan, 

2013:41; Dursun, AlnıaÑık ve Kabadayı, 2013) Literatürde ölÑeğin Türk kültürüne uyarlandığı 

ÑalıĢmalar incelendiğinde; bu ÑalıĢmalarda da ölÑeğin geÑerliliğinin yüksek olduğu, 8-9 faktör altında 

toplandığı ve orjinali ile benzer sonuÑlar elde edildiği görülmektedir. (Ênal ve ErciĢ, 2006; Dursun, 

AlnıaÑık ve Kabadayı, 2013; Ceylan, 2013). 

Literatürde tüketici karar tarzlarına iliĢkin Ñok sayıda ÑalıĢma bulunmaktadır. Bu ÑalıĢmalara örnek 

olarak; tüketici davranıĢlarının genel olarak tespit edilmesi (Walters, 1974), tüketici davranıĢının satın 

alma sürecine etkisi (OdabaĢı ve BarıĢ, 2002), tüketicilerin ürün ve hizmetleri değerlendirme ve satın 

alma faaliyetlerini etkileyen karar verme süreÑleri (Bozkurt, 2004), tüketicilerin kiĢisel değerlerinin 

satın alma tarzları üzerindeki etkisi (Ênal ve ErciĢ, 2006:1), genÑ Türk tüketicisinin karar verme 

tarzlarının belirlenmesi (Kavas ve YeĢilada, 2007:9), kiĢisel faktörlerin tüketici satın alma 

davranıĢlarına etkisi (Durmaz, Bahar ve Kurtlar, 2011:114), marka değeri algılamalarının tüketici 

satın alma davranıĢı üzerine etkisi (Ayas, 2012:1), müĢteri memnuniyeti, markaya duyulan güven ve 

marka değerinin tüketici karar tarzlarına etkileri (Düzgün,2015), tüketici karar verme tarzlarının 

cinsiyet kimliğine göre incelenmesi (YeniÑeri ve Ézal, 2016:135) ve tüketici karar verme tarzlarının 

kuĢaklara göre değerlendirilmesi (Yüksekbilgili, 2016) gibi konularda yapılan ÑalıĢmalar verilebilir. 

Literatür incelemesinden görüldüğü gibi; tüketici karar tarzlarının boyutlandırılmasına ve bu 

boyutların tüketicilerin bazı demografik özelliklerine göre incelendiği ÑalıĢmalar az sayıdadır. Bu 

nedenle bu ÑalıĢmada; tüketicilerin alıĢveriĢ kararlarını verirken etkilendikleri faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla, Sproles ve Kendall tarafından geliĢtirilmiĢ olan Tüketici Karar Tarzları ÉlÑeğinin 

kullanılmasına karar verilmiĢtir. ÉlÑeğin  basit tesadüfi örnekleme Tekniği ile seÑilen 236 kiĢiye 

uygulanmasıyla elde edilen veriler istatistiki tekniklerle analiz edilmiĢtir. ÆalıĢma kapsamında; 

tüketicilerin karar verme tarzlarını etkileyen faktörler, AÑıklayıcı Faktör Analizi ile belirlenerek elde 

edilen faktörler bakımından demografik özelliklere göre farklılıklar t testi ve Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) ile incelenmiĢtir.   

2.YÖNTEM 

Bu ÑalıĢmanın amacı, tüketicilerin alıĢveriĢlerinde sergiledikleri karar tarzlarını belirlemek ve 

boyutlandırmaktır. Tüketici genel evreninin Ñok büyük olması ve genel evrene ulaĢmanın kısıtları göz 

önünde bulundurularak, sonuÑların ÑalıĢma evrenini temsil etme gücünü artırmak iÑin Basit Tesadüfi 

Érnekleme Tekniğine (BTÉT) baĢvurulmuĢtur. ÆalıĢmada genel evren olarak büyük ölÑekli alıĢveriĢ 

merkezlerini tercih eden kiĢiler, ÑalıĢma evreni olarak Ġstanbul, Ankara, EskiĢehir, Samsun ve 

Gaziantep illerinde her yaĢtan, her gelir seviyesinden ve her eğitim seviyesinden kiĢilerin tercih ettiği 

alıĢ veriĢ merkezlerini kullanan tüketiciler oluĢturmuĢtur. 

ÆalıĢmanın verileri iki bölümden oluĢan anket aracılığıyla BTÉT ile seÑilen 236 tüketiciye yüz yüze 

uygulanarak elde edilmiĢtir. Anketin birinci bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu ve 

aylık gelir durumuna iliĢkin demografik özellikleri sorulmuĢtur. Ġkinci bölümde tüketici karar 

tarzlarının ölÑülmesi amacıyla, 1986 yılında Sproles ve Kendall tarafından geliĢtirilmiĢ ve beĢli likert 

ölÑeğine göre cevaplanması gereken 22 ifadeden oluĢan ―Tüketici Karar Tarzları ÉlÑeği (TKTÉ)‖ 

kullanılmıĢtır. (Sproles ve Kendall, 1986) 
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Elde edilen verilere iliĢkin tüm analizler, ―IBM SPSS Statistics Version 20‖ paket programıyla 

yapılmıĢtır. ÉlÑeğin Cronbach‘s Alpha Güvenilirlik Katsayısı (α), 0,751 olarak belirlenmiĢtir. 

ÆalıĢmaya katılan tüketicilerin yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu ve aylık gelir durumu gibi demografik 

özellikleri tanımlayıcı istatistikler olarak incelenmiĢtir. 22 maddeden oluĢan TKTÉ‘ne AFA 

uygulanarak boyutları belirlenmiĢtir. AFA ile elde edilen boyutlar bakımından katılımcıların bazı 

demografik özelliklere göre farklılıklarının analizinde de ANOVA ve bağımsız örneklemler t-Testi 

kullanılmıĢtır. 

3. BULGULAR 

ÆalıĢmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde (Grafik-1); 

 Katılımcıların %60‘ının kadın, %40‘ının erkek,  

 %36‘sının 25-35 yaĢ arasında,  

 %56‘sı lisans düzeyinde eğitim almıĢ,  

 %30‘unun 2000-3000 TL. arasında aylık geliri olduğu görülmektedir. 

 

 

Grafik-1 : Katılımcıların Demografik özelliklerine Göre Dağılımı 

 

Tüketicilerin alıĢveriĢ kararlarında sergiledikleri tarzları boyutlandırılmak amacıyla ölÑekte yer alan 

22 ifadeye AÑıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıĢtır. Barett testi sonucu Ki-Kare 

değeri:1989,303, p:0,00<0,5 ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem değeri 0,740>0,5 olarak 

belirlenmiĢ ve KMO değeri kabul sınırları iÑerisinde bulunmuĢtur. 

TKTÉ‘ne uygulanan AÑıklayıcı Faktör Analizi sonucunda, tüketici karar tarzları 8 boyutta 

toplanmıĢtır. Elde edilen boyutlar, literatüre bağlı olarak isimlendirilmiĢ ve tanımlanmıĢtır. (Tablo-1). 

TKTÉ‘ne iliĢkin AFA sonuÑları Tablo-2‘de yer almaktadır. 

Tablo-1 : Tüketici Karar Tarzları Ölçeğinin boyutları ve tanımları 

Faktör-1: Marka odaklılık 
Êrün kalitesinin markanın fiyatı ve prestijine göre öngörülmesi 
nedeniyle bilinen ve pahalı markaları satın alma eğilimini ölÑmektedir. 

Faktör-2:Mükemmeliyetçilik-

yüksek kalite odaklılık 

Tüketicilerin ürün kalitesine ne kadar odaklandıklarını, en iyi ürünü 
seÑmek iÑin yoğun araĢtırmalar yapma eğilimin ölÑmektedir. 

Faktör-3: DüĢünmeden alıĢveriĢ 

etme–dikkatsizlik 

Tüketicilerin özensiz alıĢveriĢ etme, harcadığına dikkat etmeme, hızlı 

ve düĢünmeden karar verme eğilimini ölÑmektedir. 

Faktör 4: ÇeĢit karmaĢası yaĢama 
Tüketicilerin marka, mağaza ÑeĢit ve bilgi Ñokluğundan dolayı karar 

vermede zorlanma özelliğini ölÑmeye yöneliktir. 

Faktör 5: Yenilik-moda odaklılık 
Tüketicilerin modayı takip etmeye ne kadar odaklandığını ve yeni 

Ģeyler aramaktan zevk ve heyecan duyma durumunu ölÑmektedir.  

Kadın 

60% 

Erkek 

40% 

Cinsiyet 
25 yaĢ 

altı 

8% 

25-35 

yaĢ 

36% 

35-45 

yaĢ 

33% 

45-55 

yaĢ 

18% 

55 yaĢ 

üstü 

5% 

YaĢ 

Ġlkokul 

3% 

Ortaoku

l 

2% 

Lise 

14% 
Én 

Lisans 

11% 
Lisans 

56% 

Lisansü

stü 

14% 

Eğitim 
1500 

TL.altı 

16% 1500-

2000 

TL. 
10% 

2000-

3000 

TL. 
30% 

3000-

4000 

TL. 
26% 

4000-

5000 

TL. 

3% 

5000 

TL.üstü 

15% 

Aylık Gelir 
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Faktör 6:AlıĢkanlık-marka bağlılığı 

odaklılık 

Tüketicilerin sevilen marka ve mağazalarının olması ve bunlardan satın 

almayı alıĢkanlık haline getirme özelliklerini ölÑmektedir. 

Faktör 7: Eğlence-haz odaklılık 
Bu faktör, ters özelliklidir ve alıĢveriĢten zevk alma ve eğlence olsun 
diye alıĢveriĢ yapma eğilimini ölÑmektedir. 

Faktör-8: Fiyat odaklılık 
Fiyatların indirimde olmasını takip etmeyi ve harcanacak para 
miktarına ne kadar dikkat edildiğini ölÑmeye yöneliktir. 

 

Tüketicilerin karar tarzlarına iliĢkin belirlenen 8 faktör, toplam varyansın %73,477‘sini 

aÑıklamaktadır. Birinci boyut varyansın %20,997‘sini, ikinci boyut varyansın %14,499‘unu, üÑüncü 

boyut varyansın %9,688‘ini, dördüncü boyut varyansın %7,548‘ini, beĢinci boyut varyansın 

%5,778‘ini, altıncı boyut varyansın %5,687‘sini, yedinci boyut varyansın %4,651‘ini ve son olarak 

sekizinci boyut varyansın %4,630‘unu aÑıklamaktadır.  

 

 

Tablo-2 : TKTÖ’nin Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonuçları 

Faktörler ve Ġfadeler Özdeğer 
Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Açıklama 

Yüzdesi 

Kümülatif 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Faktör-1: Marka odaklılık  4,619  20,997 20,997 0,819 

6.Bir ürün ne kadar pahalı ise o kadar kalitelidir. 
7.ġık mağaza ve dükkÍnlar bana en iyi ürünü sunarlar. 

5.Genellikle daha pahalı markaları tercih ederim. 

8.En Ñok satılan markaları almayı tercih ederim. 

 

0,856 
0,800 

0,786 

0,581 

   

Faktör-2: Mükemmeliyetçilik-Yüksek kalite 

odaklılık 
3,190  14,499 35,496 0,829 

2.Konu bir ürün satın almak olunca, en iyisini ya da en 

kusursuz olanını satın almaya ÑalıĢırım. 
3.Genellikle alıĢ veriĢlerimde kalitesi en iyi olan ürünü 

almaya ÑalıĢırım. 

1.Aldığım ürünlerin kalitelerinin yüksek olması benim 
iÑin Ñok önemlidir. 

4.Satın aldığım ürünlere yönelik standartlarım ve 

beklentilerim oldukÑa yüksektir.  

 

0,882 

 

0,832 
 

0,765 

 

0,691 

   

Faktör-3: DüĢünmeden alıĢveriĢ etme–dikkatsizlik 2,131  9,688 45,184 0,732 

9.Sürekli olarak gardırobumu değiĢen modaya uygun 
olarak yenilerim. 

10.Tarzımın modaya uygun ve Ñekici olması benim 

iÑin Ñok önemlidir. 
13.AlıĢ veriĢ yaparken düĢünmeden karar veririm. 

14.Sonrasında piĢman olduğum pek Ñok özensiz alıĢ 

veriĢ yapmıĢımdır. 

 

0,802 
 

0,781 

 
0,553 

 

0,516 

   

Faktör 4: ÇeĢit karmaĢası yaĢama 1,660  7,548 52,731 0,743 

20.Mağaza mağaza dolaĢarak alıĢveriĢ yapmak zaman 

kaybıdır. 
19.AlıĢveriĢ yapmak benim iÑin zevkli bir aktivite 

değildir. 

 

0,874 

 

0,859 

   

Faktör 5: Yenilik-moda odaklılık 1,271  5,778 58,509 0,798 

17.Êrünler hakkında ne kadar fazla Ģey öğrenirsem, 

aralarından seÑim yapmak da o kadar zorlanırım. 

18.Farklı ürünlerle ilgili edindiğim bilgiler kafamı 

karıĢmasına yol aÑar. 

 

0,882 

 

0,882 

   

Faktör 6: AlıĢkanlık-marka bağlılığı odaklılık 1,251  5,687 64,196 0,726 

16.HoĢuma giden bir ürün ya da marka bulduğum 
zaman, onu kolay kolay bırakmam. 

15.Tekrar tekrar satın aldığım favori markalarım 

vardır. 

 

0,844 

 
0,843 

   

Faktör 7: Eğlence-haz odaklılık  1,023  4,651 68,847 0,746 
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22.Bazen hangi mağazadan alıĢ veriĢ yapacağıma karar 

vermekte zorlanırım. 

21.Æok fazla marka seÑeneği varsa, seÑim yaparken 
aklım karıĢır. 

 

0,871 

 

0,844 

   

Faktör-8: Fiyat odaklılık 1,019  4,630 73,477 0,655 

11.Æoğunlukla indirimde olan ürünleri satın alırım. 

12.Genellikle ne kadar para harcadığıma dikkat 
ederim. 

 

0,856 

 
0,822 

   

Toplam AÑıklanan Varyans   %73,477 

KMO and Bartlett's Test: 0,740 Küresellik Testi : 1989,303         df :231        p: 0,000 

Cronbach‘s  Alpha: 0,751 

Tablo-3 : Tüketici Karar Tarzları Ölçeğindeki Ġfadelerin Frekans Dağılımı 

Ġfadeler 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

f. % f. % f % f % f. % 

Faktör-1: Marka odaklılık 37,3 15,8 112,8 47,8 39,8 16,8 35,8 15,2 10,5 4,5 

6.Bir ürün ne kadar pahalı ise o kadar kalitelidir. 

7.ġık mağaza ve dükkÍnlar bana en iyi ürünü sunarlar. 

5.Genellikle daha pahalı markaları tercih ederim. 
8.En Ñok satılan markaları almayı tercih ederim. 

58 

 

20 
 

47 

 
24 

24,6 

 

8,5 
 

19,9 

 
10,2 

97 

 

134 
 

114 

 
106 

41,1 

 

56,8 
 

48,3 

 
44,9 

35 

 

37 
 

43 

 
44 

14,8 

 

15,7 
 

18,2 

 
18,6 

35 

 

34 
 

24 

 
50 

14,8 

 

14,4 
 

10,2 

 
21,2 

11 

 

11 
 

8 

 
12 

4,7 

 

4,7 
 

3,4 

 
5,1 

Faktör-2:Mükemmeliyetçilik-Yüksek kalite 

odaklılık 
4,5 1,9 24,8 10,5 31,8 13,5 114,5 48,5 60,5 25,7 

2.Konu bir ürün satın almak olunca, en iyisini ya da en 

kusursuz olanını satın almaya ÑalıĢırım. 
3.Genellikle alıĢ veriĢlerimde kalitesi en iyi olan ürünü 

almaya ÑalıĢırım. 

1.Aldığım ürünlerin kalitelerinin yüksek olması benim 
iÑin Ñok önemlidir. 

4.Satın aldığım ürünlere yönelik standartlarım ve 

beklentilerim oldukÑa yüksektir. 

4 
 

 
6 

 

 
3 

 

 
5 

1,7 
 

 
2,5 

 

 
1,3 

 

 
2,1 

23 
 

 
23 

 

 
17 

 

 
36 

9,7 
 

 
9,7 

 

 
7,2 

 

 
15,3 

30 
 

 
36 

 

 
13 

 

 
48 

12,7 
 

 
15,3 

 

 
5,5 

 

 
20,3 

118 
 

 
114 

 

 
125 

 

 
101 

50,0 
 

 
48,3 

 

 
53,0 

 

 
42,8 

61 
 

 
57 

 

 
78 

 

 
46 

25,8 
 

 
24,2 

 

 
33,1 

 

 
19,5 

Faktör-3: DüĢünmeden alıĢveriĢ etme–dikkatsizlik 43,8 18,6 114,3 48,4 29,8 12,6 36,0 15,3 12,3 5,2 

9.Sürekli olarak gardırobumu değiĢen modaya uygun 

olarak yenilerim. 
10.Tarzımın modaya uygun ve Ñekici olması benim 

iÑin Ñok önemlidir. 

13.AlıĢ veriĢ yaparken düĢünmeden karar veririm. 
14.Sonrasında piĢman olduğum pek Ñok özensiz alıĢ 

veriĢ yapmıĢımdır. 

46 

 
34 

 

62 
 

33 

19,5 

 
14,4 

 

26,3 
 

14,0 

133 

 
91 

 

126 
 

107 

56,4 

 
38,6 

 

53,4 
 

45,3 

20 

 
46 

 

20 
 

33 

8,5 

 
19,5 

 

8,5 
 

14,0 

30 

 
51 

 

17 
 

46 

12,7 

 
21,6 

 

7,2 
 

19,5 

7 

 
14 

 

11 
 

17 

3,0 

 
5,9 

 

4,7 
 

7,2 

Faktör 4: ÇeĢit karmaĢası yaĢama 33,0 14,0 73,5 31,2 32,5 13,8 69,0 29,3 28,0 11,9 

20.Mağaza mağaza dolaĢarak alıĢveriĢ yapmak zaman 
kaybıdır. 

19.AlıĢveriĢ yapmak benim iÑin zevkli bir aktivite 

değildir. 

28 

 
38 

11,9 

 
16,1 

72 

 
75 

30,5 

 
31,8 

31 

 
34 

13,1 

 
14,4 

72 

 
66 

30,5 

 
28,0 

33 

 
23 

14,0 

 
9,7 

Faktör 5: Yenilik-moda odaklılık 22,5 9,5 86,5 36,7 36,5 15,5 67,5 28,6 23,0 9,8 

17.Êrünler hakkında ne kadar fazla Ģey öğrenirsem, 
aralarından seÑim yapmak da o kadar zorlanırım. 

18.Farklı ürünlerle ilgili edindiğim bilgiler kafamı 

karıĢmasına yol aÑar. 

23 

 
22 

9,7 

 
9,3 

98 

 
75 

41,5 

 
31,8 

38 

 
35 

16,1 

 
14,8 

56 

 
79 

23,7 

 
33,5 

21 

 
25 

8,9 

 
10,6 

Faktör 6: AlıĢkanlık-marka bağlılığı odaklılık 10,5 4,5 31,5 13,4 17,0 7,3 129,0 54,7 48,0 20,4 

16.HoĢuma giden bir ürün ya da marka bulduğum 

zaman, onu kolay kolay bırakmam. 

15.Tekrar tekrar satın aldığım favori markalarım 

vardır. 

5 

 

16 

2,1 

 

6,8 

24 

 

39 

10,2 

 

16,5 

19 

 

15 

8,1 

 

6,4 

135 

 

123 

57,2 

 

52,1 

53 

 

43 

22,5 

 

18,2 

Faktör 7: Eğlence-haz odaklılık 32,5 13,8 86,5 36,7 28,0 11,9 73,0 31,0 16,0 6,8 

22.Bazen hangi mağazadan alıĢ veriĢ yapacağıma 

karar vermekte zorlanırım. 
21.Æok fazla marka seÑeneği varsa, seÑim yaparken 

aklım karıĢır. 

33 

 

32 

14,0 

 

13,6 

91 

 

82 

38,6 

 

34,7 

36 

 

20 

15,3 

 

8,5 

63 

 

83 

26,7 

 

35,2 

13 

 

19 

5,5 

 

8,1 

Faktör-8: Fiyat odaklılık 4,5 1,9 27,0 11,4 29,5 12,5 124,5 52,8 50,5 21,4 

11.Æoğunlukla indirimde olan ürünleri satın alırım. 

12.Genellikle ne kadar para harcadığıma dikkat 
ederim. 

3 

 
6 

1,3 

 
2,5 

31 

 
23 

13,1 

 
9,7 

34 

 
25 

14,4 

 
10,6 

127 

 
122 

53,8 

 
51,7 

41 

 
60 

17,4 

 
25,4 
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Tüketicilerin karar tarzlarına yönelik 22 soruya verilen yanıtların dağılımı, frekans ve yüzde olarak 

Tablo-3‘de verilmiĢtir. Buna göre katılımcılar tarafından; 

 Tüketicilerin tercih ettikleri belirli markaları tekrar ve düzenli olarak satın alma eğilimine 

iliĢkin ―MükemmeliyetÑilik-yüksek kalite odaklılık‖ ve ―Fiyat odaklılık‖ faktörlerine verilen 

cevaplardan ―Katılıyorum‖ ve ―Kesinlikle katılıyorum‖ seÑeneklerini iĢaretleme oranlarının 

toplamlarının %75,2 ile en yüksek tercih edilme oranına sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun 

tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen en önemli faktörlerin, yüksek kalite ve düĢük fiyat 

olduğunu gösterdiği, 

 Tüketicilerin satın alma kararında ―AlıĢkanlık-marka bağlılığı odaklılık‖ faktörüne verilen 

cevaplardan ―Katılıyorum‖ ve ―Kesinlikle katılıyorum‖ seÑeneklerini iĢaretleme oranlarının 

toplamının %75,1 olduğu, bu durumun tüketicilerin alıĢkın olduğu markaları tercih etme 

eğiliminin yüksek olduğu anlamına geldiği, 

 Tüketicilerin alıĢveriĢlerinde özensiz, hızlı ve düĢünmeden karar verme eğilimini ölÑen 

―DüĢünmeden alıĢveriĢ etme-dikkatsizlik‖ faktörüne %65, pahalı markaları tercih etme 

eğilimlerini ölÑen ―Marka odaklılık‖ faktörüne %63,6 oranında, ―Katılmıyorum‖ ve ―Kesinlikle 

katılmıyorum‖ seÑeneğinin iĢaretlenmesinin, tüketicilerin yarısından fazlasının pahalı markaları 

tercih etmediği ve alıĢveriĢlerinde verdikleri kararları özenli ve düĢünerek aldığının göstergesi 

olduğu, 

 Ayrıca soru bazında, ―katılıyorum‖ ve ―kesinlikle katılıyorum‖ seÑeneklerinin iĢaretleme 

oranlarının toplamı en yüksek olan ifadenin %86,1 ile ―Aldığım ürünlerin kalitelerinin yüksek 

olması benim iÑin Ñok önemlidir.‖ ifadesidir. ―Katılmıyorum‖ ve ―Kesinlikle katılmıyorum‖ 

seÑeneklerinin iĢaretleme oranlarının toplamı en yüksek olan ifadenin ise %79,7 ile ―AlıĢ veriĢ 

yaparken düĢünmeden karar veririm.‖ ifadesidir. Bu durumun tüketici kararlarını etkileyen 

faktörlere göre yapılan değerlendirmeleri doğruladığı tespit edilmiĢtir. 

 

AFA sonucu elde edilen ve tüketici karar tarzlarını yansıtan 8 boyut bakımından cinsiyete göre 

farklılığın bağımsız örneklemler t testi ile analizinde; sadece ―MükemmeliyetÑilik-yüksek kalite 

odaklılık‖ boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki olduğu, bu iliĢkiye göre kadınların erkeklere 

göre kaliteye daha Ñok önem verdikleri belirlenmiĢtir. 

Tablo-4 : Mükemmeliyetçilik-Yüksek kalite odaklılık Boyutunun Cinsiyete Göre t-Testi 

sonuçları 

 s.d p Cinsiyet f Ortalama 

Faktör-2: Mükemmeliyetçilik-

Yüksek kalite odaklılık 
233 0,003 

Kadın 141 3,9770 

Erkek 94 3,6702 

Tüketici karar tarzlarını yansıtan 8 boyutun yaĢa göre farklılığın belirlenmesi amacıyla yapılan 

ANOVA sonucunda sadece ―Marka odaklılık‖ boyutunda yaĢa göre farklılık anlamlı bulunmuĢtur. 

Tablo-5 : Marka Odaklılık Boyutunun YaĢa Göre ANOVA) sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı 
s.d 

Kareler 

Ortalama 
F p 

Faktör-1: Marka odaklılık  

Gruplar Arası 6,984 4 1,746 2,473 0,045 

Gruplar ĠÑi 163,104 231 0,706   

Toplam 170,088 235    

Farklılığın hangi yaĢ gruplarından kaynaklandığını belirlemek iÑin yapılan Æoklu KarĢılaĢtırma Tukey 

Testi sonuÑlarına göre; farklılık 35-45 yaĢ aralığındaki tüketicilerle      45-55 yaĢ aralığındaki 

tüketiciler arasındaki görüĢ farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda; 35-45 aralığındaki 

tüketicilerin, pahalı markaları tercih etme eğilimlerinin yüksek olduğu, 45-55 yaĢ aralığındaki 

tüketicilerin ise pahalı marka satın alma eğilimi en az olan yaĢ grubu olduğu görülmüĢtür. 
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Tablo-6 : Marka Odaklılık Boyutunun YaĢa Göre Tukey testi sonuçları 

Faktör YaĢ Ortalama Fark Std. Hata P 

Faktör-1 

Marka odaklılık 

25 yaĢ altı 

25-35 yaĢ 0,22901 0,21780 0,831 

35-45 yaĢ 0,01389 0,21972 1,000 

45-55 yaĢ 0,46627 0,23672 0,284 

55 yaĢ üstü 0,40972 0,31316 0,686 

25-35 yaĢ 

25 yaĢ altı -0,22901 0,21780 0,831 

35-45 yaĢ -0,21512 0,13139 0,475 

45-55 yaĢ 0,23726 0,15818 0,564 

55 yaĢ üstü 0,18072 0,25894 0,957 

35-45 yaĢ 

25 yaĢ altı -0,01389 0,21972 1,000 

25-35 yaĢ 0,21512 0,13139 0,475 

45-55 yaĢ 0,45238* 0,16082 0,042 

55 yaĢ üstü 0,39583 0,26056 0,551 

45-55 yaĢ 

25 yaĢ altı -0,46627 0,23672 0,284 

25-35 yaĢ -0,23726 0,15818 0,564 

35-45 yaĢ -0,45238* 0,16082 0,042 

55 yaĢ üstü -0,05655 0,27505 1,000 

55 yaĢ üstü 

25 yaĢ altı -0,40972 0,31316 0,686 

25-35 yaĢ -0,18072 0,25894 0,957 

35-45 yaĢ -0,39583 0,26056 0,551 

45-55 yaĢ 0,05655 0,27505 1,000 

 

TKTÉ boyutlarının diğer demografik özelliklere göre (eğitim durumu ve aylık gelir) yapılan ANOVA 

sonucunda anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. 

 

4. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢmayla, tüketicilerin alıĢveriĢ kararlarını verirken sergiledikleri tarzların boyutlandırılması 

amaÑlanmıĢtır. Sproles ve Kendall tarafından geliĢtirilen Tüketici Karar Tarzları ÉlÑeği, ÑeĢitli 

ülkelerde uygulanmıĢ ve ölÑeğin boyutlarının 8-10 arasında değiĢtiği görülmüĢtür. (Ceylan, 2013:41) 

Dursun, AlnıaÑık ve Kabadayı tarafından 2013 yılında Türk kültürüne uyarlanan ölÑek her ne kadar 9 

boyutta temsil edildiyse de orijinal ölÑeğe AFA uygulanan bu ÑalıĢmada, TKTÉ‘ne iliĢkin aÑıklama 

yüzdesi yüksek Ģekilde 8 faktör belirlenmiĢtir ki ölÑeğe ait boyut sayısıyla ilgili görüĢle örtüĢmektedir.  

ÆalıĢma kapsamında, ölÑekte yer alan ifadelere verilen cevapların dağılımı incelenmiĢ ve ölÑeğin 

boyutlarıyla cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu ve aylık gelir durumunun karĢılaĢtırılması amacıyla t-testi, 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda; 

 Satın alma kararlarında; tüketicilerin %75‘inden fazlasının ürün veya hizmetin kalitesinin 

yüksek olmasına önem verdikleri, en iyi ürünü seÑmek iÑin yoğun olarak araĢtırmalar 

yaptıkları,  

 Kadın tüketicilerin erkek tüketicilere göre alıĢveriĢ tercihlerinde kaliteye daha da Ñok önem 

verdikleri, 

 YaklaĢık dört tüketiciden üÑünün kendisine sunulan ürün veya hizmetin fiyatının düĢük 

olmasına önem verdiği, indirimleri takip ettiği ve harcadıkları tutara dikkat ettiği,  

 Tüketicilerin alıĢkın oldukları ve düzenli olarak tercih ettikleri ürün veya hizmetleri satın alma 

eğiliminin yüksek olduğu, sevdikleri marka ve mağazaları tercih ettikleri, 
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 Tüketicilerin Ñoğunluğunun, alıĢveriĢ kararlarının hızlı, özensiz ve düĢünmeden verilmesine 

karĢı olduğu, diğer bir deyiĢle harcamalarına dikkat ettiği, kararlarını düĢünerek verme 

eğiliminde olduğu, 

 Tüketicilerin yarısından fazlasının alıĢveriĢ kararlarında pahalı markaları tercih etmediği, 

 YaĢ gruplarına göre yapılan karĢılaĢtırmada, 35-45 yaĢ arasındaki tüketicilerin, bir markanın 

fiyatına ve prestijine göre belirlendiği düĢüncesinde olduğu ve pahalı markaları tercih etme 

eğilimlerinin diğer yaĢ gruplarına göre yüksek olduğu, bununla birlikte 45-55 yaĢ aralığındaki 

tüketicilerin ise pahalı marka satın alma eğilimi en az olan yaĢ grubu olduğu, 

 Tüketicilerin eğitim durumu ve aylık gelir durumu ile alıĢveriĢlerinde sergiledikleri satın alma 

kararları arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı, bu durumun karar tarzlarının daha Ñok kiĢisel 

özelliklerle iliĢkilendirilebildiği sonucunu ortaya Ñıkardığı tespit edilmiĢtir. 

Bu ÑalıĢma sonucunda elde edilen bilgilerin, tüketici karar tarzları üzerine literatürde yapılan 

ÑalıĢmalara yeni yorumlar ve güncel katkılar yapacağı düĢünülmektedir. Genel evreninin Ñok büyük 

olması nedeniyle ölÑeğin temsil gücünün artması iÑin örneklem mevcudunun da artması 

gerekmektedir. Uygulandığı her kültürde yüksek güvenilirlik seviyelerine ulaĢan ölÑeğin, daha geniĢ 

örneklemlerle yinelenmesi, TKTÉ‘nin güvenilirliğine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca araĢtırma 

bulgularının; iĢletmelerin pazarlama, satıĢ, reklam ve müĢteri iliĢkileri konusunda geliĢtirecekleri 

stratejilerin belirlenmesi sürecinde faydalı olabileceği, böylece baĢarılı giriĢimcilerin sayılarının 

artmasına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 
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ÇOK KANALLI PERAKENDECĠLĠKTE FĠYAT FARKLILAġTIRMASI VE 

TÜKETĠCĠ ADĠL FĠYAT ALGISI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 
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Özet  
Bu ÑalıĢmanın amacı, markalı ürünlerin farklı satıĢ kanallarında farklı fiyat uygulamalarına iliĢkin farkındalığın, 

tüketici fiyat adaleti algısı üzerindeki etkisinin incelenmesi ve fiyat adaleti algısıyla tüketici davranıĢı arasındaki 

iliĢkinin ortaya Ñıkarılmasıdır. Ayrıca, farklı satıĢ kanallarındaki tüketici fiyat beklentisinin tüketici fiyat adaleti 

algısı üzerindeki etkisinin incelenmesi de hedeflenmektedir.   

ÆalıĢma, keĢifsel ve nedensel olmak üzere iki aĢamadan oluĢmaktadır. AmaÑ dÍhilinde belirlenen değiĢkenler 

arası nedenselliğin incelenmesi amacıyla Yapısal EĢitlik Modeli kurulup hipotezler test edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Æok Kanallı Perakendecilik, Fiyat FarklılaĢtırması, Fiyat Adaleti Algısı, Tüketici DavranıĢı, 

Yapısal EĢitlik Modeli. 

Keywords: Multi-Channel Retailing, Price Differentiation, Price Fairness Perception, Consumer Behavior, 

Structural Equation Modeling. 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı  

Pazarlama karması elemanlarından biri olan dağıtım, üreticinin ürettiği ürünün tüketiciye 

iletilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Pazardaki hedef tüketici kitlesinin ihtiyaÑ ve 

taleplerini karĢılamak üzere mal veya hizmet üreten iĢletmelerle tüketici grubu arasında 

iletiĢimi sağlayan dağıtım kanalı iÑinde toptancı ve perakendeci olarak iki tip aracı 

tanımlanmaktadır. Tüketiciye en yakın olan, son tüketiciyle en Ñok iliĢki iÑinde olunan 

aracılar ise perakendecilerdir (AltunıĢık vd., 2016: 499-501). SatıĢ mekÍnlarının kapalı 

alanlardan oluĢtuğu ve tüketicilerin ürün ve hizmetlere fiziksel mağazalarda ulaĢmalarını 

sağlayan mağazalı perakendecilik ve satıcı ve alıcının yüz yüze karĢılaĢmadığı posta yoluyla, 

makineli satıĢ veya web sitesi aracılıyla satıĢın gerÑekleĢtiği mağazasız perakendecilik olmak 

üzere literatürde iki temel perakendecilik türünden bahsedilmektedir (Levy ve Weitz, 2004: 

81-82). Æok kanallı perakendecilik ise, tüketicilere satın alma karar sürecinde bilgi toplama 

süreci de dÍhil olmak üzere ürün satın almak iÑin Ñevrim iÑi ve Ñevrim dıĢı satıĢ kanalları 

arasında kesintisiz, bütünleĢik ve sezgisel bir alıĢveriĢ deneyiminin tüketiciye yaĢatılmasını 

sağlayan bir pazarlama stratejisidir (Flores ve Sun, 2013:1). 

GeliĢen teknolojiyle beraber değiĢen hayat tarzı ve tüketici davranıĢları elektronik ticaretin 

(e-ticaret) önemini arttırmıĢ, yeni bir perakende satıĢ kanalı olarak internet ön plana 

ÑıkmıĢtır. GeliĢim sürecinde ÑalıĢma Ģekline (örn. B2B, B2C), iĢ modeline (örn.özel alıĢveriĢ 

ve fırsat siteleri) ve platforma göre (örn:instagram, facebook) olmak üzere oluĢan yeni e-

ticaret modellerinin tüketiciler tarafından yüksek oranda kabul görmesinden dolayı; 

iĢletmelerin Ñok kanallı perakendecilik uygulamalarını ÑevrimiÑi sistemlerdeki yeni 

modellerle birleĢtirdikleri görülmektedir (Kelemci ve Güsan, 2017: 1097). Ġnternet 

perakendeciliği aynı zamanda, fiyatlandırma stratejilerindeki ÑeĢitlilikle de geleneksel 

perakendeciliğe göre farklılık göstermektedir (Morschett vd., 2011:76-77). ĠĢletmeler birden 

fazla satıĢ kanalını kullanarak aynı ürünleri düĢük fiyat, anlık indirimler ve kiĢiye özel fiyat 

gibi farklılaĢtırma uygulamaları kullanarak, farklı fiyatlardan satıĢa sunmaktadır. Bu tür 

uygulamalar tüketicilerin sunulan fiyatı adil ya da makul olarak algılayıp algılamamalarına, 

iĢletmelere karĢı olumlu veya olumsuz tepkiler vermelerine sebep olabilmektedir. Bu 

bağlamda tüketicinin fiyat adaleti algısı önem kazanmaktadır. 

Fiyat adaleti pazarlama literatüründe yeni olmamakla birlikte, kavramın kökeni Huppertz 

vd.‘nin (1978) ÑalıĢmalarına dayanmaktadır (Malc vd. 2016:3963). Ancak yapılan literatür 

taraması sonucunda özellikle ulusal yazında Ñok fazla ÑalıĢma bulunmaması nedeniyle, 

konunun kapsamlı araĢtırmalar iÑin fırsatlar sunacağı muhtemeldir.  

Bu ÑalıĢmanın amacı, markalı ürünlerin farklı satıĢ kanallarında farklı fiyat uygulamalarına 

iliĢkin farkındalığın, tüketici fiyat adaleti algısı üzerindeki etkisinin incelenmesi ve fiyat 

adaleti algısıyla tüketici davranıĢı arasındaki iliĢkinin ortaya Ñıkarılmasıdır. Ayrıca, farklı 
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satıĢ kanallarındaki tüketici fiyat beklentisinin tüketici fiyat adaleti algısı üzerindeki etkisinin 

incelenmesi de hedeflenmektedir.  

 

 

Kavramsal Çerçeve ve Literatür Analizi 

Bir ürünün veya hizmetin değerini tüketicilere aktarılmasına yarayan bir sinyal olarak 

fiyatın, tüketici satın alma kararlarını etkileyen önemli bir faktör olduğu bilinmektedir 

(Armstrong & Kotler, 2000:320). Bu nedenle, iĢletmelerin satıĢlarını arttırmak ve kÍr 

hedeflerini yakalamak iÑin fiyatlandırma stratejilerini titizlikle uygulamaları gerekmektedir. 

Bir firmanın kÍrını en üst düzeye Ñıkarabileceği fiyatlandırma stratejilerinden biri, fiyat 

farklılaĢtırmasıdır (Lii ve Sy, 2009:770). Fiyat farklılaĢtırması, aynı ürün veya hizmetin 

farklı fiyatlarla tüketicilere sunulması olarak tanımlanmakla beraber (Hoffman vd., 

2002:1017), fiyatların müĢteri kimliğine, satın alma zamanı ve miktarına, ürün kullanımına 

ve satıĢ kanalına göre ayarlanmasıdır (Armstrong & Kotler, 2000).  

Fiyat adaleti kavramı, Xia vd. (2004:1) tarafından ―müĢterilerin iki fiyat arasındaki farkın ne 

kadar adil, kabul edilebilir ve makul olduğuna iliĢkin duyguları‖ olarak tanımlanmıĢtır. Fiyat 

adaleti algısı ÑalıĢmalarında referans fiyat, Ñift taraflı haklılık ilkesi, eĢitlik teorisi, dağıtımsal 

ve prosedürel adalet olmak üzere pek Ñok teoriden faydalanılmıĢtır (Bechwati vd., 2009:761-

762). Tüketicilerin bir ürün veya hizmet iÑin ödenen fiyatı, son fiyat, duyurulan fiyat veya 

diğer tüketicilerden edinilen fiyat gibi referans bilgiler ÑerÑevesinde adil olup olmadığına 

karar vermesi referans fiyat teorisi ÑerÑevesinde ifade edilmektedir (Xia vd., 2004:2). Æift 

taraflı haklılık teorisine göre adil fiyat, iĢletmelerin kabul edilebilir bir kÍrı hak etmeleri 

durumunda, sunulan fiyatın müĢteriler tarafından adil ve kabul edilebilir bulunmasıdır (Zagel 

ve Steul-Fischer, 2014:449). Ġki iĢlem ortağı arasındaki değiĢ-tokuĢ (girdi-Ñıktı) iliĢkisinin 

incelemesini kapsayan eĢitlik teorisinde ise kavram, tüketicinin bir perakendeciye harcadığı 

paraya göre (girdi), yeterince hizmet alamadığını düĢündüğünde (Ñıktı), girdi ve Ñıktı 

arasındaki tutarsızlığın adil olarak algılanıp algılanması olarak tanımlanmaktadır (Homburg 

vd., 2005:38). Dağıtımsal adalet teorisi, tüketicinin kendine yönelik ve diğer müĢterilere 

yönelik adalet algısını kapsayan, aynı ürün veya hizmetin diğer tüketicilere de sunulan 

fiyatlarla karĢılaĢtırılması sonucunda fiyat adaleti algısının oluĢmasıyken, prosedürel adalet 

teorisine göre adil fiyat Ñıktıları elde etmek iÑin kullanılan süreÑler, yöntemler ve kurallarla 

ilgilidir (Cox, 2001: 265). Bu ÑalıĢmada, dağıtımsal adalet teorisi ÑerÑevesinde tüketicinin 

kendilerine yönelik fiyat adalet algısı ölÑümlenecektir.  

Fiyat farklılaĢtırma uygulamaları ve fiyat adaleti algısıyla ilgili yapılan ulusal ve uluslararası 

literatür taraması sonucunda ÑalıĢmaların müĢteri kimliği temelli oluĢturulan fiyat 

farklılaĢtırması uygulamalarının (Sığırcı, 2015; Mahadevan, 2010; Choi ve Mattila, 2009; 

Tsai ve Lee, 2007; Haws ve Bearden, 2006; Huang vd., 2005; Darke ve Dahl, 2003; Collie 

vd., 2002), satın alma zamanına göre yapılan fiyat farklılaĢtırması uygulamalarının 

(Fassnacht ve Mahadevan, 2010; BecwatĢ vd., 2009; Grewal vd., 2004; Kimes ve Wirtz, 

2002; Kimes, 1994) ve satıĢ kanalı temelli fiyat farklılaĢması uygulamalarının fiyat adaleti 

üzerindeki etkisi (Atılgan vd., 2017; Lii ve Sy, 2009; Jensen vd., 2003) olmak üzere üÑ ana 

baĢlık altında toplandığı görülmüĢtür. MüĢteri kimliği temelli yapılan fiyat farklılaĢtırması 

uygulamalarının fiyat adaleti üzerindeki etkisinin incelendiği ÑalıĢmaların sonuÑları, yeni 

müĢterilere indirimli fiyat sunulmasının, mevcut müĢteriler tarafından adil olarak 

algılanmadığını; ancak mevcut müĢterilere yeni müĢterilere göre indirimli fiyat sunulmasını 

adil olarak algıladıklarını göstermektedir (Mahadevan, 2010; Darke ve Dahl, 2003; Collie 

vd. 2002). Ancak bazı ÑalıĢmalarda, her iki müĢteri aÑısından da fiyat farklılaĢtırılmasının 

adil bulunmadığı ortaya ÑıkmıĢtır (Tsai ve Lee, 2007; Haws ve Bearden, 2006). Kimes‘in 

(1994) satın alma zamanına göre yapılan fiyat farklılaĢtırması uygulamalarının incelendiği 

ÑalıĢmanın sonuÑlarına göre, erken rezervasyon yapanların daha uygun fiyat ödemeleri adil 

olarak algılanmıĢtır. Otel müĢterileri üzerinde yapılan bir baĢka ÑalıĢmada da, öğle ve akĢam 

yemeklerindeki fiyat farklılaĢtırmasının adil olarak algılandığı, ancak günler arasındaki 

(hafta iÑi - hafta sonu) ve restorandaki masaların konumuna göre yapılan fiyat 
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farklılaĢmasının adil algılanmadığı görülmüĢtür (Kimes ve Wirtz, 2002). Bazı ÑalıĢmalarda 

fiyat farklılaĢması uygulamaları arasında en adaletsiz olarak algılanan fiyat farklılaĢtırma 

stratejisinin satıĢ kanalı temelli fiyat farklılaĢması olduğu görülmüĢtür (Lii ve Sy, 2009). 

Jensen vd.‘nin (2003) ÑalıĢmalarına göre, ÑevrimiÑi ve ÑevrimdıĢı kanallardaki satın 

almalarda karĢılaĢılan fiyat farklılaĢmasının, tüketici fiyat adaleti algısında değiĢiklik 

yarattığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (Jensen vd., 2003). Bu ÑalıĢmalar ıĢığında araĢtırmanın ilk 

hipotezi Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

H1: Satış kanalları arası fiyat farklılaştırması farkındalığı, tüketicinin kendine yönelik 

fiyat adaleti algısını etkiler. 

Dağıtımsal adalet teorisi kapsamında, tüketicilerin aynı ürün veya hizmet iÑin ödediği fiyata 

karĢılık, diğer tüketicilerin ödediği fiyatı öğrenmek istemeleri ve sonrasında karĢılaĢtırma 

yapmaları söz konusudur (Ackerman ve Perner, 2004; Feinberg vd., 2002; Chen vd. 1998). 

Bu durumda fiyatın adil olarak algılanıp algılanmamasına iliĢkin değerlendirme, tüketicinin 

diğer tüketicilere göre daha düĢük fiyattan satın alması durumunda ―lehine‖ veya daha 

yüksek fiyattan satın alması durumunda ―aleyhine‖ olarak değerlendirilmesinden 

etkilenebilmektedir (Wu vd., 2012; Gelbrich, 2011; Xia ve Monroe, 2010). Campbell‘in 

(2007: 268) yapmıĢ olduğu ÑalıĢmada, fiyat farklılaĢtırması sonucunda tüketicinin fiyat farkı 

kapsamında ödediği fiyatın lehine olduğu durumun, aleyhine olması durumuna göre 

adaletsizlik seviyesinin daha düĢük olduğu görülmüĢtür. Bu ÑalıĢmalar ıĢığında araĢtırma 

kapsamında geliĢtirilen bir diğer hipotez Ģöyledir: 

H1a: Tüketicinin kendine yönelik fiyat adaleti algısı, fiyat farklılaştırmasının 

tüketicinin lehine ve aleyhine olduğu duruma göre farklılaşır. 

Uluslararası literatürde algılanan fiyat adaletinin tüketici davranıĢı üzerinde etkili olduğunu 

gösteren ÑalıĢmalar incelendiğinde, tüketicilerin, bir iĢletmenin fiyatlarını adil olarak 

algıladıklarında, tekrar satın alma eğilimlerinin yüksek ve bu iĢletmelere zarar verebilecek 

davranıĢsal eğilimlerde bulunmadıkları görülmüĢtür (Homburg vd., 2005; Homburg ve 

Koschate, 2005). Ancak, fiyatları adil olarak algılamadıklarında ise; ĢikÍyette bulunma, 

negatif ağızdan ağıza iletiĢimde bulunarak yakın Ñevrelerini olumsuz etkileme, rakip bir 

perakendeciden satın alma, boykot etme gibi iĢletmeyi olumsuz etkileyecek tepkiler 

verebildikleri görülmüĢtür (Atılgan, 2017; Zagel ve Fischer, 2014; Fassnacht ve Mahadevan 

2010; Campbell 2007; Bougie vd., 2003; Bechwati ve Morrin, 2003; Sen vd., 2001; 

Huppertz vd., 1978).. Bu ÑalıĢmada tüketici davranıĢı ağızdan ağıza iletiĢim eğilimi, tekrar 

satın alama eğilimi ve davranıĢ değiĢtirme eğilimi kapsamında ele alınmıĢtır. Yapılan 

literatür analizi sonucunda oluĢturulan diğer araĢtırma hipotezleri Ģu Ģekildedir:  

 H2: Tüketicinin kendine yönelik fiyat adaleti algısı, perakendeci kanalı hakkındaki 

ağızdan ağıza iletişim eğilimini etkiler. 

H3: Tüketicinin kendine yönelik fiyat adaleti algısı, perakendeci kanalının tekrar 

tercih edilmesini etkiler.  

H4: Tüketicinin kendine yönelik fiyat adaleti algısı, perakendeciye karşı davranış 

değiştirme eğilimini etkiler. 

Dağıtımsal adalet teorisi temelinde, fiyat adaleti algısının tüketicinin ―lehine‖ ve ―aleyhine‖ 

olması durumuna göre de, söz konusu adalet algısının tüketici davranıĢı üzerindeki etkisinin 

değiĢmesi söz konusudur. Fiyat adaleti algısının olumsuz olduğu tüketicilerde, perakendeci 

değiĢtirerek davranıĢ değiĢtirme eğiliminin ve ĢikÍyet etme eğiliminin arttığı görülmüĢtür 

(Xia ve Monroe, 2007; Huppertz vd., 1978). Gelbrich‘in (2011) yapmıĢ olduğu ÑalıĢmada 

ise, fiyat adaleti algısının olumlu algılanması sonucunda, pozitif duyguların ortaya Ñıktığı ve 

tüketicilerin tekrar satın alma eğiliminde bulundukları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Olumlu ve 

olumsuz fiyat adaleti algısı üzerine yapılan ÑalıĢmaların büyük Ñoğunluğunda tüketicilerin 

aleyhine olduğu durumlarda fiyat adaleti algısının olumsuz olduğu görülmüĢ olup,  bu 

durumundaki tüketici davranıĢ eğilimi incelenmiĢtir. Ancak bu ÑalıĢma kapsamında diğer 

ÑalıĢmalardan farklı olarak, tüketici fiyat adaleti algısının tüketicinin hem lehine hem de 

aleyhine olduğu durumlar ve tüketici davranıĢına etkisi incelenmektedir. Konu kapsamındaki 
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ÑalıĢmalara iliĢkin sonuÑlardan yola Ñıkarak diğer araĢtırma hipotezleri Ģu Ģekilde 

oluĢturulmuĢtur: 

H2a: Satış kanalı hakkındaki ağızdan ağıza iletişim eğilimi, tüketicinin kendine 

yönelik fiyat adaleti algısının olumlu ve olumsuz olma durumuna göre farklılaşır. 

H3a: Satış kanalının tekrar tercih edilmesi, tüketicinin kendine yönelik fiyat adaleti 

algısının olumlu ve olumsuz olma durumuna göre farklılaşır. 

H4a: Satış kanalına karşı davranış değiştirme eğilimi, tüketicinin kendine yönelik fiyat 

adaleti algısının olumlu ve olumsuz olma durumuna göre farklılaşır. 

ĠĢletmelerin, tüketicilere mağazalı ve mağazasız (internetten satıĢ) kanallarla ulaĢmaları 

sonucunda oluĢan fiyat farklılaĢmasının, kanalların farklı özelliklere sahip olması ve 

tüketicilerin farklı kanallardan farklı faydalar sağlamayı beklemelerinden dolayı adil olarak 

algılanabileceği yapılan ÑalıĢmalar sonucunda görülmüĢtür (Wolk ve Ebling, 2010; Chu vd., 

2007). Huang vd. (2005) yapmıĢ oldukları ÑalıĢmada, tüketici fiyat beklentisinin internetteki 

satıĢ fiyatın geleneksel satıĢ kanalındakine göre daha düĢük olduğu, internetteki satıĢ 

fiyatının yüksek olması durumunda ise fiyatın adaletsiz olarak algılandığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bu ÑalıĢmalara bağlı olarak, araĢtırma hipotezleri Ģu Ģekildedir: 

H5: Kanallar arası fiyat beklentisi,  tüketicinin kendine yönelik fiyat adaleti algısını 

etkiler. 

H5a: Tüketicinin kendine yönelik fiyat adaleti algısı, kanallar arası fiyat beklentisinin 

karşılanıp karşılanmamasına göre farklılaşır. 

Tasarım ve Yöntem 

ÆalıĢma keĢifsel ve nedensel olarak iki aĢamalıdır. AraĢtırma modelinde de görüldüğü gibi 

farklı kanal temelli fiyat farklılaĢtırması farkındalığının fiyat adaleti algısı üzerindeki etkisi, 

fiyat adaleti algısının tüketici davranıĢı üzerindeki etkisi ve kanallardaki fiyat beklentisiyle 

fiyat adaleti algısı arasındaki iliĢki ikinci aĢamada incelenmiĢtir. KeĢifsel olan ilk aĢamada 

ise kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, Marmara Êniversitesi ĠĢletme Fakültesi 

Almanca ĠĢletme Bölümünün 82 öğrencisine yüz yüze anket yöntemi uygulanmıĢ ve 

nedenselliğin inceleneceği ikinci aĢama iÑin gerekli olan bir takım bilgiler toplanmıĢtır. 

ĠhtiyaÑ duyulan bilgiler arasında tüketicilerin satıĢ kanalı temelli fiyat farklılaĢtırması 

uygulamaları farkındalığının belirlenmesi, Ñoklu kanal uygulamalarına iliĢkin fiyat beklentisi 

ve adalet algısı karĢılaĢtırması yapabilmek iÑin seÑilecek satıĢ kanallarının belirlenmesi 

bulunmaktadır.  

 
ġekil 8: AraĢtırma Modeli 

Henüz tamamlanmamıĢ olan ikinci aĢamada deneysel tasarım yöntemine baĢvurularak 

değiĢkenler arasındaki nedensellik incelenecektir. Bu aĢamada araĢtırma amacı 

doğrultusunda hazırlanan senaryoda bir alıĢveriĢ deneyimi tasvir edilecektir. Bu senaryoda 

katılımcılara belli özelliklere sahip bir spor ayakkabı ihtiyacını
43

 karĢılamak durumunda 

oldukları ve satın almak iÑin markanın kendi fiziksel mağazası, kendi web sitesi veya 

herhangi bir e-ticaret sitesi olmak üzere birÑok farklı kanalın mevcut olduğu anlatılmıĢtır. 

Fiyat farklılaĢtırmasının tüketicinin lehine ve aleyhine olduğu durum ve kanallardaki fiyat 

beklentisinin karĢılanıp karĢılanmadığı değiĢkenlerinin manipüle edilerek, değiĢik 

                                                           
43 Ekim 2017 itibariyle, gıda ve gıda dıĢı perakendenin iÑinde bulunduğu perakende satıĢ hacimleri incelendiğinde, tekstil, 

giyim ve ayakkabının en yüksek perakende satıĢ hacmine ve ciroya sahip olduğu görülmüĢtür (TUĠK, 2017). Bu sebeple, 
ÑalıĢma bağlamı olarak hazır giyim sektörü tercih edilmiĢtir.  
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durumlardaki fiyat adaleti algısı üzerindeki farklılaĢan etkilerin tespit edilmesi böylelikle 

hedeflenmiĢtir. 2x2 olarak tasarlanan deneysel araĢtırma iÑin dört farklı duruma yönelik 

anketler hazırlanmıĢtır. Anketlerin ilk bölümünde senaryolar ikinci bölümde fiyat adaleti 

algısı ve ağızdan ağıza iletiĢim eğilimi, tekrar satın alma eğilimi ve davranıĢ değiĢtirme 

eğilimini kapsayan tüketici davranıĢını ölÑmeye yönelik sorular yer almaktadır. ÊÑüncü 

bölümde senaryolarda manipüle edilen durumların denekler tarafından anlaĢılıp 

anlaĢılmadığını tespit edebilmek iÑin manipülasyon kontrolü sorularına yer verilmiĢtir. Son 

olarak, dördüncü bölümde katılımcıların demografik özelliklerine iliĢkin sorular sorulmuĢtur. 

Bunlara ek olarak, kanallardaki fiyat beklentisi soruları da yer almaktadır.    

Her bir katılımcıya sadece bir duruma iliĢkin senaryo gösterilecek ve ilgili sorulara cevap 

vermesi beklenecektir. Türkiye‘deki üniversite öğrencileri araĢtırma evrenini 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma örneklemi ise, tesadüfi örnekleme yönteminden kümeleme 

yöntemi kullanılarak Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:  Ġstanbul‘daki devlet üniversitelerinin iĢletme 

bölümü kontenjanları incelenmiĢ, devlet üniversitelerinin vakıf üniversitelerine oranla daha 

yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu sebeple, devlet üniversitelerinin 2016 yılı kapsamında kayıtlı 

olan iĢletme bölümü öğrenci sayılarının incelenmiĢtir. Ġstanbul Êniversitesi, Marmara 

Êniversitesi ve Ġstanbul Teknik Êniversite‘lerinin en Ñok öğrenci sayısına sahip olduğu 

görülmüĢ olup (YÉK, 2017), üÑ üniversiteden toplam 600 öğrenci ile yüz yüze anket 

yöntemi gerÑekleĢtirilerek verilerin toplanması hedeflenmektedir.  

OluĢturulan araĢtırma modeli kapsamında, farklı satıĢ kanalı temelli fiyat farklılaĢtırması 

farkındalığı 10 ifadeyle (Zhou vd., 2010; Lastovicka ve Gardner, 1979), tüketicinin kendine 

yönelik fiyat adaleti algısı 3 ifadeyle (Grewal ve Baker, 1994), kanallar arası fiyat beklentisi 

2 ifadeyle (Ahmet vd., 2011) son olarak, tüketici davranıĢına iliĢkin değiĢkenler ise, 9 

ifadeyle (Zeithaml vd., 1996; Blodgett ve Tax, 1993; Oliver ve Swan, 1989) 

ölÑümlenecektir. DeğiĢkenlerin tümü iÑin 5‘li Likert ölÑeği kullanılacaktır. 

Bulgular  

Én araĢtırma bulgularına göre, tüketicilerin satıĢ kanalı temelli fiyat farklılaĢtırması 

uygulamaları farkındalığının yüksek olduğu görülmüĢtür. Tüketicilerin, markaların fiziksel 

mağazalarındaki satıĢ fiyatı ile özel alıĢveriĢ sitelerindeki (ÉAVS)  satıĢ fiyatındaki fiyat 

farklılaĢmasının farkındalığının yüksek olması sebebiyle, araĢtırma kapsamında 

karĢılaĢtırılacak satıĢ kanalları markanın fiziksel mağazası ve ÉAVS olarak belirlenmiĢtir. 

Ancak, her ÉAVS‘nin farkındalığının aynı olmaması sebebiyle de, Morhipo, Trendyol ve 

Markafoni gibi ÉAVS‘lerinden farkındalığı en yüksek olduğu Trendyol araĢtırma kapsamına 

dahil edilmiĢtir. Son olarak da, tüketicilerin herhangi bir internet satıĢ kanalındaki fiyat 

beklentilerinin, fiziksel mağazaya göre düĢük olduğu görülmüĢtür.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu ÑalıĢma, kanal temelli fiyat farklılaĢtırma uygulamalarının kullanılması sonucunda oluĢan 

tüketici fiyat adaleti algısının yapısal eĢitlik modeli ve dağıtımsal adalet teorisi ÑerÑevesinde 

incelendiği ilk ÑalıĢmalar arasındadır.  

AraĢtırmanın sonuÑ kısmında, ikinci aĢama sonucunda elde edilen verilerin analizi yapılarak 

pazarlama teorisine katkıları yorumlanacaktır. Ġleride yapılacak diğer ÑalıĢmalar iÑin fiyat 

beklentisine ek olarak farklı ara değiĢkenlerin eklenmesi ve fiyat adaleti üzerinde etkisi olan 

diğer değiĢkenlerin modele dÍhil edilmesi önerilebilir. Uygulamaya yönelik olarak ise, fiyat 

adaleti algısı sonucunda tüketicilerin davranıĢ eğilimleri ÑerÑevesinde perakendecilerin fiyat 

politikalarını belirlemede etkili olabilecek bilgilerin ortaya konması beklenmektedir.  
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Özet  

Bu ÑalıĢmada, tüketici güveninin belirleyicileri Türkiye ekonomisi iÑin 2004:01-2017:07 

dönemi itibariyle zaman serisi analizlerinden Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) 

kullanılarak araĢtırılmıĢtır. Analiz sonuÑları, borsa endeksindeki geliĢim ve sanayi üretiminin 

artması paralelinde tüketici güveninin yükseldiğini, buna karĢın döviz ve petrol fiyatları ile 

enflasyon ve faiz oranlarındaki artıĢın tüketici güvenini azalttığını yansıtmıĢtır. Diğer 

taraftan, model Ñözümleme sürecine dÍhil edilen hata düzeltme mekanizmasına ait katsayının 

negatif yönlü ve istatistikî bakımdan anlamlı olması, kısa dönemde ortaya Ñıkabilecek olan 

dengesizliklerin uzun dönemde giderilebileceğini göstermiĢtir. Bu sonuÑ, değiĢkenlerin uzun 

dönem katsayılarının hesaplanabileceği yönünde öngörüleri de beraberinde getirmiĢ ve 

hesaplanan uzun dönem katsayıları da kısa döneme benzer bulguların kendini gösterdiğini 

ortaya koymuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Güveni, Zaman Serisi Analizi, Türkiye Ekonomisi 

 
MACROECONOMIC DETERMINANTS OF CONSUMER SAFETY:  

A TIME SERIES ANALYSIS 

Abstract 
In this study, the determinants of consumer confidence for Turkey's economy in 2004: 01-

2017: 07 period as Vector Error Correction Model of Time Series Analysis (VECM) was 

investigated using. The results of the analysis indicated that consumer confidence increased 

in line with the increase in the stock market index and industrial production, while the 

increase in foreign exchange and oil prices, inflation and interest rates reduced consumer 

confidence. On the other hand, the fact that the coefficient of the error correction mechanism 

included in the model analysis process is negative and statistically significant indicates that 

the short-term imbalances can be eliminated in the long run. This result brought together 

predictions that the long-term coefficients of the variables could be calculated, and the 

calculated long-run coefficients also revealed that short-run-like findings are present. 

Keywords: Consumer Confidence, Time Series Analysis, Turkish Economy 

 

1. GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI  

Yatırımcıların, yatırım kararı alınırken sadece risk-getiri ve servet maksimizasyonu üzerine 

değil, ayrıca biliĢsel ve duygusal önyargılar ile Ģekillenen psikolojik unsurlardan da 

etkilendikleri tespit edilmiĢtir. Bu psikolojik unsurlardan biri de Ģüphesiz yatırımcıların 

geleceğe yönelik beklentileridir (Eyüpoğlu ve Eyüpoğlu, 2017: 605-606). Bu beklentilerin 

temelinde,  tüketiciler tarafından algılanan güven unsuru yer alsa da, beklentileri tüketicinin 

yaĢadığı deneyimler (mikro), yaĢadığı ülke,  toplumun ekonomik faktörleri ve performansı 

da (makro) etkilemektedir. Tüketici güveni kavramının iktisat teorisi aÑısından mikro iktisat 

ekseninde Ģekillendiği bilinmekle birlikte, finans literatüründe karar alma süreÑlerine iliĢkin 

teoriler makroekonomik faktörlerin tüketici güven algısının belirlenmesinde önemli ölÑüde 

rol oynadığını göstermiĢtir (BeĢel ve Yardımcıoğlu, 2016: 476). Bu bağlamda, Garner (1991) 
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tüketici güveni ile makroekonomik değiĢkenler arasında güÑlü bir iliĢki olduğunu ve 

tüketicilerin, psikolojik, sosyal ve politik unsurların yanı sıra birÑok makroekonomik 

faktörün de etkisi altında kaldığını vurgulamıĢtır. 

Tüketici güven endeksi, ekonomik geliĢmeleri izlemesi dolayısıyla geliĢmiĢ ülkelerin 

yakından gözlemlediği öncü göstergelerdendir. Türkiye‘de tüketici güveninin belirleyicileri 

olarak Ģu faktörler dikkate alınabilir: 1) Êretimi ölÑen ekonomik parametreler, 2) Finansal 

piyasalardaki değiĢimler, 3) Tüketicinin iÑinde bulunduğu sektör veya bölgedeki üretim, 

satıĢ ve istihdama yönelik algısını yansıtan göstergeler (anket soruları), 4) Ekonomideki 

dıĢsal faktörleri ifade eden değiĢkenler (petrol fiyatı gibi) ( Aslanoğlu ve Æelik, 2007: 

4,20,21)  

Gelecekte ekonomide meydana gelecek olan değiĢimler ve ekonomik duruma iliĢkin 

beklentiler değiĢkenler arasındaki etkilerin ölÑülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Etkiyi 

ölÑmenin ilk aĢaması, beklentiyi ölÑmektir (Tunalı ve Ézkan, 2016: 55). Beklentiler, 

gelecekteki olaylara iliĢkin, mevcut bilgilere dayanan tahminlerden oluĢmaktadır. 

Beklentilerde meydan gelen olumsuzluklar talebin daralması, yatırım ve istihdamın azalması 

ve dolayısıyla iĢsizliğin artması gibi sonuÑları doğurabilmektedir. Bireyler, harcama veya 

yatırım yapmayı tercih etmek yerine tasarrufa yöneldiklerinde yatırım finansmanında 

kullanılacak fonların azalması söz konusu olabilmektedir (Ézsağır, 2007: 53). Buna karĢılık 

beklentilerin olumlu yöne dönmesi durumunda ise, güven ortamının oluĢmasına bunun da 

hem ekonomik faktörlere hem de finansal piyasalarda olumlu yönde geliĢmelere ortam 

hazırladığı görülmektedir.  

Bu kapsamda, ÑalıĢmanın amacı Türkiye ekonomisinde tüketici güveninin belirleyicilerini 

2004:01-2017:07 dönemi iÑin zaman serisi analizleri yardımıyla incelemek ve dolayısıyla 

piyasa dalgalanmalarının makro ekonomik gerekÑelerini saptayabilmektir. 

2. VERĠ SETĠ VE YÖNTEM 

Bu ÑalıĢmada, Türkiye ekonomisinde tüketici güveninin belirleyicilerinin saptanabilmesi 

amacıyla 2004:01-2017:07 dönemi iÑin zaman serisi analizlerinden biri olan Vektör Hata 

Düzeltme Modeli (VECM)‘nden yararlanılmıĢtır. Ġlgili dönemin dikkate alınmasının temel 

nedeni verilere ulaĢabilme imkÍnından kaynaklanmıĢtır. Kurulacak olan hata düzeltme 

modelinin bağımlı değiĢkeni olarak seÑilen tüketici güven endeksine ait aylık veriler Türkiye 

Ġstatistik Kurumu‘nun resmi internet sayfasından elde edilmiĢtir. ÆalıĢmada kullanılan, 

Türkiye Ġstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iĢbirliği ile yürütülen 

tüketici eğilim anketi sonuÑlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, ―Aylık tüketici 

eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye iliĢkin mevcut durum 

değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri 

ölÑülmektedir‖. Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değerlendirilmekte ve 100‘den 

büyük değer, tüketici güveninde iyimser durumu sergilerken, 100‘den küÑük değer ise 

kötümser durumu göstermektedir. Analize alınan makroekonomik faktörler; BIST-100 

Endeksi, Altın, Döviz Sepeti, Enflasyon, Faiz, Petrol Fiyatı, Sanayi Êretim Endeksi ve 

ĠĢsizlik Oranı‘dır. Modelin bağımsız değiĢkenlerinden olan kapanış fiyatlarına göre BİST-

100 endeksi, Euro ve ABD doları cinsinden döviz kurları ve ABD doları cinsinden brent 

petrol varil fiyatları Investing Turkey resmi internet sayfasından; takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretim endeksinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzdelik değişme, 

tüketici fiyat endeksinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzdelik değişme ve 15 yaş ve üstü 

nüfustaki işsizlik oranı Türkiye Ġstatistik Kurumu‘nun resmi internet sayfasından; açılan 

mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları ve ABD doları cinsinden 1 ons 

altının Londra satış fiyatı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi‘nden elde edilmiĢtir. Ayrıca, aylık zaman serisi verileriyle ÑalıĢıldığından dolayı 

robust sonuÑlara ulaĢabilmek iÑin kullanılan değiĢkenler X12 kriteri itibariyle mevsimsel 

düzeltmeye tabi tutulmuĢtur.  

ÆalıĢmada öncelikle değiĢkenlerin zaman serisi özellikleri incelenmiĢtir. Æünkü zaman serisi 

özellikleri incelenmeden tahmin edilen bir model Granger ve Newbold (1974)‘un ifade ettiği 
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gibi, gerÑekte olmayan iliĢkilerin varmıĢ gibi görünmesi olarak ifade edilen sahte 

regresyonlara neden olabilmektedir. Bu nedenle, model Ñözümlemelerinde kullanılacak olan 

değiĢkenlerin durağan olup olmadıkları ve eğer durağan iseler hangi seviyede durağan 

oldukları Dickey-Fuller (1979, 1981) tarafından geliĢtirilen ADF birim kök testi ile 

belirlenmiĢtir. ADF birim kök testinde kullanılan süreÑ, (1) numaralı denklemde 

gösterilmiĢtir: 

1

1

k

t t i t i t

i

Y Trend Y Y     



                                                             (1) 

ADF testi, tahmin edilen (1) numaralı regresyon denkleminde  ‘nun sıfıra eĢit olup 

olmadığını test etmektedir. H0 hipotezi, yani 0   reddedilebiliyorsa, Y değiĢkeninin 

orijinal seviyesinde durağan olduğuna, aksi durumda durağan olmadığına karar verilir. 

DeğiĢkenlere ait durağanlık bilgileri araĢtırıldıktan sonra değiĢkenler arasında uzun dönemli 

iliĢkilerin geÑerli olup olmadığı analiz edilmiĢ ve Johansen (1988, 1991, 1995) ve Johansen-

Juselius (1990) tarafından önerilen analiz tekniğinden yararlanılmıĢtır. Johansen-Juselius 

eĢbütünleĢme testi, (2) numaralı regresyon dikkate alınarak yapılmaktadır: 
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                                (2) 

(2) numaralı regresyon eĢitliğinde yer alan tx , t döneminde gözlenen değiĢkenlerin px1 

vektörünü;  terimi, pxr katsayılar matrisini;  , r eĢbütünleĢik vektörlerini tanımlayan 

pxr katsayılar matrisini; 0 , eĢbütünleĢik vektörler iÑin kesikli rx1 vektörünü; 1 , 

eĢbütünleĢik vektörlerde lineer deterministik trendlerine olanak tanıyan rx1 katsayılar 

vektörünü; 0 , denklemdeki px1 kesikli vektörünü; 1 , px1 lineer trend katsayılar vektörünü 

ve 
j , j=1…k‘ya kadar olan ve gecikme uzunluğunu tanımlayan pxp matrislerini ifade 

etmektedir. 

Engle ve Granger (1987), iki değiĢken arasında eĢbütünleĢme olduğunun belirlenmesi 

durumunda kısa dönem dengesizliklerini gideren bir vektör hata düzeltme mekanizmasının 

(VECM) olduğunu göstermiĢlerdir. Böyle bir durumda nedensellik analizinin VECM‘e göre 

yapılması daha uygun olmaktadır. Bu amaÑla, durağan olmayan değiĢkenlerin birinci 

farklarının alınması suretiyle aÑıklayıcı değiĢkenler arasına uzun dönemli dengeye 

yakınsamayı yansıtan bir hata düzeltme terimi eklenmektedir. VEC modelinin iĢleyiĢi 

aĢağıdaki (3) numaralı denklem yardımıyla gösterilebilir: 

1

1 1 1

pm n

t i t i i t i i t i t t

i i i

X X Y Z EC e       

  

                                    (3) 

(3) numaralı eĢitlikte, X ‘de meydana gelen sapmaların etkisi; kendisi, Y  ve Z  

tarafından aÑıklanmaktadır. i , i  ve i  katsayıları ise kısa dönem parametreleri olup, bu 

parametrelerin bir bütün halinde iliĢkisini gösteren F ya da hata düzeltme katsayısının t 

değerinin anlamlı olması modelin aÑıklayıcı gücünün arttığını göstermektedir.   katsayısı, 

1tEC   Ģeklindeki gecikmeli hata terimlerinin hız ayarlama parametreleri olarak da ifade 

edilen hata düzeltme katsayısıdır. Ġlgili değiĢkenlerin uzun dönemli denge değerine 

yaklaĢabilmesi iÑin hata düzeltme parametresine ait katsayının negatif ve istatistiki bakımdan 

anlamlı olması gerekmektedir. 

Modelde kullanılan değiĢkenler arasında sebep-sonuÑ bağlantısının geÑerli olup olmadığının 

saptanabilmesi amacıyla Granger (1964, 1969) tarafından literatüre kazandırılan ve daha 

sonra ise Hamilton (1994) tarafından geliĢtirilen nedensellik testinden yararlanılmıĢtır. 

Temel olarak (3) numaralı VECM modelinden hareketle Ñözülebilen nedensellik analizi, 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1901 

1 1

1 1

m n

t i t i i t i t t

i i

X X Y EC e     

 

                    (4) 

1 1

1 1

m n

t i t i i t i t t

i i

Y Y X EC e     

 

                      (5) 

olarak gösterilen regresyon kalıpları yardımıyla Ñözümlenmektedir. Burada, 1te  ve 2te  hata 

terimlerinin iliĢkisiz oldukları varsayılmaktadır. Böylece, (4) ve (5) numaralı denklemler 

değiĢkenlerin geÑmiĢ değerlerine bağlı olduğu kadar, kendi geÑmiĢ değerlerinin de bir 

fonksiyonudur. Granger nedenselliğine, değiĢkenlerin kendi uzun dönemli denge değerlerine 

yakınsama sürecinin incelenebilmesi amacıyla hata düzetme parametresi (ECt-1) 

eklenmektedir ki, bu parametre eĢbütünleĢme denkleminde elde edilen hata kalıntılarını 

yansıtmaktadır.  

3. BULGULAR 

X12 kriteri dikkate alınarak mevsimsel etkilerden arındırılmıĢ değiĢkenler üzerinde yapılan 

ADF birim kök testi sonuÑları, modelde kullanılan bütün değiĢkenlerin birinci fark 

düzeyinde durağan olduğunu, bir diğer ifadeyle değiĢkenlerin tamamının I(1) olduğunu 

göstermiĢtir. DeğiĢkenlere ait durağanlık bilgilerinin I(1) olarak bulunmasını takiben Ñoklu 

iliĢkileri dikkate alan Johansen-Juselius eĢbütünleĢme testi yapılmıĢ ve analiz sonuÑları 

modelde kullanılan değiĢkenler arasında uzun dönemli iliĢkilerin geÑerli olduğunu 

yansıtmıĢtır. DeğiĢkenler arasında uzun dönemli iliĢkilerin elde edilmesi, bu değiĢkenler 

arasında en azından tek yönlü bir nedensellik bağlantısının olabilme ihtimalini gündeme 

getirmiĢ ve dolayısıyla ilgili değiĢkenler arasında nedensellik iliĢkileri araĢtırılmıĢtır. 

Granger nedensellik analizi bulguları, beklentileri karĢılar nitelikte değiĢkenler arasında en 

azından tek yönlü nedensellik iliĢkilerinin geÑerli olduğunu ortaya koymuĢtur. Ayrıca, 

nedensellik analizlerine eĢbütünleĢme denkleminden elde edilen hata kalıntıları da dÍhil 

edilmiĢ ve hata düzeltme mekanizmasına ait olan katsayının negatif ve istatistikî bakımdan 

anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuÑ, kısa dönemde ortaya Ñıkabilecek olan 

dengesizliklerin uzun dönemde giderilebileceği Ģeklinde yorumlanabilir. Bir diğer ifadeyle, 

kısa dönem katsayılarının uzun dönem denge değerlerine yakınsayacağı beklenebilir. 

Modelde kullanılan bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢken üzerindeki etkilerini 

araĢtırabilmek amacıyla VECM modelinden yararlanılmıĢtır. kısa dönemde altın ve optimum 

gecikme uzunlukları(Optimum gecikme uzunluklarının belirlenmesinde Schwarz bilgi 

kriterinden yararlanılmıĢtır ve 2 olarak belirlenmiĢtir) dikkate alındığında BIST(-2), petrol (-

2), sanayi (-2) ve iĢsizlik değiĢkenlerinin tüketici güven endeksi üzerinde istatistiki 

bakımdan anlamlı sonuÑlar ortaya koyamadığını; uzun dönemde ise sadece altın 

değiĢkeninin tüketici güvenini etkileyemediğini söylemek olasıdır. Diğer yandan, döviz 

sepeti, enflasyon, faiz ve Petrol değiĢkenlerindeki değiĢim hem kısa hem de uzun dönemde 

tüketici güveni üzerinde negatif ve anlamlı bir etki yaratırken;  BĠST ve Sanayi 

değiĢkenlerindeki değiĢimlerin ise her iki dönemde bazında tüketici güveni üzerinde 

istatistiki bakımdan anlamlı olan pozitif yönlü etkiler yarattığı gözlenmektedir. Diğer 

taraftar, model Ñözümleme sürecine dahil edilen hata düzeltme mekanizması ait katsayının 

negatif yönlü ve istatistiki bakımdan anlamlı olması, kısa dönemde ortaya Ñıkabilecek olan 

dengesizliklerin uzun dönemde giderilebileceğini göstermiĢtir. Bu sonuÑ, değiĢkenlerin uzun 

dönem katsayılarının hesaplanabileceği yönünde öngörüleri de beraberinde getirmiĢ ve 

hesaplanan uzun dönem katsayıları da kısa döneme benzer bulguların kendini gösterdiğini 

ortaya koymuĢtur. 

4. SONUÇ 

Merkez Bankasının birincil hedefi olan fiyat istikrarı konusunda etkin adımlar atabilmesi iÑin 

optimum para politikası araÑlarının kullanılmasının yanı sıra piyasa ve tüketici güveninin 

sağlanması temel önceliklerden biri haline getirilmelidir. Ġktisadi bakımdan istikrarlı bir 

ekonominin toplumdaki karar birimlerinin algıları üzerinde pozitif yönlü bir eğilim 
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sergileyebilmesi iÑin makroekonomik dengelerin sağlanması gerektiğine iĢaret eden analiz 

bulguları, ılımlı bir enflasyon oranı ile etkin para politikaları yardımıyla kontrol edilmesi 

mümkün olan faiz oranlarının ve üretim kapasitesindeki geniĢlemelerin karar birimlerinin 

piyasa hakkındaki algılarını ve dolayısıyla faaliyet hacimlerini etkileyen temel unsurlar 

olduğunu yansıtmaktadır. Yoğun spekülatif ataklara maruz kalan ve dolayısıyla kırılgan 

niteliğe bürünme olasılığı yüksek olan iktisadi bir yapıdan kurtulabilmek istikrarlı bir 

ekonomik sistemin baĢat koĢullarındandır. Bu minval dÍhilinde, Türkiye özelinde istikrarlı 

ve beklentilerin öngörülebildiği bir ekonominin olmazsa olmaz koĢulları arasında yer alan 

üretim artıĢı ile dizginlerin elde tutulduğu enflasyon ve faiz oranları kapsamında oluĢturulan 

iktisadi politikaların temel hedef olması gerekliliği söylenebilir. Diğer taraftan, etkin 

makroekonomik politikalar yardımıyla döviz kurlarındaki aĢırı dalgalanmaların 

giderilebilmesi, tüketicilerin gelecek dönem beklentilerinin olumlu yönde seyretmesinde 

büyük bir önem arz etmektedir. Ġfade edilen kapsam dÍhilinde oluĢturulan canlı bir reel 

sektöre, geliĢmiĢ ve volatilitesi düĢük olan finansal piyasaların eklemlenmesine bağlı olarak 

kendini gösterecek bütünsel bir iktisadi yapı, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların 

beklentilerini pozitif yönlü olarak etkileyebilecek ve ihtiyaÑ duyulan dıĢ tasarrufların ülkeye 

Ñekilmesi sağlanabilecektir. Kaynakların etkin dağıtılması paralelinde nihai aĢamaya ulaĢan 

bu sürecin tamamlanabilmesi iÑin iÑ ve dıĢ dengeye yönelik uygun ekonomi politikaların 

oluĢturulması, bu politika bileĢenlerinin taviz verilmeden uygulanması, para ve maliye 

politikaların eĢgüdümlü olarak iĢletilmesi ve spekülatif yönelimlerden ziyade reel sektörü 

besleyecek ve ona adeta ―büyük itiĢ‖ sağlayabilecek olan finansal piyasaların tesis edilmesi 

gerekliliğinin altı Ñizilebilir.      
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Özet 

Sağlık sorunlarında artıĢ, gıda ürünlerinin iÑeriğine olan güvenin azalması, tüketicilerin sağlıklı yaĢama, daha 

bakımlı görünme gibi isteklerinin artıĢı, fonksiyonel ürünlere karĢı duydukları ilgiyi artırmaktadır. Bununla 

birlikte tüketicilerin yeni bir ürünü diğer tüketicilerden daha önce satın alma ya da daha Ñok kullanma eğilimi 

tüketici yenilikÑiliği kavramı ile ifade edilmektedir. Fonksiyonel gıda ürünlerinin tüketicilerin hayatlarında yer 

bulmasının tüketici yenilikÑiliği ile iliĢkili olabileceği görüĢünden ortaya Ñıkan bu ÑalıĢmada tüketici yenilikÑiliği 

ile fonksiyonel gıdalara yönelik tutum arasındaki iliĢki irdelenmiĢtir. Bu bağlamda, yapılan analizler aracılığıyla 

tüketicilerin lezzet, güven ve bilgi tutumları ile yenilikÑilikleri arasında bir iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Aynı zamanda tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik tutumlarının gelir, bilgi sahibi olma durumu ve daha 
önce bir fonksiyonel gıda kullanma durumuna göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu sonuÑlar ıĢığında 

fonksiyonel gıda üreticilerine yönelik ÑeĢitli pazarlama önerilerinde bulunulmuĢtur. ÆalıĢma sonuÑları, 

fonksiyonel gıda ürünleri üreten iĢletmelere yol gösterici olması aÑısından önem taĢımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: fonksiyonel gıda, tutum, tüketici yenilikÑiliği, genÑ tüketiciler. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER INNOVATIVENESS AND 

ATTITUDES TOWARD FUNCTIONAL FOODS: AN APPLICATION ON 

UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 

Increased health problems, reducing confidence to content of food products, increased consumer desire for 

healthy living and better looking, are increasing interest for functional products. At the same time, consumers' 

tendency to buy or use a new product before other consumers is expressed by consumer innovativeness concept. 

At this study, emerged from view that finding place of functional foods in lives of consumers may be associated 

with consumer innovativeness, relationship between consumer innovativeness and attitudes towards functional 

food has been examined. Through analyzes made, it was concluded that there is a relationship between 

consumers' taste, trust and knowledge attitudes and innovativeness. It has also been disclosed that consumers' 

attitudes toward functional foods differ according to income, knowledge, and usage of functional food. In the 

light of these results, various marketing proposals for functional food producers were made. Results of the study 

is important in order to be instructive to businesses producing functional food products. 

Keywords: functional food, attitude, consumer innovativeness, young consumers. 

 

 

 

1. GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

Tıp alanında yaĢanan geliĢmeler ve yapılan araĢtırmaların sonuÑları beslenme ve sağlık 

arasındaki doğrudan iliĢkiyi ortaya koyarak bugünün hekimlerini 2500 yıl önce Hipokrat‘ın 

savunduğu ―Gıdan ilacın, ilacın gıdan olabilir‖ görüĢüne getirmiĢtir. ―Günümüzde özellikle 

besin değeri arttırılmıĢ gıdalar tüketiciler tarafından sadece sağlık amaÑlı değil, aynı 

zamanda fiziksel ve zihinsel olarak da kendilerini daha iyi hissetmek iÑin bilinÑli olarak 

tüketilmektedir‖ (Menrad, 2003: 181; Roberfroid, 2002: 133). 1980‘li yıllardan itibaren gıda 

alanında kendine yer bulmaya baĢlayan fonksiyonel gıdalar gerek besinlerin kendilerinden 

alınan faydaların yanında ilave faydalar sağlaması aÑısından tüketiciler gerekse her yıl 
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yaklaĢık %10 oranında büyüyen bir pazar olması itibariyle de gıda üzerine ÑalıĢan iĢletmeler 

iÑin gün geÑtikÑe daha önemli bir konu haline gelmektedir (Kök TaĢ, 2012). Tüketicilerin 

fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik tutumları yaĢ, eğitim, gelir (Dölekoğlu, ġahin ve Giray, 

2015: 577), yaĢanılan coğrafi bölge (SevilmiĢ, Olgun ve Artukoğlu, 2017: 352)  gibi 

demografik, psikolojik, ekonomik, sosyal, kültürel (Landström, 2008: 16) unsurlar gibi pek 

Ñok değiĢkenden etkilenmektedir.  Ézellikle tüketicilerin sağlıklı yaĢama, daha bakımlı 

görünme gibi istekleri arttıkÑa fonksiyonel ürünlere karĢı duydukları ilgi artmaktadır. 

Tüketici yenilikÑiliği kavramı ise diğer tüketicilere göre yeni bir ürünü daha önce satın alma 

ya da daha Ñok kullanma eğilimini ifade etmektedir (Roehrich, 2004: 671). Bu kapsamda 

fonksiyonel gıdalara olan tutumlar ile tüketicilerin yeni ürün deneme istekleri arasında bir 

iliĢkinin olup olmadığı sorusu akıllara gelmektedir. Bu kapsamda yapılan bu ÑalıĢmanın ana 

amacı tüketici yenilikÑiliği ile fonksiyonel gıdalara yönelik tutum arasında iliĢkinin 

varlığının incelenmesidir. Bu ana amaÑla birlikte, araĢtırma kapsamında fonksiyonel gıda 

ürünlerine yönelik tutumun cinsiyet, gelir, bilgi sahibi olma ve kullanım durumlarına göre 

farklılıklarının ölÑülmesi de planlanmaktadır.  

 

2. Yöntem 

Yapılan bu ÑalıĢmada literatür taraması aracılığı ile ikincil veriler toplanmıĢ araĢtırmanın 

amacı doğrultusunda elde edilen araĢtırma problemini Ñözümlemek amacıyla ise birincil 

verilere ulaĢılmasına karar verilmiĢtir. Bu kapsamda ilk olarak yönelik tutum ölÑümünün 

nasıl yapıldığı irdelenmiĢtir. Alex  (2009: 31)‘e göre tutum ölÑümleme ya kiĢinin anlık 

hareketlerine dayanan doğrudan ölÑümler ya da ÑeĢitli sorulara verdiği yanıtları temel alan 

dolaylı ölÑümler aracılığı ile yapılmaktadır. McLeod (2009)‘a göre ise doğrudan ölÑümler 

Likert tipi ölÑümleme ya da semantik farklılık ölÑümleri aracılığı ile yapılmaktadır. Bu 

bilgiler ıĢığında Likert tipi ölÑümleme yapılmasına ve anket yöntemi kullanılmasına karar 

verilmiĢtir.  

Anket ÑalıĢmasında kullanılan soru formu üÑ bölümden oluĢmaktadır. Soru formunun ilk 

bölümünde tüketicilerin demografik bilgileri, yaĢam tarzları ve genel olarak fonksiyonel 

gıdalar ile ilgili bilgi sahipliklerine ve kullanımlarına yönelik sorulara yer verilmiĢtir.  

Ġkinci bölümde tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik tutumlarını ölÑümlemek 

amaÑlanmıĢ olup bu bölümdeki ifadeler Ézkan Ézdemir, Fettahlıoğlu ve Topoyan tarafından 

2009 yılında fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik tüketici tutumlarının belirlenmesine 

yönelik olarak uyarlanmıĢ ve geÑerliliği ve güvenilirliği test edilmiĢ olan ölÑekten alınmıĢtır. 

Söz konusu ölÑek fonksiyonel gıdalara yönelik tutumları; (a) kullanım faydaları, (b) 

kullanma koĢulları, (c) güven, (d) gereklilik, (e) ilaÑ etkisi, (f) lezzet ve (g) bilgi olmak üzere 

32 ifadeden oluĢan 7 faktörlü bir yapı ile ortaya koymaktadır.  

ÊÑüncü bölüm tüketici yenilikÑiliğini ölÑümlemeye yönelik olarak hazırlanmıĢtır. Bu 

bölümde kullanılan sorular 1980 yılında Raju tarafından tüketicilerin keĢifsel eğilimlerini 

ortaya koymak üzere geliĢtirilen ölÑeğin tüketici yenilikÑiliği ile ilgili 10 ifadesi temel 

alınarak hazırlanmıĢtır. Tüketici yenilikÑiliği ölÑeğinde yer alan iki ifade, gerek gıda ürünleri 

aÑısından tam ifade edilememesi gerekse Ñeviri olarak anlaĢılamadığı gerekÑesi ile soru 

formundan ÑıkarılmıĢtır. Soru formu, son hali ile tüketici yenilikÑiliğini ölÑümleyecek 8 

ifade ile alan araĢtırmasına hazır hale getirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın örneklemini 2017 – 2018 öğretim yılı güz döneminde Dokuz Eylül Êniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‘nde okuyan 18 – 28 yaĢ aralığında 177‘si kadın 142‘si 

erkek öğrenci oluĢturmaktadır. GenÑ tüketicilerin fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik 

tutumlarının detaylandırılması amacı doğrultusunda bu ÑalıĢmada, üniversite öğrencilerinden 

oluĢan bir örneklem yapısı tercih edilmiĢtir. BaĢlangıÑta 400 adet soru formu toplanmıĢ olup 

bu formlardan hatalı, eksik veya geliĢigüzel doldurulmuĢ olanlar elendikten sonra analize 

uygun 319 form ile ÑalıĢmaya devam edilmiĢtir.  

AraĢtırma kapsamında öncelikle hem fonksiyonel gıdalara yönelik tutum hem de tüketici 

yenilikÑiliği maddelerinin normalliği gözden geÑirilmiĢtir. Normallik koĢullarını sağlayan bu 
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ifadelerden oluĢan ölÑeklerin yapı geÑerliliği ise aÑıklayıcı faktör analizi kullanılarak test 

edilmiĢtir (Carmines ve Zeller, 1979: 62). AÑıklayıcı faktör analizi sonuÑlarına göre 

fonksiyonel gıdalara yönelik tutum ölÑeğinde yer alan fayda1, fayda7, fayda8, koşul3, 

koşul4, güven2, gereklilik1, ilaç1, ilaç2, ilaç3 ve bilgi1 ifadeleri ve tüketici yenilikÑiliği 

ölÑeğinde yer alan yenilikçilik7 ve yenilikçilik8 ifadeleri düĢük (0.4) ve Ñapraz faktör yükü 

sebebiyle veri setinden ÑıkartılmıĢtır (Rodgers ve Johnson, 1995: 299). Son hali ile 

fonksiyonel gıdalara yönelik tutum ölÑeği 5 faktörlü ve 21 maddeli olarak geÑerli kabul 

edilmiĢtir. Veri setinin faktör analizi iÑin uygunluğunu test eden Kaiser – Meyer – Olkin 

(KMO) testi sonucu 0,776 ÑıkmıĢ olup verilerin analiz iÑin uygun olduğunu söylemek 

mümkündür (<0,6). Bununla birlikte Barlett test sonucu sig. 0,000 değeri ile de veri setinden 

Ñıkan sonuÑların anlamlı olduğu yorumlanabilmektedir. Ayrıca 5 faktörlü yapının toplam 

aÑıklanan varyans değeri 58,205 iken faktörlerin güvenilirlik değerleri ise Ģu Ģekildedir; 

fayda: 0,798; gereklilik: 0,792; lezzet: 0,680; güven: 0,712 ve bilgi: 0,672. Tüketici 

yenilikÑiliğini ölÑmeye yönelik Raju (1980)‘dan alınan 8 ifade, faktör analizi sonucu Ñapraz 

faktör yükleri ve düĢük faktör yüklerine bakılarak 6 ifadeye düĢürülmüĢtür. KMO (0,766) ve 

Barlett (396,036; p: 0,000) test sonuÑları bu ölÑeğin de analize uygun ve Ñıkan sonuÑların 

anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Toplam aÑıklanan varyans değeri 43,029 ve 

güvenilirlik değeri 0,724 olarak bulunmuĢtur. 

Tüketici yenilikÑiliği ve fonksiyonel gıdalara yönelik tutum arasındaki iliĢkisinin 

araĢtırılması amacı doğrultusunda literatürden destek alınarak oluĢturulan hipotezler Ģu 

Ģekildedir: 

H1: Tüketici yenilikÑiliği ile fonksiyonel gıdalara yönelik tutum arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır.  

H1a: Tüketici yenilikÑiliği ile kullanım faydaları tutumu arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır.   

H1b: Tüketici yenilikÑiliği ile gereklilik tutumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.   

H1c: Tüketici yenilikÑiliği ile lezzet tutumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

H1d:  Tüketici yenilikÑiliği ile güven tutumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.   

H1e: Tüketici yenilikÑiliği ile bilgi tutumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.   

H2: Fonksiyonel gıdalara yönelik tutum, demografik değiĢkenlere göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

H2a: Fonksiyonel gıdalara yönelik tutum cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H2b: Fonksiyonel gıdalara yönelik tutum gelire göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H3: Fonksiyonel gıdalara yönelik tutum, fonksiyonel gıdalarla ilgili bilgi sahibi olma 

durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H4: Fonksiyonel gıdalara yönelik tutum, fonksiyonel gıda kullanımına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

Tüketici yenilikÑiliği ile fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik tutum arasındaki iliĢkinin ele 

alınmasında korelasyon analizinden faydalanılmıĢtır. Tüketici yenilikÑiliği ile lezzet arasında 

pozitif yönde orta düzeyde, tüketici yenilikÑiliği ile güven arasında ve tüketici yenilikÑiliği 

ile bilgi arasında ise pozitif yönde yüksek düzeyde bir iliĢki görülmektedir. Bu veriler 

ıĢığında H1a, H1b desteklenmemiĢ, H1c, H1d, H1e desteklenmiĢtir.  

ÆalıĢma kapsamında fonksiyonel ürünlere yönelik tutumun demografik değiĢkenlere göre 

farklılıkları da incelenmiĢtir. Ġlk olarak fonksiyonel gıdalara yönelik tutumun cinsiyete göre 

farklılığı test edilmiĢtir. Analiz sonuÑlarına göre fonksiyonel gıdalara yönelik tutum cinsiyete 
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göre anlamlı fark göstermemektedir. Bu nedenle H2a desteklenmemiĢtir. Ġkinci olaraksa 

fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik tutumun gelir aÑısından farklılıkları incelenmiĢtir. Elde 

edilen analiz sonuÑlarına göre fonksiyonel gıdalara yönelik tutum gelire göre anlamlı fark 

göstermektedir. Bu farklılıkların 0 – 750₺ ile 2251 ₺ ve üzeri arasında (p=0,001), 751 – 1250 

₺ ile 2251₺ ve üzeri arasında (p=0,021), 1251 – 1750 ₺ ile 2251 ₺ ve üzeri arasında 

(p=0,004), 1751 - 2250 ₺ ile 2251 ₺ ve üzeri arasında (p=0,041) olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla H2b desteklenmiĢtir. 

Fonksiyonel gıdalar ile ilgili daha önce bilgi sahibi olma durumunun fonksiyonel gıdalara 

yönelik tutum üzerinde farklılık oluĢturup oluĢturmadığını ölÑmek amacıyla yapılan analiz 

sonuÑlarına göre anlamlı bir farklılık olduğu ortaya ÑıkmıĢtır. Bu nedenle H3 desteklenmiĢtir. 

Ayrıca daha önce bir fonksiyonel gıda ürünü kullananlar ile kullanmayanların fonksiyonel 

gıdalara yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

H3‘ün desteklendiğini söylemek mümkündür. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Fonksiyonel gıdalarla ilgili bilimsel ÑalıĢmaların artması ve sağlık üzerindeki olumlu 

etkilerinin ispatlanması dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu ürünleri, talebi her geÑen gün 

artan bir kategori haline getirmiĢtir. Gıda üreticileri ise tüketicilerin artan ilgisine 

fonksiyonel ürün ÑeĢitlerini artırarak ve ÑeĢitlendirerek karĢılık vermektedir. YenilikÑi 

tüketicilerin de, bu artan talep ve ürün ÑeĢitliliği karĢısında kayıtsız kalamayacağı 

öngörülmüĢtür. Bu kapsamda ÑalıĢmada, tüketici yenilikÑiliğinin fonksiyonel gıdalara 

yönelik tutum ile olan iliĢkisinin incelenmesi amaÑlanmıĢtır.  

AraĢtırma bulgularına göre tüketici yenilikÑiliği ile fonksiyonel gıdalara yönelik lezzet, 

güven ve bilgi tutumu arasında anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. YenilikÑilik 

düzeyi yüksek tüketicilerin, pek Ñok farklı ürün ve hizmete yönelik tutumlarında olduğu gibi 

fonksiyonel gıdalara yönelik tutumlarının da olumlu olması elde edilen bulgularla 

örtüĢmektedir. Sonraki aĢamada ise, tüketicilerin fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik 

tutumlarının demografik özelliklere göre farklılıkları değerlendirilmiĢtir. Yazındaki birÑok 

araĢtırma ile uyumlu olarak gelir düzeyi arttıkÑa bu ürün grubuna yönelik tutumun daha 

olumlu olduğu görülmüĢtür. Cinsiyet aÑısından yapılan analiz sonuÑları ise bazı 

araĢtırmaların aksine cinsiyetler arasında fonksiyonel gıdalara yönelik tutum aÑısından 

anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Yazında cinsiyetler arası tutum 

farklılıklarının tespit edildiği araĢtırmalarda örneklemin daha ileri yaĢ gruplarını ele almıĢ 

olmasının bu farklılığa sebep olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca fonksiyonel gıda ürünlerine 

yönelik tutumun, fonksiyonel gıda ürünleri hakkında bilgi sahibi olma durumuna göre 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Fonksiyonel gıda ürünü kullanmıĢ olmanın da, bu ürün 

grubuna yönelik tutumları olumlu yönde etkilediğini ileri sürmek mümkündür.  

Bütün bu bulguların ıĢığında fonksiyonel gıda üreticisi iĢletmelere yönelik sunulabilecek 

pazarlama önerileri aĢağıda sıralanmıĢtır: 

- YenilikÑi tüketicilerin, bu ürün grubu iÑin önemli bir pazar bölümünü oluĢturduğu 

düĢünülmektedir. 

- Tüketicilerin fonksiyonel ürünlere yönelik bilgi düzeyi arttıkÑa tutumları daha 

olumlu hale gelmektedir. Bu nedenle iĢletmelerin pazarlama iletiĢimlerinde bilgi 

verici kampanyaları tercih etmeleri daha doğru olacaktır. 

- Fonksiyonel gıda ürünlerinin sağlık ve güven vaadinin tüketici tarafından daha iyi 

anlaĢılması iÑin uzman referans kiĢilerin kullanılması ve etiket bilgilerinin detaylı 

olarak düzenlenmesi önerilmektedir. 

-  Daha önce fonksiyonel gıda ürünü kullanan tüketicilerin tutumlarının daha olumlu 

olduğu göz önüne alınacak olursa bu ürün grubu iÑin tadım etkinliklerinin yapılması, 

numune dağıtılması gibi satıĢ geliĢtirme faaliyetleri ile satın almayı düĢünmeyecek 

tüketicilerin de bu ürünlerle tanıĢması sağlanabilecektir. 
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- Ézellikle bu ÑalıĢmanın örneklemini oluĢturan üniversite öğrencileri iÑin kampüs 

etkinliklerine sponsor olunması, genÑlerin ürünleri denemelerinin sağlanması 

fonksiyonel ürünlere yönelik olumlu tutumlar yaratacaktır. 
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Ézet: Æevresel kaygı ve Ñevresel farkındalık son yıllarda dünya genelinde Ñok fazla ilgi gören konulardan birisi 

olmuĢtur. Ġnsanların Ñevresel kaygıları ve Ñevreci tutumlarının artmıĢ olması iĢletmelerin de ilgisini ÑekmiĢ ve bu 

krizi fırsata dönüĢtürmeye ÑalıĢan iĢletmelerin ürettiği Ñevre dostu ürünler, Ñevreci pazarlama adı altında yeni bir 

pazar oluĢturmuĢtur. Türkiye'de de dünya geneli ile paralel olarak tüketicilerin yeĢil ürün tercihleri nedeniyle, 

Ñevreci pazarlama iĢletmelerin artarak ilgi gösterdiği alanlardan biri haline gelmiĢtir. Bu ÑalıĢmanın amacı, 0-36 

ay arası bebeği olan annelerin yeĢil ürün tercihlerinde Ñevresel kaygı ve algılanan tüketici etkinliğinin rolünü 

ortaya koymak ve Ñevreci ürün satın alma davranıĢı ile demografik faktörler arasındaki iliĢkiyi aÑıklamaktır. 

AraĢtırma sonucunda, katılımcıların eğitim durumu, alıĢveriĢ yapma sıklığı ve ailenin aylık gelir durumu ile yeĢil 

ürün satın alma davranıĢını arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Ayrıca katılımcıların sahip 

olduğu Ñevresel kaygı ve algılanan tüketici etkinliği ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında pozitif yönlü bir 

iliĢki bulunmuĢtur.   

Anahtar Kelimeler: YeĢil ürün, Æevresel Kaygı, Algılanan Tüketici etkinliği, YeĢil Êrün Satın Alma, Æevreci 

Pazarlama 

 

THE ROLE OF ENVĠRONMENTAL CONCERN AND PERCEĠVED CONSUMER 

EFFECTĠVENESS ĠN GREEN PRODUCT PREFERENCES: EXAMINATION OF 

MOTHERS WHO OWNED BABY 

Abstract: Environmental concern and environmental awareness have been one of the topics that have attracted 

much interest in the world in recent years. Environmental concerns and environmental attitudes of people have 

attracted the interest of businesses and eco- friendly products produced by businesses trying to transform this 

crisis into a new market under the name of green marketing. Because of the green product preferences of 

consumers, green marketing also has become one of the topics increasingly interested in turkey in line with the 

world. The aim of this study is to demonstrate the role of environmental concern and perceived consumer 

effectiveness in the green product preferences of mothers with 0-36 month old babies and to explain the 

relationship between environmental product buying behavior and demographic factors. As a result of the study, it 

has been found that a positive relationship between the participants' educational status, the frequency of shopping, 

and the monthly income status of the family and the green purchasing behavior. In addition, there has been a 

positive relationship between the environmental concern and perceived consumer activity of the participants and 

the green product purchasing behavior 

Key Words: Green Product, Environmental Concern, Perceived Consumer Effectiveness, Green Marketing, 

Environmental Marketing. 

1. GĠRĠġ  

Æevre kirliliği kaynaklı sorunların ve yaĢanan Ñevresel felaketlerin giderek artması, Ñevrenin 

geleceğine dair endiĢelerin ve bu endiĢeleri paylaĢan tüketicilerin sayısında hızlı bir artıĢa neden 

olmuĢtur. ĠĢletmeler ve tüketiciler gün geÑtikÑe Ñevresel konulara ilgi göstermeye ve Ñevre kirliliğini 

önleyebilmek iÑin bir takım giriĢimlerde bulunmaya baĢlamıĢlardır. Æevresel önlemler ve giriĢimler, 

tüketicilerin ve kuruluĢların Ñevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı 

teĢvik etmek iÑin Ñok önemli görülmektedir (Apaydın ve Szczepaniak, 2017:93). 

Türkiye'de de yıllara göre yaĢanan nüfus artıĢı, tüketimin artması, ĢehirleĢmenin artması ve benzeri 

sebepler Ñevresel kirliliğin artmasına neden olurken Ñevresel problemleri de beraberinde getirmiĢtir. 

Son yıllarda dünya ile paralel olarak, Türkiye'de de Ñevre bilinci ve Ñevreci pazarlama faaliyetleri hız 

kazanmıĢtır. Tüketicilerin alıĢveriĢ tercihlerinde Ñevreci ürünlere doğru artan talep kayması ve 
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iĢletmelerin reklamlarında, ürün ambalajlarında, üretim stratejilerinde ve daha birÑok alanda doğal 

dengeyi korumaya yönelik stratejileri bu faaliyetler arasında gösterilebilir.  

 

2. ÇEVRESEL KAYGI 

Tüketicilerin doğa üzerinde yarattıkları olumsuz etkileri görmeleri sonucunda geliĢmiĢ olan Ñevre 

bilinci yavaĢ yavaĢ kaygıya dönüĢmüĢtür  (Biner,2014:77). Ġnsanların Ñevrenin geleceği ve Ñevre 

kirliliğinin yaĢadığımız dünya üzerine olası olumsuz etkileri hakkında hissettikleri bu endiĢeler 

literatüre "çevresel kaygı" olarak girmiĢtir. Æevresel kaygı, insanların Ñevreyle ilgili sorunlardan 

haberdar olma ve bunları Ñözme Ñabalarını destekleme isteği veya gönüllü olarak Ñözüme katkıda 

bulunma isteği olarak tanımlanmıĢtır (Dunlap ve Jones,2002:485). 

Daha önce bu alanda yapılmıĢ olan birÑok ÑalıĢmada; (Kim ve Choi 2005, YeniÑeri 2008, Tanrıkulu 

2014, Biner 2014, Lee vd. 2014, Roberts ve Bacon 1997, Ishaswini ve Saroj 2011) Ñevresel kaygı ile 

yeĢil satın alma davranıĢı arasında anlamlı bir iliĢki olduğu bulunmuĢ olup,  güÑlü Ñevresel kaygı 

sahibi tüketicilerin, Ñevresel kaygılarını yansıtan ürünler tüketebilecekleri görülmüĢtür.  

Eles ve Sihombing (2017)'in Ñevresel bilgi, Ñevre kaygısı, öznel normlar, fiyat adaleti, tutumlar ve 

yeĢil satın alma niyeti arasındaki iliĢkiyi araĢtırdığı ÑalıĢmada; Ñevresel kaygı ile tutumlar ve tutumlar 

ile de yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur.  

Straughan ve Roberts (1999) tarafından yapılan ve ekolojik bilinÑli tüketici davranıĢına etki eden 

faktörlerin incelendiği araĢtırmada ise diğerlerinden farklı olarak; Ñevresel kaygı değiĢkeninin önemli 

bir unsur olmasına rağmen, Ñevreci satın alma davranıĢı üzerinde bütünleyici bir rolü olmadığı 

görülmüĢtür. KiĢinin Ñevresel kirlilik ile mücadele konusunda bireysel Ñabasının iĢe yarayabileceği 

inancı, Ñevresel kaygıdan daha etkili bir parametredir. 

 

3. ALGILANAN TÜKETĠCĠ ETKĠNLĠĞĠ (ATE) 

Ġlk olarak Kinnear, Taylor ve Ahmed (1974) tarafından ortaya konulan algılanan tüketici etkinliği 

kavramı, sorun Ñözümünde bireysel değiĢime yol aÑabileceğine yönelik ve bireyin kendi eylemlerinin 

sonuÑlarına olan inancının ölÑülmesi olarak tanımlanmıĢtır (MajlËth, 2010).Daha önce bu alanda 

yapılmıĢ olan ÑalıĢmalarda (Tanrıkulu,2015:,Lee vd., 2014:6: Zhao vd., 2014:149: Cho vd., 2013: 

1056: Vicenta-Monila vd.,2013:135: Ay ve Ecevit, 2005:256: Straughan ve Roberts, 1999:566) 

algılanan tüketici etkinliğinin, tüketicilerin yeĢil satın alma davranıĢı göstermelerinde Ñok güÑlü bir 

aÑıklayıcı olduğu ortaya konulmuĢtur. 

Ellen vd. (1991:102) tarafından yapılan bir ÑalıĢmada; Algılanan tüketici etkinliğinin, Ñevreci tüketim 

davranıĢlarını tahmin etmede oldukÑa güÑlü bir faktör olduğu ve Ñevreci davranıĢları tahmin etmede 

iyi bir tahmin edici olduğu ileri sürülmüĢtür  

Algılanan tüketici etkinliğinin, Ñevreci davranıĢlarla yakın iliĢkisi olan sürdürülebilir tüketim 

davranıĢları üzerinde de etkisi olduğu görülmektedir. Kang vd. (2013:447) tarafından yapılan 

ÑalıĢmada; algılanan tüketici etkinliğinin, genÑlerin Ñevre aÑısından sürdürülebilir tekstil ve kıyafet 

satın alma eğilimlerini etkilediği ortaya konulmuĢtur. 

Bir baĢka ÑalıĢmada (Lee vd.,2014:6), algılanan tüketici etkinliğinin, yeĢil satın alma davranıĢı 

üzerinde pozitif etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir.  

Algılanan tüketici etkinliği, tutumların ölÑümlenmesine yardımcı olan bir faktördür ve ekolojik bilince 

sahip tüketici davranıĢını etkileyen temel değiĢken olarak görülebilir (Yahya vd. 2013).  

Son bulgular, algılanan tüketici etkinliğinin, ekolojik olarak bilinÑli tüketici davranıĢlarıyla güÑlü bir 

pozitif korelasyon iÑerdiğini ortaya koymaktadır (Roberts, 1996a: Straughan and Roberts, 1999). 

Roberts (1996), ekolojik olarak bilinÑli tüketici davranıĢının varyasyon örneğini aÑıklamak iÑin 

ATE'nin Ñok etkili değiĢken olduğunu iddia etmektedir. Æevresel yıkıma karĢı mücadele ederek, 

ATE'nin ekolojik olarak bilinÑli tüketici davranıĢının ardındaki itici güÑ olması beklenmektedir 

(Roberts, 1996). YeĢil tüketim ve sürdürülebilir yaĢam biÑimleri üzerine yapılan bir baĢka araĢtırmada 

ise araĢtırmacılar, en az Ñevresel eğilim gösteren bireylerin bile ATE iÑin nispeten yüksek puanlara 

sahip olduklarını vurgulamıĢlardır (Gilg, Barr ve Ford, 2005). 
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4. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ VE ANALĠZ SONUÇLARI 

4.1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu ÑalıĢmanın amacı, 0-36 ay arası bebeği olan annelerin; Ñevresel kaygı düzeylerini ve algılanan 

tüketici etkinliği düzeylerini ölÑmek, bunların Ñevreci ürün satın alma davranıĢı ile iliĢkisini ortaya 

koymak ve Ñevreci ürün satın alma davranıĢı ile demografik faktörler arasındaki iliĢkiyi aÑıklamaktır. 

Bu ÑalıĢma tüketicilerin Ñevresel farkındalığının artması ve iĢletmelere Ñevreci ürün üretimi 

konusunda ıĢık tutması aÑısından da önemlidir. 

TÊĠK verilerine göre, 2016 yılında canlı doğan bebek sayısı 1.309.771, 2015 yılında 1.325.783,2014 

yılında ise 1.291.217 olarak aÑıklanmıĢtır (TÊĠK,2017, http:// www.tuik.gov.tr, 15.12.2017 tarihinde 

eriĢildi). Bu bilgilerden yola Ñıkarak araĢtırmanın hedef kitlesi olan 0-36 ay arası bebek sahibi 

annelerin sayısı yaklaĢık olarak dört milyondur. Türkiye genelinde dört milyon ailenin Ñevreci ürün 

satın alma davranıĢı göstermesi, Ñevre kirliliğinin azalmasına olumlu bir katkı sağlayabilir. 

 

4.2. Evren ve Érneklem 

AraĢtırmanın ana kütlesini, Türkiye genelinde yaklaĢık 4 milyon olan 0-36 ay arası bebek sahibi 

anneler oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında evren büyüklüğünün 

10.000' in üzerinde olduğu durumlarda kullanılan formülden faydalanılmıĢtır (Ézdamar, 2003,118). 

Buna göre örneklem büyüklüğünün 384 olması gerektiği hesaplanmıĢtır. Basit tesadüfi örnekleme 

yöntemi uygulanarak sosyal paylaĢım siteleri üzerinden belirlenen 400 anneye anket formu 

uygulanmıĢtır. Yapılan kontroller sonrasında eksik ve hatalı doldurulmuĢ olan anketlerin 

Ñıkarılmasıyla, analize elveriĢli olan 386 adet anket formu değerlendirmeye alınmıĢtır. 

4.3. AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezleri 

ġekil 1. AraĢtırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif hipotezler aĢağıdaki gibidir. 

  : Demografik özellikler ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı ortalamaları arasında fark vardır. 

     Katılımcıların yaĢ aralığı ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı ortalamaları arasında fark 
vardır. 

     Katılımcıların eğitim durumu ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı ortalamaları arasında fark 
vardır. 

     Katılımcıların aylık toplam gelir durumu ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı ortalamaları 
arasında fark vardır. 

     Katılımcıların medeni durumu ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı ortalamaları arasında fark 
vardır. 

DEMOGRAFĠK 

ÉZELLĠKLER 

ÆEVRESEL 

KAYGI 

ALGILANAN TÊK. 

ETKĠNLĠĞĠ 

YEġĠL ÊRÊN 

SATIN ALMA 

H1 

H2 

H3 
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     Katılımcıların ÑalıĢma durumu ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı ortalamaları arasında fark 
vardır. 

     Katılımcıların sahip oldukları Ñocuk sayısı ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı ortalamaları 
arasında fark vardır. 

H1g: Katılımcıların bebeklerinin yaĢı ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı ortalamaları arasında fark 

vardır. 

     Katılımcıların alıĢ veriĢ yapma sıklıkları ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı ortalamaları 

arasında fark vardır. 

H2: Æevresel kaygı ile, yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

         H3: Algılanan tüketici etkinliği ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır. 

4.4. Verilerin Toplanması AĢamasında Kullanılan Yöntem 

Hazırlanan anket formu 22 ifadeden oluĢmaktadır. Bunlardan, Ñevresel kaygı (5 adet) ve yeĢil ürün 

satın alma (5 adet) ifadeleri Kim ve Choi (2005:595)'nin araĢtırmasından alınmıĢ olup, algılanan 

tüketici etkinliği (4 adet) ifadeleri ise Straughan ve Roberts (1999:573) 'ın ÑalıĢmasından alınmıĢtır. 

Ayrıca demografik özelliklerin tespiti iÑin de 8 ifade bulunmaktadır.  

 

5. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

Verilerin analizleri SPSS 21.0 paket programı kullanılarak gerÑekleĢtirilmiĢtir. ÉlÑeğin güvenirliliğini 

tespit etmek iÑin her değerle ilgili üÑ ve daha fazla ifade olması durumunda kullanılan Cronbach 

Alpha katsayısı hesaplanmıĢtır. Ankette yer alan ifadelerin tamamının (n=14) Alpha değeri 0.831 

bulunmuĢtur. (Alpar, 2011) in vermiĢ olduğu Cronbach Alpha Değer Aralık tablosuna göre ölÑek 

yüksek güvenilirliğe sahiptir. 

 

6. BULGULAR 

Ankette kullanılan 3 ayrı ölÑeğe ait aÑıklayıcı istatistikler hem ölÑek bazında hem de her bir ifade iÑin 

ayrı ayrı verilmiĢtir. Æevresel Kaygı ölÑeğine ait ortalama en yüksek (4.20 0.49), en düĢük ortalama 
ise yeĢil ürün satın alma davranıĢı ölÑeğine aittir (3.75 0.69). Anketin genel ortalaması 3.67 0.41 

bulunmuĢtur. Buna göre ankete katılanların önemli bir kısmı Katılıyorum ile ne katılıyorum ne 

katılmıyorum cevaplarını vermiĢtir. 

Tablo 1. Æevresel Kaygı ÉlÑeğine ĠliĢkin Bulgular 
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Æevresel Kaygı ÉlÑeğine iliĢkin bulgulara göre; ankete katılanların Ñoğunluğu "Tamamen 

Katılıyorum" cevabı vermiĢtir. "Ġnsanlar hayatta kalabilmek iÑin doğayla uyumlu olarak yaĢamak 

zorundadır" ifadesi ortalama değeri 4.47 olarak hesaplanmıĢtır. 

Tablo 2. Algılanan Tüketici Etkinliği ÉlÑeğine ĠliĢkin Bulgular 

 

Algılanan Tüketici Etkinliği ölÑeğine iliĢkin bulgulara göre, katılımcıların büyük bir Ñoğunluğu 

"Katılıyorum" cevabını vermiĢtir. "Her tüketici, sosyal sorumluluk sahibi Ģirketlerin ürünlerini satın 

alarak toplum üzerinde olumlu bir etki yaratabilir" ifadesi ortalama değeri 4.04 olarak hesaplanmıĢtır. 

Tablo 3. YeĢil Êrün Satın Alma DavranıĢı ÉlÑeğine ĠliĢkin Bulgular 

 

YeĢil Êrün Satın Alma DavranıĢı ölÑeğine iliĢkin bulgulara göre, ankete katılanların Ñoğunluğu 

"Katılıyorum" cevabını vermiĢtir. "Bebeğim iÑin alıĢveriĢ yaparken potansiyel olarak Ñevreye zararlı 

etkileri olan bir ürünü satın almaktan kaÑınırım" ifadesi ortalama değeri 4.16 olarak hesaplanmıĢtır. 

Tablo 4. YeĢil ürün satın alma davranıĢı ile Katılımcıların demografik özellikleri Arasındaki Farklılığı 

Gösteren t test sonuÑları 
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YeĢil ürün satın alma davranıĢı üzerine medeni durum ve katılımcıların ÑalıĢıp ÑalıĢmama durumu 

incelendiğinde Tablo 4‘de verilmiĢ olan sonuÑlar elde edilmiĢtir. Bu sonuÑlara göre katılımcıların 

medeni durumları ile yeĢil ürün satın alma davranıĢları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır 

(p>0.05). Yani katılımcılar boĢanmıĢ olsa da bebekleri iÑin alıĢveriĢ yaparken yeĢil ürün almaya 

devam etmektedir. Bu durumda H1d hipotezi red edilmiĢtir. Benzer Ģekilde katılımcıların evhanımı 

olması ya da ÑalıĢıyor olmaları ile yeĢil ürün tercih etme davranıĢları arasında da anlamlı bir fark 

yoktur (p>0.05). Her iki grup da bebeği iÑin alıĢveriĢ yaparken yeĢil ürünleri tercih etmektedir. SonuÑ 

olarak H1e hipotezi red edilmiĢtir. 

Tablo 5. YeĢil ürün satın alma davranıĢı ile Katılımcıların demografik özellikleri Arasındaki Farklılığı 

Gösteren Anova testi SonuÑları 

 

 

Katılımcıların ikiden fazla gruplu demografik özellikleri ANOVA ile test edilmiĢtir. ANOVA 

sonuÑları Tablo 5' de verilmiĢtir.  ANOVA sonuÑlarına göre; yeĢil ürün satın alma tercihleri ile 

katılımcının yaĢı, bebeğin yaĢı ve katılımcının kaÑ Ñocuk sahibi olduğu arasında anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0.05). Yani katılımcıların yaĢı ne olursa olsun bebekleri iÑin ürün alırken aynı 

duyarlılığı göstermektedirler. Benzer Ģekilde bebeklerin kaÑ aylık olduğu ile katılımcıların yeĢil ürün 

satın alma davranıĢları arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. SonuÑ olarak H1g hipotezi de red 

edilmiĢtir. Katılımcıların sahip olduğu Ñocuk sayısı ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır. Buna göre H1f  hipotezi de red edilmiĢtir. Varyans analiz sonuÑlarına göre 
katılımcıların yeĢil ürün satın alma davranıĢlarını etkileyen faktörler eğitim durumu, ailenin aylık 

geliri ve alıĢ veriĢ yapma sıklıklarıdır (p<0.01).   

Aralarında anlamlı farklılık bulunan ortalamaları daha detaylı gruplayabilmek iÑin LSD Ñoklu 

karĢılaĢtırma testi yapılmıĢtır. LSD Ñoklu karĢılaĢtırma test sonundaki gruplandırmalar Tablo 6'daki 

gibi harflendirilmiĢtir.  

Tablo 6. LSD Æoklu KarĢılaĢtırma Test SonuÑları 

  n  ̅  ss 

Yaş aralığı 19-23 19 3.51 0.70a 

 24-28 83 3.71 0.67a 

 29-33 132 3.71 0.79a 

 34-38 75 3.74 0.60a 
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 39 ve üzeri 77 3.93 0.58a 

Eğitim durumu Okur-Yazar 0  

 İlkokul-Ortaokul 17 3.52 0.58a 

 Lise 85 3.57 0.74a 

 Önlisans-Lisans 240 3.80 0.70ab 

 Lisansüstü 44 3.92 0.47c 

Ailenin aylık toplam 
geliri 

1400-2400 49 3.46 0.74a 

 2401-3400 52 3.62 0.58ab 

 3401-4400 81 3.76 0.65bc 

 4401-5400 56 3.64 0.82ab 

 5401+ 148 3.83 0.65c 

Bebeğiniz kaç aylıktır 0-12 92 3.70 0.72a 

 13-24 76 3.70 0.70a 

 25-36 218 3.79 0.68a 

Bebeğiniz için ne sıklıkla alışveriş 
yaparsınız 

Nadiren 64 3.50 0.85a 

 Arasıra 201 3.74 0.68b 

 Sıksık 121 3.90 0.57b 

Kaç çocuk sahibisiniz? 1 220 3.77 0.71a 

 2 143 3.75 0.66a 

 3 23 3.59 0.67a 

 4 0  

 5+ 0  

*Aynı sütun iÑerisinde aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasında anlamlı fark yoktur (p>0.05) 

LSD Æoklu KarĢılaĢtırma Test sonuÑlarına göre; yeĢil ürün satın alma davranıĢ hassasiyetinde yaĢ 

ilerledikÑe bir artıĢ mevcut fakat bu artıĢ istatistiki olarak önemli değildir (p>0.05). Bu durumda H1a 

hipotezi red edilmiĢtir.  Katılımcıların eğitim düzeyi alıĢveriĢ yaparken yeĢil ürün tercihini 

etkilemektedir (p<0.01). Eğitim düzeyi arttıkÑa yeĢil ürün tercihine olan talep de artmaktadır. Bu 

durumda H1b hipotezi kabul edilmiĢtir. Ailenin aylık toplam geliri yükseldikÑe yeĢil ürün tercihi de 

artmaktadır. Bu sonuÑlara göre en yüksek ortalama 5401+ gruba aittir. SonuÑ olarak H1c  hipotezi de 

kabul edilmiĢ olur. Katılımcıların alıĢveriĢ yapma sıklıkları arttıkÑa yeĢil ürün tercih etmeleri de 

artmaktadır(p<0.01). Sık sık alıĢveriĢ yaparım diyen katılımcıların ortalaması diğer gruptan yüksek 

bulunmuĢtur. Buna göre H1h hipotezi kabul edilmiĢtir. Katılımcıların sahip oldukları Ñocuk sayısı 

arttıkÑa yeĢil ürün tercih etme ortalamaları düĢmektedir fakat bu düĢüĢ istatistiki olarak anlamlı 

ÑıkmamıĢtır (p>0.05). 

Tablo 7. Korelasyon Analizi 

Korelasyon Katsayısı Çevresel Kaygı Algılanan Tüketici 
Ekinliği 

Yeşil Ürün Satın Alma 
Davranışı 

Çevresel Kaygı 1 0.109* 0.453** 

Algılanan Tüketici 
Ekinliği 

 1 0.276** 

Yeşil Ürün Satın 
Alma Davranışı 

  1 

* Korelasyon p< .05, ** p< .01 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Æevresel kaygı, Algılanan tüketici etkinliği ve yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında bir iliĢki olup 

olmadığı korelasyon analizi ile test edilmiĢtir (Tablo 7). Bu sonuÑlara göre Ñevresel kaygı ile algılanan 

tüketici etkinliği arasında r=0.109* luk pozitif anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Æevresel kaygı ile yeĢil 

ürün satın alma davranıĢı arasında daha güÑlü bir iliĢki bulunmuĢtur (r= 0.453**). SonuÑ olarak H2 

hipotezi de kabul edilmiĢtir. Algılanan tüketici etkinliği ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında ise 

r= 0.276** lık bir iliĢki mevcuttur. Bu sonuca göre H3 hipotezi kabul edilmiĢtir. 
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6. SONUÇ VE TARTIġMA 

Son yıllarda dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de gittikÑe önemli bir sorun haline gelen Ñevre 

kirliliği ve insan sağlığına olan etkileri, Ñevresel kaygıyı ve Ñevre kirliliğine karĢı duyarlılığı büyük 

oranda arttırmıĢtır. Æevre kirliliği ile mücadele konusunda ÑeĢitli kurum ve kuruluĢlar tarafından 

birÑok adım atılmıĢtır. Æevresel sorunların Ñözümüne yönelik uygulamalardan birisi de pazarlama 

Ģirketlerinin yeĢil ürün/Ñevreci ürün politikaları olmuĢtur.  

Türkiye genelinde 0-36 ay arası bebek sahibi annelerin yeĢil ürün satın alma davranıĢlarını etkileyen 

faktörler üzerine yapılan araĢtırma sonuÑlarına göre; katılımcıların eğitim durumu ile yeĢil ürün satın 

alma davranıĢı göstermeleri arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. Katılımcıların eğitim 

seviyeleri arttıkÑa, yeĢil ürün satın alma davranıĢı gösterme sıklığı da artmaktadır. Ayrıca 

katılımcıların alıĢ veriĢ yapma sıklığı ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında da pozitif yönlü bir 

iliĢki bulunmuĢtur. Bebekleri iÑin daha sık alıĢ veriĢ yapan katılımcılar, diğerlerine oranla daha fazla 

yeĢil ürün satın alma davranıĢı göstermektedirler. AraĢtırmanın bir diğer sonucuna göre, ailenin aylık 

toplam geliri arttıkÑa, yeĢil ürün satın alma davranıĢı sıklığı da artmaktadır. Aylık geliri yüksek olan 

aileler, diğerlerine göre daha Ñok yeĢil ürün satın alma davranıĢı göstermektedir. 

Katılımcıların medeni durumlarının, evhanımı olması ya da ÑalıĢıyor olmalarının, katılımcının yaĢı, 

bebeğin yaĢı, katılımcının kaÑ Ñocuk sahibi olduğunun ve bebeklerin kaÑ aylık olduğunun ise yeĢil 

ürün satın alma davranıĢları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüĢtür.   

Daha önce yapılmıĢ olan bazı ÑalıĢmaların (Kim ve Choi, 2005: YeniÑeri, 2008: Tanrıkulu, 2014: 

Biner, 2014: Ay ve Ecevit,2005: Lee, Kim, Kim ve Choi, 2014: Roberts ve Bacon,1997: Lee, 2008: 

Ishaswini ve Saroj, 2011) sonuÑlarına paralel olarak katılımcıların sahip olduğu Ñevresel kaygı ile 

yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında güÑlü bir pozitif  iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre Ñevresel 

kaygısı yüksek olan insanların, Ñevrenin geleceği ile ilgili herhangi bir kaygısı bulunmayanlara göre 

daha fazla yeĢil ürün satın alma davranıĢı göstermeleri beklenmektedir. Ayrıca daha önceki 

ÑalıĢmalarda olduğu gibi (Tanrıkulu,2015, Lee vd., 2014: Zhao vd., 2014: Cho vd., 2013: Vicenta-

Monila vd.,2013: Ay ve Ecevit, 2005: Straughan ve Roberts, 1999: Ellen vd. 1991) algılanan tüketici 
etkinliği ile yeĢil ürün satın alma davranıĢı arasında da pozitif yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. KiĢi Ñevre 

kirliliği ile mücadele konusunda bireysel Ñabasının bir iĢe yarayabileceğine inanırsa, yeĢil ürün satın 

alma davranıĢı gösterebilir.  

AraĢtırmanın yalnızca 0-36 ay arası bebek sahibi annelere uygulanmıĢ olması araĢtırmanın 

kısıtlarından birisidir. Ayrıca anket verilerinin Aralık 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında 2 aylık bir 

sürede toplanmıĢ olması da araĢtırmanın baĢka bir kısıtıdır. 

YeĢil ürünlere yönelik artan ilgi ve Ñevreye duyarlı insanların artması ile birlikte iĢletmeler Ñevreci 

ürün yelpazelerini geniĢleterek pazarda yer edinebilirler. Bu anlamda araĢtırma iĢletmeler iÑin bir yol 

gösterici niteliğindedir. Ayrıca ÑalıĢma tüketiciler iÑin de bireysel olarak yeĢil ürün satın alma 

davranıĢı göstermelerinin toplumun geneline yayıldığında Ñevrenin korunması aÑısından ne kadar 

önemli olabileceği konusunda bir rehber niteliğindedir. Sonraki ÑalıĢmalarda 36 ay üzeri Ñocuk sahibi 

ebeveynler üzerine bir araĢtırma yapılabilir veya farklı yaĢ grupları üzerine bir ÑalıĢma yapılarak yaĢ 

grupları arasında karĢılaĢtırmalar yapılabilir.  
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ĠġTEN AYRILMA ĠLE SONUÇLANAN PSĠKOLOJĠK YILDIRMA ĠNSAN 

KAYNAKLARI UYGULAMALARI ĠLE ENGELLENEBĠLĠR MĠ? 

Hazal Koray ALAY 

Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, hazalkoraygenc@hotmail.com 

Muhterem ġebnem ENSARĠ 

Dr. Öğretim görevlisi , Okan Üniversitesi, sebnemensari@gmail.com 

Özet:  

Ġnsan kaynakları (ĠK) uygulamaları, kurum kültürünün geliĢtirilmesi ve ÑalıĢanlar tarafından benimsenmesi 

aÑısından büyük önem taĢımaktadır. ĠK uygulamaları iĢletmelerin ve ÑalıĢanların Ñıkarlarının uyumlaĢtırılması 

iÑin stratejik rol üstlenmektedir. Bu bağlamda ÑalıĢmanın amacı, ĠK uygulamalarının, iĢletmelerin hiyerarĢik 

düzeni iÑinde farklı kombinasyonlar da gerÑekleĢme ihtimali olan mobbing- iĢyerinde psikolojik yıldırma- ile 

iĢten ayrılma niyeti arasındaki iliĢkiye aracı etkisini tespit etmektir. Bu doğrultuda Ġstanbul Anadolu yakasında 

faaliyet gösteren 585 ÑalıĢanı olan Ñok uluslu bir teknoloji firmasında uygulamalı bir ÑalıĢma yapılmıĢtır. 

ÆalıĢmaya 300 ÑalıĢan anket yöntemiyle katılmıĢtır. Elde edilen verilere uygulanan analizler sonucu, yıldırmanın 

iĢten ayrılma niyetini etkileme düzeyinin % 44,9 (R2=0,44,9) olduğu ve insan kaynakları uygulamalarının, 

psikolojik yıldırma ve iĢten ayrılma niyeti üzerinde kısmi aracı rolü oynadığı tespit edilmiĢtir. Yapılan ÑalıĢmanın 

sonuÑlarını iĢletmelerin uyguladığı ĠK politikalarını yeniden değerlendirmeleri, kurum iÑinde yıldırma önlemeye 

yönelik stratejik uygulamaların geliĢtirilmesi ve ÑalıĢanların iĢten ayrılma niyetlerinin nedenlerini doğru tespit 

edilmesi gerektiğine ıĢık tutmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ĠK Uygulamaları, Yıldırma, ĠĢten Ayrılma Niyeti  

IS IT POSSIPLE TO PREVENT THE JOB LEAVE BECAUSE OF MOBBING WITH 

THE HELP OF HUMAN RESOURCE APPLICATIONS  

Abstract: 

Human resources (HR) practices have great importance in terms of the development of the institutional culture 

and its adoption by employees. HR practices play a strategic role in harmonizing the interests of businesses and 

employees. The purpose of this study is to assess the mediator effect of HR practices on the relationship between 

mobbing and the intention to leave work. In this direction, a practical study has been carried out on a 

multinational technology firm with 585 employees working in Istanbul Anatolia. 300 employees participated in 

the study by questionnaire. Analyses applied to the obtained data revealed that, the effect of the mobbing on the 

intention to leave the job was 44.9% (R2 = 0,44,9) and HR practices have a partial mediator effect on this 

relation. The results of the work done shed light on the need to re-evaluate the HR practices, the development of 

strategic applications to prevent mobbing in the organization, and the reasons for employees' intent to leave work. 

Keywords: HR practices, Mobbing, Intention to Leave 

 

 

 

GĠRĠġ 

ĠĢ yaĢamı, birbirinden farklı sosyal, kültürel, ekonomik geÑmiĢe ve özelliğe sahip insanların bir araya 

gelerek, kurumsal amaÑları ve hedefleri gerÑekleĢtirmeye yönelik müĢterek hareket ettikleri bir 

platformdur. Ayrıca, insanların aile ve sosyal yaĢamından daha fazla vakit geÑirdiği, psikolojik olarak 

daha fazla yıprandığı bir alandır. Bunun nedenleri olarak iĢ ortamındaki yoğun rekabet, kariyer 

merdivenlerinden hızla Ñıkma hırsı gösterilirken, bu durum yöneten ve yönetilenlerin beklentilerini ve 

iliĢkilerini etkilemekte, örgütsel ve bireysel performans üzerinde birtakım olumsuz sonuÑlar 

doğurmaktadır (Asunakutlu ve Safran, 2006).  Bu noktada insan kaynakları departmanının stratejik 

rolü devreye girmelidir. Ġnsan kaynakları departmanları, geliĢtirecekleri uygulamalar ile yönetim ve 

ÑalıĢanlar arasında arabulucu rolü üstlenerek Ñözüm odaklı olmalıdırlar. Tersi durumda kurumsal ve 

bireysel Ñıkarlar ÑatıĢarak, ÑalıĢanların birbirlerine yönelik kabul edilemez ağır tahribatlarla 
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sonuÑlanan davranıĢlar sergilemeleri kaÑınılmazdır. Bu bağlamda ÑalıĢmanın amacı öncelikle 

Ģirketlerin insan kaynakları uygulamalarının günümüzde halk sağlığı sorunu haline gelen yıldırma ile 

iliĢkisini incelemek, bu iliĢki sonucu elde edilen sonuÑların ÑalıĢanların iĢten ayrılmaya niyet etmeleri 

üzerindeki etkisi olup olmadığını değerlendirmektir. 

1. YAZIN TARAMASI 

2.1. ĠK Uygulamaları ile Yıldırma ĠliĢkisi 

ĠĢletmeler iÑin insan kaynakları departmanları stratejik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, tepe yönetim 

ve hat yönetim iĢletmenin hedeflerini gerÑekleĢtirmek üzere beraber hareket etmek, karar alma 

süreÑlerinde istiĢare toplantıları yapmak ve sürekli iletiĢim iÑinde olmak durumundadırlar. Ġnsan 

kaynakları departmanlarının bu noktadaki kilit rolü, ÑalıĢan stratejilerini uyumlaĢtırmak, yönetim 

kanallarına destek olmak ve iĢletmeye değer katarak sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamaktır 

(Vardarlier ve Canon, 2017:3-4). 

ĠK uygulamaları, kurum kültürünün geliĢtirilmesi ve ÑalıĢanlar tarafından benimsenmesi aÑısından 

büyük önem taĢımaktadır. Genel olarak, üyelerin seÑimi, iĢ tanımlarına uygun görevlere yerleĢtirilme, 

performanslarının belli ölÑütlere göre değerlendirme, ödüllendirme, sürekli eğitim ve mesleki 

geliĢtirme etkinliklerini sürdürme, terfi iĢlemleri, yeni üyelerin oryantasyonu, mevcut kültürün 

pekiĢtirilerek iÑselleĢtirilmesini ve devamlılığını sağlamaktadır (Günsel ve Pelenk, 2017;59). Ġnsan 

kaynakları departmanlarının iĢletme iÑindeki rolü kurum yapısı ve kültürüne göre değiĢiklik 

göstermektedir.Literatürde ĠK departmanlarının iĢletme iÑindeki rollerine yönelik ÑeĢitli 

sınıflandırmalar mevcuttur. Bunlar; stratejik rol, operasyonel rol, hizmet sağlayıcı rol, düzenleyici rol, 

idari rol, stratejik iĢ ortağı rolü, danıĢman rolü ve değiĢim ajanı rolü gibidir (ÉzÑelik, 2006). Hizmet 

sektörü ÑalıĢanlarının ÑalıĢma koĢullarında iyileĢtirmelerin yapılması ĠK departmanın operasyonel rolü 

iken, teknoloji ve biliĢim sektöründe ÑalıĢanın daha esnek ÑalıĢma taleplerini karĢılamak ĠK 

departmanının hizmet sağlayıcı rolüdür (Pelit ve KılıÑ, 2012:122-140). 

ĠĢletmelerin insan kaynaklarını yönetmek üzere alacağı kararların yöneticilere danıĢılarak ĠK 

departmanın sorumluluğunda olması gerektiğine dair literatürde pek Ñok ÑalıĢma yer almaktadır 

(ÉzÑelik, 2006; Düzgün ve Æetin, 2017; Æetintürk, 2017; Günsel ve Pelenk, 2017). Bu doğrultuda 

iĢletme iÑinde ÑalıĢanların haklarını gözetecek, kurum ve ÑalıĢan hedeflerini ortaklaĢtıracak politikalar 

geliĢtirmekte ĠK departmanın uygulamalarıyla ilintilidir. Bu iliĢki halk sorunu haline gelen yıldırma 

önleyici bir sistem kurulmasına da yardımcı olacaktır. Æünkü yıldırmanın ortaya Ñıkma nedenlerinin 

baĢında ÑalıĢan ve kurum beklentilerinin ÑatıĢması yer almaktadır. Yöneticilerin iĢletme hedeflerini 

gerÑekleĢtirmek adına ÑalıĢanı baskılaması ve yıldırma politikaları uygulaması ağır tahribatlar 

yaratmaktadır. ÆalıĢanın motivasyonu ve kuruma duyduğu aidiyet duygusu azalmaktadır. ÆalıĢanın bu 

durumu sürekli yaĢaması durumunda kiĢiliğine, sağlığına, ÑalıĢma kalitesine ve diğer ÑalıĢanlarla 

iletiĢim kurmasına zarar gelmektedir (Namie ve Namie, 2018; Demir, 2017; Bayat ve Baykal, 2016; 

Sandybayev, 2015). Bu noktada insan kaynakları departmanlarının sürece dahil olup danıĢman rolü 

üstlenmesi gerekmektedir (Vardarlier ve Canon, 2017). 

2.2. Yıldırma ve ĠĢten Ayrılma Niyeti Arasındaki ĠliĢki 

Érgütsel bir sorun olan yıldırma ÑalıĢma ortamında gerilime ve ÑatıĢmaya neden olup, örgüt iklimine 

zarar vererek psikolojik aÑıdan ortamı yaĢanmaz hale getiren, ÑalıĢanların motivasyonunu, örgüte 

bağlılığını, iĢinden duyduğu mutluluğunu elinden alan bir süreÑtir. Yıldırma özünde, ÑalıĢma 

ortamında bir kiĢi veya grubun baĢka bir kiĢiyi ya da kiĢileri hedef alarak rahatsız edici ve yıpratıcı 

davranıĢları sistematik olarak tekrarlamak suretiyle uyguladıkları ve en nihayetinde iĢten ayrılmalarını 

amaÑladıkları kötü niyetli davranıĢlar bütünüdür (Tetik, 2010: 81-89). Yıldırma ile ilgili yapılan 

ÑalıĢmaların genel olarak ifade ettiği gibi, yıldırma hem ÑalıĢanlara hem de örgütlere zarar 

vermektedir (Wilson ve Diedrich, 2011; Glambek vd., 2014; Shellie, 2008). Yıldırmanın  iĢ 

tatminsizliği yarattığını gösteren pek Ñok ÑalıĢma mevcuttur (Karcıoğlu ve AkbaĢ,2010; Ay ve Filizöz, 
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2011; Uygun, 2014 ). Robbins ve Judge (2015) ÑalıĢanların iĢ tatminsizliği duyma durumunda, kiĢilik 

özelliklerine göre dört farklı davranıĢ Ģeklinden birini seÑtiklerini belirtmiĢlerdir (sf.110):   

(1) ĠĢten ayrılma:  Aktif ve yıkıcı davranıĢı benimseyen elemanın iĢten ayrılmaya karar vermesi 

(2) Sesini Ñıkarma: Aktif ve yapıcı ÑalıĢanın iĢyerindeki sorunları ortadan kaldırma davranıĢı 

(3) Sadakat gösterme: Pasif ve yapıcı ÑalıĢanın iĢyerindeki sorunların ortadan kalkacağına 

inanarak beklemesi 

(4) Görmezden gelme:  Pasif ve yıkıcı ÑalıĢanın iĢyerindeki sorunlar devam etmesine rağmen iĢi 

daha az önemseyerek; geÑ kalarak, iĢe gelmeyerek, daha az Ñaba göstererek sorunu 

görmezden gelmeye ÑalıĢması 

ĠĢten ayrılma niyeti, ÑalıĢanların iĢ koĢullarından memnuniyet duymadığı durumlarda ÑalıĢanın 

organizasyonu kendi iradesiyle bırakma ihtimalini ifade eder (Kuvaas, 2006).Yıldırmanın yaĢandığı 

örgütlerde, iĢten ayrılan personelin yaĢadığı ekonomik sıkıntılar bireysel sonuÑlar iken, iĢten ayrılan 

ÑalıĢanın yerine alınacak yeni personelin oryantasyon süreci ve eğitim masrafları gibi ekonomik 

sıkıntılarda örgütsel sonuÑlardır (ErdirenÑelebi ve Filizöz, 2016:127-139). Yüksel ve TunÑsiper 

(2011), Türkiye‘de yaptıkları bir ÑalıĢmada yıldırma ve iĢten ayrılma niyeti arasında iliĢki tespit 

etmiĢler, ancak elemanların iĢten ayrılmayı düĢünmelerine rağmen ekonomik koĢullardan ötürü iĢe 

bağlı kaldıklarını saptamıĢlardır. Bu ÑalıĢma, Robbins ve Judge (2015)‘ın belirttiği üzere kiĢilerin iĢ 

tatminsizliği durumlarında verecekleri kararların sadece kiĢilik özellikleri ile ilgili olmadığını ve 

Ñevresel faktörlerin önemini göstermektedir.   ElÑi ve Erdilek Karabay (2016)‘ın Ġstanbul‘da 23 farklı 

Ģirketin ÑalıĢanlarına yaptıkları ÑalıĢma, ÑalıĢma ortamında yıldırmaya maruz kalmanın; iĢten ayrılma 

niyetini arttırdığını ve  sessiz kalma davranıĢının tercih edildiğini göstermiĢtir. Uslu ve AktaĢ (2017) 

ise örgütsel sessizlik ile iĢten ayrılma niyeti etkileĢiminde iĢ güvencesi memnuniyetinin kısmî aracılık 

etkisi olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

3. YÖNTEM 

ÆalıĢma Ġstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren 585 ÑalıĢanı olan Ñok uluslu bir teknoloji 

firmasında yapılmıĢtır. ÆalıĢmaya katılan örneklem sayısı 300 kiĢidir. Érneklem evrenin %51‘ini 

oluĢturmaktadır. Bu ÑerÑevede değerlendirildiğinde bu ÑalıĢma; 

- AraĢtırma amacı bakımından insan kaynakları uygulamalarını yıldırma ile iliĢkilendirerek 

iĢten ayrılma niyetini ölÑmesi itibariyle aÑıklayıcı araĢtırma yöntemine sahiptir. 

- ÆalıĢma türü olarak uygulamalı bir ÑalıĢmadır. 

- ÆalıĢmanın tasarım modeli nedensel bir bağlam iÑermektedir. 

- ÆalıĢmanın temel sorusu ÑalıĢmanın amacıyla doğru orantılı olarak ‗‘ĠK uygulamaları ile 

yıldırma iliĢkisi iĢten ayrılmayla mı sonuÑlanıyor?‘‘ sorusu üzerine kurulmuĢtur. 

 

ÆalıĢmanın ana hipotezleri: 

- H1:   Psikolojik yıldırma ve iĢten ayrılma niyeti arasında anlamlı iliĢki vardır.   

H2: Yıldırma ve iĢten ayrılma niyeti arasındaki iliĢkide Ġnsan Kaynakları Uygulamaları aracı 

etkiye sahiptir. 

 

Érneklemin Ġnsan kaynakları uygulamalarını değerlendirmek iÑin, Chan Sang (2005) geliĢtirilen Ġnsan 

Kaynakları Yönetimi ölÑeğinden faydalanılmıĢ olup, Ġnsan Kaynakları Yönetimi ölÑeği 7 faktör ve 32 

sorudan oluĢmaktadır. Yıldırma değiĢkenini değerlendirmek iÑin Leymann (1996) tarafından 

geliĢtirilen 5 boyuttan oluĢan 24 soruluk Psikolojik Terör ÉlÑeği kullanılmıĢtır. ĠĢten ayrılma niyeti 

ise 6 ifadeden oluĢan Rode ve diğerleri (2007) tarafından geliĢtirilen ölÑektir.  

 

AraĢtırmanın modeli aĢağıdaki gibidir: 
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              ġekil 1. AraĢtırmanın Modeli 

- ÆalıĢmanın evrenini 585 ÑalıĢanı olan Ñok uluslu bir teknoloji firması oluĢturmaktadır. 

ÆalıĢanların tamamına mail yoluyla anketler ulaĢtırılmıĢ ve geri dönüĢ yapılan anket sayısı 

300 olmuĢtur. Bu Ģekilde araĢtırmanın örneklemi 300 olarak ele alınmıĢtır. 

- AraĢtırma veri toplama ve analiz yöntemine göre nicel bir araĢtırmadır. Bu doğrultuda 

araĢtırmaya konu olan değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi test etmek iÑin, SPSS 20 paket 

programı ile normal dağılım testi yapılmıĢ verilerin normal dağılım gösterdiği belirlendikten 

sonra korelasyon ve regresyon testleri uygulanmıĢtır. Bunun yanında frekans testi, geÑerlilik 

ve güvenilirlik testleri de yapılmıĢtır. 

 

4. BULGULAR VE TARTIġMA 

AraĢtırmaya katılan bireylerin sosyo-demografik özellikleri Ģu Ģekildedir:  %50.3‘ü kadın,  %49,72‘si 

erkektir; %60.3‘ü evli, %39,7‘si bekÍrdır. Kurum iÑindeki unvanlara göre junior engineer %30, senior 

engineer %37.7, expert %12.3, senior expert %17,3, departmant manager %2.7 dir.  

AraĢtırmanın değiĢkenlerin ait geÑerlilik analizi iÑin aÑıklayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. DeğiĢkenler 

orijinal ölÑekte yer aldığı Ģekliyle parelel dağılım göstermiĢtir. DeğiĢkenlere yönelik güvenilirlik 

analizleri sonuÑları Tablo 1‘de detaylandırılmıĢtır. Görüldüğü üzere değiĢkenlere ait ölÑeklerin 

güvenirlikleri 0,70‘in üzerinde olup güvenilir olarak kabul edilmiĢtir. 

Tablo1: DeğiĢkenlerin Güvenilirlik Analizi 

ÉlÑek Adı Madde Sayısı Alpha Değeri 

Psikolojik Yıldırma(Mobbing) ÉlÑeği 24 ,970 

Ġnsan Kaynakları Uygulamaları ÉlÑeği 32 ,912 

ĠĢten Ayrılma Niyet ÉlÑeği 6 ,905 

 

Tablo 2 incelendiğinde psikolojik yıldırmaya maruz kalma ve iĢten ayrılma niyeti arasında pozitif 

(0,579) yönlü anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. Yani psikolojik yıldırma maruz kalma düzeyi 

arttıkÑa iĢten ayrılma niyetinin arttığı varsayılmaktadır. Ayrıca, yıldırmanın iĢten ayrılma niyetini 

etkileme düzeyi de %44,9 ile oldukÑa anlamlı bir etkiye sahiptir. Elde edilen bu sonuÑ literatür de yer 

alan ÑalıĢmaların sonuÑları ile örtüĢmektedir (Wilson ve Diedrich, 2011; Glambek vd., 2014; Shellie, 

2008; ErdirenÑelebi ve Filizöz, 2016). 
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Tablo 2: Psikolojik Yıldırma ve ĠĢten Ayrılma Niyetine Yönelik Korelasyon ve Regresyon 

Analizi 

  ĠĢten Ayrılma Niyeti 

  Beta  t (p value) 

Psikolojik Yıldırma 0,579 0.001 

F  14,789 

R2 0,449 

DüzeltilmiĢ R2 0,324 

 

Tablo 3‘te görüldüğü üzere, araĢtırmanın H2 hipotezini test etmek iÑin öncelikle Ñoklu regresyon 

analizi yapılmıĢtır. Æoklu regresyon analizi sonuÑlarına göre R
2
=0,411, düzeltilmiĢ R2=0,375 ve  

F=32,745  (p<0,01) değere sahiptir. Bu sonuÑ psikolojik yıldırma ve insan kaynakları 

uygulamalarının, iĢten ayrılma niyetindeki varyansın %37,5 ini aÑıkladığını göstermektedir. Psikolojik 

yıldırma (β=0,509 p<0,01) ve Ġnsan Kaynakları Uygulamaları (β=-0,384 p<0,01)  iĢten ayrılma niyeti 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.  

 

Tablo 3: Psikolojik Yıldırma, ĠĢten Ayrılma Niyeti ve Ġnsan Kaynakları Uygulamalarına ĠliĢkin 

Çoklu Regresyon Analizi 

  

Standardize EdilmemiĢ 

Katsayılar 

Standardize EdilmiĢ 

Katsayılar   

Model: Bağımsız DeğiĢkenler Beta Std Hata Beta t  

Anlamlılık 

Düzeyi   

Sabit 
2,289 0,311 

 
7,789 0.00 

 Psikolojik Yıldırma 0,509 0,068 0,465 7,674 0.01   
Ġnsan Kaynakları 

Uygulamaları 
0,384 0,035 0,275 7,573 0.00 

 R 0,542 

    R2 0,411 

    DüzeltilmiĢ R2 0,375 

    Tahmini Standart Hata 0,437 

    F 32.745 

    Anlamlılık Düzeyi 0.001 

    Bağımlı DeğiĢken: ĠĢten Ayrıma Niyeti           

0.01 anlamlılık seviyesi             

 

     Aracı değiĢkenin, iki değiĢken arasındaki neden-sonuÑ iliĢkisinin bir parÑası olduğu ileri 

sürülmektedir. (McKinnon, Fairchild ve Fritz, 2010: 594). Aracılık iliĢkisi aĢağıdaki Ģekilde gösterilen 

bir modelle test edilir. 

 

 
ġekil 2: Aracı etki modeli 

 

 Bu Ģekilde X bağımsız değiĢkeni, Y bağımlı değiĢkeni ve M aracı değiĢkeni temsil eder. Ayrıca, c 

yolu aracı değiĢken analize dahi edildikten sonraki bağımsız değiĢken ile bağımlı değiĢken arasındaki 

etkiyi, a yolu bağımsız değiĢken ile aracı değiĢken arasındaki etkiyi, b ise aracı değiĢken ile bağımlı 

değiĢken arasındaki etkiyi gösterir (Baron ve Kenny, 1986: 116). 

a 

b 

c 
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ġekil 3: Psikolojik yıldırma ve ĠĢten ayrılma niyeti iliĢkisi (basit iliĢki) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4: Psikolojik Yıldırma ve ĠĢten ayrılma Niyeti ĠliĢkisinde ĠK Uygulamalarının aracı 

etkisi 

 

ġekil 4‘te psikolojik yıldırma ve iĢten ayrılma niyeti iliĢkisinde insan kaynakları uygulamalarının 

aracı rolü ile ilgili hipotezinin sonuÑları verilmiĢtir. Modeldeki aracılık etkisinin istatistiksel olarak 

anlamlılığını test etmek iÑin üÑ regresyon eĢitliğinden yararlanılmıĢtır. Bunlar; c‘= X‘in Y üzerindeki 

toplam etkisi, axb= X‘in Y üzerindeki dolaylı etkisi, c= X‘in Y üzerindeki direkt etkisidir. 

Aracı değiĢken analizinden söz edebilmek iÑin Ģu koĢullar gerekmektedir (Baron ve Kenny, 1986, p. 

1176): 

1. Bağımsız değiĢken, aracı değiĢken üzerinde etkili olmalıdır. 

2. Bağımsız değiĢken, bağımlı değiĢken üzerinde etkili olmalıdır. 

3.Aracı değiĢken, ikinci adımdaki regresyon analizine dÍhil edildiğinde;bağımsız değiĢkenle bağımlı 

değiĢken arasında anlamlı olmayan iliĢki ortaya Ñıkarsa tam aracılık etkisinden (full mediation); 

bağımsız değiĢken ile bağımlı değiĢken arasındaki iliĢkide azalma meydana gelirse kısmi aracılık 

(partial mediation) etkisinden söz edilebilir (McKinnon, Fairchild ve Fritz, 2010).Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde Ġnsan kaynakları uygulamaları  psikolojik yıldırma ve iĢten ayrılma niyeti 

iliĢkinde (0,509) azalma meydana getirdiği iÑin kısmı aracılık rolü olduğu tespit edilmiĢtir. 

Aracılık etkisinin anlamlılığını test etmek iÑin Sobel testi metodundan da yararlanılmıĢtır.  

 

Sobel Test EĢitliği 

 
Bu ÑalıĢmada insan kaynakları uygulamalarının iĢten ayrılma niyeti üzerindeki dolaylı etkisinin 

anlamlılığına iliĢkin Sobel testi sonucu istatistiksel olarak anlamlıdır ( Z=6,0143 p=0,000<0,05). 

Sobel testi istatistiksel olarak anlamlı olduğu iÑin dolaylı etkinin anlamlı bir Ģekilde sıfırdan 

farklılaĢtığı sonucu Ñıkarılabilir. Bu bulgu, insan kaynakları uygulamalarının, psikolojik yıldırma ve 

iĢten ayrılma niyetinde aracı rolü oynadığına iĢaret etmektedir. Z değeri, α=0.05 düzeyinde + 1.96 

kritik değerlerini aĢtığı iÑin aracılık etkisi vardır. Bu bulgu H2 hipotezini desteklemektedir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu ÑalıĢma iĢletmelerin insan kaynakları departmanlarının uygulamalarından olan personel seçimi, 

planlama, değerlendirme, eğitim, takım çalışması, statü farklılıkları ve iş güvenliği‟nin, yıldırma ve 

iĢten ayrılma arasındaki iliĢki üzerinde etkisini tespit etme amacıyla yapılmıĢtır. ÆalıĢma kapsamında 

Ñok uluslu bir teknoloji firmasında ÑalıĢanlara uygulanan ĠK uygulamaları, yıldırma ve iĢten ayrılma 

niyeti ölÑeğinde elde edilen verilere göre yıldırma ile iĢten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü 

Psikolojik Yıldırma 

ĠK Uygulamaları 

ĠĢten Ayrılma Niyeti 

Psikolojik 

Yıldırma 
ĠĢten Ayrılma Niyeti 

c‘:0.579 

a:-0,489 b:0,384 

c:0.509 
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anlamlı bir iliĢki vardır. ĠK uygulamalarının, yıldırma ve iĢten ayrılma arasındaki iliĢkiye kısmi aracı 

etkisi tespit edilmiĢtir.  

Bu doğrultuda, insan kaynakları uygulamaları öncelikle örgüt iÑinde psikolojik yıldırma davranıĢlarını 

engelleme ve müdahale edebilmesi iÑin gerÑek nedenlere odaklanmalıdır. Nedenlere yönelik önleme 

yöntemleri geliĢtirilmeli, ÑalıĢanlar iĢ hukukunda yer alan haklarını öğrenmelidir. Yıldırma sadece 

mağdurları değil, yıldırma sonucu düĢen performans, iĢe geÑ gelme veya gelmeme ve nihayetinde 

iĢten ayrılma ile sonuÑlanan bir süreÑtir. Bu durum örgütlere de zarar vermektedir. Érgütün 

verimliliğini, kurum iÑi motivasyonu düĢürmekte ve örgüt iklimini negatif yönde etkilemektedir. Ġnsan 

kaynakları departmanları bu süreci profesyonel bir Ģekilde Ñözüm odaklı olarak yürütmeli ve sağlıklı 

bir ÑalıĢma iklimi yaratmalıdır. 

Bu ÑalıĢma, iĢyerlerinde iĢten ayrılma ya da sessizlik ile sonuÑlanan ama örgüt performansını her iki 

Ģekilde de aĢağı Ñeken psikolojik yıldırmanın insan kaynakları uygulamaları ile azaltılabileceğini 

gösteren bir ÑalıĢma olması ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. ÆalıĢma Ġstanbul‘da 

faaliyet gösteren bir teknoloji Ģirketi ÑalıĢanlarına uygulandığından, farklı coğrafyalar ve farklı 

sektörlerde tekrarlanmasının ÑalıĢmanın genelleĢtirilebilmesi aÑısından önemli olduğu 

düĢünülmektedir. 
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Özet 

Bu ÑalıĢmanın amacı iĢten ayrılma niyetinin ÑalıĢmaya tutkunluk üzerindeki etkisinde 

psikolojik iyi oluĢun aracı rolünü test etmektir. AraĢtırmanın örneklemini Ġstanbul‘da medya, 

iletiĢim ve yayıncılık ile kültür, sanat ve tasarım sektörlerinde ÑalıĢan ve araĢtırmaya 

katılmayı kabul eden 263 ÑalıĢan oluĢturmuĢtur. AraĢtırma modelinin test edilmesinde 

yapısal eĢitlik analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucuna göre, iĢten ayrılma niyeti 

ÑalıĢmaya tutkunluğu olumsuz olarak etkilemektedir ve psikolojik iyi oluĢun bu etkide kısmi 

aracı rolü vardır. 

Anahtar Kelimeler: iĢten ayrılma niyeti, psikolojik iyi oluĢ, ÑalıĢmaya tutkunluk. 

 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

Mutlu ve huzurlu bir hayat geÑirmek her kiĢinin arzuladığı bir durumdur. Bunun iÑin de 

insanın öncelikle psikolojik aÑısından kendisini iyi hissetmesi gerekmektedir. Psikolojik iyi-

oluĢ, hayatta karĢılaĢılan varoluĢsal meydan okumaları (anlamlı ve değerli amaÑları yaĢatma, 

kiĢisel geliĢim ve diğer kiĢiler ile kalifiyeli bağlar oluĢturma gibi) yönetme olarak 

nitelendirilmiĢtir (Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002‘den Akt. Telef, 2013). Bireyler hem özel 

hayatlarında hem de ÑalıĢma hayatlarında pek Ñok sorunla karĢı karĢya kalmaktadırlar. 

Ézellikle bireyin iĢ yerinde karĢılaĢtığı sorunları Ñözememesi durumunda iĢten ayrılmak 

istemesi ve psikolojik olarak kendini iyi hissettiren baĢka bir iĢ araması muhtemeldir. 

ĠĢten ayrılma niyeti örgütten veya örgüt iklimden ayrılma konusunda bilinÑli bir karar verme 

veya buna niyet etme olarak tanımlanabilir (Tett & Meyer, 1993). ĠĢten ayrılma niyeti bazı 

teorilere dayanmaktadır. Bunlardan birisi pozitif duygular teorisidir. Fredrickson‘a (2001) 

göre pozitif duygular teorisi gereği olumlu geri bildirim veya takdir alan ÑalıĢanların kiĢisel 

kaynakları daha da geliĢmekte, bireyin sahip olduğu olumlu duygular bireyi daha yeni Ģeyler 

denemeye itmektedir. Aynı zamanda karĢılıklılık norm teorisi (Gouldner, 1960) gereği, 

olumlu geri bildirim alan ÑalıĢan buna karĢılık olarak da elinden geleni yapmaktadır (Æankır, 

2016a). Bunun tersine örgüt ÑalıĢanı yeteri kadar takdir etmez, geri bildirim vermez ve 

kaynak vermezse ÑalıĢanın mesaisini geÑirdiği yer hakkında olumlu düĢünceler beslemesi 

beklenemez. Belirli bir zaman sonrasında örgüt ÑalıĢanının beklentisine karĢılık veremez ve 

onun geliĢimine kayıtsız kalırsa ÑalıĢan iĢten ayrılmayı düĢünebilmektedir. Buradan yola 

Ñıkarak, iĢten ayrılma niyeti ile psikolojik iyi oluĢ arasında negatif yönlü bir iliĢki olacağını 

varsaymaktayız.  

Yapılan literatür analizi sonucunda iĢten ayrılma niyeti ile psikolojik iyi-oluĢ arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen ÑeĢitli araĢtırmalara rastlanılmıĢtır. ĠĢten ayrılma niyeti ve psikolojik iyi-

oluĢ iliĢkisinin Anglosakson, Æinli ve Latin Amerikalı örneklemleri ile karĢılaĢtırıldığı bir 

araĢtırma (Spector et al., 2004) bulgularına göre Æinli ve Latin Amerika örneklemindeki 

ÑalıĢanların iĢten ayrılma niyetleri ile psikolojik iyi-oluĢları arasında anlamlı ve negatif bir 
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iliĢki bulunmuĢken Anglosakson örnekleminde ise durum tam tersi ÑıkmıĢtır. AraĢtırmanın 

ikinci hipotezi Ģu Ģekilde kurgulanmıĢtır: 

H1: ĠĢten ayrılma niyeti ile psikolojik iyi-oluĢ arasında anlamlı ve negatif bir iliĢki vardır. 

ĠĢten ayrılma niyeti ÑalıĢanın iĢletme ve iĢletme ortamından kopması ve sadece iĢini 

gerektiği kadar yerine getirmesi anlamına gelmektedir (SeÑer, 2009). Bu yönüyle de iĢten 

ayrılma niyeti ÑalıĢmaya tutkunluk ile yakından iliĢkilidir.  ÆalıĢmaya tutkunluk, ―canlılık, 

adanma ve yoğunlaĢma alt boyutlarından oluĢan, iĢ ile ilgili pozitif ve tatmin edici zihinsel 

durum‖ olarak tanımlanmıĢtır (Schaufeli ve arkadaĢları, 2002,74).  ÆalıĢmaya tutkunluk, 

özel ya da anlık bir durumdan ibaret olmayan, özel bir amaca, olaya, bireye veya davranıĢa 

odaklanmayan daha kalıcı ve sürekli olan bir zihinsel durumu ifade etmektedir.  

Alanyazın araĢtırması sonucunda iĢten ayrılma niyeti ile ÑalıĢmaya tutkunluk arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen ÑalıĢmalara rastlanılmıĢtır. Bu araĢtırmalarda (Koyuncu, Burke & 

Fiksenbaum, 2006; Simpson, 2009; Burke & El-Kot, 2010) iĢten ayrılma niyeti ile ÑalıĢmaya 

tutkunluk arasında anlamlı ve negatif bir korelasyon olduğu ortak sonuÑ olarak bulunmuĢtur. 

Buna göre araĢtırmanın ilk hipotezi aĢağıdaki gibi hazırlanmıĢtır: 

H2: ĠĢten ayrılma niyeti ile ÑalıĢmaya tutkunluk arasında anlamlı ve negatif bir iliĢki vardır. 

ÆalıĢmaya tutkunluk Psikolojik iyi oluĢ ile de yakından iliĢkilidir. Ġki değiĢken arasındaki 

iliĢki pek Ñok araĢtırmacı tarafından incelenmiĢtir. Türkiye‘de turizm sektöründe ÑalıĢanlar 

üzerine yapılmıĢ bir araĢtırma (Semiz & Æankır, 2017) bulgularına göre arasında anlamlı ve 

pozitif bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte ÑalıĢmaya tutkunluk ile 

psikolojik-iyi oluĢ arasında anlamlı ve pozitif iliĢki saptanan araĢtırmalar (Schaufeli & 

Bakker, 2004; Kanste, 2011; Tims, Bakker & Derks, 2013) da literatürde bulunmaktadır. 

Buna göre araĢtırmanın üÑüncü hipotezi: 

H3: Psikolojik iyi-oluĢ ile ÑalıĢmaya tutkunluk arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki vardır. 

Bu ÑalıĢmanın amacı iĢten ayrılma niyetinin ÑalıĢmaya tutkunluk üzerindeki etkisinde 

psikolojik iyi oluĢun aracı rolünü test etmektir. ĠĢten ayrılma niyetinde olan iĢgörenlerin 

psikolojik olarak iyi oluĢlarının olumsuz etkileneceğini varsaymaktayız. Psikolojik iyi oluĢ 

düzeyi azalan iĢgörenlerin ÑalıĢmaya tutkunluk düzeylerinin düĢeceğini ve iĢten ayrılma 

niyetinin ÑalıĢmaya tutkunluk düzeyini psikolojik iyi oluĢ aracılığıyla etkileyeceğini 

öngörmekteyiz. Buradan yola Ñıkarak araĢtırma modeli Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: AraĢtırmanın modeli 

Alanyazında iĢten ayrılma niyeti, ÑalıĢmaya tutkunluk ve psikolojik iyi-oluĢ arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen bir ÑalıĢmaya rastlanılamamıĢtır. AraĢtırmanın ana hipotezi olan dördüncü 

hipotez aĢağıdaki Ģekilde hazırlanmıĢtır: 

H4: ĠĢten ayrılma niyetinin ÑalıĢmaya tutkunluk üzerindeki etkisinde psikolojik iyi-oluĢun 

aracılık rolü vardır. 

ĠĢten ayrılma 

niyeti 

Psikolojik iyi 

oluĢ 

ÆalıĢmaya 

tutkunluk 
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Örneklem  

AraĢtırmanın örneklemini Ġstanbul‘da medya, iletiĢim ve yayıncılık ile kültür, sanat ve 

tasarım sektörlerinde ÑalıĢan ve araĢtırmaya katılmayı kabul eden 263 ÑalıĢan oluĢturmuĢtur. 

Érneklemi oluĢturan ÑalıĢanların %51‘i kadın, %49‘u ise erkektir. Katılımcıların yaĢları 18-

59 arasında değiĢmekte olup, %31‘i 18-24 yaĢ grubunda, %35‘i 25-32 yaĢ grubunda, %16‘sı 

33-39 yaĢ grubunda ve 18‘i 40-59 yaĢ grubundadır. Katılımcıların %37‘si evli, %63‘ü 

bekardır. Érneklemin Ñoğunluğu (%64) lisans mezunudur. Katılımcıların %57‘sinin 

yöneticilik görevi bulunmazken, %43‘ü yöneticidir. Kurum deneyimi aÑısından 

baktığımızda, katılımcıların %11‘i 6 aydan az deneyime sahip, %10‘u 6 ay-1 yıl arasında 

deneyime sahip, %42‘si 1-4 yıl arasında deneyime sahip %24‘ü 5-10 yıl arasında deneyime 

sahip ve %12‘si 10 yıldan fazla deneyime sahiptir. 

Ölçekler 

ĠĢten ayrılma niyetini ölÑmek amacıyla Büte (2011) tarafından Bluedorn (1982) ve Babin & 

Boles (1998)‘in ÑalıĢmaları baz alınarak oluĢturulan ve TürkÑe‘ye uyarlanan 3 sorudan 

oluĢan 5‘li Likert tipi ölÑek kullanıldı. ÉlÑekteki örnek ifadelerdn birisi Ģöyledir: ―Sık sık 

iĢimden ayrılmayı düĢünürüm‖. Büte‘nin (2011) ÑalıĢmasında Cronbach‘s Alpha güvenirlik 

katsayısı 0,81‘dir.  

Psikolojik iyi oluĢ boyutunu ölÑmek amacıyla ise, Diener, Wirtz, Biswas-Diener, Tov, Kim-

Prieto, Choi ve Oishi (2009) tarafından geliĢtirilen ve Telef (2013) tarafından TürkÑe'ye 

uyarlanan 8 maddelik 5‘li Likert ölÑeği kullanıldı. ÉlÑekteki ifadelerden bir tanesi Ģöyledir: 

"Bir amaca yönelik ve anlamlı bir hayat sürdürüyorum." , Diener, Wirtz, Biswas-Diener, 

Tov, Kim-Prieto, Choi ve Oishi (2009)‘un ÑalıĢmasında Cronbach‘s Alpha güvenirlik 

katsayısı α =0,86 ve Telef (2013)‘ün ÑalıĢmasında ise Cronbach‘s Alpha güvenirlik katsayısı 

α = 0,86‘dır. 

ÆalıĢmaya tutkunluk değikeninin ölÑmek amacıyla da, Schaufeli ve arkadaĢları (2017) 

tarafından sadeleĢtirilerek 9 maddeden 3 maddeye düĢürülen Utrecht ÆalıĢmaya Tutkunluk 

ÉlÑeği (UWES-3) kullanıldı. BeĢ ülkede geÑerliliği test edilen ölÑeğin Cronbach‘s Alpha 

güvenirlik katsayısı en düĢük Ġspanya‘da 0,77 iken en yüksek değer Japonya‘da 0,85‘dir 

(Schaufeli ve arkadaĢları, 2017:5). Bu ölÑeği (UWES-3) Türkiye‘de kullanan bir ÑalıĢmaya 

rastalnaılmadı. Bu ÑalıĢma kapsamında ölÑek 5‘li likert tipi olarak düzenlendi. ÉlÑekteki 

örnek ifadelerden birisi Ģöyledir: ―ÆalıĢırken kendimi iĢime kaptırırım‖. 

Verilerin Analizi 

Tanımlayıcı verilerin dağılımları, Cronbach‘s Alpha katsayılarının belirlenmesi ve Pearson 

korelasyon analizi iÑin SPSS 23 programı kullanıldı. AraĢtırmada kullanılan ölÑeklerin 

geÑerliliğini belirlemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulandı. AraĢtırma 

modelini test etmek amacıyla ise Yapısal EĢitlik Modeli yol analizi kullanıldı. DFA ve yol 

analizleri bir yapısal eĢitlik analizi programı olan AMOS 23 ile gerÑekleĢtirildi. Verilerin 

model ile uyum düzeyini belirlemek amacıyla uyum indekslerinden RMSEA, RMR, CFI ve 

TLI kullanılmıĢtır (Kline, 2015). RMSEA ve RMR iÑin 0.08'in altındaki değerler ve diğer 

göstergeler iÑin ise 0.90'ın üzerindeki değerler iyi bir uyumun göstergesidir (Kline, 2015). 

Aracı değiĢkenin test edilmesi iÑin Baron ve Kenny (1986)‘nın yaklaĢımı izlendi. 

Bulgular ve TartıĢma 

AraĢtırma kapsamında kullanılan ölÑeklerin yapı geÑerliliğini test etmek amacıyla 

Doğrulayıcı Fakör Analizi (DFA) geÑekleĢtirilmiĢtir. DFA sonucunda üÑ ölÑek de tek 

faktörlü yapı göstermiĢ ve ölÑeklerden madde atılmamıĢtır. ÉlÑeklerin ayırt edici 

özelliklerini (distinctiveness) belirlemek iÑin aternatif modeller oluĢturulmuĢ ve bu modeller 

test edilmiĢtir. ĠĢten ayrılma niyeti, psikolojik iyi oluĢ ve ÑalıĢmaya tutkunluğun bu ÑalıĢma 

kapsamında farklı yapılar olduğu belirlenmiĢtir. 
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DeğiĢkenler arasındaki iliĢkileri incelediğimizde ise iĢten ayrılma niyeti ile psikolojik iyi 

oluĢ arasında negatif yönde anlamlı iliĢki olduğu (r= -0,39; p<0,01) görülmektedir. ĠĢten 

ayrılma niyeti ile ÑalıĢmaya tutkunluk arasında da negatif yönde anlamlı iliĢki olduğu (r= -

0,44; p<0,01) belirlenmiĢtir. Ayrıca ÑalıĢmaya tutkunluk ile psikolojik iyi oluĢ arasında 

pozitif yönlü güÑlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu (r=0,56; p<0,01) saptanmıĢtır. Medya, 

iletiĢim ve yayıncılık ile kültür, sanat ve tasarım sektörlerinde ÑalıĢanların iĢten ayrılma 

niyeti düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir (3,90±0,93). Psikolojik iyi oluĢ 

düzeylerinin (1,99±0,61) ve ÑalıĢmaya tutkunluk düzeylerinin ise (2,02±0,76) düĢük düzeyde 

olduğu tespit edilmiĢtir. ÉlÑeklere verilen cevapların güvenirlik düzeyine bakıldığında ise 

Cronbach‘s Alpha katsayılarının iĢten ayrılma niyetinde 0,82, psikolojik iyi oluĢta 0,86 ve 

ÑalıĢmaya tutkunlukta 0,83 olduğu görülmektedir. 

Yapısal eĢitlik analizi ile araĢtırma modeli test edilmiĢtir. Analiz sonucunda araĢtırma 

modelinin verilerle kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği saptanmıĢtır (χ2 = 178, df = 

74,17 p=0.0001, RMR=0.04, RMSEA= 0.07, TLI= 0.92, CFI=0.94). Bağımsız değiĢken olan 

iĢten ayrılma niyetinin aracı değiĢken olan psikolojik iyi oluĢ üzerinde negatif yönde anlamlı 

etkisi vardır (= -0,33; p<0,01). Psikolojik iyi oluĢun ise bağımlı değiĢken olan ÑalıĢmaya 

tutkunluk üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi vardır (=0,55; p<0,01). Baron ve Kenny 

(1986)‘nin aracılık modelindeki ilk iki Ģartı gerÑekleĢmiĢtir. Ancak aracı değiĢkenin 

varlığında bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerindeki etkisinin sıfıra (0) yakın olması 

ve anlamsız olması gerekmektedir. Bu modelde ise iĢten ayrılma niyetinin ÑalıĢmaya 

tutkunluk üzerindeki etkisi negatif yönde ve anlamlıdır (= -0,27; p<0,01). Bu sonuÑlar 

psikolojik iyi oluĢun tam aracı rolü olmadığının göstergesidir. Ancak bu modelde psikolojik 

iyi oluĢun kısmi aracı rolü olup-olmadığını belirlemek amacıyla iĢten ayrılma niyetinin 

ÑalıĢmaya tutkunluk üzerindeki dolaysız etkisi test edilmiĢtir. ĠĢten ayrılma niyetinin 

ÑalıĢmaya tutkunluk üzerindeki dolaysız etkisinin negatif yönde ve anlamlı olduğu 

belirlenmiĢtir (= -0,43; p<0,01). ĠĢten ayrılma niyetinin psikolojik iyi oluĢ aracılığı ile 

ÑalıĢmaya tutkunluk ğüzerindeki etkisinin azalması sonucunda, psikolojik iyi oluĢun kısmi 

aracı rolü olduğu tespit edilmiĢtir. Bu kısmi aracılık rolü Sobel testi ile de analiz edilmiĢtir. 

Sobel testi sonucunda iĢten ayrılma niyetinin ÑalıĢmaya tutkunluk üzerindeki etkisinde 

psikolojik iyi oluĢun kısmi aracı rolü olduğu belirlenmiĢtir (Sobel Z değeri=4.48409301, 

p<0,01). ĠĢten ayrılma niyetinin ÑalıĢmaya tutkunluk üzerindeki dolaylı etkisi = - 0,27, 

dolaysız etkisi = - 0,43 ve toplam etkisi ise = - 0,70‘tir. Bu bulgu sonucunda H4 hipotezi 

de kabul edilmiĢtir.  

ĠĢten ayrılma niyetinin ÑalıĢmaya tutkunluk üzerindeki etkisinde psikolojik iyi-oluĢun 

aracılık rolünü inceleyen bir ÑalıĢmaya rastlanılamamıĢtır. Ancak buna benzer bir araĢtırmayı 

1698 kiĢi üzerinde Schaufeli ve Bakker (2004) yapmıĢtır. Bu ÑalıĢmada her iki araĢtırmacı 

ÑalıĢmaya tutkunluk, iĢten ayrılma niyeti ve sağlık problemleri arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢler ve ÑalıĢmaya tutkunluğun iĢten ayrılma niyetini anlamlı ve negatif etkilediğini, 

sağlık problemleri ile iĢten ayrılma niyeti arasındaki iliĢkinin anlamlı ve pozitif bir 

korelasyonunun olduğunu saptamıĢlardır. Yine benzer bir araĢtırma (Brunetto et al., 2012) 

Avustralya‘da ÑalıĢmakta olan 193 polis üzerine yapılmıĢ bu ÑalıĢmada iĢ tatmininin ÑalıĢan 

tutkunluğuna anlamlı ve pozitif, iĢten ayrılma niyetine ise anlamlı ve negatif etki ettiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Özet: Bu araĢtırmada sermaye kavramının zaman iÑerisinde geÑirdiği geliĢmeler sonucunda ortaya Ñıkan 
psikolojik sermaye kavramı ile akademisyenlerin göstermiĢ oldukları bilgi saklama davranıĢı arasındaki etkileĢim 

incelenmektedir. Ayrıca bu iliĢkinin hangi yönde, nasıl bir iliĢki olduğu ve akademik unvanın bu iliĢkide 

biÑimleyici bir etkiye sahip olup olmadığı araĢtırılmak istenmektedir. AraĢtırmada kolayda örneklem yoluyla 

Ġstanbul‘da yer alan bir devlet ve bir vakıf üniversitesinde görev yapmakta olan 103 akademisyen seÑilerek e-mail 

yoluyla kendilerine gönderilen anketlerden elde edilen verilerden yararlanılmıĢtır. ÆalıĢmada incelenen bağımlı 

ve bağımsız değiĢkenler üzerinde korelasyon, regresyon, güvenilirlik ve faktör analizleri yapılmıĢtır. Analiz 

sonuÑlarına göre psikolojik sermaye ve bilgi saklama davranıĢı arasında anlamlı bir etkileĢim bulunmamıĢtır ve 

bu nedenle akademik unvanın da bu iliĢkide herhangi bir biÑimleyici etkiye sahip olmadığı sonucuna varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sermaye, Bilgi Saklama DavranıĢı, Akademik Unvan 

 

THE MODERATOR EFFECT OF ACADEMIC TITLE ON THE INTERACTION 

BETWEEN PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND KNOWLEDGE HIDING 

BEHAVIOR: A RESEARCH ON ACADEMIC STAFF 

 

Abstract: In this research, the interaction between the concept of psychological capital and the knowledge hiding 

behavior of academicians are examined. In addition, whether the academic title has a moderator effect on this 

relationship or not is also examined. The sample of this research consists of 103 academic staff from a state and a 

foundation university in Ġstanbul. Research data were obtained from participants by sending survey in an e-mail. 

Correlation and regression analysis methods are used to examine the interaction between variables. Results show 

that there is not any meaningful interaction beween psychological capital and knowledge hiding behavior so that 

academic title does not have any moderator effect on this interaction.  

Keywords: Psychological capital, knowledge hiding behavior, academic title 

 

 

 

1. GĠRĠġ 

Toplumların ihtiyaÑlarını ÑeĢitli ürün ve hizmetler üreterek karĢılayan ve toplumsal kalkınmanın, 

sürekliliğin, yeniliğin ve istihdamın önemli kaynakları olan iĢletmeler aynı zamanda iÑerisinde birÑok 

karmaĢık süreci de barındırmaktadır. Bu karmaĢa ile birlikte günümüzdeki hızlı değiĢen, teknoloji 

odaklı, dinamik, yoğun rekabete dayalı iĢ ortamı da düĢünüldüğünde iĢletmelerin ayakta kalarak 

yaĢamını sürdürmesi sistematik bilgi ve insan kaynağı yönetiminin etkili bir Ģekilde uygulanmasıyla 

sağlanabilmektedir. Bu gibi son derece önemli koĢullar göz önüne alındığında insanların 

potansiyellerini artırmanın ve sadece iĢletme Ñıkarlarına yönelik bir yönetim algısından ziyade insan 

odaklı bir anlayıĢın benimsenmesi günümüz iĢletmelerinin yararına olacaktır. Ġnsanlar ÑalıĢma 

hayatlarında birÑok kiĢi ile tanıĢmakta, etkileĢime geÑmekte ve ortak görevleri yerine getirebilmek 

iÑin ÑeĢitli Ģekillerde bir araya gelmektedirler. Aynı zamanda bu ortamlar bilginin yoğun bir Ģekilde 

iĢlendiği, yorumlandığı, ÑeĢitli kanallar aracılıyla oldukÑa hızlı bir Ģekilde iletildiği ortamlardır. Bilgi 

yönetiminin ve bilgi aktarım süreÑlerinin bir iĢletmede sağlıklı ve hızlı bir Ģekilde gerÑekleĢtirilmesi 

hayati öneme sahip olsa da bunu her zaman aynı Ģekilde gerÑekleĢtirmek ne yazık ki kolay 

olmayabilmektedir. Ġnsan ve bilgi kavramlarının olduğu bir ortamda yanlıĢ algılamalar, ÑeĢitli 
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yönlendirmeler, bilginin paylaĢılmaması, saklanması gibi bir takım sorunların da sıklıkla gözlendiği 

bilinmektedir. ÆalıĢılan örgütün kültürü, kiĢiler arası iliĢkiler, güÑ mücadeleleri, yönetim politikaları 

gibi birÑok etken iĢletmelerdeki bu sorunları tetikleyebilmekte veya önleyebilmektedir. Etkin ve 

verimli bir performans sergilenmesinin önünde önemli bir engel olabilen bu gibi durumların 

yaĢanmaması adına iĢletmelerin ÑeĢitli modern yönetim anlayıĢlarıyla örgütlerini güncellemesi 

gerekebilmektedir. Güven ve takım olma algısının benimsendiği, örgütsel bağlılığın güÑlü olduğu, 

pozitif düĢünce ve değerlerin etik kodların temelini oluĢturduğu iĢletmelerde bireylerin iyi performans 

göstermesi kuvvetle muhtemeldir. Pozitif düĢünce sisteminin yaygınlaĢması ve uygulanmasında 

önemli role sahip olan pozitif psikoloji akımı ile birlikte artık bireylerdeki olumsuz noktalardan ziyade 

olumlu ve geliĢtirilebilen yönlerine odaklanılmakta ve bu psikoloji akımı sayesinde ÑalıĢanların daha 

verimli, mutlu ve üretken bir hayata eriĢebilecekleri düĢünülmektedir. Bu gibi nedenleri göz önünde 

bulundurduğumuzda iĢletmelerdeki bilgi saklama sorununun kiĢinin her zaman kötü niyetle olmasa da 

olumsuz düĢünce yapısı, benmerkezci ve dar bakıĢ aÑısına sahip Ñözüm yaklaĢımları nedeniyle ortaya 

Ñıktığı düĢünülmektedir. Takım olma bilincinin ve bilgi paylaĢımı süreÑlerinin artık iĢletmelerde 

teĢvik edilmesi ve hatta olmazsa olmaz değerler arasında bulunması gerektiği hemen herkes tarafından 

kabul edilmektedir. Pozitif psikoloji akımı ile ortaya Ñıkan ve örgütlerdeki ve genel olarak tüm 

insanların potansiyelini artırmayı amaÑlayan psikolojik sermaye kavramının günümüzde artan bir 

Ģekilde tartıĢılması ve araĢtırılması ile öneminin farkına varılmaya baĢlanmıĢtır. ÆeĢitli aÑılardan ele 

alınan bu kavramın birÑok yönden olumlu etkilere sahip olduğu gözlenmiĢtir. (Luthans, 2002; 

Peterson ve Luthans, 2003) AraĢtırma konumuzun değiĢkenleri olarak belirlediğimiz bilgi saklama 

davranıĢı ve psikolojik sermaye kavramlarının henüz Ñok uzun geÑmiĢe sahip olmayan, nispeten yeni 

kavramlar olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle ilgili konulardaki literatür incelendiğinde birÑok aÑıdan 

araĢtırma ihtiyacının olduğu görülebilecektir. Bu önemli eksikliklerin küÑük bir kısmı olarak 

sayılabilecek olan bilgi saklama davranıĢının bireylerin psikolojik sermayelerinin artırılması yoluyla 

önlenip önlenemeyeceği cevaplamak istediğimiz önemli sorulardan birisidir. AraĢtırmamızda 

inceleme grubumuz olan örneklemi akademik personel oluĢturduğundan dolayı akademik unvana 

bağlı olarak bilgi saklama davranıĢı ile psikolojik sermaye arasındaki etkileĢimde herhangi bir 

değiĢikliğin olup olmadığı da araĢtırmak istediğimiz bir diğer soruyu oluĢturmaktadır. Bu bilgiler ve 

hedefler ıĢığında bilgi saklama eğilimlerinin bilgiyi paylaĢma ve etkili yönetme davranıĢları ile 

değiĢtirilmesi ve pozitif örgüt kültürünün oluĢturulmasının birbirini bütünleyen ve tetikleyen iki unsur 

olduğu düĢünülmektedir.   

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Psikolojik Sermaye 

Psikolojide özellikle son yirmi yılda ilgi odağı haline gelen pozitif psikoloji yaklaĢımı bireylerin 

psikolojik kapasitelerini geliĢtirmek ve daha mutlu bir yaĢam sürebilmelerini sağlamak iÑin 

sorunlarına ve eksikliklerine yönelmek yerine güÑlü ve baĢarılı oldukları yönlerine eğilerek bireyleri 

tatmin edici ve baĢarılı bir hayat sürmeye yönelten düĢünce akımıdır. Sübjektif düzeyde pozitif 

psikoloji alanı olumlu öznel deneyim ile ilgilidir ve geÑmiĢte refah ve tatmin; Ģimdiki zamanda akıĢ, 

sevinÑ, duygusal hazlar ve mutluluk; geleceğe dair ise umut, iyimserlik ve inanÑ gibi yapısal 

biliĢlerden oluĢmaktadır (Seligman, 2002). Pozitif psikoloji akımının geliĢmeye baĢlaması ile birlikte 

rekabet avantajı elde edebilmek adına bu düĢünce sisteminin örgüt yaĢamına uyarlanması sonucunda 

pozitif psikolojik sermaye kavramı ortaya ÑıkmıĢtır. Érgütler kendilerini yenileyebilmek, değiĢen 

Ñevre koĢullarına adapte olabilmek ve hızla değiĢen beklenti ve ihtiyaÑlara etkin bir Ģekilde Ñözümler 

üretebilmek iÑin sermaye kavramını daha geniĢ boyutla ele almak ve yenilikÑi yönetim tarzları ile 

sermaye algısını geliĢtirme ihtiyacı duymuĢlardır. Ġnsan sermayesi, entelektüel sermaye ve sosyal 

sermaye kavramı ile birlikte psikolojik sermaye bu kavramlardan en önemlilerini oluĢturmaktadır. 

AĢağıdaki Ģekilde de belirtildiği üzere psikolojik sermaye, insan sermayesinin ―ne biliyorsun?‖ ve 

sosyal sermayenin ―kimi tanıyorsun?‖ sorularının ötesine geÑerek ―sen kimsin?‖ ve ―kim olabilirsin?‖ 

sorularının yanıtlarını aramaktadır.  
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ġekil1. Sermaye Kavramının Tarihsel GeliĢim Süreci 

 

Kaynak: Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human 

and social capital, Business Horizons, Volume 47, Issue 1. 

 

 

Psikolojik sermaye kısaca; insan kaynağı potansiyelini ve psikolojik kapasitesini artırmak iÑin 

kullanılan ölÑülebilir, etkinliği yönetilebilir ve geliĢtirilebilir uygulamalar olarak tanımlanmaktadır 

(Luthans, 2002). GerÑek Mutluluk (Authentic Happiness) adlı kitabında Martin Seligman psikolojik 

sermaye kavramının var olup olamayacağını; var ise bunun ne demek olduğu sorusunu ortaya atarak 

bu kavramın temellerini atmıĢtır. Bu soruyu ise Ģu Ģekilde cevaplandırmıĢtır: Bir kiĢi herhangi bir Ģey 

ile bütünleĢtiğinde, buna kendini adadığında ortaya Ñıkan akıĢ halidir (Seligman, 2002). Bu durumda 

kiĢiler kendi geleceklerine yatırım yapmakta ve psikolojik sermayelerini inĢa etmektedirler. Dört 

psikolojik kapasite kavramı üzerinden oluĢturulan bu kavramın bileĢenlerini Ģu Ģekilde aÑıklayabiliriz: 

Éz yeterlilik, kiĢinin motivasyonunu ve biliĢsel kaynaklarını, hayatındaki olayları ve karĢılaĢtığı her 

durumu kontrol edecek Ģekilde yönlendirmesi ve yaĢamında karĢılaĢtığı sorunları Ñözebileceğine dair 

inancıdır(Stajkovic vd., 1998). Bandura öz yeterlilik ile ilgili yapmıĢ olduğu ÑalıĢmasında, öz güvenin 

pozitif psikolojik sermaye kapasitesi olarak iĢ performansı ile doğrudan ve güÑlü bir iliĢkisi olduğunu 

belirtmiĢtir (Bandura, 1997). 

Ġyimserlik, bireylerin hedeflerine ulaĢabilmek iÑin gerekli potansiyele sahip olduklarına ve bunların 

her Ģeye rağmen gerÑekleĢeceğine dair olan inanÑ ve tutumlarıdır. Seligman iyimserlik tanımını 

yaparken bir kiĢinin yaĢadığı iyi ve kötü olayları nasıl yorumladığı ile ilgilenmiĢtir (Seligman, 2002). 

Ġyimser kiĢiler kötü olayları geÑici ve anlık olarak yorumlarken; kötümser insanlar ise bu durumu dibe 

batmak olarak görmekte ve sürekli olarak bu durumda kalacaklarına inanmaktadırlar.  

Umut, bireylerin baĢarı duygusuna ve hedeflerine ulaĢmalarını sağlayan enerji ve yol olarak 

tanımlanabilir (Snyder vd., 1991). Diğer bileĢenler üzerindeki kadar olmasa da umudun iĢ performansı 

üzerindeki olumlu etkilerine dair bazı ÑalıĢmalar bulunmaktadır. Luthans ve arkadaĢlarının 2005 

yılında Æinli 422 fabrika iĢÑisi üzerinde yaptıkları araĢtırmada, daha umut dolu bakıĢ aÑısına sahip 

olan ÑalıĢanların yönetim tarafından iĢ performanslarının daha yüksek değerlendirildiği sonucuna 

varıldı (Luthans vd., 2005). Aynı zamanda Peterson ve Luthans‘ın 2003 yılında 59 fast food restoranı 

yöneticisi üzerinde yaptıkları ÑalıĢmada da daha umutlu düĢünen yöneticilerin daha karlı sonuÑlar elde 

ettikleri gözlenmiĢtir (Peterson & Luthans, 2003). 

Dayanıklılık ise bireyin tüm zorlukları karĢılayıp buna dayanabilmesi, esnekliğe, uyum sağlama 

becerisine sahip olması, değiĢime olan tepkileri ve yüzleĢtiği psikolojik baskılar karĢısındaki 

tutumunu iÑermektedir. Dayanıklılığın Ñoğunlukla olumsuz olaylarda etkisini gösterdiğini ve ÑalıĢma 

yaĢamına özgü olumsuz koĢul ve dönemlerinde bireyin stresle baĢa Ñıkmasını kolaylaĢtıran bir özellik 

olacağını düĢünebiliriz (Luthans, 2002).  

Kavramsal olarak birbirlerinden bağımsız yapılar olmalarına rağmen, bu unsurlar arasında bağ kuran 

ve bu bileĢenlerin birleĢiminden oluĢan daha geniĢ bir unsur olan pozitif psikolojik sermayenin 

etkisinin, her bir bileĢenin toplam etkisinden daha fazla olduğu ileri sürülmektedir. Dolayısıyla 

psikolojik sermayenin, iĢ yaĢamında ÑalıĢma performansı üzerinde daha fazla motivasyon etkisi 

oluĢturabileceği söylenebilir (KeleĢ, 2011). Bununla ilgili olarak; Luthans‘a göre, hem öz yeterliği 
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hem de umut düzeyi yüksek bir ÑalıĢan, yalnızca karĢısına Ñıkan ve mücadele gerektiren görevleri 

kabul etmek iÑin gayret göstermeyecek, bunun yanı sıra kendisini hedefe ulaĢtıracak alt hedefleri de 

belirleyip, fırsatları öngörüp, engelleri aĢmak iÑin pek Ñok yol deneyecektir. Bu Ģekilde daha fazla 

performans sergileyip daha fazla iĢ tatmini elde edebilecektir. Benzer durum iyimserlik ve 

dayanıklılık iÑin de geÑerli olup, bu iki özelliğin öz yeterlik ve umut ile birlikte bulunması 

durumunda, kendine güvenin daha fazla olacağı, gereken gayretin gösterilerek alternatif yolların daha 

iyi aranıp bulunacağı ifade edilmektedir (Luthans, 2002). Pozitif psikolojik sermayenin önemli bir 

özelliği umut, iyimserlik, öz yeterlik ve dayanıklılık bileĢenlerinin her birinin ölÑülebilir olması ve 

verilecek eğitimlerle bireylere kazandırılabilmesi ve geliĢtirilebilir olmasıdır. Bu durumda örgüt 

iÑerisinde olumlu bir iklim yaratarak ÑalıĢanlarından en yüksek verimi bekleyen yöneticilerin, 

ÑalıĢanlarının güÑlü ve yetersiz yanlarını, kiĢiliklerine bağlı olarak pozitif ve negatif davranıĢ 

değiĢkenlerini anlamaları gerekmektedir. Ayrıca bu etkenlerin iĢlerine olan etkisini belirleyerek daha 

fazla Ñıktı ve verimlilik iÑin neler yapılabileceğini değerlendirmeleri yani ―psikolojik sermayelerine‖ 

yatırım yapmaları da önem bir hale gelecektir.  

2.2. Bilgi Kavramı ve Bilgi Yönetimi 

Bilgi kelimesinin kökeni uzun bir geÑmiĢe dayanmaktadır. Yunan kökenli Latince bir sözcük olan 

―informo‖ kelimesinin tarihsel geliĢimini inceleyen araĢtırmalar sözcüğün, Helenistik dönem, Orta Ñağ 

ve bugün iÑin ne anlama geldiğini ve geÑirdiği evreleri anlamamızda yardımcı olmaktadır. Eski 

dönemlerde ―informo‖ olarak kullanılan ―information‖ sözcüğünün, modern Avrupa dillerinde daha 

Ñok zihnin veya karakterin Ģekillendirilmesi, bir kalıba sokulması, eğitim, öğretim olarak yapılan 

tanımlarının esas alındığı görülmektedir. Latince bu sözcüğe yüklenen anlam zaman iÑinde değiĢmiĢ, 

Orta Ñağda bilgi ―Ģekil vermek‖ anlamında kullanılırken daha sonraları ―herhangi bir Ģeyin bir 

baĢkasına iletilmesi‖ Ģekline dönüĢmüĢtür (UÑak, 2010). 

Genel olarak günümüzde bilgi kavramı Ģu iki Ģekilde tanımlanmaktadır: Ġnsan aklının alabileceği 

gerÑek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen ad ve bir konu ya da iĢ konusunda öğrenilen ya da öğretilen 

Ģeylerdir (ÆüÑen, 2003). 

Son yıllarda bilgi yönetimi organizasyonlar iÑin oldukÑa önemli bir faktör haline gelmiĢtir. Rekabet 

edebilecek kalitede organizasyon olabilmek iÑin etkin bir bilgi yönetim sistemine sahip olmak 

gerekmektedir. Bilgi, organizasyonlar iÑin faaliyet gösterilen her alanda rekabet gücünü ve 

inovasyonu artırıcı bir güÑ olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. Bilginin bir organizasyon iÑin hangi 

konularda fayda sağladığı Ģu Ģekilde sıralanmaktadır (Atılgan,2009). 

 Karar verme aĢamasında, 

 Ġleriye dönük tahminlerde bulunmada, 

 Organizasyon iÑi ve organizasyon dıĢında sağlıklı iletiĢim kurulurken, 

 Ortaya Ñıkabilecek sorunların daha etkin bir Ģekilde Ñözülmesinde. 

Bu ve bunun gibi özellikleri sayesinde bilgi ve bu bilgiyi yönetebilmek organizasyonların baĢarılı 

olmasında önemli bir faktör olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. Bilgi yönetimi konusunda farklı görüĢler 

olmasına rağmen genel bir bilgi yönetim süreci ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. Bilgi Yönetimi Süreci 

Bilginin Elde Edilmesi Bilginin ĠĢlenmesi Bilginin Kaydedilmesi 

1-Bilginin DıĢ Kaynaktan 

Elde Edilmesi 

2-Bilginin ĠÑ Kaynaktan Elde 

Edilmesi 

1-Bilginin Yorumlanması 

2-Bilginin Denenmesi 

3-Bilginin Dağıtılması 

1-Bilginin Değerlendirilmesi 

2-Érgütsel Bellek 

3-Bilgi Sürecinin 

Değerlendirilmesi 

Kaynak: Avcı U., Avcı M., ―Érgütlerde Bilginin Énemi ve Bilgi Yönetim Süreci‖, Mevzuat Dergisi, S.74, 2004. 

2.3. Bilgi Saklama DavranıĢı 

Bilgi saklama kavramını “bir kişinin başka bir şahıstan istediği bilgiyi saklaması ya da gizlemek için 

kasıtlı bir girişimi” olarak tanımlanmaktadır (Demirkasımoğlu, 2015). Bazı insanlar konuĢma 

eğiliminde oldukları gibi, bazı insanlar da benzer Ģekilde bilgiyi paylaĢma eğilimindedirler. Bazı 

insanlar ise ―bilgi güÑtür‖ ilkesini takip ederek, bilgiyi paylaĢma konusunda gönülsüz olabilirler. 

Bilgi, ÑeĢitli nedenlerden ötürü saklanabilmektedir (King, 2008). Bunlardan birincisi, eğitim ve 

öğretimde uzun yıllar geÑirdikten sonra "pek kazanılamayan" piyasa değerinin potansiyel kaybıyla 
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ilgilidir. Bu, iĢÑilere, biriktirdikleri bilginin kiĢisel sahiplik duygusunu hissettirir. Ġkinci sebep, rutin 

görevlere ilÍveten bilgi aktarıcılara fazladan bir sorumluluk veya bir yük getiren pahalı bilgi paylaĢımı 

sürecinin temelini oluĢturmaktadır. ÊÑüncü neden ise, "bilgi parazitleri" barındırma korkusu, yani 

bilginin geliĢimi iÑin daha az Ñaba sarf eden insanların varlığıdır. Dördüncüsü, bilginin kalitesinin 

dıĢardan değerlendirilmesinden kaÑınmaktır. Son olarak astlar kasıtlı olarak üstlerinden bilgiyi 

saklarlar, Ñünkü üstler astlarından öğrenebilecekleri düĢüncesini kabul etmek istemezler. Bunun 

aksine ise üstler kasıtlı olarak, iktidarlarını korumak iÑin bilgiyi astlarından alırlar. 

 

Bilgi gizleme, farklı biÑimlerde olur ve ÑalıĢanlar arasında farklı davranıĢlara neden olur (Connelly ve 

Kelloway, 2003). Nispeten düĢük oranlı bir etkinlik olmasına rağmen, bilgi gizleme davranıĢı, 

örgütsel yaratıcılığı, yeniliği ve performansı yok eden bir dizi soruna neden olur. Bir meslektaĢından 

bilgi talep eden bir ÑalıĢan, bilginin kasıtlı olarak tutulduğu zaman aynı Ģekilde tepki verir. KarĢılıklı 

güvensizlikle kiĢilerarası iliĢkiler tahrip olabileceği gibi, bir organizasyonda bilginin saklanmasının, 

iĢbirliklerine, yeni fikirlerin geliĢtirilmesine veya politikaların uygulanmasına zarar vererek örgütsel 

performansa zarar verebileceğini de vurgulamak gerekir. Éte yandan doğruyu herkes iÑin söylemenin 

en iyi Ñözüm olmadığı durumlar da vardır. Dolayısıyla, bilgi gizleyicisi, kendilerini, bir meslektaĢını 

veya diğer tarafın duygularını korumayı düĢündüğü durumda, bilgi gizleme tamamen olumsuz bir olay 

olarak düĢünülmemektedir. Connelly ve arkadaĢları 2012 yılında gerÑekleĢtirdikleri ÑalıĢmalarında 

bilgi saklama kavramının modelini oluĢturmuĢlardır. Bu ÑalıĢmada bilgi saklama davranıĢının 

üretkenlik karĢıtı iĢyeri davranıĢlarından farklı olarak algılanması gerektiği belirtilmiĢtir. Êretkenlik 

karĢıtı iĢyeri davranıĢlarında amaÑ örgüte ve üyelerine kasıtlı bir Ģekilde zarar vermek iken; bilgi 

saklama davranıĢı sergileyen bireylerin genellikle ÑalıĢtıkları örgüte ve iĢ arkadaĢlarına kasıtlı bir 

zarar vermeyi amaÑlamadıkları ifade edilmiĢtir (Connelly vd., 2012). ÆalıĢanlar, kendilerinin ve yakın 

arkadaĢlarının Ñıkarlarını korumak ve örgüt iÑindeki konumlarını güÑlendirmek amacıyla da bilgi 

saklama davranıĢını sergileyebilmektedirler. Connelly, aynı ÑalıĢmada bilgi saklama kavramını 

modelleyerek bileĢenlerini Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: 

 

Akılcı bilgi saklama davranıĢında, bu davranıĢ biÑimini sergileyerek kiĢiler bilgiyi paylaĢmamanın 

ÑeĢitli mantıklı gerekÑelerini karĢı tarafa sunarak bilgi paylaĢımı talebinin geri Ñekilmesine sebep 

olmaktadırlar. Bu durumun yaĢanmasının temelinde kiĢisel Ñıkarların veya iĢ arkadaĢının korunması 

gibi olumlu niyetler yer alabilmektedir. Æıkar ÑatıĢmalarından avantajlı ayrılmak, bilgiyi talep eden 

kiĢinin güÑlü bir konuma kavuĢmasını önlemek veya dezavantajlı durumunu avantajlı bir hale 

getirmek istemek gibi olumsuz niyetler de bu davranıĢı Ģekillendirebilmektedir. Aptalı oynama 

davranıĢını sergileyerek ise bireyler karĢı tarafa bilgiye sahip olmadıkları ve ne dedikleri hakkında 

herhangi bir fikre sahip olmadığı izlenimini bıraktıracak davranıĢlar sergilemektedirler. Bu Ģekilde 

bilgiyi talep eden kiĢinin isteği kırıcı olmayan bir Ģekilde reddedilebilmektedir. ÊÑüncü ve son boyut 

olan geÑiĢtirerek bilgi saklama davranıĢında ise birey, karĢı tarafı sürekli oyalayarak kaÑamak 

yanıtlarla usandırma yoluna gider ve bilginin kendisi tarafından paylaĢılmayacağı mesajını karĢı tarafa 

imalı bir yoldan iletmiĢ olur.  

 

Her ne kadar kasti bir Ģekilde örgüte zarar vermek amaÑlanmıyor olsa da kiĢisel hırs ve Ñıkarların 

korunması olaylarının bir süre sonra iĢ yerinde ÑatıĢmalara, düzensizliklere ve aksamalara yol 

aÑabileceğini söyleyebiliriz. Bu gibi nedenlerle iĢ yerinde bilgi paylaĢımının özendirilerek, buna 

uygun güvene dayalı pozitif örgüt ikliminin oluĢturulmasının son derece önemli olduğu söylenebilir. 

 

3. ARAġTIRMANIN AMACI, YÖNTEMĠ VE BULGULARI 

3.1. AraĢtırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri 

Bu araĢtırmada, akademisyenlerin psikolojik sermayelerinin bilgi saklama davranıĢları üzerinde bir 

etkisi olup olmadığı; var ise bu iliĢkide akademik unvanın aracı bir etkiye sahip olup olmadığı 

araĢtırılmak istenmektedir. AraĢtırmanın örneklemini bir vakıf ve bir devlet üniversitesinde ÑalıĢan 

akademisyenler oluĢturmaktadır. Érneklemde yer alan katılımcılara e-posta ile gönderilen anketler ile 

veriler toplanarak analiz edilmiĢtir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiyi ölÑmek ve analiz etmek amacıyla 

güvenilirlik, doğrulayıcı faktör, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıĢtır. AraĢtırmanın modeli 

ise Ģekil.3‘de simgesel olarak gösterildiği gibi oluĢturulmuĢtur ve hipotezleri Ģu Ģekildedir: 
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ġekil.2 AraĢtırma Modeli 

 

 

 

 

 

H1: Psikolojik sermaye ile bilgi saklama davranışına ilişkin tutumlar arasında negatif yönde bir 

etkileşim vardır. 

H2: Psikolojik sermayenin bilgi saklama davranışına ilişkin tutumlar üzerindeki etkisinde akademik 

unvanın biçimleyici etkisi vardır. 

3.2. AraĢtırmada Kullanılan Ölçekler 

AraĢtırmada psikolojik sermayenin ölÑülmesinde Luthans ve arkadaĢları tarafından 2007 yılında 

oluĢturulan; Æetin ve Basım (2012) tarafından geÑerliliği ve güvenilirliği test edilerek TürkÑe ye 

uyarlanan 24 maddelik, beĢli likert tipi psikolojik sermaye ölÑeği kullanılmıĢtır. Bu ölÑek iÑin 

Cronbach Alpha katsayısı 0,73 olarak hesaplanmıĢtır. Bilgi saklama davranıĢının ölÑümünde ise 

Connelly ve arkadaĢları tarafından 2012 yılında oluĢturulan ve TürkÑe ‘ye uyarlaması tarafımızca 

yapılan 12 maddelik bilgi saklama ölÑeği kullanılmıĢtır. ÉlÑeğin geÑerlilik ve güvenilirlik analizleri 

sonuÑları ise Ģu Ģekildedir: Cronbach Alpha katsayı 0,87 olarak belirlenmiĢtir. Bu araĢtırmada faktör 

analizi iÑin veri setine iliĢkin değerler: KMO=0.793 ve X2 Bartlett test (55)=358,476 p<0,0001 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bilgi saklama ölÑeği iÑin ise KMO=0.863 ve X2 Bartlett test (45)=509,05 p<0,000 

olarak hesaplanmıĢtır. Faktör analizi sonuÑlarına göre faktör yükü 0,5‘in altında olan ifadeler 

Ñıkartılarak psikolojik sermaye iÑin üÑ faktör yapısı(iyimserlik & umut, öz yeterlilik ve dayanıklılık), 

bilgi saklama iÑin ise 2 faktör yapısı oluĢmuĢtur(kaÑamak yanıtlama & aptala oynama, akılcı bilgi 
saklama). Toplam aÑıklanan varyans ise psikolojik sermaye ölÑeği iÑin  %65.53, bilgi saklama ölÑeği 

iÑin ise %67,73‘dür. 
 

3.3. Örneklem Grubu ve AraĢtırmanın Kısıtları 

AraĢtırma, zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, kolayda örnekleme yöntemi ile Ġstanbul‘daki bir 

devlet ve bir vakıf üniversitesinde ÑalıĢan akademik personel üzerinde yapılmıĢtır. ÆalıĢmanın 

örneklem grubu 103 akademisyenden oluĢmaktadır. Anket internet üzerinden ve basılı olarak bırak-

topla tekniği ile katılımcılara ulaĢtırılarak uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın zaman, maliyet kısıtları ile 

birlikte katılımcıların ÑalıĢmıĢ oldukları Ģehirler, üniversitelerin azlığı vb. kısıtlar nedeniyle 

genellenmesi mümkün değildir. 

 
3.4. AraĢtırmanın Bulguları  

Analiz öncesi uÑ değer analizi yapılmıĢ, tanımlayıcı istatistikler bağlamında standardize z değerleri 

z<-3 ve z>3 aralığında (Raykov ve Marcoulides, 2012:69) olmayan 2 katılımcının verisi silinmiĢ, 

eksik veriler incelenerek seri ortalamaları ile değiĢtirilmiĢtir. Katılımcılara ait demografik bulgular 

Tablo 2.‘de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikolojik Sermaye Bilgi Saklama DavranıĢı 

Akademik Unvan 
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Tablo2. Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Korelasyon Analizleri 

Akademisyenlerin psikolojik sermayeleri ile bilgi saklama davranıĢına iliĢkin tutumları arasındaki 

etkileĢimlere iliĢkin araĢtırmanın birinci sorusu bağlamında değiĢkenlere ait ortalama, standart sapma 

değerleri ile Pearson korelÍsyon katsayıları Tablo 3‘de verilmiĢtir. KorelÍsyon katsayılarının 

yorumlanabilmesi iÑin r<0.40 oranının zayıf, r=0.40 ila 0.59 oranlarının orta, r=0.60 ila 0.74 oranları 

iyi ve r>0.75‘den yüksek oranların mükemmel olarak kabul edildiği ifade edilmektedir (ġencan, 2005: 

279). Elde edilen bulgulara göre, psikolojik sermaye ile bilgi saklama davranıĢına iliĢkin tutumlar 

arasında herhangi anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. Bilgi saklama davranıĢına iliĢkin tutumlar, 

psikolojik sermayenin boyutlarından olan öz yeterlilik ile negatif ve zayıf bir iliĢki (r=-,241 p<.05); 

yine öz yeterlilik bilgi saklama davranıĢının alt boyutlarından ―kaÑamak ve aptala oynama‖ ile (r=-

,261 p<.01) negatif ve zayıf bir iliĢki iÑerisindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĠNSĠYET KADIN ERKEK 

62 %60,2 41 %39,8 

MEDENĠ 

DURUM 

EVLĠ BEKÂR 

59 %57,3 44 %42,7 

YAġ 22-30 31-39 40-48 49-57 57+ 

29 %28,2 45 %43,7 18 %17,5 8 %7,8 3 %2,9 

AKADEMĠK 

UNVAN 

AraĢ. Gör. Öğr. Gör. Yrd. Doç. Doç. Prof. 

35 %34 19 %18,5 31 %30,1 12 %11,7 6 %5,8 

ÜNĠVERSĠTE 

TÜRÜ 

DEVLET VAKIF 

47 %45,6 56 %54,4 

ÇALIġMA 

SÜRESĠ 
1-5 5-10 10-15 15-20 20+ 

40 %38,8 25 %24,3 17 %16,5 11 %10,7 10 %9,7 
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Tablo3. Korelasyon Analizleri 

 

* KorelÍsyon 0.05 seviyesinde anlamlı (2-yönlü)    

** KorelÍsyon 0.01 seviyesinde anlamlı (2-yönlü) 

 

 

 

  

3.4.2. Regresyon Analizleri 

Regresyon analizleri öncesinde Ñoklu doğrusal bağıntı problemi test edilmiĢ en yüksek VIF değerinin 

10‘dan küÑük olduğu görülmüĢtür. Durbin-Watson değerleri incelenmiĢ ve değerler 1,5 ile 2,5 

arasında dağıldığından oto korelasyon olmadığı anlaĢılmıĢtır. EĢvaryanslılık durumu iÑin regresyon 

hata terimlerinin varyansının sabit olduğu, hata terimlerinin normale yakın dağıldığı görülmüĢtür 

(Orhunbilge, 2002; Orhunbilge, 2010). Regresyon analizlerine iliĢkin bulgular Tablo 4 ve Tablo 5‘te 

sunulmuĢtur.  

 

Tablo4. Regresyon Analizi-1 

Bağımlı DeğiĢken: Bilgi saklama 

Bağımsız DeğiĢken: β t p 

Psikolojik Sermaye -,163 -1,657 ,101 

R=0,163;               DüzeltilmiĢ R
2
= 0,026;              F= 2,746             p= 0,000              

 

 

 

 

 

Psikolojik sermayenin bilgi saklama davranıĢına iliĢkin tutumlar üzerindeki etkisine iliĢkin modelin 

anlamlı olmadığı (β=-,163, p= 0,101) görülmüĢtür. Bu nedenle araĢtırmanın ikinci hipotezi olan 

―Psikolojik sermaye ile bilgi saklama davranışına ilişkin tutumlar arasında eğer bir etkileşim varsa 

bu etkileşimde akademik unvanın bir biçimleyici etkisi vardır” reddedilmiĢtir.  

DeğiĢkenler Ort. SS 1 2 3 4 5 6 7 

1.Ġyimserlik&Umut 3,46 0,69 1 ,492** ,133 -,104 -,123 ,821** -,128 

2.Öz yeterlilik 4,07 0,55  1 ,195** -

,261** 

-,185 ,790** -,241* 

3.Dayanıklılık 3,53 0,46   1 -,094 ,135 ,528** ,043 

4.Kaçamak&Aptala 

Oynama 

1,53 0,56    1 ,609** -,209* ,861** 

5. Akılcı Saklama 1,85 0,77     1 -,101 ,928** 

6.Psikolojik 

Sermaye 

3,69 0,41      1 -,163 

7. Bilgi Saklama 1,69 0,60       1 
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Tablo 5. Regresyon Analizi-2 

 

 

 

 

 

Psikolojik sermayenin alt boyutları olan öz yeterlilik, iyimserlik ve umut ile dayanıklılığın bilgi 

saklama davranıĢına iliĢkin tutumlar üzerindeki etkisine iliĢkin yapılan regresyon analizi sonuÑlarına 

göre öz yeterlilik boyutunun negatif etkisi (β=-,251, p= 0,028) tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla 

araĢtırmanın birinci hipotezi kısmen kabul edilmiĢ olup, elde edilen bu bulguya göre bireylerin öz 

yeterlilik tutumları arttıkÑa bilgi saklama davranıĢının azalacağı söylenebilir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bilgi iĢletmeler iÑin oldukÑa önemli bir kavram olarak karĢımıza Ñıkmaktadır. Ézellikle son yıllarda 

ise bu kavram iĢletmeler iÑin vazgeÑilmez olmuĢtur. Fakat bilgi tek baĢına yeterli değildir. Aynı 

zamanda bilginin organizasyon iÑerisinde yayılmasını da sağlamak gerekir, ancak bu akıĢı sağlamak 

oldukÑa zor bir süreÑtir. Bu bağlamda önemli olan nokta ÑalıĢanların sahip oldukları bilgiyi paylaĢma 

eğiliminde bulunmalarını sağlamaktır. ÆalıĢanların bilgiyi paylaĢma istekleri veya bilgiyi kendilerine 

saklama eğilimlerinin arkasında birÑok sebep yatmakla beraber, bu sebeplerden hepsi olmasa da 

birkaÑı üzerinde iyileĢtirme yapmak bile bilginin yayılmasına yardımcı olacaktır. Bu sebeplerden bir 

tanesinin psikolojik sermaye olabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu ÑalıĢmada psikolojik sermayenin 

ne ölÑüde, organizasyon iÑerisindeki bireylerin bilgi saklama davranıĢları üzerinde etkili olduğu 

akademisyenler üzerinde test edilmeye ÑalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırmanın analiz sonuÑlarından elde edilen bulgulara göre umut, iyimserlik, öz yeterlilik ve 

psikolojik dayanıklılık boyutlarından oluĢan psikolojik sermayenin bilgi saklama davranıĢına iliĢkin 

tutumlar ile arasında anlamlı bir etkileĢime ulaĢılmamıĢtır. Ayrıca araĢtırmanın bir diğer hipotezi olan 

akademik unvanın bu etkileĢimde biÑimleyici bir etkisinin olduğu da kabul edilmemiĢtir. AraĢtırmanın 

kısıtları (zaman, maliyet, coğrafi vb.) nedeniyle ÑalıĢmanın geniĢletilerek farklı gruplar üzerinde 

tekrardan uygulanmasının daha faydalı ve anlamlı sonuÑlar ortaya koymak adına önemli bir etkisi 

olacağı düĢünülmektedir. Ġlgili literatür incelendiğinde bilgi saklama kavramının diğer sermaye türleri 

(sosyal sermaye, entelektüel sermaye vb.) ve iĢ tatmini, iĢ performansı, adanmıĢlık gibi önemli 

örgütsel davranıĢ değiĢkenleri ile olan etkileĢimine dair ÑalıĢmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu 

nedenle bireylerin bilgi saklama davranıĢı gösterme eğilimlerinin daha iyi anlaĢılması ve analiz 

edilerek etkili bir Ģekilde yönetilebilmesi adına bu kavramlar ile olan iliĢkilerinin de incelenmesi 

önemli katkılar ve bulgular ortaya koyabilir. Gelecek araĢtırmalar kapsamında bilgi saklama davranıĢı 

ile iĢ tatmini ve iĢ performansı iliĢkisi, liderlik tarzları ile etkileĢimi sosyal ve entelektüel sermaye ile 

iliĢkisi kapsamında araĢtırmalara ihtiyaÑ olduğu değerlendirilmektedir. 
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Özet 

Bu araĢtırmanın amacı, Konya ilinde eğitim kurumlarında ÑeĢitli kademelerde görev yapan ÑalıĢanların psikolojik 

sözleĢme, örgütsel güven ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı düzeyleri arasındaki iliĢkileri belirlemektir. Bu amaÑ 

doğrultusunda, eğitim kurumlarında ÑalıĢanlarına kolayda örnekleme yolu ile anket uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın 

sonuÑlarına göre psikolojik sözleĢme algısı, örgütsel güven ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasında pozitif 

yönlü ve istatistiksel bakımdan anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca ÑalıĢma kapsamında, psikolojik 

sözleĢme algısının örgütsel vatandaĢlık davranıĢı üzerindeki etkisinde örgütsel güvenin tam aracılık rolü olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik SözleĢme, Érgütsel Güven, Érgütsel VatandaĢlık DavranıĢı.  
THE MEDIATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST ON 

PSYCHOLOGICAL CONTRACT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR 
Abstract 

The aim of this study is to determine the relationship between the psychological contract, organizational trust, and 

organizational citizenship behavior levels of the employees who are working in various positions in the education 

institutions in Konya. In line with this aim, a survey has been carried out on the basis of the questionnaire method 

by way of convenience sampling to the employees working in the education institutions in Konya. According to 

the results of the research, there is a statistically significant and positive relationship between psychological 

contract, organizational trust, and organizational citizenship behavior. In addition, it has been determined that 

there are mediating effect of organizational trust on psychological contract and organizational citizenship 

behavior. 

Key Words: Psychological Contract, Organizational Trust, Organizational Citizenship Behavior. 

 
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Érgütsel yapılar ortak amaÑlar doğrultusunda bir araya gelen ve ortak hedeflere hizmet etme 

gayretinde olan topluluklardır. Bu topluluklarda hedeflere ulaĢma baĢarısını göstermek kadar bu 

baĢarıyı sürdürülebilir kılmak önem arz etmektedir. Érgütsel baĢarıda sürdürülebilirlik; örgütlerde 

yönetim ve ÑalıĢan arasındaki etkileĢime bağlıdır. Bu etkileĢimi kontrol eden unsurların baĢında 

―Psikolojik SözleĢme Algısı‖, ―Érgütsel Güven‖ ve ―Érgütsel VatandaĢlık DavranıĢı‖ kavramları 

gelmektedir.   

Psikolojik sözleĢme, ÑalıĢan ile yönetim arasındaki iliĢkinin sürekliliğini sağlamak, ÑalıĢan ve örgütün 

beklentilerini karĢılamak ve bir rehber olarak hizmet etmek aÑısından yöneticiler iÑin önemlidir. 

Psikolojik sözleĢme taraflarca karĢılıklı ve örtük olarak kabul edilen, öznel, değiĢen bir nitelikte olan 

ve Ñoğu zaman ihlal edilmesi muhtemel olan yazılı olmayan bir sözleĢme türüdür (ĠĢÑi vd., 2011: 1). 

Psikolojik sözleĢme, kendine özgüdür. Bu nedenle, her ÑalıĢan, örgütü veya yöneticisiyle olan 

iliĢkilerinde tamamen kendine has koĢullara sahiptir (Miles, 2012: 210). Psikolojik sözleĢmeler, 

ÑalıĢanların davranıĢlarını etkilemede anahtar bir rol oynayan ve zorunlu olmayan davranıĢların 

kaynağıdır. Psikolojik sözleĢme, ÑalıĢan ve yönetici arasında sosyal mübadele iliĢkisi olduğunu 

varsayarak karĢılıklı güvene dayalı yükümlülükler getiren ve yazılı olmayan sözleĢme türüdür (Kaya, 

2013: 275). Bu bağlamda, yönetici ile ÑalıĢan arasındaki iliĢkilerde güven oluĢtuğunda, ÑalıĢanın 

olumlu tutum ve davranıĢ sergilemesine neden olmaktadır.   

Érgütsel güven, örgüt iÑinde ÑalıĢanların iyiliği iÑin karĢılıklı saygı, sevgi ve nezaket temelindeki 

uyumlu davranıĢların bir sonucudur (Demircan ve Ceylan, 2003: 142). Érgütsel güven; ÑalıĢanların 

belirsiz, risk iÑeren ve kriz durumlarında bile, örgütün kendisini etkileyecek uygulama ve politikalara 

karĢı olumlu beklentiler iÑinde olması, örgütün kiĢinin yararına eylem göstermesi ve kendisini 

desteklemesine yönelik algısı olarak ifade edilebilmektedir (Bakan, 2011: 167).  

Érgütsel vatandaĢlık davranıĢı ise ―resmi ödüllendirme sistemi tarafından doğrudan ya da aÑıkÑa 

tanınmayan isteğe bağlı bireysel davranıĢlar‖ olarak tanımlanır ve ÑalıĢanları örgütün etkin iĢleyiĢi 

iÑin teĢvik etmektedir (Luthans, 2011: 149). BaĢarılı organizasyonlar, normal iĢ görevlerinin ötesine 
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geÑecek, beklentilerin ötesinde bir performans sunan ÑalıĢanlara ihtiyaÑ duymaktalar. Görevlerin 

ekiplerde giderek arttığı ve esnekliğin kritik olduğu günümüz dinamik iĢyerlerinde, organizasyonların 

―iyi vatandaĢlık‖ davranıĢları sergileyen ÑalıĢanlara ihtiyacı vardır. Bu davranıĢlar; ÑalıĢma grubu ve 

organizasyonu hakkında yapıcı aÑıklamalar yapmak, baĢkalarına takımlarında yardımcı olmak, ekstra 

iĢ faaliyetleri iÑin gönüllü olmak, gereksiz ÑatıĢmalardan kaÑınmak, örgüt mülkiyetine, ruhuna, kural 

ve düzenlemelere önem vermek ve arada sırada iĢle ilgili dayatmalara ve sıkıntılara karĢı hoĢgörülü 

davranmak Ģeklinde sıralanabilmektedir (Langton ve Robbins, 2006: 18). 

Organ (1988) örgütsel vatandaĢlık davranıĢının boyutlarını diğergÍmlık, üstün görev bilinci, 

centilmenlik, nezaket ve yurttaĢlık erdemi olarak 5 boyutta incelemiĢtir (Randhawa ve Kaur, 2015: 

67). DiğergÍmlık, örgütsel anlamda bir görev veya sorunla ilgili bir kiĢiye yardım etme duygusunu 

etkileyen isteğe bağlı davranıĢları iÑermektedir (Matsushita, 2015: 102). Vicdanlılık olarak bilinen 

üstün görev bilinci,  kurallara uyma, sorumluluklarını yerine getirme, iĢe zamanında gelme,  molaları 

zamanında bitirme, iĢ tanımının dıĢında da ekstra rol davranıĢı göstermek gibi yardımlaĢma 

davranıĢlarıdır (Æelik ve Æıra, 2013: 12). Sportmenlik, iĢ ile ilgili sorunları gerÑekleĢen ya da hayali 

zorlukları abartmadan ĢikÍyet etmeden kabullenme istekliliğidir (Matsushita, 2015: 102). Nezaket, 

ÑalıĢma arkadaĢlarının iĢ ilgili sorunlarını engellemeye ÑalıĢma davranıĢlarını iÑermektedir. Sivil 

erdem, örgütün Ñıkarlarını en üst düzeyde gözetmek ve mesleki ve sosyal anlamda örgütün iĢlevlerini 

gönüllü olarak destekleme davranıĢlardır (Allison vd., 2001: 284). 

Yapılan literatür taramasında örgütler iÑin son derecede önemli olan psikolojik sözleĢme algısı, 

örgütsel güven ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasındaki iliĢki yeterince inceleme alanı bulamamıĢ, 

özellikle de yerli ve yabancı literatürde konu ile ilgili yapılan ÑalıĢmalar oldukÑa kısıtlı kalmıĢtır. 

Dolayısıyla bahsedilen değiĢkenler arası iliĢkilerin incelenmesinin literatüre önemli katkı getireceği ve 

aynı zamanda sonraki ÑalıĢmalar iÑin temel oluĢturacağı düĢünülmüĢtür. BirÑok ÑalıĢmada psikolojik 

sözleĢme, örgütsel güven ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasındaki iliĢkiler ayrıntılı olarak ele 

alınmıĢtır (ĠĢci vd., 2011). Alan yazında psikolojik sözleĢme ile örgütsel güven arasında pozitif yönlü 

ve anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (Kingshott, 2006; Atkinson, 2007; Ézgen, 2010; Zengin, 

2017). Ayrıca, psikolojik sözleĢmenin örgütsel vatandaĢlık davranıĢını pozitif yönlü ve anlamlı olarak 

etkilediği tespit edilmiĢtir (Robinson ve Morrison, 1995; Turnley vd., 2003 ). Bu bağlamda bu 

ÑalıĢmada ÑalıĢma iliĢkilerinin Ģekillenmesinde önemli bir role sahip olan psikolojik sözleĢme, 

örgütsel güven ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasındaki iliĢkiler tespit edilmeye ÑalıĢılacaktır. Bu 

kapsamda Konya ilinde eğitim sektöründeki ÑalıĢanlar üzerinde yapılan araĢtırmaya ve bu araĢtırma 

sonuÑlarına yer verilecektir.  

Yukarıdaki değerlendirme ÑerÑevesinde araĢtırmanın sorunsalı  ―Eğitim sektöründe psikolojik 

sözleĢme örgütsel vatandaĢlık davranıĢı nasıl ve ne yönde etkilemektedir? Érgütsel güven bu iki 

değiĢkeni nasıl ve ne yönde etkilemektedir?‖Ģeklinde tasarlanmıĢtır. Bu ÑerÑevede ÑalıĢmanın amacı 

eğitim sektöründe psikolojik sözleĢmenin örgütsel vatandaĢlık davranıĢı üzerindeki etkisini sistematik 

bir Ģekilde ÑeĢitli boyutlarıyla incelemek ve ayrıca psikolojik sözleĢme algısı ile örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢı arasındaki iliĢkide örgütsel güvenin rolünü analiz etmektir. Bu kapsamda araĢtırma hipotezi 

―Psikolojik sözleĢme algısının örgütsel vatandaĢlık davranıĢı üzerindeki etkisinde örgütsel güvenin 

aracılık rolü vardır.‖ Ģeklinde geliĢtirilmiĢtir.  Ayrıca yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular 

ile ilgili olarak literatüre katkıda bulunmak ve sektörde bulunan yöneticilerin konu ile ilgili sorunlarını 

Ñözmek iÑin bazı Ñıkarımlarda bulunulmuĢ ve yöneticilere ÑeĢitli öneriler sunulmuĢtur. 

 

2. YÖNTEM 

Nicel araĢtırma yöntemi kapsamında yapılandırılmıĢ anket formları kolayda örnekleme ile Konya 

ilinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında uygulanmıĢtır. Saha ÑalıĢmasında ÑalıĢanların örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢı algılarını ölÑmek amacıyla Basım ve ġeĢen (2006) tarafından geliĢtirilen ve 

TürkÑe ‘ye uyarlanan ―Érgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ÉlÑeği‖ kullanılmıĢtır. Psikolojik sözleĢme 

algısını ölÑmek amacıyla Robinson ve Rousseau (1994) tarafından geliĢtirilen ve Türker (2010) 

ÑalıĢmasında kullanılan ölÑek temel alınmıĢ ve örgütsel güven düzeyi Büte (2011), Jarvenpaa ve 

Leidner (1999), Colesca (2009) ile Teo vd. (2008)‘in güven ölÑeklerinden yaralanılarak 

oluĢturulmuĢtur. Tüm ölÑeklerdeki ifadeler 5‘li Likert tipi ölÑek yardımıyla derecelendirilmiĢtir. 

Konya ili kapsamında eğitim sektöründe ÑalıĢan 28.435 kiĢi olduğu tespit edilmiĢ ve ÑalıĢma 

kapsamında 383 kiĢiden elde edilen veriler doğrultusunda analiz yapılmıĢtır. Bu veriler doğrultusunda 

örneklemin ana kütleyi temsil etme gücüne sahip olduğu söylenebilmektedir (CoĢkun vd., 2015: 137).  
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Tablo 1. AraĢtırma Ölçeklerine ĠliĢkin Analiz Sonuçları 

 
Psikolojik 

SözleĢme Algısı 
Érgütsel Güven 

Érgütsel 

VatandaĢlık 

DavranıĢı 

KMO ve Barlett Uygunluk Testi 0,832 

(p < 0,001) 

0,880 

(p < 0,001) 

0,832 

(p < 0,001) 

Faktör Yüklerine Göre Faktör 

Sayısı ve Toplam AÑıklanan 

Varyans 

1 Faktör 

64,481 

3 Faktör 

65,150 

5 Faktör 

74,495 

Güvenirlik Analizi 

(Cronbach's Alpha) 
0,925 0,962 0,900 

AraĢtırmada kullanılan ölÑeklerin aÑımlayıcı faktör analizi sonuÑları dikkate alındığında ölÑeklerin 

yapı geÑerliliklerinin literatürde ileri sürülen yapı ile uyumlu olduğu ve ölÑeklerin yüksek düzeyde 

güvenilir olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

Tablo 2. DeğiĢkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler X S.S. (1) (2) (3) 

Psikolojik SözleĢme Algısı (1) 3,32 0,88 1   

Érgütsel Güven (2) 3,83 0,64 ,417** 1  

Érgütsel VatandaĢlık DavranıĢı (3) 3,94 0,54 ,360** ,799** 1 

 AraĢtırma değiĢkenlerine ait pearson korelasyon analizi sonuÑları incelendiğinde, psikolojik sözleĢme 

algısı ve örgütsel güven arasında orta düzeyde (r=0,417, p <0,001), örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ile 

arasında orta düzeyde (r=0,360, p <0,001) pozitif yönlü ve istatistiksel bakımdan anlamlı bir iliĢki 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca örgütsel güven ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasında yüksek 

düzeyde (r=0,799, p <0,001) pozitif yönlü ve istatistiksel bakımdan anlamlı bir iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

 

Tablo 3. DeğiĢkenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

Beta 

Unstn. 

Sta. 

Hata 

Beta 

Stand 
p R

2 

1.Adım 

 

Örgütsel 

VatandaĢlık

DavranıĢı 

Psikolojik 

SözleĢme 

Algısı 

     

Sabit 3,205 ,101 - ,000  

,129 Psikolojik SözleĢme Algısı ,220 ,029 ,360 ,000 

2.Adım 

 
Örgütsel 

Güven 

Psikolojik 

SözleĢme 

Algısı 

     

Sabit 2,826 ,116 - ,000 
,174 

Psikolojik SözleĢme Algısı ,302 ,034 ,417 ,000 

 

3-4.Adım 

Örgütsel 

VatandaĢlık

DavranıĢı 

Psikolojik 

SözleĢme 

Algısı  

Örgütsel 

Güven 

     

Sabit 1,330 ,104  ,000 

,640 Psikolojik SözleĢme Algısı ,020 ,021 ,032 ,341 

Örgütsel Güven ,663 ,029 ,786 ,000 

Æoklu doğrusal regresyon analizi sonuÑlarına göre elde edilen regresyon eĢitliği aĢağıda yer 

almaktadır: 

1. Érgütsel VatandaĢlık DavranıĢı = 3,205 + 0,360 Psikolojik SözleĢme Algısı 

2. Érgütsel Güven = 2,826+ 0,417 Psikolojik sözleĢme 

3. Érgütsel VatandaĢlık DavranıĢı = 1,330+ 0,032 Psikolojik SözleĢme Algısı+ 0,786 Érgütsel Güven 

Æoklu doğrusal regresyon analizi sonuÑlarına göre, psikolojik sözleĢme algısı ile örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢı arasındaki iliĢki r = 0,360 iken, örgütsel güvenin aracılık etkisi kontrol edildiğinde r= 

0,032‘ye düĢtüğünü ve iliĢkinin istatistiksel olarak anlamsız hale geldiği gözlenmektedir. Bu düĢüĢün 

anlamlılığını test etmek iÑin Sobel testi ile hesaplanan z değerine bakılmıĢ, z değeri 11.17 (p<0.05) 

olarak belirlenmiĢtir. z değerinin istatistiksel bakımdan anlamlı olması araĢtırma hipotezinin 
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desteklendiğini göstermektedir. Psikolojik sözleĢmenin örgütsel vatandaĢlık davranıĢı üzerinde 

örgütsel güvenin tam aracılık rolü bulunmaktadır. 

 

3. SONUÇ 

AraĢtırma kapsamında geliĢtirilen hipotez doğrulanarak, psikolojik sözleĢme, örgütsel güven ve 

örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasında pozitif yönlü ve istatistiksel bakımdan anlamlı bir iliĢki olduğu 

ve psikolojik sözleĢmenin örgütsel vatandaĢlık davranıĢı üzerinde örgütsel güvenin tam aracılık rolü 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırmanın örneklemini Konya ilinde belirli bir alanda faaliyet gösteren 

ÑalıĢanlardan oluĢturduğu iÑin araĢtırma sonuÑlarının genelleĢtirilme gücü zayıf kalmaktadır. 

Gelecekte yapılacak ÑalıĢmalar aÑısından araĢtırma daha büyük örneklemlerle yeniden ÑalıĢılabilir. 

AraĢtırmanın sadece belirli bir zaman dilimine ait veriler üzerinden değerlendirildiği dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu araĢtırma sadece Konya ilinde yapıldığı iÑin farklı illerde benzer örneklem 

üzerinde veya Konya ilinde farklı sektörlerde yapılmasında fayda bulunmaktadır. Ayrıca bu araĢtırma 

belirli zaman kısıtları iÑerisinde yapıldığı iÑin cevapları aranan sorular ve ileri sürülen hipotezler 

dikkate alındığında veri toplama metodu olarak süreli bir ÑalıĢmanın gerÑekleĢtirilmesinin daha uygun 

bir yaklaĢım olduğu söylenebilir. 
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PSĠKOLOJĠK SÖZLEġME ĠHLALĠNĠN YENĠLĠKÇĠ DAVRANIġA ETKĠSĠ: 

ÖRGÜTSEL SESSĠZLĠĞĠN ROLÜ. SAVUNMA SANAYĠĠNDE BĠR UYGULAMA 
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Özet: Bu ÑalıĢmada, psikolojik sözleĢme ihlalinin yenilikÑi davranıĢa etkisi ve bu iliĢkide örgütsel sessizliğin 

aracılık rolü incelenmiĢtir. AraĢtırma verileri, savunma sanayiinde faaliyet gösteren iki farklı firmada ÑalıĢan 

toplam 213 kiĢiden elde edilmiĢtir. ÉlÑeklerin güvenilirliği doğrulayıcı faktör analiziyle; değiĢkenler arasındaki 

iliĢkiler ve aracılık etkisi korelasyon ve regresyon analiziyle incelenmiĢtir. Analiz sonuÑları psikolojik sözleĢme 

ihlalinin ÑalıĢanların yenilikÑi davranıĢını olumsuz olarak etkilediğini ve örgütsel sessizliğin bu iliĢkide tam 

aracılık etkisine sahip olduğunu göstermektedir. AraĢtırma bulgularının uygulamaları ve gelecekte yapılabilecek 

ÑalıĢmalar iÑin öneriler tartıĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik SözleĢme Ġhlali, YenilikÑi DavranıĢ, Érgütsel Sessizlik, Savunma Sanayii, 

Aracılık Analizi 

 

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH ON THE 

INNOVATIVE WORK BEHAVIOR: THE ROLE OF ORGANIZATIONAL 

SILENCE. AN APPLICATION FOR DEFENSE INDUSTRY 

Abstract: This study examined the effect of psychological contract breach on the innovative work behavior and 

the mediating role of organizational silence in this relationship. Survey data were collected from a sample of 213 

employees from two firms in defense industry. Confirmatory factor analysis is conducted for testing scale 

reliability; correlation and regression analyses are applied for testing the relationship and mediating effect 

respectively. The result showed that psychological contract breach has negative effect on the innovative work 

behavior and organizational silence has the mediating role in the relationship between psychological contract 

breach and innovative work behavior. Implications for managerial practices and suggestions for future research 

were discussed. 

Keywords: Psychological Contract Breach, Innovative Work Behavior, Organizational Silence, Defense 

Industry, Mediation Analysis 
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1. GĠRĠġ 

Günümüzde örgütler, ayakta kalabilmek ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek iÑin yenilikÑi 

olmalıdırlar  (Banbury ve Mitchell, 1995; Roberts, 1999). Érgütlerin sürekli olarak yenilik yapmaları, 

ÑalıĢanların yenilikÑi davranıĢları ile iliĢkilidir (Janssen, 2000). ÆalıĢanların yenilikÑi davranıĢı, görev 

tanımları gereği olabileceği gibi, gönüllü de olabilmektedir. Érgütlerin hayatta kalmaları, ÑalıĢanların 

görev tanımlarının dıĢında yenilikÑi davranıĢla fark yaratmalarına dayanmaktadır (Katz, 1964). 

Amazon, 3M ve IBM gibi birÑok firma, ÑalıĢanların görev tanımlarının dıĢında geliĢtirdikleri birÑok 

yenilikÑi fikir sayesinde bulundukları konuma gelmiĢtir (Hamel, 2000). ÆağdaĢ yönetim 

yaklaĢımlarından olan sürekli geliĢme, kurumsal giriĢimcilik ve öneri sistemleri gibi yaklaĢımlarda 

esas olan, ÑalıĢanların yenilikÑi davranıĢıdır (Fuller vd., 2006; Sharma ve Chrisman, 1999). YenilikÑi 

davranıĢ, iĢyerinde yeni fikirlerin üretilmesini veya uygulanmasını kapsayan davranıĢları ifade 

etmektedir (Yuan ve Woodman, 2010). 

Psikolojik sözleĢme, örgüt ile ÑalıĢanların karĢılıklı yükümlülüklerine iliĢkin, ÑalıĢan inanÑlarını ifade 

etmektedir. Psikolojik sözleĢme ÑalıĢan davranıĢlarının önemli bir belirleyicisidir (Morrison ve 

Robinson, 1997; Rousseau, 1989). Sosyal mübadele kuramına göre, ÑalıĢanlar, örgütlerinin 

kendilerine iyi davrandığını algıladıklarında, karĢılık olarak olumlu davranıĢlar gösterme eğiliminde 

olmaktadır (Blau, 1964). Psikolojik sözleĢmenin ihlal (PSĠ) edildiğine yönelik bir algı da olumsuz 

tutum ve davranıĢlara neden olabilmektedir (Robinson ve Morrison, 2000; Bal, De Lange vd., 2008). 

ÆalıĢanlar, karĢılıklı verilmiĢ sözlerin, örgütleri tarafından ihlal edildiğini gördüklerinde, aykırı iĢyeri 

davranıĢı ve iĢten ayrılma gibi ÑeĢitli aktif tepkiler gösterebilirken, psikolojik ve güvenlik kaygılardan 

dolayı sessiz kalma gibi pasif tepkiler de gösterebilmektedir (Morrison ve Milliken, 2000). ÆalıĢan 

sessizliği, yenilikleri azaltabilmekte (Argyris ve Schön, 1978), örgütsel değiĢim Ñabalarını 

engelleyebilmekte ve ÑalıĢanların iĢ tatmini ve örgütsel bağlılıklarını azaltabilmektedir (Morrison ve 

Milliken, 2000). 

ÆalıĢanların yenilikÑi davranıĢ sergilemesinin önemli olduğu sektörlerden biri de savunma sektörüdür. 

Bu sektördeki ÑalıĢanların yenilikÑi davranıĢları hem Ģirketler hem de ülkemiz aÑısından büyük önem 

taĢımaktadır. Savunma sanayiinde geliĢtirilecek teknolojiler iÑin, yenilikÑi davranıĢı etkileyen 

unsurların neler olduğunun belirlenmesine ihtiyaÑ olduğu değerlendirilmektedir. ÆalıĢmanın, yenilikÑi 

davranıĢın önemli olduğu sektörlerde, yöneticilere faydalı bilgiler sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda, ÑalıĢmada PSĠ‘ye yönelik algının, ÑalıĢan sessizliği ve yenilikÑi davranıĢ üzerinde 

olumsuz etkileri olup olmadığı araĢtırılmaktadır.  

ÆalıĢmada ilk olarak kavramsal ÑerÑeve baĢlığı altında araĢtırma değiĢkenleri ve bunlar arasındaki 

iliĢkiler ortaya konulacaktır. Daha sonra, araĢtırma kapsamında toplanan veriler analiz edilecek ve 

araĢtırma bulguları raporlanacaktır. Sonrasında elde edilen bulguların tartıĢması yapılacaktır. 

 

2. DEĞĠġKENLER ARASI ĠLĠġKĠLER 

2.1. Psikolojik SözleĢmenin Ġhlali ve Yenilikçi DavranıĢ 

Sosyal mübadele kuramına göre (Blau, 1964), ÑalıĢanlar kendilerine verilen sözlerin tutulmadığına 

yönelik bir algıları olduğunda, buna karĢılık olarak olumsuz tutum ve davranıĢlar 

sergileyebilmektedir. Psikolojik sözleĢme örgütle ÑalıĢanlar arasındaki yazılı olmayan sözleĢmedir ve 

karĢılıklı beklentileri iÑermektedir (Rousseau, 1989). ÆalıĢanlar, örgüt tarafından kendilerine verilen 

sözlerin tutulması ve beklentilerinin karĢılanmaması durumunda, iliĢkiyi dengelemek adına, iĢ 

tatminsizliği, iĢten ayrılma niyeti, örgütsel bağlılığın ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢın azalması gibi 

olumsuz tutum ve davranıĢlar sergilemektedir (Tekleab vd.,  2005; Bal vd., 2008; Newton vd., 2008). 

YenilikÑi davranıĢ, ÑalıĢanların rol dıĢı sergiledikleri gönüllü bir örgütsel davranıĢtır. ÆalıĢanlar 

kendilerine verilen sözler tutulmadığında ekstra rol davranıĢlarını azaltabilmekte ya da bunları 

sergilemekte gönülsüz olabilmektedir (Kahn, 1990). Bu kapsamda araĢtırmanın bir numaralı hipotezi 

kurulmuĢtur. H1: Çalışanların psikolojik sözleme ihlaline yönelik algısı, yenilikçi davranışı olumsuz 

olarak etkilemektedir. 

2.2. Örgütsel Sessizliğin Aracılık Rolü 

Hirschman (1970) ÑalıĢanların iĢe yönelik tutumları sonucunda aktif ve pasif tepkiler gösterebildiğini 

ifade etmiĢtir. ĠĢten ayrılma ve ses Ñıkarma aktif tepkilerken, bağlılık ve ihmal pasif tepkilerdir. 

ÆalıĢanlar iĢe yönelik olumsuzlukları düzeltmek, sorunları dile getirmek ve Ñözüm önerileri sunmak 

iÑin her zaman ses Ñıkarmayı (bunları dile getirmeyi) seÑmeyebilmektedir. ÆalıĢanlar bireysel, 

örgütsel ve sosyal etkenlerden dolayı seslerini Ñıkarmayabilmekte ve sessiz kalabilmektedir 

(Henriksen ve Dayton, 2006). ĠĢini ya da pozisyonunu kaybetme endiĢesi, kötü durumları dile getiren 

kiĢi olmama isteği (Lu ve Xie, 2013), sorunları söylemenin bir Ģeyi değiĢtirmeyeceği düĢüncesi ve öz 
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yeterliliklerinin düĢük olması gibi nedenler ÑalıĢanları sessizliğe itebilmektedir (Milliken vd., 2003). 

Morrison ve Milliken (2000), örgüt ve yöneticilerin ÑalıĢanlara verdikleri sözleri tutmamaları 

durumunda, ÑalıĢanların sessiz kalabileceklerini ifade etmektedir. Ayrıca örgütsel sessizliğin de 

örgütsel değiĢimi yavaĢlatacağı, iÑsel motivasyonu ve tatmini azaltacağı, stres ve aykırı iĢyeri 

davranıĢını artıracağını ifade etmiĢlerdir. Buradan hareketle araĢtırmanın iki numaralı hipotezi 

oluĢturulmuĢtur. 

H2: Örgütsel sessizliğin, psikolojik sözleşme ihlali ile yenilikçi davranış arasındaki ilişkide aracılık 

etkisi vardır. 

 

3. YÖNTEM 

ÆalıĢmada, PSĠ‘nin ÑalıĢanların yenilikÑi davranıĢı üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Ayrıca PSĠ‘nin 

yenilikÑi davranıĢ üzerindeki etkisinin örgütsel sessizlik aracılığıyla gerÑekleĢip gerÑekleĢmediği 

incelenmiĢtir. Bu kapsamda oluĢturulan araĢtırma modeli ġekil 1‘de sunulmuĢtur. 

 

3.1. Örneklem 

AraĢtırma kapsamında, savunma sanayiinde faaliyet gösteren iki farklı firmada ÑalıĢan 213 kiĢiden 

veri toplanmıĢtır. Veriler kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmıĢtır. Érneklemde yer alanların % 

7‘si lise, %44,6‘sı lisans, %36,6sı yüksek lisans ve %11,7‘si doktora mezunudur. Katılımcıların 

%27,7‘si 22-28 yaĢ aralığında, %23‘ü 29-34 yaĢ aralığında, %16,9‘u 35-40 yaĢ aralığında, %23‘ü 41-

46 yaĢ aralığında ve %9,4‘ü 47 yaĢ ve üstündedir. Katılımcıların %42,7‘si kadın, %57,3‘ü erkek ve 

%67,1‘i evli, %32,9‘u bekÍrdır. 

3.2.Ölçekler 

ÉlÑekler beĢli Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) Ģeklinde hazırlanmıĢtır. 

Daha önceden değiĢik ÑalıĢmalarda kullanılan ölÑeklerin araĢtırma örneklemindeki geÑerliliği, 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA), güvenirliği ise Cronbach Alpha ile test edilmiĢtir. YenilikÑi 

davranıĢı ölÑmek iÑin (Jong, 2007) tarafından geliĢtirilen, fikir uygulama, fikir üretme, fırsat 

geliĢtirme ve fikir savunma olarak dört boyuttan oluĢan anket formu kullanılmıĢtır. ÉlÑek 10 ifadeden 

oluĢmaktadır. AraĢtırmanın bağımsız değiĢkeni olan psikolojik sözleĢme ihlalini ölÑmek iÑin 

Robinson ve Rousseau (1994) tarafından geliĢtirilen ve 9 ifadeden oluĢan psikolojik sözleĢme ölÑeği 

kullanılmıĢtır. Analiz sırasında ölÑeğin maddeleri ters kodlanarak psikolojik sözleĢme ihlaline yönelik 

algı ölÑülmüĢtür. AraĢtırmanın aracı değiĢkeni olan örgütsel sessizliği ölÑmek iÑin Æakıcı (2010) 

tarafından geliĢtirilen sessizlik ölÑeğinin, yönetici ve örgütten kaynaklanan sessizlik boyutu 

kullanılmıĢtır. ÉlÑekte dört ifade bulunmaktadır. 

3.3. Analiz ve Bulgular 

ÉlÑeklerin yapı geÑerlilikleri iÑin DFA yapılmıĢtır. Analiz sonuÑları Tablo 1‘de sunulmuĢtur. 

YenilikÑi davranıĢ ölÑeği iÑin ilk önce iliĢkisiz DFA, sonra sırasıyla birincil, ikincil seviye ve son 

olarak tek faktörlü DFA uygulanmıĢ ve aralarından en iyi uyum değerini veren tek faktörlü yapı 

kullanılmıĢtır. Bu yapıda ―Ġnsanları yeni fikirleri desteklemesi iÑin ikna ederim.‖, ―Yeni fikirlerin 

uygulanmasına katkıda bulunurum.‖ ve ―Yeni iĢlerin geliĢtirilmesine Ñaba harcarım.‖ Ġfadeleri uyumu 

düĢürdüğü iÑin ölÑekten ÑıkartılmıĢtır. Æıkarma iĢlemi sırayla yapılmıĢ ve her bir ifadeden sonra kabul 

edilebilir uyum değerini veren modele kadar devam edilmiĢtir. SonuÑ olarak, yedi ifadesi kalan tek 

boyutlu yenilikÑi davranıĢ ölÑeğinin, uyum değerleri kabul edilebilir aralıktadır. PSĠ ölÑeği DFA 

analiz sonuÑlarına göre uyum değerlerini düĢüren ―ÆalıĢtığım kurum performansla ilgili geribildirim 

ve değerlendirmeler konusunda verdiği sözlerini yerine getirmiĢtir, ―ÆalıĢtığım kurum, terfi veya 

yükselme programım hakkındaki sözlerini yerine getirmiĢtir.‖ ve ―ĠĢimin ve ÑalıĢtığım iĢ yerinin 

yapısı aynen kurumun söz vermiĢ olduğu gibidir.‖ ifadeleri sırayla analizden ÑıkarılmıĢtır. Altı ifadeli 

ölÑeğin kabul edilebilir uyum değerine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Érgütsel sessizlik ölÑeğinin dört 

ifadeden oluĢan yapısının geÑerliliği doğrulanmıĢtır.  

 

 

Psikolojik 

SözleĢme Ġhlali 
YenilikÑi 

DavranıĢ 

Érgütsel 

Sessizlik 

ġekil 1: AraĢtırma Modeli 
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Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi SonuÑları 

 χ2 df χ
2
/df RMSE

A 

CFI GFI AGFI 

YenilikÑi davranıĢ 13,839 8 1,730 0,059 0,992 0,979 0,945 

Psikolojik sözleĢme ihlali 7,537 8 0,942 0,000 1,000 0,988 0,969 

Érgütsel Sessizlik 4,107 2 2,053 0,070 0,995 0,991 0,955 

X
2
: Chi Square; df: Degrees of Freedom; RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation; CFI: 

Comparative Fit Index; GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted Goodness Fit Index 

ÉlÑeklerin güvenilirliği Cronbach Alpha değeri ile ölÑülmüĢtür. AraĢtırmadaki değiĢkenlerin 

ortalama, standart sapma ve korelasyon değerlerine iliĢkin yapılan tanımlayıcı istatistikler ve 

korelasyon analizi sonuÑları Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. YenilikÑi davranıĢ, PSĠ ve örgütsel sessizlik 

ölÑeğinin güvenilirlik analizi sonuÑlarına göre ölÑeklerin güvenilir oldukları değerlendirilmiĢtir 

(Sırasıyla, 0,899; 0,818; 0,851). AraĢtırmanın değiĢkenlerine iliĢkin ortalama ve standart sapma 

değerleri incelendiğinde yenilikÑi davranıĢın ortalamanın üzerinde (ort.=3,32; ss=0,76) bir değere 

sahip olduğu görülmektedir. Bu durum örneklemdeki ÑalıĢanların, ortalamanın üzerinde yenilikÑi 

davranıĢ sergiledikleri yönünde bir yargılarının olduğu Ģeklinde değerlendirilebilir. PSĠ (ort.=2,89; 

ss=0,71) ve örgütsel sessizlik (ort.=2,94; ss=0,86) değiĢkenleri ise ortalamanın biraz altında değerlere 

sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuÑ ise örneklemdeki ÑalıĢanların ortalama seviyede PSĠ ve 

örgütsel sessizlik algısının olduğu Ģeklinde değerlendirilebilir. DeğiĢkenler arasındaki korelasyon 

değerleri incelendiğinde yenilikÑi davranıĢ ile PSĠ arasında anlamlı negatif düĢük seviyede bir iliĢki 

olduğu görülmektedir. YenilikÑi davranıĢ ile örgütsel sessizlik arasında ise anlamlı negatif orta 

derecede bir iliĢki olduğu ve PSĠ ile örgütsel sessizlik arasında ise anlamlı pozitif orta derece bir iliĢki 

olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 2: Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri  

  Ortalama SS 1 2 

1.YenilikÑi davranıĢ  3,32 0,76 -  

2.Psikolojik sözleĢmenin ihlali  2,89 0,71 -0,15* - 

3.Érgütsel sessizlik  2,94 0,86 -0,41* 0,54* 

* p<0,01 

AraĢtırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik olarak, koĢullu dolaylı ve aracı etkileri görmek 

amacıyla regresyon temelli yol analizi yapılmıĢtır (Hayes ve Matthes, 2009). DeğiĢkenler arasındaki 

nedensellik iliĢkisini incelemek amacıyla Hayes (2013) tarafından koĢullu süreÑ analizleri iÑin 

geliĢtirilen ―process‖ programı kullanılmıĢtır (Model 4). Analiz sonucu Tablo 3‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 3: Regresyon Analizi SonuÑları 

 AĢama 1 AĢama 2 AĢama 3 

Bağımlı değiĢken YenilikÑi DavranıĢ Érgütsel Sessizlik YenilikÑi DavranıĢ 

Bağımsız DeğiĢken β SE p β SE p β SE p 

Sabit 3,85 0,22 0,01 1,04 0,21 0,01 4,25 0,21 0,01 

Psikolojik SözleĢme  

Ġhlali 
-0,18 0,07 0,01 0,66 0,07 0,01 0,07 0,08 0,35 

Érgütsel Sessizlik        -0,39 0,07 0,01 

          

Model R
2
 0,03  0,01 0,29  0,01 0,17  0,01 

 

Regresyon analizi sonuÑları incelendiğinde, PSĠ‘nin yenilikÑi davranıĢı anlamlı ve olumsuz etkilediği 

görülmektedir. Bu sonuca göre araĢtırmanın bir numaralı hipotezi kabul edilmiĢtir. PSĠ‘nin yenilikÑi 

davranıĢ üzerindeki etkisinin örgütsel sessizlik aracılığıyla gerÑekleĢtiğine yönelik yapılan aracılık 

testine sonucuna göre; örgütsel sessizlik modele dÍhil edildiğinde yenilikÑi davranıĢın etkisi 

anlamsızlaĢmaktadır. Diğer bir ifadeyle örgütsel sessizliğin aracılık etkisi söz konusudur. Aracılık 

etkisinin anlamlılığına iliĢkin yapılan Sobel (1982) testi sonucunda, aracılık etkisinin anlamlı olduğu 

görülmektedir (z=-4,99, p<0,01). Érgütsel sessizliğin modele dÍhil edilmesi sonucunda, PSĠ‘nin 

yenilikÑi davranıĢ üzerindeki doğrudan ve dolaylı (aracılık) etkisi Tablo 4‘te sunulmuĢtur. SonuÑlar 

incelendiğinde, PSĠ‘nin örgütsel sessizlik aracılığıyla anlamlı ve negatif olarak yenilikÑi davranıĢı 

etkilediği görülmektedir (Effect=-0,256, p<0,01). Bu kapsamda araĢtırmanın iki numaralı hipotezi de 

kabul edilmiĢtir. 
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Tablo 4: Psikolojik SözleĢme Ġhlalinin YenilikÑi DavranıĢ Êzerindeki  

Doğrudan ve Dolaylı Etkisi 

Doğrudan Etki Effect SE p LLCI ULCI 

Érgütsel Sessizlik 0,073 0,079 0,346 -0,303     0,067 

Dolaylı Etki Effect BootSE BootLLCI BootULCI 

Érgütsel Sessizlik -0,256* 0,044 -0,346 -0,171 

*p<0,01, Effect: Etki, SE: Standart Hata, LLCI:Alt sınır güven aralığı, ULCI:Êst sınır güven aralığı, 

Boot:Bootsrap 

 

4.TARTIġMA ve ÖNERĠLER 

AraĢtırmada, sosyal mübadele kuramından (Blau, 1964) hareketle, ÑalıĢanların PSĠ‘ye yönelik 

algılarının, ekstra rol davranıĢı olarak (Katz, 1964) da ortaya Ñıkabilen yenilikÑi davranıĢı azaltıp 

azaltmadığı incelenmektedir. AraĢtırmada, PSĠ‘ye yönelik algıların, yenilikÑi davranıĢları anlamlı bir 

Ģekilde azalttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuÑ diğer araĢtırmaların sonuÑlarını destekleyici 

niteliktedir. Yapılan araĢtırmalarda PSĠ‘nin, olumsuz ÑalıĢan davranıĢlarıyla iliĢkili olduğu (Robinson 

ve Rousseau, 1994; Robinson ve Morrison, 2000) ve ekstra rol davranıĢlarını azalttığı (Turnley ve 

Feldman, 1998; Robinson ve Morrison, 1995) gösterilmiĢtir. Chang ve diğerleri (2013), Hanif ve 

Khan (2016) PSĠ‘nin yenilikÑi davranıĢı azalttığını bulmuĢlardır. Newton ve diğerleri (2008) 

psikolojik sözleĢmeye uyulduğuna yönelik ÑalıĢan algılarının, yenilikÑi davranıĢ ve örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu tespit etmiĢlerdir.  

AraĢtırma bulgularına göre, ÑalıĢanlar örgütleriyle aralarında yapılan psikolojik sözleĢmenin ihlal 

edildiğini algıladıklarında, sessizliklerini artırarak yenilikÑi davranıĢı azaltmaktadır. BaĢka bir 

ifadeyle psikolojik sözleĢmenin ihlal edilmesi örgütsel sessizlik aracılığıyla yenilikÑi davranıĢı 

azaltmaktadır. Bu sonuÑ, Wang ve Hsieh (2014) tarafından yapılan araĢtırma sonucuyla paraleldir. 

Psikolojik sözleĢme ihlalinin iĢ tatmini üzerindeki etkisini inceledikleri ÑalıĢmalarında örgütsel 

sessizliğin aracılık etkisini tespit etmiĢlerdir. ÆalıĢanlarda psikolojik sözleĢmenin ihlal edildiğine 

yönelik bir algı olduğunda bu durum, doğrudan yenilikÑi davranıĢı etkilememekte, diğer örgütsel 

değiĢkenler aracılığıyla dolaylı olarak etkilememektedir. Analiz sonucunda, örgütsel sessizliğin 

regresyon modeline dÍhil edildiğinde PSĠ‘nin yenilikÑi davranıĢ üzerinde anlamlı bir dolaylı etki 

olduğu görülmektedir. 

SonuÑ olarak, PSĠ ÑalıĢanların sessiz kalmasına neden olmakta ve dolaylı olarak yenilikÑi davranıĢı 

azalmaktadır. Bu sonuÑ yöneticiler aÑısından değerlendirildiğinde, ÑalıĢanlar kendilerine verilen 

sözlerin tutulmadığına yönelik algıları olduğunda sessiz kalmakta ve yaratıcı fikirlerini ifade 

etmemektedir. Bu aÑıdan savunma sanayii gibi yenilikÑiliğin önemli olduğu teknoloji yoğun 

örgütlerde, yenilikÑi davranıĢı artırmak adına ÑalıĢan sessizliğinin altında yatan nedenler anlaĢılmalı, 

onların fikirlerini ortaya Ñıkaracak örgütsel tutum ve davranıĢlar geliĢtirilmelidir. Bu bağlamda 

kendisine verilen sözlerin tutulması ya da böyle bir algı oluĢturulması durumunda ÑalıĢanlar fikirlerini 

ifade ederek, yenilikÑi davranıĢlar sergileyebilecektir. 

ÆalıĢmanın bir takım sınırlılıkları da bulunmaktadır. Ġlk olarak savunma sanayii gibi Ñok büyük bir 

evrende, sadece iki firmadan kolayda örnekleme yöntemi ile veri toplanmasıdır. Bu yüzden ÑalıĢma 

bulguları genelleĢtirilememektedir. Sosyal beğenilirlik algısının bir diğer kısıt olduğu 

değerlendirilmektedir. ÆalıĢanların olan durumu değil de arzu edilen duruma göre yanıtlar vermiĢ 

olasılığı bulunmaktadır. Bundan sonraki ÑalıĢmalarda savunma sanayiinin dıĢında PSĠ ile yenilikÑi 

davranıĢ arasındaki iliĢki araĢtırılabilir ve bunun yanında örgütsel sessizliğin dıĢında diğer aracı ve 

düzenleyici değiĢkenlerin de etkisi araĢtırılabilir.  
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Abstract 

In order to increase performance, organizations should have the specialty of organizational 

learning capability and organizational resilience. From this idea, this study aims to quest a 

conceptual integrated model that has not been worked on before. The significance of this 

study comes from its integrative approach to fragmented streams of literature, which analyze 

conceptually the connections between organizational learning capability, organizational 

resilience, and organizational performance. In addition, possible contribution of market 

turbulence is also quested for this integrative model. Therefore, this study handles the 

concepts of organizational learning capability, organizational resilience, organizational 

performance, and market turbulence. As a result, a conceptual integrative model is aimed to 

construct with this study. 

 

Key Words: Organizational Learning Capability, Organizational Resilience, Organizational 

Performance, Market Turbulence 

 

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME YETENEĞĠ, ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIK VE 

ÖRGÜTSEL PERFORMANS 

 

 

 

Ézet 

Érgütler performanslarını arttırmak iÑin örgütsel öğrenme yeteneği ve örgütsel dayanıklılığa 

sahip olmalıdır. Bu düĢünceden yola Ñıkarak, bu ÑalıĢma daha önce üzerinde durulmamıĢ 

kavramsal bütünleĢik bir model arayıĢı amaÑlamaktadır. Bu ÑalıĢmanın önemi,  örgütsel 

öğrenme yeteneği, örgütsel dayanıklılık ve örgütsel performans arasındaki bağlantıları 

inceleyen literatürün parÑalanmıĢ akımlarını bir araya getiren yaklaĢım sunmasından 

gelmektedir. Ek olarak,  bu entegre model iÑin piyasa türbülansının olası katkısı da 

araĢtırılmaktadır. Bu nedenle, Bu ÑalıĢma örgütsel öğrenme kabiliyeti, örgütsel esneklik, 

örgütsel performans ve pazar türbülansı kavramlarını ele almaktadır. SonuÑ olarak, bu 

ÑalıĢma ile kavramsal olarak bütünleĢik bir model oluĢturmak amaÑlanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Érgütsel Éğrenme Yeteneği, Érgütsel Dayanıklılık, Érgütsel 

Performans, Pazar Türbülansı 
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1. INTRODUCTION 

Dynamic and inconstant business environment offers both diverse chances and risks for 

organizations. Therefore, performance has become a common component of business life. In 

addition, performance has become an important interest for organizations in turbulent 

market. Also, it can be observed in some studies, organizational resilience has begun to 

obtain an expanding interest in some studies. In addition, researchers have emphasized the 

importance of organizational learning on performance of organizations.  

As becoming the researchers focusing, organizational learning is defined by Simon (1991) as 

the expanding insights, successful restructurings of organizational issues by individuals 

externalized in the structural elements and outcomes of the organization. It has been a great 

interest in business life since the beginning 1960s of researchers when Burns and Stalker 

(1961) and Cyert and March (1963) initial trained the concept that organizational learning is 

the road in which an organization as a whole transcribes, modifies and forms knowledge. In 

addition, it reformulates its strategies in a planned way. However, learning capability is the 

ability to absorb knowledge for impersonation and problem solving abilities symbolize a 

volume to form recent knowledge (Kim, 1998). 

Employees in the recent business world frequently face change in terms of the task they do. 

Necessary changes in terms of organizational side reflect only some part of the challenge and 

external changes are increasingly felt by employees who are having more responsibilities to 

cope directly with suppliers and the customer. Therefore, employees need to understand how 

to be resilient and how quickly to draft and put into positive adaptive behaviors paired to the 

immediate situation, all the while continuous minimal psychological stress (Mallak, 1998). 

That is, resilience can be described as the talent to be flexible and to recover from significant 

negative situations (Azusa and Hiroyuki, 2013). 

Many of the current study on organizational performance has been at the grand level of 

examinations and has used a population ecology touch (Hannan and Freeman, 1977). 

Another studies which cover organizational performance has focalized on micro level 

factors, too. Researchers have accepted that gaps in survival and success based on 

capabilities of firms to transcribe their inner constructions united with their technologies and 

tasks (Pfeffer and Salancik, 1978). 

As an initiative to integrate the fragmented streams of literature, this study aims to quest a 

conceptual integrative model. This study analyze conceptually the connections between 

organizational learning capability, organizational resilience, and organizational performance. 

In addition, possible contribution of market turbulence is also quested for this model. As a 

result, research questions of this study are defined as; 

RQ1: Does organizational learning capability makes contribution to organizational 

performance? 

RQ2: Does organizational learning capability makes contribution to organizational 

resilience? 

RQ3: Does organizational resilience makes contribution to organizational performance? 

RQ4: Does organizational resilience mediate the relationship between organizational 

learning capability and organizational performance? 

RQ5: Does market turbulence moderate the defined relationships? 

 

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

There are important studies which shows relations between the organizational learning and 

performance.  There is a robust demonstration that organizational learning can influence the 

performance of a company (Easterby-Smith and Lyles, 2011).  

Some other studies shows the relations between organizational learning and resilience. 

Walker et al. (2006) stressed to organizational learning which is important to cope with 

vulnerabilities and to run resilience by improving an adaptive behavior in order to realize the 

environmental exhilaration and to create knowledge. It is important to be prepared for crisis 

and proactive to becoming aware of early notices (Weick and Sutcliffe, 2007). Also, it is 

important for managing knowledge to improve cognitive strategies to create resilience 

(Boisot and Child 1999). 
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Some studies shows the relations between organizational resilience and performance. 

Organizational resilience is very useful to decrease potential stress in the organization. Work 

related stress, which can be acute and traumatic, studies purposed to increase resilience may 

reflect a valid means to forestalling the negative psychosocial effects of work stress and 

increasing wellbeing and performance (Vanhove et al. 2015). Organizational resilience 

affects positively the performance of the organizations. Organizational resilience is 

continually mobile which adds to performance during both normal and crisis conditions of 

business (Mitroff, 2005).  

Borekci et al. (2014) defended organizational resilience that known as the capability of 

answer (P: 6). Organizational resilience symbolizes the jumping back, adaptable qualities 

and abilities which makes possible an organization to keep alive and maintain throughout 

turbulent terms (Gallopin 2006). Besides, organizational resilience is considered as the 

capability to assimilate changes with a lowest grade of corruption (Sutcliffe and Vogus, 

2003; 95). In addition, Mirkamali et al. (2011) discussed that important alterations in the 

business environment are seen in the 21st century. Organizations are in want of to convert 

themselves into competition to satisfy the dynamic requirements in the turbulent 

environment and more rigorous targets by advancing the capability to expect alterations and 

supplying new products, processes or services. 

 

2.1. Organizational Learning Capability 

Learning capability can be defined as the talent of an organization in order to apply the 

appropriate management implementations, structures, and procedures which ease and 

countenance learning in work place (Leonard-Barton, 1992; Popper and Lipshitz; 1998; 

Garvin, 1993; Goh, 1998). Organizational learning capability can be described as the 

features in terms of both organizational and managerial or elements which ease the process 

of organizational learning. That is, it let learning of organization (Dibella et al., 1996; Hult 

and Ferrell, 1997). In order to transfer the knowledge from external environment such as 

suppliers, customers, and competitors, capability of organizations is needed (Shaw and 

Perkins, 1991). 

Jerez-Gomez et al. (2005) analyzed the organizational learning capability with four 

necessary conditions. According to the researcher, the efficient improvement of 

organizational learning capability takes four terms. Firstly, organization management should 

ensure determinative support to organizational learning (Stata, 1989). Secondly, organization 

takes the presence of a whole conscience which lets the organization to be viewed as a tract 

in which each component should do its own additive in order to get a satisfying conclusion 

(DeGeus, 1988; Senge, 1990). Thirdly, organization requires the improving of organizational 

knowledge, depend on the transmission and concretion of knowledge obtained individually 

(Nonaka and Takeuchi, 1995). Finally, vulgarly transcribing to the alterations in the set 

framework doesn‘t answer in order to learning capability to be a resource of heterogeneity 

between organizations because adaptation is an insufficient answer in the new competitive 

environment (Hedberg, 1981). 

 

2.2. Organizational Resilience 

Some researchers give definition to resilience under an organizational context (Burnard and 

Bhamra, 2011; Cheng, 2007; Robb, 2000); some of others give definition to resilience from a 

sectorial or industry side (Biggs, 2011); and others define resilience from a local community 

or social fields (Graugaard, 2012; Reich, 2006). The management literature demonstrates 

that resilience affects performances of organizations (Mallak, 1998; Lengnick-Hall et al. 

2011). In addition, several researchers have debated that organizations reproduce 

competitive advantages and develop their performance by conducting resources, practices 

and values into the development of productivity (Akgün and Keskin, 2014). 

 

2.3. Organizational Performance 

Nowadays, firms are in a stationary case of competition. The density of competition growing 

yearly. Therefore, the requirement to continually increase organizational performance has 
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never been greater (Harel and Tzafrir, 1999). Organizational performance is the eventual 

dependent variable of attention on account of researchers related with whichever field of 

management. In terms of market rivalry on account of customers, inputs, and capital perform 

organizational performance necessary to the survival and success of the contemporary 

works. Therefore, performance has earned a main part in business life (Richard et al., 2009). 

 

2.4. Market Turbulence 

Turbulence means volatility or unpredictable interruptions in environments (Dess and Beard, 

1984). Turbulent environments improves external connections and the rate of alteration of 

organizations (Emery and Trist, 1965). Market turbulence is defined by Jaworski and Kohli 

(1993) as the ratio of alterations in the compound of customers and their choices. 

Organizations which process in more turbulent markets are probably should change both 

their products and services continuously for convincingly provide variable choices of 

customers. In contradiction, in stable markets in which choices of customers do not alter so 

much, products and services of an organization are possibly require less changes. 

 

3. METHODOLOGY 

This study aims to quest a conceptual integrated model that has not been worked on before. 

Secondary data is gathered for this study. Data collections contains the academic literature 

about the study constructs. The literature has been achieved from articles in several academic 

databases. 

 

4. FINDINGS AND DISCUSSION 

According to literature it is expected that organizational learning capability makes 

contribution to organizational resilience. In addition, organizational resilience makes 

contribution to organizational performance. Also, it is expected that organizational learning 

capability makes contribution to organizational performance. Another expected finding is the 

possible mediating contribution of organizational resilience between organizational learning 

capability and organizational performance. Lastly, there are possible moderating 

contributions of market turbulence on defined relations. 

 

5. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

The review of the literature by considering connections between organizational learning 

capability, organizational resilience, organizational performance, and market turbulence is 

promising. This study is an attempt to quest a conceptual integrated model that has not been 

worked on before. The proposed integrative model attempts to provide a synthesis of the 

organizational performance and its possible providers which are organizational learning 

capability and organizational resilience. Also, this study aims to strengthen the quested 

model for stronger theoretical and empirical progress. 

Qualitative studies may be better suited to explore defined relations in this conceptual model. 

Therefore, it is supported in this study that the quested conceptually integrated model is 

available for stronger theoretical and empirical researches. In order to achieve these stronger 

results it is aimed to measure this model in an empirical way in a further study. 
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ÖZET 

Êstlerin astlarıyla yönetsel gücü paylaĢmalarını, önemli konularda ÑalıĢanların kararlara katılmalarını ve 

ÑalıĢanların görevlerini etkili yapabilmeleri iÑin yetkilendirilmelerini iÑeren örgütsel demokrasi kavramı, 

toplumsal demokrasinin sağlanabilmesinin de ön koĢulu olarak görülmektedir. Demokratik değerlerin toplumun 

geniĢ tabanına yayılmasında etkili olan bir diğer kavram da sosyal sermeye kavramıdır. Sosyal sermaye, 

insanların ortak amaÑları iÑin, bireyler, gruplar ya da organizasyonlar halinde bir arada ÑalıĢma yeteneği Ģeklinde 

ifade edilmektedir. KiĢilerarası etkileĢimlerden oluĢan sosyal sermaye kavramı, koordineli eylemi hızlandırarak, 

toplumsal verimliliğin artmasını sağlayan toplumsal yapının güven, norm, iletiĢim ağları ve faaliyetlere katılım 

gibi özelliklerine iĢaret etmektedir. AraĢtırma sonucunda örgütsel demokrasi ile sosyal sermaye arasında en güÑlü 

iliĢki eĢitlik ile biliĢsel boyut arasında, en düĢük iliĢki ise katılım-eleĢtiri ile iliĢkisel boyut arasında 

gerÑekleĢmiĢtir. Érgütsel demokrasi sosyal sermayeyi önemli ölÑüde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Érgütsel Demokrasi, Sosyal Sermaye 

 

A Research on the Relationship between Organizational Democracy and Social Capital 

ABSTRACT  

Organizational democracy, which includes the information sharing of seniors with their subordinates, employees‘ 

involvement of important decisions and the authorization of employees to establish their duties more efficient, is 

adopted as a precondition of providing social democracy. Another concept that has an impact on the spread of 

democratic values to the broad base of the society, is the social capital concept. Social capital is defined as 

individuals‘ ability to work together as individuals, groups, or organizations for certain common goals. Social 

capital, which is comprised of interpersonal interactions, designates various characteristics of social structure, 

including trust, norm, communication networks and involvement of operations, which provides to improve social 

efficiency by accelerating co-ordinated action. The results of this study revealed that the most significant 

relationship between organizational democracy and social capital was observed between equality and cognitive 

dimensions, while the weakest relationship was observed between involvement-criticism and relational 

dimensions. Organizational democracy has a statistically significant impact on social capital.  

Keywords: Democracy, Organization Democracy, Social Capital 

 

1.Örgütsel Demokrasi  

Érgütler ya da organizasyonlar, hizmet ya da mal üretirken maddi anlamda ifade edilen (mali kaynak, 

araÑ-gereÑ, vb.) kaynaklara ihtiyaÑ duymaktdır. Fakat önemli bir rekabet aracı olan ölÑüde insan 

kaynağına olan  ihtiyaÑ her geÑen gün artmaktadır. Érgütlerin ulaĢılması istenilen amaÑları bulunduğu 

gibi, tabiatı gereği bireylerin de ihtiyaÑları ve gerÑekleĢtirilmesi gereken amaÑları bulunmaktadır. 

BaĢarıyı hedeflemiĢ ve bu ÑerÑevede gerekli insan kaynağını elde ederek bu sürekliliği sağlamaya 

ÑalıĢan örgütlerin, kendi amaÑlarıyla iĢ görenlerin amaÑlarını uyumlaĢtırdığı ölÑüde baĢarıya ulaĢacağı 

birÑok araĢtırmacı tarafından ileri sürülmüĢtür. Bir yandan da küreselleĢen dünyada artan rekabet 

koĢulları, örgütleri etkinliği artırmaya ve örgütsel amaÑları daha ulaĢılabilir kılmaya 

yönlendirmektedir.  

Érgütsel etkinliğin sağlanıp sağlanamadığının belirlenmesinde bireysel Ñabanın ne ölÑüde verimli 

olduğu önemli bir yere sahiptir (Benligiray, 2015:141). Bireysel Ñabanın artmasında ve buna bağlı 

olarak etkin ve verimli bir yönetimin uygulanmasında birÑok faktörün olduğu bilinmektedir. Bu 

faktörlerden biri de örgüt iÑindeki demokratik uygulamalardır (Kesen, 2015: 536).  

Demokrasi kavramı, Yunanca‘da halk anlamına gelen ―demos‖ ile iktidar anlamına gelen ―kratos‖ 

kelimelerinden oluĢarak, batı dillerine ―halkın iktidarı‖ olarak yerleĢmiĢtir.  Genel itibariyle 

vatandaĢların politik kararlara katılma veya yöneticileri seÑme hakkı olduğu yönetim Ģekli olarak 

tanımlanmaktadır (Parlak, 2011:153). Türk Dil Kurumu (2016) sözlüğünde ise, ―halkın egemenliği 

temeline dayanan yönetim biÑimi‖ olarak tanımlanmaktadır.  
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Organizasyon yapısı iÑerisinde demokrasi, örgütsel demokrasi ya da endüstriyel demokrasi Ģeklinde 

ifade edilmektedir. Érgütsel demokrasi kavramı, bireylerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili 

kararlarda yönetim sürecine katılımı Ģeklinde tanımlanmaktadır (Harrison ve Freeman, 2004:50).  

Érgütsel demokrasi örgütlerin ekonomik değer üretirken, yapı, iĢlev, politika ve prosedürlerinde 

ÑalıĢan katılımına, kolektif mantığa olan inanca, bireysel özgürlüğe, saygıya ve eĢitliğe dayanan bir 

değerler sistemine iĢaret eden bir kavram olarak tanımlamak mümkündür (CoĢan ve Gülova, 

2014:234). Érgütsel demokrasi, ÑalıĢan davranıĢlarını ve değer yönelimlerini etkileyerek onların 

geliĢimine katkı sağladığı ileri sürülmektedir. Érgütsel demokrasi konusunda yapılan ÑalıĢmalar 

incelendiğinde, örgütsel demokrasinin olduğu örgütlerin, ÑalıĢanların sosyo-ahlaki geliĢimleri 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (Weber vd., 2009: 1129-1134). Bununla 

birlikte bireyin,  iletiĢimsel yönleri bulunan bir varlık olduğu düĢünüldüğünde kendisini ifade ederken 

hatta yaĢamının büyük bir bölümünü geÑirdiği örgüt iÑerisinde serbest olarak hareket etmek ister. Bu 

durum örgütleri demokratik eylemlere aÑık olmaya zorlar (Deist, 2008:117). Bu durum örgütsel 

demokrasi kavramının önemini ortaya Ñıkarmaktadır. 

Demokratik ilkelerin iĢ dünyasında önemli bir rol oynaması gerektiği düĢüncesi uzun ve tartıĢmalı bir 

tarihe sahip olmakla birlikte son yıllarda örgütsel demokrasiye yöneliĢ giderek artmaktadır. Baskın ve 

küresel ekonomik Ñevrelerdeki önemli değiĢimler, örgütler iÑinde gücün yeniden dağılımını gerektiren 

yeni iĢ modellerini ortaya ÑıkartmıĢtır. Bugünkü demokratikleĢme ekonomik, sosyal ve siyasi 

örgütlenmenin yeni paradigması olarak siyasetÑiler ve iĢ grupları tarafından benimsenmektedir. 

DemokratikleĢmiĢ örgütlerin doğası ve Ģekli hakkında farklı görüĢler olmasına rağmen, Butcher ve 

Clarke, (2002:36), örgütsel demokrasi ile kararların alınmasında yöneticilerin gücü ve sorumluluğu 

daha fazla devredeceğini, daha az liderlik yapılacağını ve kendi kendini organize eden birimler 

oluĢacağını ifade etmektedir. 

Diğer bir ifade ile teknolojik geliĢme, yenilik, küreselleĢme ve iĢ ahlakına artan ilgi yönetim 

yaklaĢımını bu duruma sevk etmeye (yöneltmeye) zorlamaktadır (Butcher ve Clarke, 2002: 37). 

 

2. Sosyal Sermaye 

Sosyal sermaye kavramının toplum geliĢimindeki önemi ve etkinliği sosyolojik olarak uzun yıllardan 

beri incelenmektedir. Kavram Smith, Marks, Durkheim ve Weber gibi düĢünürler tarafından 

ekonomik ve sosyal sorunların Ñözümünde kullanılmıĢtır. Klasik iktisadın 'sosyal yönü göz ardı edilen 

birey kavramı', ekonomik hayatta kiĢisel bağlantıların önemini ve etkisini göz ardı etmiĢtir. Oysa 

ekonomik iĢlemler, sosyal iliĢkilerde gömülü olan güven, beklentiler ve normlar gibi temel olgulardan 

etkilenmektedir (Ağcasulu, 2017: 115). 

Sosyal sermaye kavramı, yirminci yüzyılın ortalarına doğru sosyal bilimler literatürüne girmesine 

rağmen, asıl yoğun tartıĢma zeminini 1960'lardan sonra bulmuĢtur. Bilgi ve enformasyonun yoğun 

olarak üretilip sosyal alanda hızla yayıldığı günümüz modern toplumlarında, sosyal bağların öneminin 

daha da belirgin hale gelmesi, buna ek olarak modern toplumların giderek daha da keskin bir Ģekilde 

ferdileĢmesi ve bunun sonucu olarak zayıflayan sosyal bağlar ve beraberinde getirdiği yabancılaĢma 

olgusu, sosyal sermaye tartıĢmalarının yoğunluğunun toplumsal bağların git gide zayıfladığı bir 

zamana denk gelmesini aÑıklar niteliktedir (Yarcı, 2001:127). 

Sosyal sermaye kavramının kendini tam anlamıyla bulması ve formüle edilerek iÑeriğinin ortaya 

Ñıkarılması, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu‘nun 1970‘lerde baĢlayıp 1986‘da ―Sermaye‘nin Türleri‖ 

adlı kitabıyla tamamladığı bir dizi ÑalıĢmanın sonucunda sağlanmıĢtır. Bourdieu sosyal sermayeyi; 

―Ortak tanıĢıklılığın veya tanımanın az ya da Ñok kurumsallaĢmıĢ iliĢkisine, güvenilir ağlar (network) 

yoluyla bağlanan fiili veya potansiyel kaynakların toplamı...‖ Ģeklinde tanımlamıĢtır (Yıldız vd, 

2016:234). 

Sosyal sermayenin entelektüel olarak anlam kazanma süreci aileler ve toplulukların arasındaki güÑlü 

iliĢkilerin anlaĢılması ile olmuĢtur. Sosyal sermayenin iÑeriğini, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, 

psikoloji ve halk sağlığı gibi disiplinler oluĢturmaktadır. (Hawkins ve Mauerer, 2010: 1778). 

Sosyal sermaye teorisi, insanların aralarındaki iliĢkilerin önemli olduğu ve bu iliĢkinin sürekliliğinin 

sağlanarak kendi baĢlarına baĢaramayacakları ya da sadece büyük zorluklarla baĢarabilecekleri Ģeyleri 

gerÑekleĢtirebilmek iÑin birlikte ÑalıĢma yapmak üzerene yoğunlaĢmıĢtır. Bir dizi iletiĢim ağıyla 

birbirlerine bağlanan insanlar, ortak değerleri bu iletiĢim ağlarının diğer üyeleriyle paylaĢma 

eğilimindedirler, bu iletiĢim ağları bir kaynak oluĢturmaları nedeniyle bir ÑeĢit sermaye oluĢumu gibi 

görülebilir (Aslan, 2012: 46). 
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ÆağdaĢ teorisyenler bu kavramı farklı perspektiflerde kullanmıĢlardır. Érneğin, Bourdieu, (1986) 

sosyal sermayenin ekonomik kaynaklarla, Coleman (1988) sosyal iliĢkiler ve beĢeri sermaye ile, 

Putnam (1993)  ise, ortak iliĢkilerin demokrasi ve yurttaĢlığa yapacağı katkıyı vurgulamıĢtır (Pooley 

vd, 2005: 72). 

Günümüz sosyal sermaye tartıĢmaları aÑısından yeni olan, sosyal sermayenin toplumsal hayatın 

iĢlerliği bakımından ne kadar da önemli ve kullanıĢlı bir Ģey olduğunun bilincine varılmıĢ olması ve 

bu ÑerÑevede bir kavramsallaĢtırmaya gidilmesidir. Sosyal sermaye'yi beĢ temel kavram ÑerÑevesinde 

ele almak mümkündür. Bu kavramlar sırasıyla güven, karĢılıklılık, sosyal ağlar, birlikte davranıĢ 

normları, bağlantı (angajman) ve aidiyet duygusudur. (Yarcı, 2001: 127-130). 

Bütün bu yargılar sonucunda sosyal sermaye kavramı; kendine has kuralların ÑerÑevesini Ñizdiği, 

güven, katılım ve karĢılılığın ana renkleri oluĢturduğu, iliĢkiler ve sonuÑlarının ahenkli uyumuyla 

tamamlanmıĢ bir resim olarak nitelendirilebilir (Tüzemen, 2013: 19). 

 

3. AraĢtırmanın Amacı 

Sosyal sermayenin, bireyler arasındaki iletiĢim ağları, güven, karĢılıklılık normları ve katılım gibi 

kavramlara vurgu yapması demokrasi ile yakın iliĢki iÑerisinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca bir 

örgütte toplumsal katılım ve dayanıĢma ile sosyal yaĢamdan memnuniyet arasında bir iliĢki olduğu ve 

bu iliĢkinin devamlılığının güven, normları ve iĢbirliği alıĢkanlıklarının geliĢmesiyle sağlanabildiği 

düĢünüldüğünde, sosyal sermaye kavramının örgütsel demokrasiyle olan iliĢkisinin değerlendirmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda bu ÑalıĢmanın amacı örgütsel demokrasi ile sosyal sermaye arasındaki 

iliĢkiyi Ardahan Belediyesi‘nde ÑalıĢanlar üzerinde incelemektir. 

 

3.1. AraĢtırmanın Yöntemi 

Bu kısımda örneklemin seÑimi, veri toplama aracının geliĢtirilmesi, veri toplama süreci, soru 

formlarındaki ifadelerin niteliği ve veri toplamada kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler 

aÑıklanmıĢtır. 

3.2. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Bu ÑalıĢmada Ardahan Belediyesinde 170 personel ÑalıĢma evrenini oluĢturmaktadır. Anket formları 

tüm iĢ görenlere ulaĢtırılmaya ÑalıĢılmıĢ ancak toplamda 133 anket yapılarak 120 anketinin dönüĢü 

gerÑekleĢmiĢtir. ÆalıĢmada gerekli olan en az örneklem büyüklüğüne bakıldığında 120 katılımcının, 

ana kütleyi temsil edecek Ñoğunlukta olduğu görülmektedir 

(https://www.surveysystem.com/sscalc.htm). 

3.3. Soru Formunun OluĢturulması 

Bu araĢtırmada kullanılan ölÑeklere iliĢkin bilgiler Ģu Ģekildedir. Soru formu üÑ bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümü ÑalıĢanlara iliĢkin cinsiyet, yaĢ, medeni durum, eğitim düzeyi, ÑalıĢtığı 

birim, kurumdaki ÑalıĢma süresini öğrenebilmek iÑin gerekli ifadelerin yer aldığı demografik 

özellikler oluĢmaktadır. 

Ġkinci bölümünü oluĢturan örgütsel demokrasi alt boyutları, GeÑkil ve Tikici (2015) tarafından 

geliĢtirilen ölÑektir. Érgütsel demokrasi alt boyutları oluĢan yapı iÑerisinde hazırlanan soru formunda 

deneklere toplamda 28 soru yöneltilmiĢtir. ÆalıĢanların 5‘li Likert ölÑeği Ģeklinde düzenlenen 

ifadelere (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) katılma derecelerini belirtmeleri 

istenmiĢtir.  

ÊÑüncü bölümünü oluĢturan sosyal sermaye kavramına ait ölÑeğin hazırlanması iÑin soru formunun 

üÑüncü bölümünde Sosyal Sermaye ölÑeğine yer verilmiĢtir. Bu ölÑek Pastoriza ve Arino (2013) 

tarafından hazırlanan ―Does the Ethical Leadership of Supervisors Generate Internal Social Capital?‖ 

baĢlıklı makaleden alınmıĢtır. Deneklere toplam 16 soru yöneltilmiĢtir. ÆalıĢanların 5‘li Likert ölÑeği 

Ģeklinde düzenlenen ifadelere (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) katılma 

derecelerini belirtmeleri istenmiĢtir. 

 

3.4. Ölçeklere ĠliĢkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 
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Érgütsel Demokrasi ölÑeğinin yapı geÑerliliğini test etmek amacıyla temel bileĢenler yöntemi 

kullanılarak varimax rotasyonlu aÑımlayıcı faktör analizi uygulanmıĢtır. Analiz sonunda verilerin 

ölÑeğin beĢli faktör yapısına uyum sağladığı belirlenmiĢtir. AÑımlayıcı faktör analizi sonucunda elde 

edilen 5 faktör, toplam varyansın %73,47‘sini aÑıklamaktadır. AraĢtırma verilerine betimleyici faktör 

analizini uygulayabilme koĢulunu gösteren KMO ( Kaise-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) örneklem yeterlik ölÑütü (0,776) ve araĢtırma verilerinden anlamlı faktörler Ñıkabileceğini 

gösteren küresellik derecesi (Barlett‘s  Test of Sphericity; 887,132; p<,000) yeterli düzeydedir. 

Sosyal Sermaye ölÑeğinin yapı geÑerliliğini test etmek amacıyla temel bileĢenler yöntemi kullanılarak 

varimax rotasyonlu aÑımlayıcı faktör analizi uygulanmıĢtır. Analiz sonunda verilerin ölÑeğin üÑlü 

faktör yapısına uyum sağladığı belirlenmiĢtir. AÑımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen 3 

faktör, toplam varyansın %76,78‘ini aÑıklamaktadır. AraĢtırma verilerine betimleyici faktör analizini 

uygulayabilme koĢulunu gösteren KMO ( Kaise-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 

örneklem yeterlik ölÑütü (0,827) ve araĢtırma verilerinden anlamlı faktörler Ñıkabileceğini gösteren 

küresellik derecesi (Barlett‘s  Test of Sphericity; 484,685; p<,000) yeterli düzeydedir. 

 

Tablo-1: ÉlÑeklere ĠliĢkin GeÑerlilik ve Güvenilirlik Analizleri SonuÑları 

DeğiĢkenler ifadeler Faktör Yükleri Ġç Tutarlılık 

Katsayısı 

(Cronbach’s 

α) 

 

 

 

 

Katılım-EleĢtiri 

 

KE1 0,77  

 

 

 

0,81 

KE2 0,76 

KE3 0,76 

KE4 0,71 

KE5 0,61 

KE6 0,78 

KE7 0,80 

KE8 0,81 

 

 

 

 

ġeffaflık 

 

ġEF1 0,89  

 

 

0,88 

ġEF2 0,87 

ġEF3 0,84 

ġEF4 0,69 

ġEF5 0,70 

ġEF6 0,80 

 

Adalet 

 

AD1 0,79  

0,81 AD2 0,53 

AD3 0,81 

AD4 0,54 

AD5 0,79 

 

 

EĢitlik 

Eġ1 0,55  

 

0,66 

Eġ2 0,72 

Eġ3 0,78 

Eġ4 0,75 

Eġ5 0,87 

Eġ6 0,64 

 

Hesap Verebilirlik 

 

HV1 0,81  

0,85 HV2 0,91 

HV3 0,91 

 

Yapısal Boyut 

YB1 0,83  

 

0,91 

YB2 0,94 

YB3 0,88 

YB4 0,92 

 

 

ĠliĢkisel Boyut 

ĠB1 0,54  

 

 

ĠB2 0,81 

ĠB3 0,91 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1967 

ĠB4 0,69 0,85 

ĠB5 0,57 

ĠB6 0,46 

 

 

BiliĢsel Boyut 

BB1 0,88  

 

0,94 

BB2 0,88 

BB3 0,90 

BB4 0,93 

BB5 0,81 

BB6 0,90 

 

3.5. Korelasyon Analizi 

AraĢtırmamıza temel oluĢturan modeli test etmek ve örgütsel demokrasi ile sosyal sermaye arasında 

nasıl bir iliĢkinin olduğunu belirlemek iÑin korelasyon analizinden faydalanılmıĢtır.Genel anlamda 

örgütsel demokrasi ile sosyal sermaye arasındaki iliĢkiye bakıldığında iki değiĢken arasında %99 

önem düzeyinde pozitif yönlü anlamlı iliĢkiler görülmektedir. 

 

Tablo-2: Érgütsel Demokrasi ve Sosyal Sermaye Arasındaki ĠliĢki Analizi 

3.6. AraĢtırma Modeli, Hipotez ve Analizi 

Érgütsel demokrasi ve sosyal sermaye arasında önemli bağlar mevcuttur. Sosyal sermaye demokratik 

olmayan örgüt ve toplumların demokratikleĢmesinde etkili olabilir. Sosyal sermayesi güÑlü 

demokratik örgüt ve kurumlar; toleransı, katılımcılığı, ara buluculuğu, kollektivizmi ve uzlaĢmayı 

teĢvik ederek, toplumların da demokratikleĢmesine katkı sağlayabilirler (Paxton, 2002: 257-259, 

Doric, 2016:563). 

DeğiĢkenler Ort. Std.sa

p. 
      1       2       3       4       5 6 7 8 

1.Katılım-EleĢtiri 

 

2,72 0,800 1,000 
       

2. ġeffaflık 3,15 1,011 ,871** 
1,000       

3. Adalet 
2,76 0,948 ,794** ,759** 1,000      

4. EĢitlik 3,40 0,814 ,611** 

,603*

* 

,435* 1,000     

5.Hesap 

Verebilirlik 

 

3,15 1,185 ,486** ,598*

* 
,422* ,622** 1,000    

6.Yapısal Boyut 

 

3,10 1,073 ,567** ,556*

* 

,621** 

,600** ,645** 1,000   

7. ĠliĢkisel Boyut 3,50 0,749 ,303**   

,327** 

,338** ,591** ,507** ,780** 1,000  

8. BiliĢsel Boyut 

 

 

3,20 1,040 ,503** ,516*

* 

,460** ,688** ,658** ,771** ,788** 1,00

0 
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Ézel sektördeki Ģirketlerde ÑalıĢanların kararlara katılmaları, örgütsel demokrasi ve sosyal sermayenin 

geliĢiminde anlamlı sonuÑlar doğurmaktadır. Karar almalarda ÑalıĢanların katılımı sosyal sermayenin 

geliĢmesi iÑin en önemli katkıyı sağlamaktadır. Ayrıca ÑalıĢanların amirlerine duydukları güven, iĢ 

arkadaĢları arasındaki iliĢkiler önce sosyal sermayeyi sonra ise Ģirketin verimlilik ve etkinliğini 

artırmaktadır (Levine, 2007: 110-118). 

Ortaya konulan bu bilgiler ıĢığında aĢağıdaki ana hipotez geliĢtirilmiĢtir: 

H1: Érgütsel Demokrasi ve Sosyal Sermaye arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki vardır. 

 

ġekil-1: AraĢtırma Modeli 

 

 

 

 

 

AraĢtırma modelinin test edilmesi AMOS paket programı aracılığı ile basit yapısal model kullanılarak 

yapılmıĢtır. Érgütsel Demokrasi ile Sosyal sermaye arasında tek faktörlü yapıda olan etkileĢim 

ölÑülmüĢtür. Érgütsel Demokrasi ile Sosyal sermaye arasındaki etkileĢimdeki uyum iyiliği değerleri 

Tablo 3‘te görülmektedir. 

Tablo-3:AraĢtırma Modelinin Uyum Ġyiliği Değerleri 

    df       CFI  GFI NFI RMSEA PNFI AGFI 

Model 

Değerleri 

47,883 20 2,39 0,84 0,87 0,78 0,209 0,43 0,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érgütsel 

Demokrasi 

Sosyal 

Sermaye 
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ġekil-2:AraĢtırma Modeli ve AMOS Analiz Tahminleri 

 

Tablo-4:DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler 

 

 

 

 

Not: ***p<0.05 

ġekil 2‘de görüldüğü gibi örgütsel demokrasi sosyal sermayeyi pozitif yönde etkilemektedir. (β=0,73 

p<0,05). Tablo 4‘de de görüldüğü gibi bu veriler ıĢığında H1 kabul edilmiĢtir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Günümüz dünyasında yaĢanan ekonomik, siyasi, sosyal ve toplumsal geliĢmelerin sonucunda 

örgütlerin de yeniden tasarlanması gerekmektedir. Hızla değiĢen iĢ dünyasında ÑalıĢanlar, örgütün 

geleceği ile ilgili kararlara katılmayı, günlük rutin iĢlerde kendi fikirlerini beyan etmeyi 

istemektedirler. Bu durum; yönetimin örgütsel her tür kararı, uygulamayı ve bunların sonuÑlarını 

ÑalıĢanlar ile paylaĢması anlamına gelen örgütsel demokrasi kavramını doğurmuĢtur. 

 

Estimate S.E. C.R. P 

Érgütsel_Demokrasi           Sosyal_Sermaye ,734 ,157 4,955 *** 
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Érgütsel demokrasinin örgütlere katkıları konusunu pek Ñok yazar farklı aÑıdan ele almıĢtır. Genel 

olarak örgütsel demokrasinin ÑalıĢanlar üzerindeki ayrımcılığa, verimliliğe, motivasyona, iĢ tatminine, 

adalete, eĢitliğe ve performansa olan olumlu katkıları incelenmektedir (ÆoĢan ve Gülova, 2014: 240-

241). 

Bu ÑalıĢmada örgütsel demokrasi ve sosyal sermaye arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaÑlanmıĢtır. 

Bu bağlamda, yapılan bu ÑalıĢmada Ardahan Belediyesi ÑalıĢanlarına anket uygulanmıĢ ve değiĢkenler 

arasındaki iliĢkiler ortaya konduktan sonra, örgütsel demokrasinin sosyal sermaye üzerindeki etkisi 

ölÑülmüĢtür. 

Érgütsel demokrasi ve sosyal sermaye arasında kurulan basit yapısal modelde anlamlı ve pozitif yönlü 

bir iliĢkinin varlığı tespit edilmiĢtir. (β=0,73 p<0,05). Yapılan bu ÑalıĢma iÑin örgütsel demokrasinin 

sosyal sermayeyi etkilediği görülmektedir. 

AraĢtırmada yapılan korelasyon analizi sonucunda, örgütsel demokrasinin alt boyutları (katılım-

eleĢtiri, Ģeffaflık, adalet, eĢitlik ve hesap verebilirlik), sosyal sermayenin alt boyutları (yapısal, 

iliĢkisel ve biliĢsel) arasında anlamlı ve pozitif yönlü iliĢkiler olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuÑtan 

hareketle örneğimizdeki ÑalıĢanlarının örgütsel demokrasi algıları arttıkÑa sosyal sermaye algılarının 

da arttığı söylenebilir.  

Yapılan korelasyon analizi sonucunda örgütsel demokrasinin  alt boyutlarından eĢitlik ile sosyal 

sermaye alt boyutlarından biliĢsel boyut arasında en yüksek iliĢki tespit edilmiĢtir. (r=0,688). Sosyal 

sermayenin alt boyutu olan biliĢsel boyut; örgüt üyelerin ortak değerleri referans alarak Ģeyleri 

anlamlandırabildiğini ifade eden (Erbil ve Éğüt, 2016: 198) ya da ―paylaĢılan bir zihinsel model‖ 

olarak tanımlanabilmektedir. Belediye ÑalıĢanlarının eĢitlik ve ortak değerleri referans noktası 

almaları gayet anlamlı bir sonuÑ ortaya koymaktadır.Yöneticilerin ÑalıĢanlara eĢitlikÑi bir Ģekilde 

yaklaĢması önemli bir olgudur. Ayrıca tüm ÑalıĢanların sosyal sermaye ve boyutlarının öneminin 

bilincinde hareket ettikleri takdirde sosyal sermayenin bir değer olarak amaca ve topluma hizmet 

etmesi mümkün kılınacaktır. 

 Ancak örgütsel demokrasi alt boyutlarından katılım eleĢtiri boyutu ile sosyal sermayealt 

boyutlarından iliĢkisel boyut arasında en düĢük iliĢki tespit edilmiĢtir. (r=0,303). Katılım eleĢtiri ve 

sahip olunan kaynakların mübadele edilmesine ve birleĢtirilmesinde aktörleri motive eden sosyal 

sermaye boyutu olan iliĢkisel boyut (Erbil ve Éğüt, 2016: 198) arasındaki iliĢkinin düĢük olması, 

ÑalıĢanlar arasındaki karĢılıklı güven aÑısından düĢük bir iliĢkinin varlığını göstermektedir. 

ÆalıĢanların ortak değerleri paylaĢması, kararlara katılımları ve eleĢtirilerini dile getirebilmeleri 

Ģüphesiz sosyal sermayelerinin geliĢimini de katkı yapacak unsurlardır. Ancak baĢta belediye gibi 

kurumların doğası gereği siyasi bir yapıya sahip olmaları, ÑalıĢanların özgürce fikirlerini ifade 

etmeleri yönünde engel teĢkil edebilmektedir. Burada yöneticilerin ÑalıĢanlardan daha fazla verim 

alabilmeleri iÑin onların kararlara daha etkin katılımlarının önündeki engelleri kaldırmaları 

gerekmektedir. 

Érgütsel demokrasi ve sosyal sermaye görece yeni kavramlar olması sebebiyle birbirleri ile olan 

iliĢkinin incelendiği ÑalıĢma sayısı oldukÑa azdır. TürkÑe literatüre bir katkı yapması beklenen bu 

ÑalıĢma ile ileride yapılacak olan araĢtırmalarda; bu araĢtırma değiĢkenlerinin farklı sektörlerdeve 

farklı büyüklükteki örgütlerde değiĢik bulgulara yol aÑıp aÑmayacağı testedilebilir. Bu sebeple 

araĢtırmacıların bundan sonraki ÑalıĢmalarda bu iki olguyu ÑeĢitli boyutlarıyla ve farklı uygulama 

yerlerinde incelemeleri faydalı olacaktır. 
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ÖRGÜTSEL DÜZLEMDE PSĠKOLOJĠK SAHĠPLĠK:  ÖLÇEK GELĠġTĠRME 

ÇALIġMASI 

Zeki UÆAR 
Dr. Éğr. Êyesi, Bitlis Eren Êniversitesi ĠĠBF. ĠĢletme Bölümü, zucar@beu.edu.tr 

 
Özet: Bu ÑalıĢmada, olumlu iĢgören tutum ve davranıĢlarını önemli düzeyde etkilediği araĢtırmalara sıklıkla konu 

olan psikolojik sahiplik olgusunu örgütsel bağlamda ölÑmeyi sağlayacak bir ölÑek geliĢtirilmesi amaÑlanmıĢtır. 

Amaca yönelik olarak ilgili yazın taranmıĢ ve dört boyutu kapsayan bir yapının oluĢabileceği anlaĢılmıĢtır. Bu 

boyutlar örgütsel düzey psikolojik sahiplik yapısı altında kimlikleĢtirme, etkililik, koruyucu odak ve iÑsel 

sorumluluk olarak etiketlenmiĢtir. AraĢtırmanın ikinci kısmında yapıyı ve alt boyutlarını kuramsal bağlara dayalı 

olarak aÑıklayacağı düĢünülen soru havuzu oluĢturulmuĢ, soru havuzunun kapsam geÑerliliği test edilmiĢ, anket 

haline getirilerek uygulanması sağlanmıĢ ve anket sonucunda elde edilen verilerin SPSS 20 Programı kullanılarak 

güvenilirlik, geÑerlilik ve faktör yapılarına uygunluğu ilgili analizlerle test edilmiĢtir. Analizler sonucunda toplam 

14 madde ve dört boyuttan oluĢan yapının belirlenen dört faktörlü yapıyla uyumlu olduğu görülmüĢtür. Bu 

araĢtırma sonuÑlarına özgü olarak geliĢtirilen ölÑme aracı sayesinde, psikolojik sahiplenme konusunda ÑalıĢacak 

olan araĢtırmacılara katkı sağlanacağı umulurken; psikolojik sahiplik olgusunun teorileĢmesi yönünde ampirik 

ÑalıĢmalara alt yapı sağlanmıĢ olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: psikolojik sahiplik, ölçek geliştirme, güvenilirlik, geçerlilik 

PSYCHOLOGĠCAL OWNERSHĠP IN THE ORGANĠZATĠONAL PLANE: SCALE 

DEVELOPMENT STUDY 

Abstract: In this study, it was aimed to develop a scale that will measure psychological ownership, which is 

often the subject of investigations that affect employee attitudes and behaviors in the positive direction,  in the 

organizational context. it has been thoroughly searched for this purpose in the related literature and it has been 

understood that a four dimensional structure can be formed. These dimensions are labeled as self-Identity, 

efficacy, protective focus and internal responsibility under the organizational level psychological ownership 

structure. In the second part of the research, has been established a pool of questions that are thought to explain 

their sub-dimensions based on theoretical links,  the  content validity of the question pool has been 

tested,   surveyed and implemented and the results obtained from the questionnaire were tested using the SPSS 20 

program for reliability, validity and suitability to factor structures. As a result of the analyzes, it is seen that the 

structure composed of 14 items and four dimensions is compatible with the determined four factorial structure. it 

is hoped that researchers who will work on psychological ownership will contribute thanks to the measurement 

tool developed specifically for these research results and empirical works will be provided for the theorization of 

psychological ownership., 

Keywords: psychological ownership, scale development, reliability, validity. 

 

1. GĠRĠġ  

Psikolojik sahiplik kavramı yönetim ve organizasyon yazını iÑerisinde yeterince olgunlaĢmamasına 

karĢın, son zamanlarda görmüĢ olduğu önem, alan yazın iÑerisinde kült bir kavram olabileceği 

yönünde önemli ipuÑları sunmaktadır. Nitekim olumlu iĢgören tutum ve davranıĢlarıyla yüksek 

düzeyde iliĢkilendirilen  (Van Dyne ve Pierce, 2004; Ghafoor vd., 2011; O‘Driscoll vd., 2006; Avey 

vd., 2009; Bernhard ve O‘Driscoll, 2011; Liu vd., 2012; Zhu vd., 2013; Van Dyne vd., 1995; 

VandeWalle vd., 1995; Kaur vd., 2013; Asatryan ve Oh, 2008; Yıldız ve Yıldız, 2015; Yıldız vd., 

2015; Pierce vd., 2009; Sieger vd., 2013; Wagner vd., 2003; Han vd., 2010) psikolojik sahiplik 

olgusunun örgütsel araĢtırmalar iÑin uygun bir yapıya sahip oluĢu göz önüne alındığında, hak etmiĢ 

olduğu ilgiyi görmemesi mümkün gözükmemektedir. Ancak, Avey vd. (2009: 174) belirtmiĢ oldukları 

gibi kavrama iliĢkin sağlam bir teorinin oluĢması iÑin halen ampirik araĢtırmalara ihtiyaÑ vardır. 

Dolayısıyla güvenilirlik ve geÑerliliği kanıtlanmıĢ ölÑüm araÑlarının geliĢtirilerek ampirik ÑalıĢmaların 

önünün aÑılması gerekmektedir. Bununla birlikte ilgili yazın iÑerisinde ölÑek geliĢtirmeye yönelik 

ÑalıĢmaların olduğu bilinmektedir. Ézellikle de Van Dyne ve Pierce (2004) tarafından geliĢtirilen tek 

boyutlu ölÑeğin kuramsal bir derinliği yansıtmadığı düĢünülmektedir. Æünkü ilgili yazında kuramsal 

bağlamda farklı bileĢenlerin ele alındığı bilinmektedir. Avey vd. (2009) tarafından geliĢtirilen ölÑüm 

aracının ise özellikle de ülkemizde hiÑ kullanılmadığı önemli bir ayrıntıdır. Bu noktada Avey vd. 

(2009) tarafından geliĢtirilen ölÑüm aracının ülkemizde güveniliklik ve geÑerlilik testlerinde olumlu 

bir performans sergilemediği düĢünülebilir. Dolayısıyla sağlam kuramsal temellere dayanan ve emik 

bağlamı da yadsımayan bir ölÑüm aracının geliĢtirilmesi önemli hale gelmektedir. Belirtilen öneme 

binaen bu ÑalıĢmada örgütsel bağlamda psikolojik sahiplik ölÑeğinin geliĢtirilmesi amaÑlanmıĢtır.  
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2. PSĠKOLOJĠK SAHĠPLĠK KAVRAMI  
Psikolojik sahiplik kavramına ulaĢan yazı dizininin ESOP (Employee Stock Ownership Plan), yani 

finansal sahiplik ÑalıĢmaları üzerinden inĢa edildiği bilinmektedir.  CatherineWebb‘ in 1912 yılında 

yapmıĢ olduğu ÑalıĢmayla iĢgörenlerin ÑalıĢmıĢ oldukları iĢ yerlerinin hisselerine ortak yapılarak daha 

gayretli, hevesli ve dikkatli ÑalıĢmalarına iliĢkin güdülenebilecekleri belirtilmektedir (UÑar, 2017: 

171). Ancak konuya iliĢkin araĢtırma sonuÑlarını inceleyen Pierce ve Furo (1991), iĢgören tutum, 

davranıĢ ve performanslarına iliĢkin sonuÑların tutarlı olmadıklarını dolayısıyla finansal ortaklık 

planlarının her koĢulda olumlu iĢgören tutum ve davranıĢlarını ortaya Ñıkartmadığını tespit 

etmiĢlerdir. Yine Pierce ve Furo‘nun (1991) tespitlerine göre sahiplik olgusunun duygusal düzeye 

ulaĢması gerekmektedir. Bunun iÑin iĢgörenlerin yasal sahipliğin sağlamıĢ olduğu haklardan 

yararlanmaları gerekmektedir. Bu haklar 1) nesnenin fiziksel ve/veya finansal değeri üzerinde bir 

kısım hisselere sahip olma hakkı, 2) sahip olunan nesne üzerindeki kullanma (kontrol) hakkı, 3) sahip 

olunan nesne hakkında bilgi alma hakkı olarak tanımlanmaktadır (Pierce vd., 1991: 125). Dolayısıyla 

resmi yada finansal anlamda sahiplik iddiası olmadan da  iĢ görenlere bu hakların tümü yada bir kısmı 

sağlandığında,  iĢgörenlerin iĢleri ve örgütlerini karĢı sahiplik hissedebilecekleri ortaya ÑıkmıĢtır  

(Pierce vd., 2001; 2003; Pierce vd., 2004; Pierce ve Rodgers, 2004; Van Dyne ve Pierce, 2004; 

Mayhew vd., 2007). Ortaya konan bu sonuÑla birlikte psikolojik sahiplik (psychological ownership) 

kavramının ortaya konduğu görülmektedir. Psikolojik sahiplik belirli koĢullar altında iĢgörenlerin 

ÑalıĢmıĢ oldukları örgüte ve ÑeĢitli örgütsel faktörlere iliĢkin geliĢtirdikleri sahiplik hissi (Pierce vd., 

2004: 511), mülkiyet hakkının resmi ya da yasal iddiasının yokluğundaki sahiplenme duygusu 

(Mahhew vd., 2007: 477), iĢgörenlerin yasal/finansal bir sahiplikleri olmamasına rağmen iĢ ve 

örgütlerine karĢı sahiplik hissetmeleri (Vandewalle vd. 1995: 211) Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Bununla birlikte örgütsel düzlemde ele alınan ÑalıĢmaların insan geliĢimi, davranıĢ bilimleri,  psikoloji 

ve sosyal psikoloji yazınlarından beslendiği görülmektedir (örn. Etzioni, 1991; Wagner ve Parker: 

2003; Pierce vd., 2003; Pierce vd., 2004; Pierce ve Rodgers, 2004, Mayhev vd., 2007, Chi ve Han, 

2008, Atalay ve Ézler, (2013).Yazın taraması sonucunda psikolojik sahiplik olgusunu örgütsel 

düzeyde aÑıklayacak dört boyut aĢağıda ele alınmıĢtır. 

 2.1. KimlikleĢtirme (Self Identity) 

Rousseau (1998) kimlikleĢtirmeyi  kiĢilerin kendilerini tanımladıkları varlık veya semboller olarak 

tanımlanır (Ghafoor vd., 2011: 7394). Bununla birlikte, psikolojik sahiplik sahiplenme duygusu ve bir 

nesneye (hedef) psikolojik olarak bağlı olmaya iliĢkin bir kavramdır.  Avey vd. (2009: 174) sahiplik 

hissinin benlikle Ñok fazla iliĢkili olduğunu belirtmektedirler. Hedef kiĢi aÑısından psikolojik bir 

zemine oturduğunda, benimki ifadesi öne Ñıkmakta ve kiĢi kendini onunla var etmeye baĢlamaktadır. 

Bu var oluĢ benlikle bütünleĢmektedir. Bir diğer ifade ile hedef kimliğin bir ifadesi haline gelmektedir 

(Pierce vd. 2001: 299). Ġnsanlar benlik ve kimliklerini iliĢkilendirdikÑe sahiplenme duygusu benlik 

ifadesine dünüĢmekte (Pierce vd, 2001: 300) ve benlik sosyal kimlikle beraber benlik düzleminin 

büyük bir kısmını tanımlar hale gelmektedir. Dolayısıyla hedef, bireyin kendini ne Ģekilde 

tanımladığına iliĢkin bir sembol halini almaktadır (Avey vd., 2009: 174). Diğer bir ifade ile insanlar 

sahip oldukları ile diğer kiĢilere kendilerini tanımlama, benliklerini ifade etme ve zaman iÑinde öz 

devamlılıklarını sağlamayı amaÑlamaktadırlar(Pierce vd. 2001:300). 

2.2. Etkililik 

Etkililik ÑalıĢanların organizasyon iÑerisinde stratejik, yönetsel veya operasyonel sonuÑlar üzerinde 

kendi izlerinin olduğu yönünde algılarını ifade etmekte (Tolay vd., 2012: 452) ve bireyin kendi iĢ 

Ñevresi üzerinde kontrol ve etkinliğinin olduğu duygusunu vermesi bakımından önemli hale 

gelmektedir. Etki ayrıca bireyin davranıĢlarına bağlı olarak iĢinde bir fark yaratabileceğine iliĢkin 

algısını da ifade ederken (Ergeneli ve Arı, 2005: 130); ÑalıĢanların iĢyerlerinde bir iz bırakabilme ve 

örgütün onların fikirlerini ciddiye alma düzeyini göstermektedir (Tolay vd., 2012: 452). 

Æevreyi değiĢtirmede nedensel etkililiği yaĢama arzusu, sahip olma giriĢimlerine ve sahiplik hislerinin 

ortaya Ñıkmasına neden olmaktadır (Pierce vd. 2001: 300). Psikolojik sahipliğin temel bileĢenlerinden 

olan etkililik hissi aslında hedef üzerinde kontrol sahibi olma isteğinin bir sonucudur. Nitekim yasal 

Sahiplikte de olduğu gibi sahipliğin sağladığı haklar kiĢilerin hedefi keĢfetme ve değiĢtirmelerine izin 

vermektedir. Bu durum bireyi tatmin etmekte ve bireyin eylemleri neticesinde arzulamıĢ olduğu 

Ñıktılar elde edildikÑe etkililik duygusu memnuniyet ve dıĢsal bir tatmin yaratmaktadır (Pierce vd. 

2001: 300).  

2.3. Koruyucu Odak 

Sahiplik ve iliĢkili olduğu psikolojik durum, kiĢi tarafından belirli bir bölge veya alana sahip olma 

arzusu ve onun sınırlarını koruma isteğiyle kısmen izah edilebilir (örn. ―bir evim var‖ gibi). Birey 

sahipleneceği hedefe yönelik enerji ve kaynak harcayarak bu güdüsünü tatmin etmektedir. (Pierce vd., 
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2001: 300). Érnek olarak¸ kiĢinin kendi toprağının sınırlarını Ñizmesi ve onu korumaya ÑalıĢması 

(Avey, 2009: 174,175) ifade edilebilir. 

2.4. Ġçsel Sorumluluk 

Psikolojik sahiplik yazını iÑerisinde öne Ñıkan bir diğer kavramın sorumluluk olduğu görülmektedir. 

Nelson-Jones (1984:3) tarafından soyut bir kavram olduğu vurgulanan sorumluluk dört temel özellik 

üzerinden tanımlanmaktadır. Bunlar sırasıyla sorumluluğun bir süreÑ olduğu, sorumluluğun bir tercih 

olduğu, sorumluluğun iÑsel bir süreÑ olduğu ve sorumluluğun bir tür öz tanımlama olduğudur. 

Bununla birlikte Schlenker personel sorumluluğuna iliĢkin geliĢtirmiĢ olduğu üÑgen modelde (triangle 

model)  sorumluluğun iĢleyiĢ dinamiklerini aÑıklamaktadır. Dinamik bir yapı olarak sorumluluk, 

kendine özgü yapısıyla duygu, düĢünce ve davranıĢ boyutlarını kapsamaktadır. Schlenker, sorumluluk 

yapısını kiĢinin herhangibir durumla kendisini bağlantılı görmesi, durum ile ilgili kendi kimlik 

algısının ne olduğu, kendi belirleyiciliğinin düzeyiyle ele almaktadır (Taylı, 2013: 70).  Dolayısıyla 

sorumluluk olgusunun kimlikleĢtirme ve etkililik kavramlarıyla iliĢkisi ortaya konmuĢtur. Ancak bu 

araĢtırmada sorumluluk duygu ve düĢünce boyutlarına iliĢkin ele alındığından bu boyut iÑsel 

sorumluluk ismiyle etiketlendirilmiĢtir. 

Pierce vd.‘ne (2001: 303) göre, bireylerin hedef nesneyi psikolojik olarak sahiplenmesiyle eĢanlı 

olarak bireyin davranıĢlarını etkileyen bir sorumluluk hissi de geliĢmektedir. Avey vd. (2009) göre bu 

durum bireyin eylemleri sonucundan sorumlu tutulabileceği beklentisi Ģeklinde ortaya Ñıkmaktadır. 

Bununla birlikte araĢtırmacılar göre  sorumluluk hissinin sahiplenilen hedef nesneye yönelik fazladan 

zaman ve emek harcamayla aktifleĢmektedir (Olckers ve DuPlessis, 2012: 2590; Pierce vd., 2001: 

303). Dolayısıyla, sorumluluk, Psikolojik sahiplik boyutlarından biri olarak pozitif tutum ve 

davranıĢlara ortam hazırlayan bir olgudur.    

3. ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ  

AraĢtırma iki kısımdan oluĢmaktadır. AraĢtırmanın ilk kısmında ilgili yazın kapsamlı olarak 

incelenmiĢ, yapıyı aÑıkladığı kuramsal bağlarla ortaya konan boyutlar etiketlenmiĢ ve kuramsal 

bağlara dayalı olarak ifade havuzu oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmanın ikinci kısmında ifade havuzunun 

kapsam geÑerliliği test edilmiĢ, anket haline getirilerek uygulanması sağlanmıĢ ve anket sonucunda 

elde edilen verilerin SPSS 20 Programı kullanılarak güvenilirlik, geÑerlilik ve aÑımlayıcı faktör 

analizlerine tabi tutulmuĢtur. 

3.1.  Boyutlara ĠliĢkin Ġfade Havuzunun OluĢturulması  

Bu aĢamada yazın kapsamlı olarak incelenmiĢ ve yapıyı aÑıklayan temel boyutlar belirlenerek 

etiketlenmiĢtir.  Yazın taraması sonucunda yapıyı aÑıklayan dört temel boyut belirlenmiĢtir. Bunlar 

KimlikleĢtirme, Etkililik, Koruyucu Odak ve ĠÑsel Sorumluluk olarak belirlenmiĢtir. Daha sonra 

psikolojik sahiplik yazınında karĢılaĢılan benzer nitelikli araĢtırmalarda kullanılan ölÑme araÑları 

incelenmiĢtir ( bkz. Van Dyne ve Pierce, 2004;  Avey vd., (2009)   incelenmiĢ ve yararlanılabilecek 

ifadeler emik bağlamda gözetilerek ifade havuzuna dahil edilmiĢtir. 

3.2.  Kapsam Geçerliliği  

Türnüklü (2000: 552) geÑerliliğin, ulaĢılan yargı ve bilginin doğruluğu ve gerÑekliği anlamına 

geldiğini belirtirken,  Ġslamoğlu‘nun geÑerliliğe iliĢkin üÑ temel kural belirttiği görülmektedir (2011: 

140): Soru ifadelerinin araĢtırılan konuya uygun olması, yapılan analizlerin kurallara uygun olması ve 

elde edilen verilerin ele alınan konuyu uygun olması gerekmektedir. Belirtilen kurallara uygun olarak 

bu kısımda kapsam geÑerliliğini test etmek iÑin uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Uzman görüĢü 

yapıyı ölÑmek iÑin kullanılan maddelerin nitelik ve nicelik olarak yeterliliğini ifade eden ve kapsam 

geÑerliliğini belirlemede sıkÑa kullanılan yöntemlerden biridir (Tolay vd., 2016: 105). Bunun iÑin 25 

maddede psikolojik sahiplik yapısını aÑıklayacak ifade havuzu taslak haline getirilerek biri dil bilimci 

diğer ikisi yönetim ve organizasyon öğretim üyesi olan toplam üÑ akademisyene dil uygunluğu ve 

araĢtırılan yapıya uygunluğu aÑısından inceletilmiĢ ve akademisyenlerin görüĢleri doğrultusunda 6 

madde taslak halindeki ölÑüm aracından ÑıkarılmıĢ ve taslak ölÑüm aracına kalan 20 madde ile son 

hali verilmiĢtir.   

3.1.  Uygulama AĢaması  
Uygulama aĢamasında Survey yöntemi uygulanmıĢ olup veri toplamak iÑin anket tekniğinden 

yararlanılmıĢtır. Elde edilen verilerin analizleri iÑin  SPSS 20 programı kullanılmıĢtır. Uygulama 

aĢamasında, geliĢtirilen ilk ölÑek kolayda örnekleme yöntemiyle ulaĢılan, farklı iĢ kollarında ve 

iĢletmelerde görev yapan toplam 122 ÑalıĢana uygulanmıĢ ancak geÑerli 116 katılımcıya ait veriler 

analize dÍhil edilmiĢtir.   

3.2.  Yapı Geçerliliği Tespit AĢaması 

Bu aĢamada güvenilirlik, aÑımlayıcı faktör analizi ve korelasyon analizleri yapılmıĢtır. Ġlk olarak 

verilerin analize uygunluğunu ortaya koymak iÑin tüm maddeler güvenilirlik analizine tabi tutulmuĢ 

ve daha sonra taslak ölÑeğin yapı geÑerliliğini belirleyebilmek iÑin anketlerden elde edilen veriler 

üzerinde aÑımlayıcı faktör analizi gerÑekleĢtirilmiĢtir. Güvenilirlik analizi sonucunda tüm maddelerin 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1975 

analize uygun olduğu görülmüĢtür. 21 maddelik yapının Cronbach Alpha değeri 0,922 olduğu 

görülmüĢ ve tüm maddeler üzerinde aÑımlayıcı faktör analizi uygulanmıĢtır. AÑımlayıcı faktör analizi 

sonucunda 5., 11., 13., 14., 17. ve 18. Maddeler 2 ya da daha fazla faktöre yakın yüklerle (0.10‘dan 

daha az) dağıldığı iÑin analiz dıĢına bırakılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

Toblo 2: AÑımlayıcı Faktör Analiz Sonucu 

 
 

Bu analize iliĢkin sonuÑlar Tablo 3‘te gösterilmektedir. AÑımlayıcı faktör analizine göre Keiser-

Meyer-Olkin değeri 0,884 olarak tespit edilmiĢtir. Bartlett testine göre sonuÑlar 0,000 düzeyinde 

anlamlıdır. Dört boyutun toplam varyansı aÑıklama yüzdesi ise % 74,907 olarak belirlenmiĢtir. Ġlk 

boyut % 26,224 ikinci boyut  % 19,990, üÑüncü boyut % 16,271 ve dördüncü boyut % 12,422 ile 

psikolojik sahiplik olgusunu aÑıklamaktadır.   

AÑımlayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra ölÑek maddelerinin güvenilirlik katsayası ve madde toplam 

test puanı korelasyonunu belirlemek iÑin analizler gerÑekleĢtirilmiĢtir. Boyut iÑi Cronbach-Alfa 

güvenilirlik katsayısı  analiz sonuÑlarına göre kimlikleĢtirme boyutunun güvenilirliği 0,907, etkililik 

boyutunun güvenilirliği 0,819, koruyucu odak boyutunun güvenilirliği 0,847 ve iÑsel sorumluluk 

boyutunun güvenilirliği 0,878  olarak belirlenmiĢ ve boyutların güvenilirliklerinin yüksek olduğu 

saptanmıĢtır.  

Boyut ve madde ilişkisini belirlemek amacıyla boyut-madde korelasyonu analizi yapılmıştır. Bu 

analizde her bir maddenin boyutu ile arasındaki korelasyonun 0,20‘den büyük olması beklenmektedir 

(Tolay vd., 2016).  Tablo 2 incelendiğinde, bütün boyutların, maddeleri ile korelasyonu 0,746 ile 

0,920 arasında gerÑekleĢtiği iÑin boyut iÑerisindeki maddeler, boyut ile anlamlı ve yüksek derecede 

iliĢkili bulgulanmıĢtır. Daha sonra tüm boyutların kendi iÑlerindeki maddelerin birbirleriyle 

korelasyonlarına bakılmıĢtır.  

Tablo 2: Boyut ve Madde Korelasyonu 

 

BOYUTLAR VE MADDELER 

Boyutlara göre faktör yükleri 

1 2 3 4 
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 *ÆalıĢmakta olduğum iĢyerini bana aitmiĢ gibi hissederim. 

  *ĠĢyerim benim iÑin vazgeÑilmezdir. 

  *Bu iĢyerinin bir üyesi olmak bana haz verir.                  
  *Bu iĢyeriyle anılmaktan gurur duyarım. 

  *ĠĢyerimin bana saygınlık kattığını düĢünüyorum 

  *ĠĢyerim benim evim gibidir.  

,805 

,811 

,884 
,878 

,746 

,808 

   

  *ĠĢyerimin baĢarılarında katkılarım olduğunu düĢünürüm. 

  *ĠĢyerimde olumlu farklılıklar sergilediğimi düĢünürüm. 

,920 

,920 
  

 *ĠĢyerime zarar verici nitelikte davranıĢlarda bulunduğunu düĢündüğüm 

    ÑalıĢanları  uyarmam gerektiğini hissederim.  
 *ĠĢyerimde yanlıĢ giden bir Ģeyler varsa bunu önlemem gerektiğini düĢünürüm.  

 *ĠĢyerinde yaĢanan olumsuzlukların üstlere bildirilmesi gerektiğini düĢünürüm. 

,900 

,910 

,827 

 

  *Görevlerimi tam ve eksiksiz yapmam gerektiğini düĢünürüm.  

  *ĠĢyerim iÑin  benden beklenenlerin farkındayım. 

  *ĠĢlerimi en iyi Ģekilde yapmam gerektiğini düĢünürüm. 
  *ĠĢyerimin benden beklentilerini tam olarak karĢılamak benim iÑin önemlidir 

,903 

,785 

,924 
,809 

4. SONUÇ  

Érgütsel bağlamda psikolojik sahiplik olgusunu ölÑmek amacıyla ölÑek geliĢtirilmesinin örgütsel 

davranıĢ, örgüt geliĢtirme alanlarında ÑalıĢan araĢtırmacılara katkı sağlanması beklenmektedir. 

AraĢtırmanın ilk aĢamasında yazın taraması yapılarak kavramı aÑıklayan boyutlar belirlenmiĢtir. 

Nitekim güvenilirlik ve geÑerlilik analizleri sonucunda iyi skorlar elde edildiği görülmüĢtür. Bu sonuÑ 

ölÑüm aracının teoriyle olan bağının güÑlü olduğunun kanıtıdır. Bununla birlikte kültürümüzle de 

uyumlu olan güvenilirlik ve geÑerliliği yüksek olan bu ölÑeğin araĢtırmacılara katkı sağlayarak 

örgütsel bağlamda psikolojik sahiplik yazının zenginleĢmesine katkı sağlaması öngörülmektedir.  

Literatür incelemesine dayalı elde edilen sonuÑlar yapının dört boyutlu olabileceğini ortaya 

koymuĢtur. Bu boyutlar KimlikleĢtirme, Etkililik, Koruyucu Odak ve ĠÑsel Sorumluluk isimleriyle 

etiketlendirilmiĢtir. Nitekim analizler sonucunda örgütsel bağlamdaki psikolojik sahiplik yapısının 

dört boyuttan oluĢtuğu ve bu boyutların yapıyı yüksek düzeyde aÑıkladığı görülmüĢtür.  
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Örgütsel ĠletiĢim Araçlarının Ġç MüĢteri Memnuniyetine Etkisi: Kamu ve Özel Sektör 

ÇalıĢanları Üzerinde Bir AraĢtırma 
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Ege Üniversitesi Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi-Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

 

ÖZET 

 

ĠletiĢim araÑları, günlük hayatta olduğu gibi, iĢ hayatında da iĢletme faaliyetlerinin 

gerÑekleĢtirebilmesi iÑin sıklıkla kullanılmaktadır. ÆalıĢanların zamanlarının büyük bir 

Ñoğunluğunu iĢ yerlerinde geÑirdikleri düĢünüldüğünde, ÑalıĢma arkadaĢlarıyla, astlarıyla ya 

da üstleriyle kurdukları iletiĢim ve bu iletiĢimin kalitesini etkileyen iletiĢim araÑları oldukÑa 

önemli hale gelmektedir. Sosyal medyanın yaygınlaĢması ve kurumsal iletiĢim alandaki 

yazılım programlarının geliĢtirilmesi, iĢletmelerde farklı iletiĢim araÑlarının kullanımını da 

arttırmıĢtır. ĠĢletme aÑısından iÑ müĢteri olarak değerlendirilebilen ÑalıĢanların iĢlerine karĢı 

duydukları memnuniyet, kurulan doğru iletiĢim sayesinde güÑlenebilmektedir.  Bu aĢamada 

iletiĢim kurulurken, kullanılan araÑların da iĢ tatminine etkisi olacaktır. Bu ÑalıĢmada, 

örgütsel iletiĢimde kullanılan araÑların iÑ müĢteri memnuniyeti üzerindeki etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Pilot araĢtırma olarak tasarlanan bu araĢtırma, betimleyici nitelikte olup, 

ÑalıĢmanın sonucunda örgütsel iletiĢim araÑlarının, iĢ tatmini ile iletiĢim tatminini arttırdığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Érgütsel ĠletiĢim, Érgütsel ĠletiĢim AraÑları, ĠĢ Tatmini 

 

GĠRĠġ 

 

ĠletiĢim, disiplinler arası araĢtırılan bir konu olup, her geÑen gün yeni bir boyut 

kazanan, temelde mesajın göndericiden alıcıya aktarılma sürecini iÑeren bir haberleĢme 

aracıdır (Jablin ve Putnam, 2000:4; Fedaghi, 2012). Bu süreÑte yüzde yüz verimle iletiĢimi 

gerÑekleĢtirebilmek mümkün olmamaktadır. ĠletiĢimde, sürece etki eden birÑok faktör 

olduğu gibi, kiĢiler arası algısal farklılıklar da iletiĢim kurma sürecindeki en büyük zorluklar 

arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, örgüt iÑi iletiĢim iÑin de aynı durum söz konusudur. ĠĢ 

hayatında yaĢanan iletiĢim sorunları, Ñoğu zaman sosyal hayatta karĢılaĢılan zorluklardan 

Ñok daha büyük ve maliyetli sorunlara yol aÑabilmektedir. Érgütler, iletiĢimden kaynaklanan 

sorunları en aza indirgeyebilmek, hızlı ve doğru bilgi akıĢını sağlayabilmek iÑin birÑok 

haberleĢme aracı kullanmaktadır.   

Teknolojinin her geÑen gün değiĢtiği ve geliĢtiği günümüzde, örgütsel iletiĢim 

kanallarını sayabilmek Ñok da kolay olmayacaktır. Sosyal medyanın günlük hayatta yoğun 

kullanımı, örgütlere de yansımaktadır. Akıllı telefonlara gelen uygulamalar örgütlerde de 

hızla kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 1980‘lerin sonunda ve 1990‘larda, elektronik postanın 

örgütlere uyumu ve örgütsel iletiĢimi nasıl   etkileyeceği üzerine araĢtırmalar yapılmıĢken 

(Kiesler ve Sproull, 1988; Rice, 1994; Thompson ve Feldman, 1998), Ģu anda örgütlerin 

whatsapp, linkedin facebook, twitter, ÑeĢitli yazılım platformları gibi ÑeĢitli kanalların 

kullanılmaya baĢlanmasıyla örgütsel iletiĢim araĢtırmaları yeni bir boyut kazanmıĢtır (Ean, 

2010; Waite ve Wheeler, 2014; Langer, 2014; Ézdemir ve Erdem, 2016). 

 

ARAġTIRMANIN AMACI 
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Teknolojinin hızlı geliĢimi her alanda olduğu gibi örgütlerdeki iletiĢimi de 

etkilemekte ve bir takım değiĢimlere neden olmaktadır. Bununla birlikte örgütsel iletiĢim 

araÑlarına da her geÑen gün bir yenisi eklenmektedir. Bazı örgütsel iletiĢim araÑları, 

ÑalıĢanlar tarafından daha Ñok benimsenirken bazılarına karĢı uyum sorunları yaĢanmaktadır. 

Érgütsel iletiĢim kapsamında mesajın iletenden alıcıya geÑiĢi esnasında birÑok unsur 

bulunmaktadır.  Mesajın yazılı ya da sözlü olması, aĢağı yönlü yukarı yönlü veya yatay 

olması ya da farklı kanallar yoluyla iletiliyor olması gibi unsurlar mesajın niteliğini 

belirleyen, aynı zamanda da iÑ müĢteri memnuniyetine ve buna bağlı olarak son yıllarda son 

derece önem verilen adanmıĢlığa etki eden faktörlerdir (Ruck ve Welch, 2012). 

  Érgütsel iletiĢim literatürü incelendiğinde; örgütsel iletiĢim ve iĢ tatmini iliĢkisini 

inceleyen birÑok ÑalıĢma mevcuttur (Muchinsky, 1977; Vinnicombe 1984; Orpen, 1997; 

Nobile ve Cormick, 2008;  Giri ve Kumar, 2010; Demir ve Sezgin, 2017). Bunun yanı sıra 

iletiĢim tatminine odaklanan ( Downs ve Hazen, 1977; Pinchus, 1986; Gray ve Laidlaw, 

2002; Akkirman ve Harris, 2005; Goris 2007; CarriÓre ve Bourque, 2009; Jalalkamali, vd., 

2016), örgütlerde iletiĢim araÑlarındaki artıĢı, değiĢkenliği konu alan ÑalıĢmalar da 

bulunmaktadır ( Kiesler ve Sproull, 1988; Zmud vd, 1990; Friedl ve Verċiċ, 2011; Men, 

2015; Buenviaje ve Angelia, 2016). Bunun yanı sıra, örgütsel iletiĢimi kamuda ve özel sektör 

kapsamında inceleyen ÑalıĢmalar da bulunmaktadır (Pandey ve Garnett, 2006; Nobile ve 

Cormick, 2008; Dickson vd, 2008). Érgütlerde kullanılan iletiĢim araÑlarının özel sektörde 

ve kamuda ÑalıĢan kiĢiler aÑısından araĢtıran ve bunu iĢ tatminiyle iliĢkilendiren ÑalıĢmaların 

oldukÑa sınırlı düzeyde olması nedeniyle, bu araĢtırmada örgütsel iletiĢim araÑlarının iĢ 

tatminine etkisinin hem kamu hem de özel sektör aÑısından genel bir algıyı ortaya koymak 

hedeflenmiĢtir.  

 

YÖNTEM 
 

AraĢtırma pilot ÑalıĢma niteliğinde olup, kamu ve özel sektör ÑalıĢanlarına kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılarak ulaĢılmıĢtır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği 

kullanılmıĢtır. 92 beyaz yaka ÑalıĢanına yüz yüze anket uygulanmıĢtır. AraĢtırmada 

literatürde sıkÑa kullanılan Minnesota iĢ tatmini ölÑeği (Weiss vd, 1967) ve Downs ve 

Hazen‘in (1977) iletiĢim tatmini ölÑeklerinden ve anketteki son haline getirilmesinde 

Eroğluer‘in (2011) ve Gülnar‘ın (2009) ÑalıĢmalarından yararlanılmıĢtır. Érgütlerde 

kullanılan iletiĢim araÑları Buenviaje ve Angelia‘nın (2016) ÑalıĢmasından faydalanılarak 

belirlenmiĢtir.  Anket, 3 temel bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölüm, demografik verileri 

tanımlamak amacıyla, 2. bölüm iĢ yerinde kullanılan örgütsel iletiĢim araÑları hakkında bilgi 

edinmek ve 3. bölüm ÑalıĢanlar arası örgütsel iletiĢim ve iĢ tatmini iliĢkisi hakkında veri 

toplayabilmek amacıyla oluĢturulmuĢtur. Anket Ñıktıları SPSS 22 programında ÑeĢitli 

analizlere tabi tutulup, hipotezler test edilmiĢtir. 

 

AraĢtırmanın hipotezleri aĢağıda belirtildiği Ģekilde kurulmuĢtur: 

H1: Érgütsel iletiĢim araÑlarının kullanımı iÑ müĢteri tatminini arttırmaktadır. 

H2: Kamu ve özel sektör ÑalıĢanlarının iletiĢim araÑlarını kullanım düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 

H3:  Érgütsel iletiĢim araÑlarının kullanımı iletiĢim tatminini arttırmaktadır. 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

AraĢtırma iÑin pilot olarak seÑilmiĢ 92 kiĢiden alınan yanıtlar doğrultusunda 

hipotezler test edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan ÑalıĢanların %56.5‘i kadın, % 43.5‘i erkek 

ÑalıĢanlar oluĢturmakta olup,  %53.3‘ü kamuda, % 46.7‘si özel sektörde faaliyet gösteren 

iĢletmelerde ÑalıĢmaktadır. ÆalıĢanların en sık kullandıkları iletiĢim araÑlarının dağılımı 

Tablo 1.1.‘de yer almaktadır. Buna göre katılımcılar arasında en Ñok kullanılan iletiĢim aracı 

%78.3 ile telefon / cep telefonu olmakla birlikte % 70.7‘yle onu takip eden yüz yüze 

görüĢme /toplantıdır. Bu verilerden anlaĢılacağı üzere, sözlü iletiĢim araÑları örgütlerde 

önemli bir yere sahiptir. Daha sonra kullanım sıklığı olarak % 59.8 ile Whatsapp yer 
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almaktadır. Whatsapp‘ı % 54.3 ile elektronik posta ve % 41.3 ile Ģirket sunucuları takip 

etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tablo 1.1: Katılımcıların En Æok Kullandıkları ĠletiĢim AraÑlarının Dağılımı 

 

Örgütsel ĠletiĢim Araçları ―sık sık kullanıyorum‖ (%) 

Yüzyüze görüĢme/Toplantı 70.7 

Faks Makinesi / Metin Mesajları   29.3 

Notlar ve Raporlar  39.1 

Bülten / Ġlan Panoları  10.9 

ÇalıĢan El Kitabı / Faaliyet Raporu  19.6 

Telefon / Cep Telefonu  78.3 

Elektronik Posta   54.3 

ġirket Sunucuları (intranet yapılar)  41.3 

Whatsapp (iĢ için)  59.8 

Skype (iĢ için)  4.3 

Facebook (iĢ için)  9.8 

Linkedin (iĢ için)  5.4 

Instagram (iĢ için)  13 

Twitter (iĢ için)  6.5 

 

 Érgütsel iletiĢim araÑlarının kullanımı ile iÑ müĢteri tatmini iliĢkisini ölÑmek 

amacıyla basit regresyon analizi yapılmıĢtır. Analiz sonucunda R
2
 değeri bağımlı 

değiĢkendeki (iĢ tatmini) değiĢimlerin ne kadarının bağımsız değiĢken (iletiĢim araÑları) 

tarafından aÑıklandığını göstermektedir. Buna göre, örgütsel iletiĢim araÑlarının kullanım 

düzeyi iĢ tatminini anlamlı bir Ģekilde aÑıkladığı görülmektedir (R=0.312, R
2
=0.097, 

F=9.680, p=0.002).  Bu kapsamda H1 hipotezi desteklenmiĢtir. 

 
Tablo 1.2: ĠletiĢim AraÑları ve ĠĢ Tatmini ĠliĢkisini Gösteren Basit Regresyon Analizi 

SonuÑları 

DeğiĢkenler  B Beta* t p R R
2
 

Sabit 2.348  6.522 0.000 0.312 0.097 
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Örgütsel ĠletiĢim Araçları 0.461 0.312 3.111 0.002 

*Standardize Edilmiş Katsayılar 

 

Kamu ve özel sektör ÑalıĢanlarının iletiĢim araÑlarını kullanım düzeyleri arasında bir 

farklılık olup olmadığı bağımsız 2 örnekli t testi (independent samples t test) ile analiz 

edilmiĢtir.  

 

Analizden elde edilen bulgular kamu ve özel sektör ÑalıĢanlarının örgütsel iletiĢim 

araÑlarını kullanımı yönünden anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir (t=5.21, sd=90, 

p=0.00). Ézel sektör ÑalıĢanlarının iletiĢim araÑlarını daha Ñok kullandıkları görülmektedir. 

Bu durumda H2 hipotezi desteklenmiĢtir. 

  Érgütsel iletiĢim araÑlarının kullanımı iletiĢim tatminine etkisini ölÑmek amacıyla 

basit regresyon analizi uygulanmıĢtır. Érgütsel iletiĢim araÑlarının kullanım düzeyi iletiĢim 

tatminine iliĢkin varyansın  %15.8‘ini aÑıklamaktadır. Érgütsel iletiĢim araÑlarının kullanım 

düzeyi iletiĢim tatminini anlamlı bir biÑimde arttırmaktadır (R=0.397, R
2
=0.158, F=16.855 

p<0.05). Bu durumda H3 hipotezi desteklenmiĢtir. 

 

 
Tablo 1.3: ĠletiĢim AraÑları ve ĠletiĢim Tatmini ĠliĢkisini Gösteren Basit Regresyon Analizi 

SonuÑları 

DeğiĢkenler  B Beta* t p R R
2
 

Sabit 2.041  5.661 0.000  

0.397 

 

0.158 
Örgütsel ĠletiĢim Araçları 0.609 0.397 4.105 0.000 

*Standardize Edilmiş Katsayılar 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Érgütsel iletiĢim araÑları son dönemde teknolojik geliĢmelerle birlikte Ñok ÑeĢitlilik 

göstermiĢ ve kullanım düzeyleri artmıĢtır. Érgütler, iletiĢim kurmak iÑin iÑinde bulundukları 

sektörün dinamiklerinin gerektirdiği ÑeĢitli iletiĢim araÑlarına ihtiyaÑ duymaktadır.  

Pilot ÑalıĢma Ģeklinde tasarlanan bu araĢtırmada örgütsel iletiĢim araÑlarının 

kullanım düzeylerinin iĢ ve iletiĢim tatminini arttırdığı ortaya koyulmuĢtur. Kamu ve özel 

sektör arasında örgütsel iletiĢim araÑlarının kullanımı aÑısından anlamlı bir farklılığa 

ulaĢılmıĢtır. Whatsapp uygulamasının kısa sürede iĢ hayatında benimsenmesi ve elektronik 

postadan Ñok daha fazla yere sahip olması bulgusu ÑalıĢmanın önemli sonuÑları arasındadır. 

ÆalıĢanların Ģirket iÑi iletiĢimi kolaylaĢtırması iÑin oluĢturulan intranet yapılardan ziyade 

whatsapp ve elektronik postayı da kullanmayı tercih etmesi dikkat Ñeken bir diğer sonuÑtur. 

Érgütler son dönemde bilgi gizliliği konusuna daha Ñok önem vermekte, yazılı iletiĢimin 

resmi kanallardan ilerlemesine dayalı bir kültürü benimsemektedirler. Bu ÑerÑevede, iÑ 

müĢterilerinin sosyal medya araÑlarıyla iletiĢim kurmalarını önlemek iÑin Ģirket 

sunucularının kullanılacağı platformların geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bu sayede, ÑalıĢanlar 

bulundukları yerden firmaya bağlanarak, hızlı, resmi ve güvenilir bir iletiĢim ortamı 

yaratılabilecektir.  

Bu araĢtırmanın iletiĢim tatmininin ara değiĢken olarak ele alınacağı ve kamu/özel 

sektör farklılıklarının daha büyük bir örneklem üzerinde geniĢletilmesi düĢünülmektedir. 

AraĢtırmanın, iletiĢim araÑlarının ÑeĢitliliği ve kullanım düzeylerinin iletiĢim ve iĢ tatminine 

etkisi anlamında örgütlere yönetsel aÑıdan ıĢık tutması beklenmektedir.   
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Özet 

AraĢtırmanın kavramsal ÑerÑevesini iĢ/iĢletmecilik yaĢamında kabul edilen bütün değerleri 

ifade eden örgütsel maneviyat ve insan kaynakları iÑin olumsuz/negatif değerler üreten iĢ 

stresi oluĢturmaktadır. Yazın incelemesinde, örgütsel maneviyatın iĢ stresi üzerine etkisini 

inceleyen bir ÑalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Buradan hareketle bu ÑalıĢmada ―örgütsel 

maneviyatın iĢ stresi üzerinde etkisi var mıdır?‖ temel araĢtırma sorusuna yanıt aranmıĢtır. 

ÆalıĢma görgül araĢtırma niteliğindedir. Bu araĢtırmada veri toplama aracı olarak anket 

tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırma, Konya Organize Sanayi Bölgesi‘nde yer alan bir iĢletmede 

ÑalıĢan bireylere uygulanmıĢ ve araĢtırmaya iĢletmenin tüm ÑalıĢanları katılmıĢtır. Elde 

edilen veriler istatistiki yöntemlerle analiz edilmiĢtir. ÆalıĢma sonucunda elde edilen 

bulguların alanda yazına katkı sağlayacağı ve pratik uygulamaya yönelik yararlı fikirler 

sunacağı düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel maneviyat, İş stresi, Konya Organize Sanayi Bölgesi. 
 

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL SPIRITUALITY ON WORK STRESS: 

A RESEARCH IN KONYA 

 

The conceptual framework of the research creates work stress, which produces negative / 

negative values for organizational spirituality and human resources, which express all 

accepted values in business / business life. In the literature review, there was no study 

examining the effect of organizational spirituality on job stress. From this point of view, in 

this study, an answer was sought in the main research question: "Does organizational 

spirituality have an effect on work stress?" The study is an empirical research. In this study, 

survey technique was used as data collection tool. The research was applied to individuals 

working in an enterprise located in the Konya Organized Industrial Zone and all the 

employees of participated in the research. The obtained data were analyzed by statistical 

methods. It is thought that the findings obtained from the study will contribute usefully to the 

field and provide useful ideas for practical application. 

Key words: Organizational spirituality, Work stress, Konya Organized Industrial Zone. 

 

 

GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı 

ĠĢ/ÑalıĢma yaĢamında artan rekabet, iĢ stresi-günlük stres, iĢyerinde duygusal taciz, iĢini 

kaybetme korkusu (Seyyar, 2009: 42), iĢ arama davranıĢı geliĢtirme, bilgi ifĢa etme, 

iĢyerinde nezaketsiz davranıĢlar geliĢtirme hem iĢgörenleri hem de iĢletmeleri zor durumda 

bırakan sorunlar, riskler ve endiĢeler iĢletme iÑindeki güven ortamını sarsmaktadır. Yeni 

iĢ/iĢletmecilik düzeni iÑinde sıkıĢan insan küresel rekabet ortamında değiĢen örgüt yapıları 

iÑinde toplumsal Ģekillenmenin (ĢehirleĢme, nüfus göÑü, artan boĢanma oranları, popüler 

kültür) etkisiyle yeni bir nefes ya da iĢ bunalımından Ñıkma yolu aramaktadır (BekiĢ, 2013: 

1-2; Kinjerski ve Skrypnek, 2006: 281; Papatya, 1997: 33). ĠĢte bütün bu arayıĢların ve 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1985 

sorunların Ñözümünde insanların yaĢadıkları iĢ stresini aĢmaları iÑin örgütsel maneviyatı 

nasıl kullanabileceklerine dair yazında ÑalıĢmaların olmamasından hareketle bu ÑalıĢmanın 

amacı ―örgütsel maneviyatın iĢ stresi üzerinde etkisi var mıdır?‖ temel araĢtırma sorusuna 

yanıt aramaktır. 

AraĢtırmanın kavramsal ÑerÑevesini iĢ/iĢletmecilik yaĢamında kabul edilen bütün değerleri 

ifade eden örgütsel maneviyat (Seyyar, 2009: 44) ve insan kaynakları iÑin olumsuz/negatif 

değerler üreten iĢ stresi (ġimĢek vd., 2014: 185) oluĢturmaktadır. Maneviyat kavramı 

bireylerin kendi iÑsel değer yargılarına yatırım yapmasını ve güÑlendirmesini iÑeren ve 

yaĢamı daha anlamlı hale getiren inanÑlar ve uygulamalardır (Æakıroğlu vd., 2015; Æetinkaya 

vd., 2007: 47; Milliman vd., 1999: 223). Maneviyat kavramı iĢ dünyası iÑin düĢünüldüğünde 

ya da ele alındığında örgütsel maneviyat, iĢyerinde maneviyat ya da iĢletme maneviyatı 

olarak anlam bulmaktadır. Érgütsel maneviyat kavramı anlam bakımından yazında tam 

olarak fikir birliği ile ifade edilmiĢ bir kavram değildir. Dahası, maneviyat kavramının 

örgütsel anlamda ele alınmasını eleĢtiren ve özünde örgütsel yaĢamda böyle bir yaklaĢımın 

olmayacağını öne süren ÑalıĢmalar da mevcuttur (Érgev ve Günalan, 2011: 51-64; Æakır 

Berzah ve Æakır, 2015: 135-149). Érgütsel maneviyat kavramının yazında değerlendirmesi 

yapıldığında tanımların daha Ñok örgütte anlam, amaÑ ve ÑalıĢanların birbirine bağlı olmasını 

vurguladığı (BekiĢ, 2013: 21), ancak kavramın tam anlaĢılırlığının sağlanması iÑin 

cevaplanması gereken temel bir sorunun olduğu ifade edilebilir. Bu temel soru örgütsel 

maneviyat denince ÑalıĢanların örgüte maneviyatlarıyla gelmesini mi yoksa örgütte manevi 

bir ortamın olması mı anlatılmakta/anlaĢılmaktadır (Sadykova ve Tutar, 2014; Ézkalp vd., 

2008). Bu temel sorudan da hareketle örgütsel maneviyat, hem ÑalıĢanlar hem de örgüt iÑin 

yön duygusu veren, ikisi arasında bağlantı sağlayan ve bütünlük iÑeren bir kavramdır 

(Krishnakumar ve Neck, 2002: 153-154; Seyyar ve Evkaya, 2015: 149; Kinjerski ve 

Skrypnek, 2004: 28).   

Stres, insanların esenliğini ve mutluluğunu tehlike altına alan, bir uyarı olarak algılanan 

durumlara gösterilen tepkiler olarak değerlendirilmektedir. Bu tepkiler insanın bedensel ve 

düĢünsel sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya Ñıkmakta ve insanları değiĢik 

düzeyde sorunlarla karĢılaĢtırmaktadır (ġimĢek vd., 2014: 185). ĠĢletmelerde yaĢanan stres 

sağlayıcı unsurların sıklığı ve yoğunluğu hem iĢletmelerin koĢulları hem de bireylerin 

kiĢiliklerinin etkileĢimleriyle ilgili olmakta ve stresli olaylar bazı iĢletmelerde diğer 

iĢletmelere göre daha fazla iken, stresin algılanması da bazı bireylerde daha yoğun 

yaĢanmaktadır (Batıgün ve ġahin, 2006: 33). En genel haliyle bireyler iÑin olumsuz durumlar 

ve sonuÑlar üreten herhangi iĢletme kaynaklı rol olarak değerlendirebileceğimiz iĢ stresi, 

ÑalıĢanlar üzerinde olumsuz sonuÑlar doğurabileceği gibi eğer kontrol altına alınırsa pozitif 

bir etki yaratabileceği de vurgulanmaktadır (Dülgeroğlu ve BaĢol, 2017: 294).  

Yöntem ve Bulgular 

AraĢtırmanın yazın incelemesinde örgütsel maneviyat ile iĢ stresi iliĢkisi üzerine yapılmıĢ bir 

araĢtırmaya rastlanılamamıĢtır. Buradan hareketle bu ÑalıĢmada, ―örgütsel maneviyatın iĢ 

stresi üzerine etkisi var mıdır?‖ sorusuna yanıt aranmaktadır.  Buradan hareketle bu 

ÑalıĢmada aĢağıdaki teorik model ve hipotez ileri sürülmüĢtür.  
Çizim 1: Teorik Model 

 

 

H1: Érgütsel maneviyatın iĢ stresi üzerinde pozitif yönde bir etkisi vardır. 

AraĢtırmanın yöntemi olarak yazın araĢtırması ve alan araĢtırması olmak üzere iki yöntem 

kullanılmıĢtır. Éncelikli olarak yazın araĢtırması gerÑekleĢtirilmiĢ ve bu konuda mevcut 

kaynaklar incelenmiĢtir. Yazın araĢtırmasının ardından, konu ile ilgili daha önce yapılan 

ÑalıĢmalar da değerlendirilerek alan araĢtırması gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma, Konya Organize Sanayi Bölgesi‘nde faaliyet gösteren bir iĢletmede 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Dolayısıyla araĢtırmanın evrenini bu iĢletmede ÑalıĢan kiĢiler 

Érgütsel Maneviyat  ĠĢ Stresi 
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oluĢturmaktadır. ÆalıĢanlardan 147 geri bildirim alınmıĢtır. Elde edilen veriler istatistiki 

yöntemlerle analiz edilmiĢtir. Bu noktada yazında örgütsel maneviyatın iĢ stresi üzerine 

etkisini inceleyen ÑalıĢmanın olmaması bu araĢtırmanın önemini artırmaktadır. Dolayısıyla 

bu ÑalıĢmanın konuyla ilgili yazına önemli katkı sağlayacağı ve gelecekte yapılacak olan 

ÑalıĢmalara öncü niteliği taĢıyacağı varsayılmaktadır.  

AraĢtırma yöntemi olarak yüz yüze anket tekniği kullanılmıĢtır. Bu noktada araĢtırmada yüz 

yüze görüĢme yöntemiyle katılımcılardan anket formlarını doldurmaları istenmiĢ ve eksiksiz 

doldurulmuĢ olan formlar değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırmada hazırlanan anketler demografik bilgileri iÑeren birinci bölümle baĢlamaktadır. 

Ġkinci bölümde örgütsel maneviyat ölÑeği olarak Kinjerski ve Skrypnek (2006) tarafından 

geliĢtirilen ve Ênal ve Turgut (2015) tarafından ulusal yazında kullanılan 18 ifadeden oluĢan 

ölÑek kullanılmıĢtır. ÊÑüncü bölümde ise BaltaĢ ve BaltaĢ (1998) tarafından geliĢtirilen 15 

ifadeden oluĢan algılanan iĢ stresi ölÑeği kullanılmıĢtır. Katılımcılardan bu sorulara katılma 

derecelerini beĢli Likert ölÑeğine göre sunulan seÑeneklerden birini seÑerek belirtmeleri 

istenmiĢtir.  

AraĢtırma Konya Organize Sanayi Bölgesi‘nde faaliyet gösteren bir iĢletmede 

gerÑekleĢtirilmiĢtir. Bu iĢletmede ÑalıĢan tüm ÑalıĢanlar araĢtırmaya dÍhil edilmiĢtir. Érnek 

iĢletmemizde ÑalıĢan 147 kiĢinin tümü araĢtırmaya dÍhil edilmiĢtir. AraĢtırmanın bir 

sektörde ve o sektördeki bir iĢletmede yapılmıĢ olması araĢtırmanın bir sınırlılığıdır. Bu 

sınırlılıkla beraber toplanan verilerin sadece burada ÑalıĢan kiĢilerle sınırlı olması, anket 

yönteminin mülakat ve gözlem gibi yöntemlerle desteklenmemesi, ölÑülmek istenen 

konunun anket soruları ile sınırlı olması diğer araĢtırma sınırlılıklarıdır. 

AraĢtırmada öncelikle betimsel istatistik ÑalıĢması yapılmıĢtır. Bu ÑalıĢmadaki analizlerde 

araĢtırma katılımcılarıyla ilgili olarak cinsiyet bakımından erkeklerin Ñoğunlukta olduğu ve 

katılımcıların Ñoğunluğunun evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaĢ aralığının 

Ñoğunlukla 25-34 yaĢ arasında olduğu, eğitim durumlarının ilkokul ve ortaokul olduğu 

görülmektedir. ĠĢletmede ÑalıĢma sürelerinin 4-6 yıl ile 5-10 yıl arasında Ñoğunlukta olduğu 

görülmektedir. AraĢtırmaya katılan katılımcıların üretim ÑalıĢanı olarak fabrikada üretim 

hattında ÑalıĢtıkları sonucu ortaya ÑıkmıĢtır. 

AraĢtırmada örgütsel maneviyat ve iĢ stresine yönelik yapılan analizlerde değiĢkenlere 

yönelik minumum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1‘den anlaĢılacağı üzere örgütsel maneviyat puanı ortalaması 68,5210,13; iĢ stresi 

puanları ortalaması 32,398,23 olduğu görülmektedir. 
Tablo 1: Puan Ortalamaları 

  n Minimum Maksimum Ort. SS 

Érgütsel Maneviyat 147 36 89 68,52 10,13 

ĠĢ Stresi 147 18 50 32,39 8,23 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler 

Érgütsel maneviyatın iĢ stresi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan analiz 

sonuÑlarına göre örgütsel maneviyat, iĢ stresini pozitif yönde etkilemektedir. AraĢtırmanın 

sonuÑ bölümünü; araĢtırma bulgularının yazın değeri, iĢletme yöneticilerine öneriler ve 

gelecek araĢtırmalar iÑin öneriler olarak 3 kategoride değerlendirmek mümkündür:  

 (a) Araştırma Bulgularının Yazın Değeri: Konya merkezde organize sanayi 

bölgesinde yer alan bir iĢletmede yapılan araĢtırmada ankete katılan ÑalıĢanların örgütsel 

maneviyat algılarının iĢ stresini pozitif yönde etkilediği anlaĢılmaktadır. Temelde yapılan 

ÑalıĢmanın yazına anlamlı bir katkı sağlayacağı umudu korunmuĢtur. ÆalıĢmada ele alınan 

iki değiĢkenin yazında birlikte ele alınmamasından dolayı ÑalıĢmanın yazına önemli bir katkı 

sağladığı değerlendirilmektedir. 

 (b) Yöneticiler İçin Bazı Öneriler: Günümüzde iĢletmelerde örgütsel maneviyatın 

güÑlendirilmesi özellikle stratejik anlamda düĢünülürse önemli bir rekabet avantajı 

yaratacaktır. Nitekim örgütsel maneviyat ÑalıĢanların iĢ stresini artırsa da eğer yöneticiler 

etkili ve bilinÑli bir güven ortamı yaratırlarsa iĢ stresi maneviyat tabanlı olarak azalacaktır. 
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Yanısıra, yöneticiler mutlaka etkili bir Ģekilde maneviyat dostu bir iĢletme yaratmaya 

ÑalıĢmalıdır. 

 (c) Gelecek Araştırmalar için Bazı Öneriler: AraĢtırma bulguları yorumlanırken, 

bazı sınırlılıklar göz önünde tutulmuĢtur. Bu sınırlamalar, aynı zamanda gelecekte yapılacak 

araĢtırmalar iÑin bazı öneriler de iÑermektedir: Ġlk olarak ÑalıĢmanın, kısıtlarının ortadan 

kaldırılması ile gelecek araĢtırmalar iÑin daha iyi sonuÑlar üretilecektir. Dolayısıyla elde 

edilen sonuÑların sağlaması, güÑlendirilmesi ve daha geniĢ örneklem ile farklı 

sektörlerde/iĢletmelerde -özellikle de maneviyatın yoğun olarak algılanabileceği sektörlerde- 

karĢılaĢtırmalı araĢtırmaların yapılması önerilebilir.  
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ: 
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Özet: Bu ÑalıĢmada doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyümenin arasındaki iliĢki BRICT( Brezilya, 

Rusya, Hindistan, Æin, Türkiye) ülkelerinin 1998-2016 dönemi iÑin panel birim kök ve nedensellik testleri ile 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonuÑlarına göre, ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru 

nedenselliğin olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca, 2008 yılının verilerinin kullanılmadığı analizde doğrudan yabancı 

yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında Ñift yönlü nedensellik iliĢkisi görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Granger Nedensellik. 

 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: PANEL 

CAUSALITY ANALYSIS IN BRICT COUNTRIES 

Abstract: In this study, the relationship between foreign direct investment and economic growth is analyzed in 

BRICT( Brazil, Russia, India, China, Turkey) countries between the years 1998-2016 by employing panel unit 

root and panel causality analyses. According to research results, there is a causality relationship from economic 

growth to foreign direct investment. Moreover, in the analysis of the data of 2008, there was a bi-directional 

causality relationship between foreign direct investment and economic growth. 

Keywords: Economic Growth, Foreign Direct Investment, Granger Causality. 
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1. GĠRĠġ 

Yabancı sermayenin, özellikle de doğrudan yabancı yatırımların tüm dünyada artmakta olduğu 

gözlenmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların ekonomiyi pozitif yönde etkilediği düĢünüldüğünden 

dolayı ülkeler tarafından teĢvik programları uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak birÑok ülke 

ekonomilerine katkıda bulunmak iÑin doğrudan yabancı yatırımlar politikasına önem vermeye 

baĢlamıĢ ve bu ÑerÑevede vergi kesintileri ve diğer teĢvikler ile doğrudan yabancı yatırımları kendi 

ülkelerine Ñekmeye ÑalıĢmaktadırlar. Doğrudan yabancı yatırım, doğrudan yatırımcılar ve yatırım 

yapılan ülkelerin yanı sıra küresel ekonomi iÑin de fayda sağlamaktadır. Yatırımcılar dünyadaki her 

yere en iyi getiri umuduyla yatırım yapmaktadırlar. Yatırımcılar en az riskle en iyi getiriyi 

istemektedir. Bu kÍr amacı, renk körüdür ve din veya siyasetle ilgilenmemektedir. Irk, renk veya inanÑ 

gibi farklılıklardan bağımsız olarak, iyi yönetilen iĢyerleri rekabet avantajı sağlamaktadır. Yatırımcılar 

iyi yönetilen iĢletmelere yatırım yaparak bir anlamda onları ödüllendirmektedirler. Yatırım alan 

iĢletmeler, yatırımcılarından sağlayacağı bilgiler ile idari alanda geliĢebilmektedir. Bu geliĢimler 

muhasebe, hukuki, teknolojiyi alanlarında operasyonel uygulamalar, finansman araÑlar gibi iÑeriklerde 

gerÑekleĢebilmektedir. Érneğin, kalite uygulamaları benimseyen Ģirketler ÑalıĢanlarının yaĢam 

biÑimlerini de geliĢtirirler. Bu Ģekilde yatırım yapılan ülkede insanların yaĢam standardı yükselmeye 

baĢlamaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar, herhangi bir ülkedeki en iyi Ģirketlere yatırım yaparak 

Ģirketleri küreselleĢtirmektedir. Yerel yönetimin insanlar üzerindeki etkisi de yabancı yatırımlar ile 

birlikte azalmaktadır. Yabancı yatırımcılar ÑeĢitli avantajlardan dolayı yatırımlarından yüksek getiri 

alırken yatırım yapılan ülkede yabancı yatırımlar dolayısıyla artan iĢ gücü ve mal üretimi Ñift taraflı 

avantaj sağlamaktadır. Buna binaen doğrudan yabancı yatırımların ekonomik geliĢmeye katkı 

sağladığı ve ekonomik geliĢmenin de doğrudan yabancı yatırımları Ñektiği söylenebilecektir. Bu 

ÑalıĢmada BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Æin, Türkiye) ülkeleri üzerinde doğrudan yabancı 

yatırımlar ve ekonomik geliĢme arasındaki iliĢki araĢtırılacaktır. ÆalıĢmanın devam eden kısmında 

sırasıyla literatür, teoriler, veri ve yöntem, bulgular, sonuÑ baĢlıkları yer almaktadır. 

2. LĠTERATÜR 

Son Ñeyrek yüzyılda finansal serbestliğin sağlanması bunun akabinde son on yılda hızlı bir Ģekilde 

ülkelerin GSYĠH‘sinin artması ile birlikte ülkeler arası para akıĢı da artmıĢtır. Bu para akıĢının büyük 

bir bölümü de doğrudan yabancı yatırımlar vasıtası ile gerÑekleĢmektedir. Literatürde, birÑok 

ÑalıĢmada doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüklük arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Bu 

ÑalıĢmaların bazılarında doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüklük arasında tek yönlü 

bazılarında ise Ñift yönlü nedensellik iliĢkisi olduğu gözlenmiĢtir. 

Ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar ile ilgili literatürde, ilk yapılan ÑalıĢmalardan biri 

olan Dunning (1980), 7 ülkenin 1970 yılı verileri kullanılarak yapılan araĢtırmada satıĢ personeli 
oranının pozitif, saatlik maaĢ(Amerika'daki maaĢ / Yatırım yapılan ülkedeki maaĢ) ve kalifiye iĢÑi 

oranının anlamlı ve pozitif Ģekilde doğrudan yabancı yatırımları etkilediği bulunmuĢtur.  Blomstorm 

vd. (1994) ÑalıĢmasında, 1960 ile 1985 yılları arasında 101 ülkenin ekonomik büyümesini etkileyen 

faktörler araĢtırılmıĢtır. KüÑük, geliĢmekte olan, geliĢmiĢ ve tüm ülkelerin yer aldığı örneklemlerin 

analizlerinin hepsinde doğrudan yabancı yatırımların pozitif etkisi gözlemlenmiĢtir. Borensztein vd. 

(1998) ÑalıĢmasında geÑmiĢ bulgulara ek olarak doğrudan yabancı yatırımların olumlu etkisinin gücü 

yatırım yapılan ülkenin iĢÑi sermayesine de bağlı olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, doğrudan yabancı 

yatırımların ülke iÑerisinde yapılan yatırımları da artırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

De Mello (1997) kavramsal ÑalıĢmasında, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeyi 

artırabileceği iki baĢlık altında anlatılmıĢtır. Birincisi, doğrudan yabancı yatırımlar üretim sürecinde 

rekabet etkisiyle yeni teknolojilerin benimsenmesini teĢvik etmekte ve yeni ürünlerin ortaya Ñıkmasını 

sağlamaktadır. Ġkincisi, doğrudan yabancı yatırımlar alternatif yönetim uygulamaları ve daha iyi 

örgütsel düzenlemeler sağlayarak iĢ gücü eğitimi ve beceri edinimi ile ilgili bilgi transferlerini teĢvik 

etmektedir. Yabancı Ģirketler teknoloji transferini sağlayabilir ve 

teknolojiden yararlanarak ve ürün kalitesini arttırarak yerel tedarikÑilerin de ürün kalitesini 

artırmasına neden olabilirler. Yabancı bağlı ortaklıkların kurulması ve yerli tedarikÑilerin ölÑek 

ekonomilerinden istifade etmesi ekonominin geliĢmesine neden olabilmektedir. De Melo (1999) ise 

sayısal bir analiz yapılmıĢtır.1970 ve 1990 yılları arasında 32 ülke üzerine yapılan ÑalıĢmanın 

sonuÑlarına göre doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüklüğe pozitif etkide bulunduğu 

gözlemlenmiĢtir. 1999 yılında yapılan bir diğer ÑalıĢmada Bashir (1999), 1975-1990 yılları arasındaki 

6 Ortadoğu ülkesi üzerine yapılmıĢ ve De Melo (1999) ÑalıĢmasındaki sonuÑlara paralel olarak 

doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüklüğe pozitif etkide bulunduğu gözlemlenmiĢtir. 
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Reicher ve Weinhold (2000) ÑalıĢmasında, 1971 ile 1995 arasındaki 24 ülkenin yatırım ve ekonomik 

büyüklük verileri kullanılmıĢtır. GeÑmiĢteki bulguların aksine bu ÑalıĢmada doğrudan yabancı 

yatırımların değil de diğer iÑ yatırımların ülkenin pozitif etkilediği öne sürülmüĢtür. Ayrıca, doğrudan 

yabancı yatırımların bazı ülkeler bazında pozitif etkide bulunacağı yalnız bunun homojen bir sonuÑ 

olmadığı ifade edilmiĢtir.  

Æin, Malezya, Vietnam, Endonezya ve Tayland‘ın 1988-2000 yılları arasındaki verileri üzerine 

yapılan ÑalıĢmada Hansen vd. (2003), ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru 

nedensellik iliĢkisinin olduğu doğrudan yabancı yatırımlardan ise ekonomik büyümeye doğru 

nedensellik iliĢkisinin bulunmadığını ortaya ÑıkarmıĢlardır. 

1970-2002 yılları arasında Gana üzerine yapılan ÑalıĢmada Frinfong ve Abayie (2006), ekonomik 

büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru nedensellik iliĢkisinin olmadığı doğrudan yabancı 

yatırımlardan ise ekonomik büyümeye doğru nedensellik iliĢkisi olduğu bulunmuĢtur. Bu iliĢki ise 

1984-2002 yılları arasında görülürken 1970-1983 ve 1970-2002 örneklemlerinde görülmemektedir. 

Frinfong ve Abayie (2006) ÑalıĢmasına benzer olan Hansen ve Rand (2006) ÑalıĢmasında, 1970-2000 

yılları arasında 31 ülke verisi kullanılarak doğrudan yabancı yatırımlardan ekonomik büyümeye doğru 

nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. 2006 yılında yapılan bir diğer ÑalıĢmalar olan Hsiao ve Hsiao (2006) 

ve Katırcıoğlu ve Naraliyeve (2006) ÑalıĢmalarında bu yılda yapılan diğer ÑalıĢmalar gibi doğrudan 

yabancı yatırımlardan ekonomik büyümeye doğru nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. 

Ozturk ve Kalyoncu (2007), Türkiye ve Pakistan 1975-2004 yılları arasındaki GSYĠH ve DYY 

değiĢkenlerinin birbirleriyle iliĢkilerini incelemiĢlerdir. Ġncelemenin sonucunda, Türkiye verisi iÑin 

GSYĠH ve DYY arasında Ñift yönlü nedensellik iliĢkisinin bulunduğu Pakistan iÑin ise GSYĠH‘den 

DYY‘ye doğru nedensellik iliĢkisinin bulunduğu ortaya ÑıkmıĢtır. AfĢar (2008) ÑalıĢmasında ise 

Türkiye‘nin 1992-2006 verisi incelenmiĢ DYY‘den GSYĠH‘ye doğru nedensellik iliĢkisi tespit 

edilmiĢtir. 25 ülkenin 1994-2008 yılları arasındaki verileri üzerine yapılan ÑalıĢmada Ağayev (2010), 
eĢ bütünleĢme analizi sonuÑlarına göre doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme 

değiĢkenleri uzun dönemde birlikte hareket etmektedirler. Panel en küÑük kareler, sabit etkiler ve 

rastsal etkiler modellerine dayanan geleneksel Granger nedensellik, Holtz-Eakin ve diğerleri (1988) 

tarafından önerilen ve iki aĢamalı en küÑük kareler yöntemine dayanan panel nedensellik testi 

sonuÑları doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ekonomik büyümeye doğru nedensellik 

iliĢkisinin olduğunu ifade etmektedir. 2010 yılında yapılan bir diğer ÑalıĢmada Nurudeen vd. (2010), 

Nijerya‘nın 1970-2008 verisi üzerine nedensellik ve eĢ bütünleĢme iliĢkisi test edilmiĢtir. Sonucunda, 

eĢ bütünleĢme iliĢkisinin olmadığı ve DYY‘den GSYĠH‘ye doğru nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir. 

Gursoy ve Kalyoncu (2012), Gürcistan‘ın doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme iliĢkisi 

1997-2010 yılları arasındaki veriler kullanılarak araĢtırılmıĢtır. Doğrudan yabancı yatırımlardan 

ekonomik büyüme değiĢkenine doğru nedensellik iliĢkisi ve uzun dönemde değiĢkenlerin beraber 

hareket etme eğiliminde oldukları bulunmuĢtur. 

Rana ve Gupta (2014), Hindistan‘ın 42 yıllık verisi üzerine yapılan ÑalıĢmada doğrudan yabancı 

yatırımlar ve ekonomik büyüklük arasında bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. 2014 yılında yapılan bir diğer 

ÑalıĢmada ġahbaz (2014), Türkiye‘nin de dahil olduğu 28 ülke iÑin sabit sermaye yatırımları ile 

ekonomik büyüklük iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Kısa dönem iÑin bir iliĢkiye rastlanmazken uzun dönemde 

sabit sermaye yatırımlarından ekonomik büyüklüğe doğru nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir. 

Duarte vd. (2017), Capo Verde‘nin 1987-2014 yılları arasında DYY ve GSYĠH değiĢkenlerinin Ñift 

yönlü nedensellik iliĢkisi bulunmaktadır. Sunde (2017), Güney Afrika‘nın 1990-2014 yılları 

arasındaki GSYĠH ve DYY iliĢkisi araĢtırılmıĢ ve sonucunda kısa ve uzun dönemde DYY‘den 

GSYĠH‘ye doğru nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir. 2017 yılındaki bir diğer ÑalıĢmada Kahveci ve 

Terzi (2017), 1984-2015 Türkiye verileri iÑin GSMH‘den DYY‘ye doğru nedensellik iliĢkisinin 

olduğu bulunmuĢtur. 

3. TEORĠLER 

3.1 Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeye Önderliği 

Borensztein vd. (1998) ÑalıĢmasında bahsedilen doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye 

önderliği teorisi, beĢeri sermaye, ihracat, teknoloji transferi ve sermaye gibi diğer faktörlere bağlı 

doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeyi hızlandırmak iÑin önemli etkileri olduğunu 

belirtmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla ekonomik büyümeyi teĢvik etmek iÑin bu 

büyümeyi tetikleyen faktörler araĢtırılıp geliĢtirilmelidir. Doğrudan yabancı yatırımlar vasıtasıyla 

ülkelere teknoloji transferi gerÑekleĢmekte ve bunun sonucunda verimlilik artmakta ve ekonomi 

büyümektedir. Ayrıca, yerli firmalar doğrudan yabancı yatırımlar vasıtası ile uluslararası Ģirketlerin 
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maddi olmayan varlıklarından yararlanabilmektedirler. Etkiler sadece Ģirketler ile kısıtlı kalmamakta 

zamanla sosyokültürel geliĢmeler de ortaya Ñıkmaktadır. Dahası, doğrudan yabancı yatırımlar, yerli 

firmalar ile uluslararası firmalar arasında iliĢki sağlamasıyla birlikte muhasebe, finans, teknoloji ve 

benzeri alanlarda yerli firmaları geliĢtirmekte ve küreselleĢtirmektedir. 

3.2 Ekonomik Büyümenin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Önderliği 

Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye önderlik ettiği hipotezinin aksi bir durumu 

savunan GSYĠH‘den doğru doğrudan yabancı yatırımlara önderlik hipotezi esas olarak Dunning‘in 

uluslararası ĢirketleĢme teorisine dayanmaktadır. Dunning'e (1977) ait eklektik teoriye göre, belirli 

mülkiyet avantajlarına sahip olan Ñok uluslu Ģirketler, konumsal avantajları olan baĢka bir ülkeye 

yatırım yapmaktadırlar. Doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla üretimin "iÑselleĢtirilmesi" 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla, büyümenin doğrudan yabancı yatırımlara önderliği hipotezi, doğrudan 

yabancı yatırım Ñekmede en önemli faktör olarak piyasa büyüklüğü (GSYĠH veya GSMH) gibi yerel 

faktörlere odaklanmaktadır.  Yüksek ekonomik büyüme oranına sahip olan ülkelere yapılan doğrudan 

yabancı yatırımlar artıracaktır ve bu beklenen daha yüksek kÍrlılığın sonucudur. Yüksek ekonomik 

büyüme oranları, hem iÑ hem de dıĢ yatırımlar artıracaktır. Buna ek olarak, daha iyi ekonomik 

performans gösteren ülkelere yapılacak yatırımlar sayesinde ülkelerin altyapı olanaklarını geliĢecek ve 

kazanÑ elde etmek iÑin daha büyük imkÍnlar ortaya Ñıkacaktır. SonuÑ olarak, ülkelerin pazar 

büyüklüğü arttıkÑa aldıkları doğrudan yabancı yatırımlarda pazar büyüklüğünün geliĢimine bağlı 

artmaktadır. 

4. VERĠ VE YÖNTEM 

Bu ÑalıĢmada doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢki test edilecektir. 

ÆalıĢmanın örneklemi BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Æin, Türkiye) ülkelerinden oluĢmaktadır. 

1998-2016 yılları arasındaki 18 yıllık doğrudan yabancı yatırımlar ve GSYĠH verileri kullanılmıĢtır. 

2008 ekonomik krizinin etkisini gözlemlemek amacıyla 2008 yılının alınmadığı ayrı bir örneklem de 

kullanılmıĢtır. 

ÆalıĢmada, öncelikle serilerin yatay kesit bağımlılığı Pesaran Yatay Kesit Bağımlılığı testi ile 

ölÑülecektir. Serilerin aynı seviyede durağan olup olmadıklarını test etmek iÑin yatay kesit 

bağımlılığını dikkate alan Pesaran CADF birim kök testi uygulanacaktır. Durağan serilere de yatay 

kesit bağımlılığını dikkate alan nedensellik testi olan Dumitrescu ve Hurlin (2012) testi 

uygulanacaktır.  

5. BULGULAR 

Hangi birim kök testinin uygulanacağını belirlemek iÑin öncelikler yatay kesit bağımlılığına bakılması 

gerekmektedir. Bu nedenle Pesaran Yatay Kesit Bağımlılığı testi yapılmıĢtır. Tablo 1‘de 

görülebilmektedir. 

                                    Tablo 1: Pesaran Yatay Kesit Bağımlılığı 

Seriler Ġstatistik Olasılık 

DYY 10.759 0.00* 

RGSYĠH 4.858 0.00* 

DYY2 10.447 0.00* 

RGSYĠH2 5.045 0.00* 
Not: * %1 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. 

Sırasıyla, DYY doğrudan yabancı yatırımları, RGSYĠH gayri safi yurtiÑi hasıla verisinin yıllık 

büyüme oranını, DYY2 2008 yılı hariÑ doğrudan yabancı yatırımları, RGSYĠH2 2008 yılı hariÑ gayri 

safi yurtiÑi hasıla verisinin yıllık büyüme oranını temsil etmektedir. Pesaran Yatay Kesit bağımlılığı 

testinin sonucuna göre tüm değiĢkenlerin yatay kesit bağımlılığına sahip olduğu görülmektedir. Bu 

durumdan dolayı bu değiĢkenlere uygulanacak birim kök testi de yatay kesit bağımlılığını dikkate 

almalıdır. Yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Pesaran CADF Birim Kök Testi sonuÑları Tablo 2‘de 

görülebilmektedir. 
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      Tablo 2: Pesaran CADF Birim Kök Testi 

Seriler Model Ġstatistiği (CIPS) 

DYY -1.410 

RGSYĠH -2.39 

D(DYY) -3.061** 

D(RGSYĠH) -4.433* 

DYY2 -1.401 

RGSYĠH2 -2.101 

D(DYY2) -2.785*** 

D(RGSYĠH2) -4.050* 
           Not: *,**,*** Sırasıyla %1,%5,%10 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. 

D(DYY), D(RGSYĠH), D(DYY), D(RGSYĠH2) verilerin birinci farklar alınmıĢ halini temsil 

etmektedir. Birim kök testi sonuÑlarına değiĢkenlerin ilk seviyede durağan olmadıkları birinci farklar 

seviyesinde ise beraber olarak durağan hale geldikleri görülmektedir. 

    Tablo 3: Dumitrescu ve Hurlin Nedensellik Testi 

Nedensellik Yönü W-Stat 

Z-bar 

Stat Olasılık 

DYY->RGSYĠH 3.964 1.189 0.23 

RGSYĠH->DYY 5.865 2.635 0.008* 

DYY2->RGSYĠH2 4.908 1.797 0.07*** 

RGSYĠH2->DYY2 6.992 3.318 0.00039* 

          Not: *,**,*** Sırasıyla %1,%5,%10 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. 

Dumitrescu ve Hurlin (2012) Nedensellik Testi sonuÑlarına göre doğrudan yabancı yatırımlardan 

ekonomik büyüme değiĢkenine doğru bir nedensellik iliĢkisi görülmezken ekonomik büyümeden 

doğrudan yabancı yatırımlara doğru bir nedensellik iliĢkisinin varlığı görülebilmektedir. 2008 krizi 

dolayısıyla 2008 yılı verisinin Ñıkarıldığı örneklemin sonuÑlarına göre ekonomik büyüme ve doğrudan 

yabancı yatırımlar arasında Ñift yönlü nedensellik iliĢkisine rastlanmıĢtır.  

5. SONUÇ 

Bu ÑalıĢmada ekonomik büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki iliĢki birim kök testi ve 

nedensellik testi ile araĢtırılmıĢtır. Bu araĢtırmada 1998-2016 yılları arasındaki BRICT (Brezilya, 

Rusya, Hindistan, Æin, Türkiye) ülkelerinin verileri kullanılmıĢtır. 

Éncelikle yatay kesit bağımlılığı araĢtırılmıĢ ve bunun akabinde yatay kesik bağımlığını dikkate alan 

birim kök testi tercih edilmiĢtir. Birim kök testi sonuÑlarına değiĢkenlerin ilk seviyede durağan 

olmadıkları birinci farklar seviyesinde ise beraber olarak durağan hale geldikleri görülmüĢtür. 

Dumitrescu ve Hurlin (2012) Nedensellik Testi sonuÑlarına göre doğrudan yabancı yatırımlardan 

ekonomik büyüme değiĢkenine doğru bir nedensellik iliĢkisi görülmezken ekonomik büyümeden 

doğrudan yabancı yatırımlara doğru bir nedensellik iliĢkisinin varlığı tespit edilmiĢtir. Bu sonuÑlar 

Hansen vd. (2003) ve Kahveci ve Terzi (2017) ÑalıĢmaların sonuÑları ile paralellik göstermektedir. 

2008 yılı verisinin Ñıkarıldığı örneklemin sonuÑlarına göre ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı 

yatırımlar arasında Ñift yönlü nedensellik iliĢkisinin bulunduğu gözlenmiĢtir. Bu ÑalıĢmadaki gibi 

Duarte vd.(2017) ÑalıĢmasında da Ñift yönlü iliĢki tespit edilmiĢtir. 
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KREDĠ ANALĠZ SÜRECĠ VE BU SÜREÇTE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

Hilal Gökçe 

Doktor, T.C. Ziraat Bankası A.ġ., hilalgokcezb@gmail.com 

Özet 

Bankalarda ticari kredi uygulamalarının en önemli süreÑlerinden biri, kredi isteklisi iÑin yapılan kredi analiz 

raporlarıdır. Kredi analizi; kredi talebinde bulunan firmanın karakteri, kapasitesi, likiditesi, mali durumu, karlılığı ve 

sektörel faaliyetleri hakkında edinilen bilgiler aracılığı ile kredi isteklisinin kredibilitesinin olup olmadığını tespit 

etmek iÑin yapılan ÑalıĢmaların bütünüdür. Doğru tutar, vade ve koĢullarda kredi tahsis edilmesi ancak doğru 

finansal tabloların analiz edilmesi ve ayrıca finansal olmayan verilerin de ilave edilerek bir bütün olarak 

değerlendirilmesiyle mümkündür. 

Bu ÑalıĢma ile firmanın ÑeĢitli nedenlerle doğan kısa ve orta vadeli finansman ihtiyacını karĢılayan bankaların, 

firmanın mali tablolarını doğru analiz edecek ve finansman gereksinmesine uygun düĢecek tutar, vade ve koĢullarla 

kredi verilmesinin sağlanması aÑıklanmaya ÑalıĢılmıĢ, ayrıca firmanın mizanının incelenerek finansal tablolarında 

yapılabilecek düzeltme iĢlemleri sonucu gerÑek durumu gösteren finansal tabloların ortaya Ñıkarılması aÑıklanmıĢtır.

   

Anahtar Kelimeler: Kredi Analizi, Finansal Tablolar. 

 

CREDIT ANALYSIS PROCESS AND POINTS TO PAY ATTENTION 

THROUGHOUT THIS PROCESS 

Abstract 

One of the most important procedures of commercial credit applications in banking is the credit analysis reports 

prepared for the firms applying for credit. The credit analysis is a comprehensive study to assess the credibility of 

the firm by the information about the character, capacity, liquidity, financial position, profitability and sectoral 

activities of the firm. Loan allocation in the right amount, terms and conditions is only possible if the correct 

financial tables are analyzed and also non-financial data are added and evaluated as a whole. 

 

When evaluating a credit application, the decision mainly depends on the assurance, liquidity and profitability 

principles. Repayment period and conditions, collaterals, credit amount, and pricing must be carefully selected 

based on the needs of the client. These measures help minimize the risks taken by the bank. This study aims to 

explain how banks meet credit needs of firms which result from variety of reasons in terms of suitable amount, 

term and conditions through proper analysis of financial statements. This study also focuses on correction 

procedures in financial statements that need to be done to see the firm‘s real financial situation. 

Keywords: Credit Analysis, Financial Statements. 
 

1.GĠRĠġ 

Kredi, bankaların özkaynaklarının yanı sıra, topladıkları vadeli ve vadesiz mevduat ile banka 

dıĢından temin ettikleri fonlar ve yabancı kaynakları, banka mevzuatı ve yasal sınırlar iÑinde 

kalmak koĢuluyla, gerÑek ve tüzel kiĢilere, bir süre sonra belirli bir faiz oranı ve/veya 

komisyon eklenerek, geri alınması kaydıyla borÑ olarak vermesi ya da taraflardan birinin 

taahhüdünün ve/veya bu taahhütten doğacak borÑlarının garanti edilmesi iĢlemidir. 

Kredi talebinde bulunan firmanın, finansal tablolarının incelenmesini ve firmanın geÑmiĢ, 

cari ve en önemlisi gelecekteki sonuÑlarını–performansını etkileyen ve etkileyecek bütün 

faktörlerin değerlendirilmesi süreÑlerini kapsayan ÑalıĢmaya kredi analizi denilmektedir 

(Éker, 2007:89). 

ĠĢletmeye kredi veren kurum ve Ģahısların amacı, verdikleri krediyi faiziyle birlikte 

zamanında geri almaktır. Bu nedenle kredi analizleri iĢletmeye kredi veren veya verecek olan 

kredi kurumları tarafından yapılan bir analiz türü olup iĢletmenin finansal durumu ile borÑ 

ödeme gücünü tespite yönelik olarak yapılmaktadır (Æabuk, 2013: 49). 

Kredi analizi kapsamında yapılacak ÑalıĢmalar finansal ve finansal olmayan analiz olmak 

üzere iki baĢlık altında toplanabilir ve bu verilerin birlikte neden-sonuÑ iliĢkisi iÑinde 

incelenmesiyle etkili ve baĢarılı olabilir. 
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Kredi analizinin amaÑları arasında firmanın finansman gereksinmesine doğru tanı (teĢhis) 

koyma ve firmanın finansman gereksinmesine uygun düĢecek tutar, vade ve koĢullarla kredi 

verilmesini sağlamak yer almaktadır. Finansman gereksinimi olan firmaya doğru tanı 

koymanın yolu firmayı tanımaktan geÑmektedir (Arda ve Göğebakan, 2003:61). 

Bankalar, yeni kredi talep eden ya da mevcut müĢterileriyle ilgili kredi değerliliğini tespit 

etmek üzere bilgi toplar ve bu bilgileri değerlendirirler. Bilgi toplama ve değerlendirme 

ÑalıĢmalarına istihbarat denilmektedir. Ġstihbaratın gizlilik, tarafsızlık, doğruluk ve süreklilik 

ilkelerine bağlı kalınarak yapılması gerekmektedir (Takan ve Boyacioğlu, 2015: 233). 

Kredi analiz ÑalıĢması yapılmaya karar verilen kredi isteklisi firma hakkında bilgi sağlanacak 

kaynakların baĢında ticaret sicil kayıtları ve Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi kayıtları 

gelmektedir. Diğer bir nitel bilgi toplama kaynağı olarak tapu sicili kayıtlarıdır. 

Nicel bilgiler iÑeren finansal tabloların analizinde amaÑ, iĢletmenin finansal durumunu, 

faaliyet sonuÑlarını, mevcut kaynaklarını etkin kullanıp kullanmadığını, almıĢ olduğu krediyi 

ödeyebilecek ölÑüde fon yaratıp yaratamayacağını saptamaktır (Karabınar, 2005:592). 

Tüm bu ÑalıĢmaların amacı finans sektörünün mihenk taĢı olan bankaların faaliyetlerini 

hasarsız ya da mümkün olan en az hasarla yürütmesini sağlamaktır. Bu ÑalıĢma ile de kredi 

analizinin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi iÑin gerekli olan bilgilere nasıl ulaĢılabileceği, mali 

ve mali olmayan verilerin incelenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, finansman 

ihtiyacının doğru tespit edilerek finansman ihtiyacına uygun tutar, vade ve koĢullarda kredi 

sağlanması konularının aÑıklanması amaÑlanmaktadır. 

 

2.FĠNANSMAN ĠHTĠYACI DOĞURAN NEDENLER 

Kredi isteklisine genellikle stoklarının ve kredili satıĢlarının finansmanında kullanmak ve iĢ 

hacimlerini geniĢletmelerine olanak sağlamak amacıyla kullandırılan iĢletme sermayesi 

kredileri, ağırlıklı olarak gereksinim nedenlerine göre sınıflandırılırlar. Gereksinim nedenleri 

ise mevsimlik ihtiyaÑlar, büyüme, geÑici ve beklenmeyen fırsatlar, yavaĢ devir hızları, 

ekonomik hayattaki geliĢmeler, enflasyon ya da stagflasyondur. 

Kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaÑlarının yanı sıra firmaların genellikle yatırımlarını finanse 

etmek amacıyla uzun vadeli kredi talepleri de bulunabilmektedir. Uzun vadeli kredilerin 

diğer bir nedeni ise doğru finanse edilmeden biriken ve Ñevirmesi güÑ hale gelen kısa vadeli 

borÑların taksitlendirilerek uzun vadeye yayılmak istenmesidir.  

Kredi taleplerinin kısa, orta ya da uzun vadeli olmasına bakmadan kredi analiz ÑalıĢmasının 

titizlikle yapılması gerekmekte olup uzun vadeli krediler daha fazla risk taĢıdığı iÑin 

değerlendirilmesinde geleceğe dair öngörüler yapılarak proforma gelir tablosu 

hazırlanmalıdır.  

Basel II öncesinde kredi taleplerinin değerlendirilmesinde geleneksel yaklaĢım 

uygulanmakta idi. Geleneksel yaklaĢımda, firma, piyasa konusunda tecrübeli uzmanlarca 

incelenir, istihbaratı yapılır, sonuÑta iyi Ñıkan firmalara kredi tahsis edilirdi. Sözkonusu 

dezavantajların zaman iÑinde ortaya Ñıkması ile bankalarda ―geleneksel yaklaĢım‖dan ―risk 

odaklı‖ yaklaĢıma doğru bir kayıĢ baĢlamıĢtır (TBB). 

Risk odaklı kredi yaklaĢımını ise Basel II kriterlerini beraberinde getirmiĢtir. Yeni 

yaklaĢımda ―iyi‖ veya ―kötü‖ kredi değil, ―riskli‖ veya ―az riskli‖ kredi vardır. Bir kredinin 

riskli olması onun ―kötü‖ olduğu anlamına gelmez, önemli olan kredinin riskinin iyi analiz 

edilmesi ve doğru fiyatlanmasıdır (TBB). 

Kısa süreli krediler genelde ya firmanın dönen varlıklarının paraya Ñevrilmesi özellikle 

alacakların tahsili ve/veya stokların satıĢı ile ya da firmanın yaratacağı fonlarla geri 

ödeneceğinden, kısa süreli kredi analizlerinde, firmanın likidite oranları ile fon yaratma 

gücünü gösteren oranlar öncelik taĢır (AkgüÑ, 2006:292). Oran analizinin baĢlıca amacı, 

büyük sayıdaki finansal tablo kalemlerini, az sayıdaki rasyo gruplarına dönüĢtürerek finansal 

tabloların yorumunu kolaylaĢtırmaktır (Taner, 1996:7).  
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Oran analizinin yanı sıra mali tabloların yatay (karĢılaĢtırmalı) analiz, dikey (yüzde metodu) 

analiz, trend (eğilim yüzdeleri) analizi yöntemleriyle de değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Her bir analiz türünde incelenen hesap kaleminin anlamlı bir büyüklüğe sahip olmasına ve 

diğer hesap kalemleriyle iliĢkisine dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Geleceğin tahmini daima belirsizlik taĢıdığından bankaların, orta vadeli kredi kararlarında 

esnekliğe, yeterli emniyet marjlarının varlığına, kredi isteklisi firmanın fon yaratma 

olanağını etkileyebilecek kritik değiĢkenlerdeki olumsuz değiĢmelere karĢı koruyucu 

önlemleri ellerinde bulundurmaya büyük önem vermeleri gerekir (TBB). 

Diğer önem verilmesi gereken bir konu da sektör analizidir. Sektör analizinin temel amacı, 

proje ürünün yöneldiği pazarı belirlemek, tanımlamak ve sayısallaĢtırmaktır. (Sarıaslan, 

2006:34-35).  

Mali tabloların sağlıklı olması, mali tablolar üzerinden hesaplanan oranların da sağlıklı 

olmasını ve buna bağlı olarak kredi analiz ÑalıĢmasının objektif yürütülmesini sağlayacaktır. 

Firmanın finansal tablolarından elde edilen oranların, gerek benzer firmalarla gerek sektör 

ortalamasıyla gerekse de firmanın beyanı ile karĢılaĢtırılarak yapılması kredi analiz 

ÑalıĢmasına yol gösterici olacaktır.  

 

3.BĠLANÇO VE GELĠR TABLOSU HESAPLARININ ĠNCELENEREK ANALĠZE 

UYGUN DURUMA GETĠRĠLMESĠ 

Kredi talebinde bulunan firmalar hakkında baĢlıca bilgi kaynağı olan finansal tablolar, aynı 

zamanda kredi kararının en önemli dayanağını oluĢturduklarından, bu tabloların analizi, 

bankalar aÑısından büyük önem taĢır. Bankalar, kendilerine sunulan finansal tabloların 

doğruluğu ve güvenilir olmaları ile ilgilidirler.  

Finansal tabloların baĢında yer alan bilanÑo, bir iĢletmenin belli bir tarihte sahip olduğu 

varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren temel finansal tablodur (Sevilengül, 

2003:37).  

ĠĢletmelerin her ticari hareketi bilanÑolara iĢlenmekte ve bu durum da aktif ve pasifteki 

kalemlerde sürekli değiĢiklikler yaratmaktadır. Herhangi bir hareket, muhasebe kayıtları 

sırasında bilanÑoya aktif ve pasif kısımlarına ayrı ayrı, yani Ñift taraflı olarak 

kaydedilmektedir (Uyar, 2001:115).  

Kredi analistleri, sektör ve faaliyet alanı bilgilerini, benzer firma finansal verilerini ve 

firmanın faaliyet döngüsü ile buna bağlı olarak gerÑekleĢen nakit akıĢlarını anlayarak, 

bunların sonucunda oluĢan finansal tablolardaki gerÑek olmayan durumları tespit etmeli ve 

düzeltmelidir.  

Düzeltme iĢlemlerinin yapılmasının özünde ilgili hesabın amacına uygun kullanılmaması, 

diğer yıllarla karĢılaĢtırıldığında tutarının yüksek olması ya da her yıl o hesapta bakiye 

olmamasına rağmen incelenen dönemlerin birinde bakiye olması, faaliyet alanı ya da 

faaliyette bulunduğu sektör yapısıyla karĢılaĢtırıldığında uyumlu olmaması gibi nedenler 

yatmaktadır.  

Ġncelenen hesaptaki bakiyenin aktif yapıdan aldığı pay düzeltme iĢlemi iÑin harcanan zaman 

aÑısından önem arz etmektedir. Bir baĢka deyiĢle, Ñok küÑük ve düzeltme yapılması 

durumunda aktif yapıyı etkilemeyecek hesaplar iÑin zaman harcamak hem analizin süresinin 

uzamasına hem de zamanın boĢuna harcanmasına neden olacaktır. 

Nakde dönüĢme süresine göre bir yıl veya normal faaliyet dönemi iÑinde nakde dönüĢmesi 

beklenen dönen varlıklar ile bir yıldan uzun sürede nakde dönüĢmesi beklenen duran 

varlıklardan oluĢan aktif kalemlerde; ayrıca bir yıl veya normal faaliyet dönemi iÑinde 

ödenmesi beklenen kısa vadeli yabancı kaynaklar ile bir yıldan uzun sürede ödenmesi 

beklenen uzun vadeli yabancı kaynaklardan oluĢan pasif hesaplar iÑerisinde vadesine uygun 

kaydedilmeyen hesaplara rastlanılması durumunda vadelerine göre düzeltme iĢlemi 

yapılması gerekmektedir. 



IK2018 17. ULUSLARARASI KATILIM İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

 

 
1997 

BilanÑo hesaplarının yanı sıra gelir tablosu hesaplarında hesabın özüne aykırı kayıtlar 

yapılabilmektedir. Gelir tablosu hesaplarının iÑerikleri de incelenmeli ve gerekli olması 

durumunda aktarma iĢlemleri yapılmalıdır.  

Düzeltme iĢlemlerinde kullanılan temel yardımcı tablo mizandır. Hesapların detaylarını 

göstermesi aÑısından büyük önem arz etmektedir.  

 

5.SONUÇ 

Kredi analizinde amaÑ, kredi isteklisinin, sözleĢme koĢullarına uygun olarak krediyi geri 

ödeme kapasitesine ve arzusuna sahip olup olmadığını saptamak yoluyla kredi riskini 

azaltmak ve firmanın finansman gereksinmesine uygun düĢecek tutar, vade ve koĢullarla 

kredi verilmesidir. Kredi analizinde kredi kullanıcısı firmanın finansal ve finansal olmayan 

verileri incelenip değerlendirilmektedir.  

Bu ÑalıĢmada bankalar tarafından kullandırılan kısa ve orta vadeli kredilerin 

değerlendirilmesi anlatılmakla birlikte uzun vadeli kredi analizinin temelinde de aynı 

kriterler yatmaktadır.  

ÆalıĢmada ayrıca bankaların kredi analizi iĢlevinin amacı, kredi analizi yapacak personelin 

niteliği ve yararlanabileceği kaynaklar ile kısa ve orta vadeli kredi taleplerinin 

incelenmesinde dikkat edilecek hususlara değinilmiĢtir. 

Bankaların amacı, kredi isteklisini doğru analiz etmek, kredi talebi ile ödeme gücünü doğru 

tespit ederek sağlıklı kredi kararı vermek, aynı zamanda öngörülemeyen faktörleri en aza 

indirmektir.  

Kredi analizinde amaÑ sadece kredi isteklisi aleyhine olan düzeltme iĢlemlerini yapmak 

değil, gerek bilerek gerekse de bilmeyerek genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine ya da 

kavramlarına uygun Ģekilde hazırlanmayan finansal tabloları düzelterek gerÑek durumu 

yansıtan finansal verilere ulaĢmaktır. Nihai amaÑ da doğru kredi kararı vermektir. Kısa ve 

orta vadeli kredi taleplerinin analizinde yol gösterir nitelikte olacağı düĢünülmektedir.  
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Abstract 

This paper investigates market-wide risk aversion dynamics in a comparative setting. 

Particularly, this empirical study evaluates risk aversion dynamics in U.S. and French 

financial markets for the period 2000-2016. For that period, key macroeconomic and 

financial variables that determine the variations in the level of risk aversion in each of the 

financial markets are to be estimated to identify the most important variables on which 

investors focus. This analysis is also to be made for two sub-periods (2000-2007 and 2008-

2016) to assess if there has been any significant change in risk aversion dynamics around 

Lehman Brothers bankruptcy when markets are going through turbulent periods. As a 

plausible proxy for risk aversion, variance risk premium (VRP) is computed through the 

difference between expected variances under risk-neutral and physical measures for both 

markets studied. GMM estimation is set to estimate the key macroeconomic and financial 

determinants. 

 

Keywords: Stochastic Volatility Risk Premium, Countercyclical Risk Aversion, Financial 

Conventions. 

 

Introduction 

Financial market practitioners usually appeal to changes in investors‘ risk appetite in order to 

explain shorter term developments in financial markets. Risk appetite, defined as the 

willingness of investors to bear risks may be employed to tackle with ‗abnormal‘ phenomena 

like severe asset price movements, excess co-movement, contagion or volatility clustering. 

In academic circles, however, there is a general reticence concerning this argument. The 

reason of this reticence is basically methodological: introducing changing risk appetite 

contrasts with individual rationality constraint that implies constant risk preferences as 

summarized by Arrow-Pratt coefficient of risk aversion found in the expected utility theory. 

It is widely accepted that excess returns are higher at business cycle troughs then they are at 

peaks. Hence, theorists have developed various conditional and multivariate asset-pricing 

models to improve the prediction of excess returns, keeping the assumption of constant risk 

preferences for the sake of rigour in academic research. Nevertheless, the countercyclical 

variations in expected excess returns have always been too large to be explained by time 

variation in conditional variances (Campbell and Shiller (1988), Cochrane (1991), Lewellen 

and Nagel (2003)). Allowing for both time-varying expected returns and time-varying 

conditional variances, Harvey (1989) found evidence for time-varying ―reward-to-risk ratio‖. 

Chou, Engle and Kane (1991) proposed the time-varying risk aversion parameter as a 

possible cause of observed variations in the conditional mean-variance ratio. 

Several attempts to measure time-varying risk appetite have been implemented in the 

literature. Some ad hoc indexes which are derived from a simple aggregation of several 

macroeconomic and financial variables are developed for practical use by financial 
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. Better structured risk aversion indexes are developed using option and asset 

prices in the volatility modeling context. These indexes are obtained by comparing risk-

neutral probabilities with investors' subjective probabilities. Risk-neutral probabilities 

derived from options prices using the Black-Scholes options pricing model and subjective 

probability density functions (PDFs) are constructed through some GARCH based models
45

. 

Recently, Bollerslev, Gibson and Zhou (2011) have developed a technical and theoretical 

framework in which variations in risk aversion level are linked to a set of macro-financial 

variables for the U.S. financial market for the period between 1993 and 2007.      

 

Aim of Study 

In Bollerslev, Gibson and Zhou (2011) the dynamics of risk aversion is studied for a single 

period and for a single country. It would be interesting to make a comparative analysis 

between different periods and different financial markets to reveal conventional characterics 

of the set of macro-financial variables on which investors focus. The objective of this study 

is to estimate risk aversion dynamics in U.S. and French financial markets for the period 

2000-2016. Estimation period is divided into two sub-periods, one spanning from 2000 to 

2007 and the other from 2008 to 2016 to assess possible alterations in investors‘ sentiments 

and in key variables determining the variations in the level of risk aversion in both markets 

after the Lehman Brothers bankruptcy in 2008, a globally remarkable troubling event in 

financial markets.  

        

Data and Method 

Risk aversion level is approximated by the Volatility Risk Premium (VRP). VRP is the 

compensation for variance risk that stems from the randomness of return variances. It is 

shown to be procyclical, increasing in market downturns that are characterized by high 

volatility and high risk aversion. As such, it is used to capture investors' attitudes toward 

uncertainty (Bakshi and Madan, 2006). VRP is defined as the difference in expected 

variances under physical (E
P
) and risk neutral (E

Q
) measures over the [t; t+n] time interval. 

VRPt;t+n = E
p 
(Vart;t+nǀFt) – E

Q
(Vart;t+n ǀFt) 

Market‘s risk-neutral expectation of integrated volatility is measured based on option prices 
as a weighted average, or integral, of a continuum of a fixed n-maturity options: 

E
Q
(Vart;t+n ǀFt) = 2 ∫[(C(t+∆, K) – C(t, K))/K

2
] dK 

where C(t,K) denotes the price of a European call option maturing at time t with strike price 

K. 

Risk neutral approximations are readily provided by VIX index computed by the Chicago 

Board of Options Exchange for the U.S. market and by VCAC index obtained from the 

Euronext for the French financial market.    

The physical measure is approximated using realized variance measures that are derived 

from the underlying equity index prices. In this paper, to estimate realized variances, I used 

range-based Yang- Zhang volatility estimator Yang and Zhang (2000) based on daily OHLC 

(open, high, low, close) index prices. OHLC index prices are provided by the Datastream. 

                                                           
44

 The best-known index of this type is the Liquidity, Credit and Volatility Index (LCVI) of J.P. Morgan 
(Prat-Gay and McCormick (1999)) .Some of other indexes of this type are UBS's Risk Index 
(Germanier, 2003) and Merrill Lynch's Financial Stress Index (Rosenberg, 2003). 
45

 See, for example Aït-Sahalia and Lo (2000), Jackwerth (2000), Gai and Vause (2006).  
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I made an extensive search for the candidate macro-financial variables to be used in the 

estimation. Data for some thirty candidate variables are collected from various sources like 

Datastram, Euronext, INSEE and Bank of France. 

A standard GMM type estimator is constructed using the moment conditions developed in 

Bollerslev, Gibson and Zhou (2011). The VRP parameter in the model is approximated as 

following a first-order autoregressive process, augmented by lagged observations of 

candidate macroeconomic and financial variables. In the GMM specification I have included 

seven macro-finance variables that drive the temporal variation in the volatility risk 

premium. The set of variables that jointly achieves the highest p-value of the GMM omnibus 

specification test and that are significant (at the 5% level) based on their individual t-test 

statistics is to be selected as the set of key variables for each period and for each financial 

market. These key variables are all to be standardized to have mean zero and variance one so 

that their marginal contributions to the time-varying levels of risk aversion are directly 

comparable. 

     

Expected Results and Interpretations 

Although the estimations are not fully finalized, the preliminary results are promising for a 

deep understanding of the conventional character of the decision-making process in financial 

markets. The sets of key variables on which the investors focus seem to differ among 

different financial markets. Lehman Brothers bankruptcy is likely to alter the investors‘ 

focus in both markets. 

Keynes' writings on uncertainty and conventional behavior in stock markets may be a good 

starting point to explain why the key variables which influence the investors' psychology 

differ over time and markets. Keynes, in the 12th chapter of The General Theory (Keynes, 

1973), provides a rationale for sociological reasoning in the analysis of the economy. In a 

stock market where the prospects of the financial community determine the asset prices, the 

existence of 'social devices', including conventions and mimetic behavior, allows for rational 

action in the face of severe uncertainty. Investors' reliance on these social devices serves to 

make their actions more predictable and as such reduces the specular uncertainty confronting 

other investors.  Put this way, this empirical study may be a good starting point to understand 

the mechanics of eventual transformations and cross-sectional differences in financial 

conventions. 
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ÖZET 

Tarım sektörü Türkiye‘de stratejik öneme sahip sektörlerden biridir. Bu bakımdan tarımsal 

üretimin artırılması iÑin gerek ekili arazilerin ve verimliliğin artırılması gerekse de hayvan 

yetiĢtiriciliğinin yaygınlaĢtırılmasına yönelik ÑalıĢmalar yapılmaktadır. Yapılan bu 

ÑalıĢmalar doğal olarak tarımsal kesimin finansman ihtiyacını da artırmaktadır. Bu noktadan 

hareketle bu ÑalıĢmada Türkiye‘de tarımsal üretimin tarımsal kredi kullanımı üzerine etkisi 

araĢtırılmıĢtır. ÆalıĢmada yöntem olarak Ñoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıĢtır. 

ÆalıĢmanın sonucunda bitkisel üretim oranı ile tarımsal kredi kullanımı arasında pozitif 

yönlü ve anlamlı bir iliĢkinin olduğu ortaya koyulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Êretim, Tarımsal Krediler, Æoklu Doğrusal Regresyon 

Analizi 

GĠRĠġ 

Türkiye, geliĢmekte olan bir ülke olup tarım sektörünün son derece önem arz ettiği 

ülkelerden biridir. Türkiye tüm mevsimlerin birlikte yaĢanabildiği, iklim ve toprak yapısının 

ÑeĢitliliği nedeniyle zengin fauna ve florası olan, önemli ölÑüde tarım mirası iÑeren Ñok ciddi 

zenginliklere sahip önemli bir tarım ülkesi olarak göze Ñarpmaktadır. Bu bakımdan 

Türkiye‘de tarımsal kalkınmanın sağlanması öncelikli konuların baĢında gelmektedir. 

Tarımsal kalkınma ise büyük ölÑüde tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılmasıyla 

sağlanabilmektedir (Görür, 2015: 3). 

Tarımsal üretimin artırılmasında öncelikle yapılması gerekenlerin baĢında bitkisel üretim 

aÑısından tarım alanlarının geniĢletilmesi ve mevcut tarım alanlarının ekilmesi suretiyle 

değerlendirilmesi, hayvansal üretim aÑısından ise yetiĢtirilen hayvan sayısının mümkün 

olduğunca artırılması gelmektedir. Fakat gerek tarımsal üretimin büyük ölÑüde doğal 

koĢullara bağlı gerÑekleĢtirilmekte olması; gerekse de Türkiye‘de tarım kesimindeki sermaye 

yetersizliği gibi nedenlerle üretim faaliyetlerinin verimli bir Ģekilde gerÑekleĢtirilebilmesi 

genellikle mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte son 10-15 yıldır finans sektörünün tarım 

alanına da yavaĢ yavaĢ girmeye baĢlamasıyla söz konusu sorunların giderilmesi aÑısından 

mesafe kat edilmeye baĢlanmıĢtır. Éyle ki artık tarımsal üretimi etkileyen doğal riskler tarım 

sigortacılığı vasıtasıyla teminat altına alınabilmekte ve sermaye yetersizliğini giderilebilmesi 

adına tarım üreticilerine özel koĢullu kredi imkÍnları sunulabilmektedir.  

Tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanabilmesi ve tarımsal kalkınmanın gerÑekleĢtirilebilmesi 

adına baĢta tarımsal krediler olmak üzere, tarımsal finansman olanaklarının etkisi 

yadsınamaz bir gerÑektir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde Türkiye‘de tarımsal üretim 

1960‘lı yıllardan 1990‘lı yıllara kadar uzun bir süre boyunca T.C. Ziraat Bankası 

(TCZB)‘nın kontrolünde faaliyetlerini sürdüren Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 

finanse edilmiĢ ve bu durum Ñok uzun yıllar böyle devam etmiĢtir. Yani özel sektör Ñok uzun 

bir süre bu konuya kayıtsız kalmıĢtır. Daha sonra gerÑekleĢtirilen özelleĢtirmeler kapsamında 
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2003 yılında Milli Aydın Bankası yani TariĢbank‘ın Denizbank‘a satılması, bu anlamda özel 

sektörün de taĢın altına elini sokması adına Türkiye‘de tarım bankacılığı aÑısından bir milat 

olarak kabul edilmektedir. TariĢbank‘ı satın aldıktan sonra ilk defa yeni bir müĢteri grubuyla 

karĢılaĢan Denizbank, bu avantajını Ñok iyi kullanmıĢ ve tarım sektörünü adeta özel 

bankaların kapsama alanına dÍhil etmiĢtir. Bu durum diğer bankaların da tarım sektörünün 

potansiyelini keĢfetmiĢlerine ve sektöre girmelerine öncülük etmiĢtir. (Yıldız, 2014: 10). 

Bütün bunların sonucunda tarım kredileri Türkiye‘de ciddi bir atılım göstermiĢtir. Éyle ki 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)‘nin verilerine göre 2001 yılında yaklaĢık 2.7 Milyar TL olan 

tarım kredi hacmi 2016 yılı itibariyle Ñok ciddi bir artıĢ göstererek yaklaĢık 56.8 Milyar 

TL‘ye kadar yükselmiĢtir. 

Tüm bu anlatılanların ıĢığında bu ÑalıĢmada, Türkiye‘de tarımsal üretimin tarımsal kredi 

kullanımı üzerine etkisi araĢtırılmaktadır. Bu bağlamda tarımsal kredi kullanımının tarımsal 

üretime bağlı olup olmadığının ortaya koyulması amaÑlanmaktadır. 

Bu konuda literatürde yapılan ÑalıĢmaların Ñoğu tarımsal kredilerin tarımsal üretimi 

etkilediği hipotezinden yola Ñıkarak gerÑekleĢtirilmiĢtir. Bu ÑalıĢmanın farklılığı ise konuya 

biraz daha farklı  aÑıdan yaklaĢılmıĢ olması; yani tarımsal üretimin tarımsal kredi 

kullanımını etkilediği varsayımıyla hareket edilmiĢ olmasıdır. Literatürde konuya bu aÑıdan 

yaklaĢan ÑalıĢma sayısı son derece az olup; bir kısmı Ģöyledir: 

Fırat ve ÆiÑek (2000), gerÑekleĢtirdikleri ÑalıĢmada tarım iĢletmelerinin T.C. Ziraat 

Bankasının tarımsal kredi uygulamalarından yararlanma etkinliklerini Tokat ili örneği 

üzerinden araĢtırmıĢlardır. Bu amaÑla bir anket düzenleyerek örneklem kapsamındaki 

iĢletmelerde veri toplamıĢlar ve ÑalıĢmanın sonucunda iĢletmelerin arazi büyüklükleri ve 

dolayısıyla üretim miktarları arttıkÑa kredilerden yararlanma oranlarının da önemli ölÑüde 

arttığını ortaya koymuĢlardır.  

Katchova (2005), yaptığı ÑalıĢmada ABD‘de tarım iĢletmelerinin kredi kullanımlarına etki 

eden faktörleri araĢtırmıĢtır. Bu amaÑla toplam 7699 adet tarım iĢletmesinin verilerini 

ekonometrik analize tabi tutmuĢ ve ÑalıĢmanın sonucunda ekili arazi büyüklüğüne bağlı 

olarak tarımsal üretimin kredi kullanımında etkili faktörlerden biri olduğunu ortaya 

koymuĢtur. 

Terin ve diğerleri (2014), Türkiye‘de tarımsal üretim ile tarımsal krediler arasındaki 

nedensellik iliĢkisini araĢtırmıĢlardır. Bu amaÑla ÑalıĢmada 1995-2012 yılları arası 18 yıllık 

bir zaman serisi verisi kullanmıĢlar ve ÑalıĢmanın sonucunda tarımsal üretim ile tarımsal 

kredi arasında tarımsal üretimden tarımsal krediye doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisinin 

olduğunu ortaya koymuĢlardır. 

Isitor ve diğerleri (2014), Nijerya‘da ÑiftÑilerin kredi kullanımlarının belirleyicilerini 

araĢtırmıĢ ve bu amaÑla 100 adet ÑiftÑiden veri toplayarak analiz etmiĢlerdir. ÆalıĢmanın 

sonucunda arazi büyüklüğü ve buna bağlı tarımsal üretim miktarıyla kredi kullanımı arasında 

anlamlı bir iliĢki tespit edememiĢlerdir.  

Ijioma ve Osundu (2015), Nijerya‘nın Anambra eyaletinde ÑiftÑilerin tarımsal kredi 

kullanımlarının belirleyicilerini araĢtırmıĢlardır. Bu amaÑla bir anket oluĢturarak 90 ÑiftÑi 

üzerinde uygulamıĢ ve elde ettikleri verileri analiz etmiĢlerdir. ÆalıĢmanın sonucunda arazi 

büyüklüğü ve tarımsal üretimin ÑiftÑilerin kredi kullanımlarının belirleyicilerinden biri 

olduğunu ortaya koymuĢlardır. 

VERĠ SETĠ VE YÖNTEM 

AraĢtırma iÑin veri seti, 2002-2016 yılları iÑin, yıllık periyotta Türkiye toplam bitkisel üretim 

oranı (BUO), hayvansal üretim oranı (HUO) ile toplam tarımsal kredi kullanım miktarları 

(TTKK) kullanılmıĢ ve ilgili yıllar iÑin,  tarımsal üretimin toplam tarımsal kredi kullanımı 

üzerindeki etkisi incelenmek istenmiĢtir. BUO ve HUO değiĢkenleri, yıllar itibariyle bitkisel 

ve hayvansal üretim değerleri toplam tarımsal üretim değerine oranlanarak hesaplanmıĢtır. 

Bu amaÑla kullanılmıĢ olan veriler Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Ġstatistik 
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Kurumu (TÊĠK)‘nun resmi internet sitelerinden temin edilmiĢ olup SPSS 24 uygulaması ile 

Ñoklu doğrusal regresyon analizine tabi tutulmuĢtur. 

Regresyon analizi, Ñok değerli bir istatistiksel teknik olup, değiĢkenler arasındaki neden-

sonuÑ iliĢkinin Ģekli hakkında bilgi vermekte ve değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi matematiksel 

olarak ifade etmektedir. Eğer bağımsız değiĢken sayısı birden fazla ise model Ñoklu 

regresyon ismi ile adlandırılır (Æevik ve Ézkan,2018:138).  

Yapılan analiz kapsamında kullanılan değiĢkenler logaritmaları alınarak analize uygun hale 

getirilmiĢ ve modele dahil edilmiĢtir. Bu kapsamda oluĢturulan anakütle regresyon modeli 

Ģöyledir: 

                                   

 

Formüldeki terimler aĢağıdaki gibi bilinmektedir (Æelik 2011 367:371): 

Yi:bağımlı değiĢken 

βi: anakütle iÑin beta katsayıları 

Xi: bağımsız değiĢken 

εi: Hata terimi 

Böylece, anakütle regresyon modeli iÑin gerekli olan örnek tahmin modeli aĢağıdaki gibi 

revize edilecektir; 

                                

Yi: örneklem bağımlı değiĢkeni 

bi: örneklem iÑin beta katsayıları 

Xi: örneklem iÑin bağımsız değiĢken 

εi: örneklem tahmini iÑin hata terimi 

BULGULAR 

ÆalıĢma kapsamında birden fazla bağımsız değiĢkenin, bir tane bağımlı değiĢken üzerindeki 

etkisi Ñoklu doğrusal regresyon analizi ile ölÑüldüğünden öncelikle bağımlı değiĢken iÑin 

normallik testi yapılmıĢ ve yıllar itibariyle tarımsal kredi kullanımının normal dağıldığı 

(0,712) görülmüĢtür (p>0,05). Daha sonra regresyon modeli türünün belirlenmesi iÑin 

bağımlı değiĢkene (TTKK) iliĢkin serpilme diyagramı oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan serpilme 

diyagramı Grafik 1‘de yer almaktadır. 

Grafik 1: Serpilme Diyagramı 
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Grafik 1‘de yer alan serpilme diyagramı incelendiğinde modelin doğrusal bir seyir izlediği 

ve Ñok değiĢkenli doğrusal regresyon modeline uygun olduğu görülmüĢtür. BaĢlangıÑta 

yapılan Ñoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda model katsayıları anlamlı ÑıkmıĢ ancak 

değiĢkenler arasında oto-korelasyon ve Ñoklu doğrusal bağıntı olması sebebiyle fark 

iĢlemleri gerÑekleĢtirilmiĢ ve 1. fark alınarak yapılmıĢ modelde oto-korelasyon 

giderilememiĢ ve 2. fark alındıktan sonra model verileri arasında oto-korelasyon sorunu 

ortadan kaldırılmıĢtır. 

Modelin bütünsel olarak anlamlı olup olmadığının test edilmesi iÑin varyans (ANOVA) 

analizi sonuÑları incelenmiĢ ve buna iliĢkin test değerleri Tablo 1‘de gösterilmiĢtir 

Tablo 1: ANOVA Analizi SonuÑları 

MODEL Kareler Toplamı Farklar EKK F Anlamlılık 

Regresyon 171497421600000 1 17149421600000 26,587 0,000 

Artık 70953872550000 11 6450352050000   

Toplam 242451294100000 12    

 

Tablo 1‘de yer alan analiz sonuÑlarına göre;  F değeri 26,587 ve pearson Ñarpımsal 

korelasyon katsayısı (p) 0,000 olarak bulunmuĢ; böylece modelin bir bütün olarak 

istatistiksel anlamlılığı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (p<0,05).  Modelin aÑıklayıcılık düzeyi 

ve değiĢkenler arasında oto-korelasyon düzeyinin görülmesi aÑısından gerÑekleĢtirilen 

regresyon analizine iliĢkin model özeti Tablo 2‘de görülmektedir. 

Tablo 2: Regresyon Model Ézeti 

MODEL r Katsayısı  R2  DüzeltilmiĢ R2 F F DeğiĢim 

Anlamlılığı 

D-W Test 

Değeri 

Regresyon 0,841 0,707 0,681 26,587 0,000 1,540 

 

Tablo 2‘ye göre; modelin r değeri 0,841 ve düzeltilmiĢ R
2
 değeri 0,681 olarak 

hesaplanmıĢtır. Yani, bağımsız değiĢkenler bağımlı değiĢkenin %68,1‘ini aÑıklama gücüne 
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sahiptir. Durbin-Watson test sonucuna göre hesaplanan değer d=1,540‘tır. Bu değer 1,5-2,5 

değerleri arasında olduğundan modelde oto-korelasyon sorunu olmadığı söylenebilir. 

GerÑekleĢtirilen Ñoklu doğrusal regresyon modelinin sonuÑları ise Tablo 3‘te yer almaktadır. 

Tablo 3: Æoklu Doğrusal Regresyon Modeli SonuÑları 

 Çoklu Doğrusal 

Bağımlılık 

Ġstatistikleri 

MODE

L 

StandartlaĢtırılmam

ıĢ B Katsayısı 

Katsayı 

Standart 

Hatası 

StandartlaĢtırılmı

Ģ B Katsayısı 

T 

Değer

i 

Anlamlılı

k 

Toleran

s 

VIF 

Sabit -29755400,1 6911406,

9 

 -4,305 0,001   

BUO 6,631 1,286 0,841 5,156 0,000 1,000 1,00

0 

        

Tablo 3 incelendiğinde, HUO bağımsız değiĢkeninin modelden atıldığı ve modelin 

parametrelerinin son haliyle oluĢturulan regresyon denklemi aĢağıdaki gibidir: 

                         

SonuÑlar incelendiğinde bitkisel üretim oranının tarımsal kredi kullanımı üzerinde pozitif 

yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Buna göre bitkisel 

üretim oranında yaĢanan 1 birimlik artıĢ tarımsal kredi kullanımını yaklaĢık 6,6 birim 

artırmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Tarımsal üretim özellikle doğal koĢulların etkisi altında gerÑekleĢtirilmesi ve tarımsal 

kesimin sermaye yetersizliği gibi nedenlerle, gerek bitkisel gerekse de hayvansal üretim 

aÑısından diğer sektörlerden farklılık arz eden ve üzerinde önemle durulması gereken bir 

sektör olarak dikkati Ñekmektedir. Bu bakımdan hem bitkisel hem de hayvansal aÑıdan 

tarımsal üretimin artırılması ve verimliliğin sağlanması iÑin genel olarak önemli bir 

finansman ihtiyacı ortaya Ñıkmaktadır. Söz konusu finansman ihtiyacının karĢılanmasında 

kullanılan en önemli kaynaklardan biri tarımsal kredilerdir. Bu noktadan hareketle; bu 

ÑalıĢmada Türkiye‘de tarımsal üretimin tarımsal kredi kullanımı üzerine bir etkisinin olup 

olmadığı araĢtırılmıĢtır.  

ÆalıĢmada tarımsal üretim bitkisel ve hayvansal üretim olarak ayrı ayrı ele alınarak tarımsal 

üretim ile tarımsal kredi kullanımı arasındaki iliĢki Ñoklu doğrusal regresyon modeli ile 

analiz edilmiĢtir. GerÑekleĢtirilen analiz sonucunda bitkisel üretimin tarımsal kredi kullanımı 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu ortaya koyulmuĢtur. 

Buna göre bitkisel üretim oranında yaĢanan 1 birimlik artıĢın tarımsal kredi kullanımını 

yaklaĢık 6,6 birim artırdığı tespit edilmiĢtir. 

ÆalıĢmadan elde edilen sonuÑlar değerlendirildiğinde özellikle bitkisel aÑıdan üretim miktarı 

arttıkÑa artan finansman ihtiyacının karĢılanmasında tarımsal kredilerin önemli bir finansman 

kaynağı olarak tercih edildiği rahatlıkla söylenebilir.  Bu bağlamda tarımsal kredi 

olanaklarının tarım sektörünün yapısı da dikkate alınarak iyileĢtirilmesinin ve dolayısıyla 

tarım kesiminin krediye daha uygun Ģartlarda ve kolay ulaĢabilmesinin sağlanmasının 

Türkiye‘de tarımsal üretimin artırılması aÑısından faydalı olacağı düĢünülmektedir. 
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Özet 

Kamu idarelerini yeniden yapılandırmak ve kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla pek Ñok ülke 

mali uygulamalarında reform ÑalıĢmalarına yönelmiĢtir. Böylece, kamu idarelerinde uzun yıllar etkili olan 

geleneksel kamu yönetimi anlayıĢı yerini Yeni Kamu ĠĢletmeciliği (YKĠ) yaklaĢımına bırakmak zorunda 

kalmıĢtır. YKĠ yaklaĢımı ile birlikte kamu yönetimi ve sunulan kamu hizmetlerinde yerelleĢme, verimlilik, 

etkinlik, Ģeffaflık ve hesapverebilirlik gibi ilke ve değerlere vurgu yapılmıĢtır. Türkiye‘de kamu yönetimi 

reformları kapsamında gerÑekleĢtirilen yasal düzenlemelerden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu‘nun yürürlüğe girmesiyle nakit esaslı muhasebe sisteminden tahakkuk esaslı muhasebe sistemine 

geÑilmiĢtir. Böylece YKĠ yaklaĢımının temel ilkelerinden olan Ģeffaflık ve hesapverebilirlik yeni sistemin esasını 

oluĢturmakta ve girdi odaklı muhasebe sistemi anlayıĢından sonuÑ odaklı anlayıĢa geÑilmesini sağlamaktadır. 

SonuÑ odaklı muhasebe sistemi anlayıĢının göstergesi olarak kamu idarelerinde sunulan hizmetlerin verimliliğini 

ve etkinliğini ölÑmek amacıyla 2017 yılında ―Kamu Ġdareleri iÑin Mali Analiz Rehberi‖ yayınlanmıĢtır.  Bu 

ÑalıĢmada, benzer ölÑekteki belediyelerin karĢılaĢtırmalı olarak finansal durumunu değerlendirmek üzere oran 

analizi yöntemi kullanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu ĠĢletmeciliği, Kamu Ġdareleri iÑin Mali Analiz, Belediyeler 

 

FINANCIAL ANALYSIS APPLICATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATIONS 

FROM THE POINT OF VIEW NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

Abstract 

Many countries have head for reform process in the financial applications to restructure public administrations 

and to use public resources effectively and efficiently. Thus, conventional public management concept, which has 

been effective in public administration for many years, had to be replaced by the New Public Managements 

(NPM) approach. The NPM approach emphasized certain principles and values such as decentralisation, 

efficiency, productivity, transparency and accountability in  public administration and public services. With the 

Public Finance Management and Control Law No. 5018, which is one of  the legal regulation within the scope of 

public management reform, the cash based accounting has been passed by the accrual based accounting system. 

Thus, transparency and accountability, which are the basic principles of the NPM  approach, form the basis of the 

new system and provide a shift from an input-based accounting system to a result-based approach. "Financial 

Analysis Guide for Public Administrations" was published in 2017 in order to measure the efficiency and 

effectiveness of the services provided in public administrations as a sign of the result-based accounting system 

approach. In this study, the ratio analysis method are used  to evaluate its financial condition based on the 

comparisons with similar-sized cities. 

Keywords: New Public Management, Financial Analysis for  Public Administration, Municipalities 

1.GĠRĠġ 

Kamu idarelerini yeniden yapılandırmak ve kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla 

hayata geÑirilmeye ÑalıĢılan kamu yönetimi reform ÑalıĢmaları 2000‘li yıllardan itibaren ülkemizde 

ivme kazanmıĢtır. Kamu idarelerinde hakim olan geleneksel kamu yönetimi anlayıĢı, hem geliĢmiĢ 

hem geliĢmekte olan ülkelerde kamu yönetimi sistemlerindeki reformlar neticesinde yerini Yeni 

Kamu ĠĢletmeciliği (YKĠ) yaklaĢımına bırakmıĢtır. Geleneksel kamu yönetimi teorik ve pratik aÑıdan 

eleĢtirilmiĢ, ve kamu sektöründe yeni bir paradigma olan kamu iĢletmeciliği kavramı ortaya ÑıkmıĢtır. 

YKĠ yaklaĢımının ilkeleri, kamu yönetiminde ve kaliteli kamu hizmeti üretme biÑiminnde değiĢime 

sebep olmuĢtur.  

Geleneksel Kamu Yönetimi yaklaĢımında kamu hizmetleri ağırlıkla merkezî idare tarafından 

sunulmaktadır. 1980‘li yıllardan itibaren pek Ñok ülkede yaygınlaĢan YKĠ yaklaĢımında ise  kamu 

hizmetlerinin sağlanmasında yerelleĢme, verimlilik, etkinlik, Ģeffaflık ve hesapverebilirlik ilkelerine 

vurgu yapılmıĢtır. Bu doğrultuda, yerel yönetimler kamu hizmetlerinin sunumunda merkezi yönetime 

bağımlılığın azaltılması, mali özerkliğin arttırılarak daha verimli hizmet  sunulması amaÑlanmaktadır. 
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YKĠ‘nin temelini oluĢturan iĢletmecilik  anlayıĢı, özel sektör hizmet sunumunda etkin ve verimli bir 

araÑ olarak kabul edilmekte, ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik gibi ilkelere dayanmaktadır. Böylece, 

kamu sektöründe iĢletmecilik anlayıĢının temel ilke ve tekniklerinin kullanılmasını ön plana 

Ñıkarmaktadır (ÉmürgönülĢen, 1997: 518-519). 

Türkiye‘de kamu yönetimi reformları kapsamında gerÑekleĢtirilen yasal düzenlemelerden 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, YKĠ yaklaĢımının temel ilkelerinden Ģeffaflık ve 

hesapverebilirlik kavramlarını sistemin esası olarak düzenlemektedir. Düzenlemeler kapsamında 

hesap verme ve Ģeffaflık esası ile birlikte performans yönetimine geÑilmesi önemli adımlardır. 

Böylece, kamu idarelerinde girdi odaklı muhasebe sistemi anlayıĢından sonuÑ odaklı anlayıĢa 

geÑilmesi, YKĠ yaklaĢımının özünü oluĢturmaktadır. 

5018 sayılı kanun Ģeffaflık ve hesapverebilirlik kavramlarını sistemin esası olarak düzenlemekle 

birlikte kamu idarelerinde nakit esaslı muhasebe sisteminden tahakkuk esaslı muhasebe sistemine 

geÑmiĢtir. YKĠ yaklaĢımından hareketle, kamu idarelerinin mali durumu ve kaynak kullanımına iliĢkin 

faaliyetlerini daha kapsamlı Ģekilde sergileyen tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kapsamli mali 

tabloların üretilmesi mümkün olmuĢtur. Mali politikaların belirlenmesi ve ekonomik kararların 

alınması sürecinde mali tabloların tek baĢına yeterli olmaması, üretilen mali tabloların mali analizine 

de ihtiyaÑ duyulması neticesinde kamu mali yönetimindeki ÑalıĢmalar kamu mali tabloların analizi 

üzerine yoğunlaĢmıĢtır.  

Kamu idarelerinde mali tabloların analiz edilmesiyle kamu hizmetlerinin verimliliğini ölÑmek, 

faaliyetlerin etkinliğini tespit etmek, yeni kamu iĢletmeciliği yaklaĢımının önemli bir unsuru olan  

performans ölÑümü kavramına katkı sağlamak, idarelerin mevcut mali durumunu geÑmiĢ dönemlerle 

karĢılaĢtırarak geleceğe iliĢkin ekonomik kararlar oluĢturmak, ya da benzer büyüklükte benzer sosyo-

ekonomik yapıya sahip diğer kamu idareleri ile mukayese etmek mümkündür. 

Mali tablolar analiz teknikleri, özel sektör iÑin köklü bir geÑmiĢe sahip olmasına rağmen, kamu 

sektörü iÑin mali analiz ÑalıĢmaları oldukÑa yenidir. Kamu idareleri farklı amaÑlara hizmet ettiği ve 

farklı Ģekillerde yapılandıkları iÑin, özel sektörde kullanılan analiz tekniklerini kullanmak anlamlı 

sonuÑlar sağlamayacaktır. Bugün pek Ñok ülke  kamu idareleri mali tabloları iÑin analiz teknikleri 

geliĢtirilmesine yönelik ÑalıĢmalar yürütmektedir.  

Ézellikle yerel yönetimlerde performans ölÑümü ya da mali durum analizine iliĢkin uluslararası birÑok 

kurum ve kuruluĢlar tarafından ÑeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir.  Dünyada  kabul görmüĢ  ana 

kuruluĢlardan biri olan ICMA (Uluslararası ġehir Ġdaresi Derneği) tarafından geliĢtirilen Yerel 

Yönetimler iÑin Mali Göstergeler Analiz Sistemi, bu alandaki ÑalıĢmaların baĢında gelir. Yerel 

yönetimlerin mali durumunu değerlendirmeyi ve zaman iÑinde ortaya Ñıkan değiĢimleri gözlemlemeyi 

amaÑlayan ICMA Sisteminde, mali tablo verileri ve sosyo-ekonomik göstergelere dayanan 12 faktör 

ve bu faktörleri temsil eden 36 gösterge mevcuttur. Bir diğer önemli ÑalıĢma, Ken W. Brown 

tarafından geliĢtirilen Mali Durum 10 Puan testi‘dir. Bu sistemde, küÑük ölÑekli belediyelerin mali 

durumlarını karĢılaĢtırmalı olarak ortaya koymak amacıyla 10 adet mali oran belirlenmiĢ ve mali 

verilere uygulanarak puanlandırılması amaÑlanmıĢtır. Bir diğer ÑalıĢma ise, Devlet Muhasebe 

Standartları Kurulu (GASB) tarafından kamu kurumlarının mali durumunu ölÑmeye yönelik 

oluĢturulan yöntemdir. Bu ÑalıĢmadaki 11 adet mali oran; yerel yönetimlerin mali durumunu, nakit 

ödeme gücü, bütÑe yapısı, uzun vadede ödeme gücü, ve hizmet sürdürülebilirliği olmak üzere 4 aÑıdan 

ölÑmek iÑin kullanılmaktadır. (Ézkul ve Alkan, 2017: 613-625) 

Êlkemizde ise tüm kamu idareleri iÑin anlamlı sonuÑlar üretebilecek geÑerli analiz tekniklerinin 

önerildiği ―Kamu Ġdareleri iÑin Mali Analiz Rehberi‖ 20 Kasım 2017 tarihinde Maliye Bakanlığı 

tarafından yayınlanmıĢtır. Rehberde, mali tabloların analizinde kullanılabilecek 4 yöntem 

aÑıklanmıĢtır. Yatay analiz, dikey analiz ve trend analizi yöntemlerinin yanısıra kamu idarelerinin 

amaÑları doğrultusunda geliĢtirilen oranlar sunulmuĢtur. Bu kapsamda kamu mali istatistik 

tablolarının oran analizinde kullanılmak üzere belirlenen 23 göstergeden 10 tanesi bu ÑalıĢmada 

kullanılmıĢtır. Bu oranlar, sonuÑları kabul edilebilir nitelikte aralıklar belirlenen oranlar olması 

nedeniyle seÑilmiĢtir. Nüfusu 1 Milyon-2 Milyon aralığında olan belediyelerin mali durumunu ortaya 

koymak üzere seÑilen 10 anahtar oranın ölÑümü iÑin belediyelerin SayıĢtay denetim raporlarından 

temin edilmiĢ mali verilerinden yararlanılmıĢtır. Uygulamada izlenen yöntem Ken W. Brown‘un 

(1993, s.21-26) ÑalıĢmasında yer alan uygulamanın ana hatlarından esinlenerek oluĢturulmuĢtur. Bu 

ÑalıĢmada, benzer ölÑekteki belediyelerin karĢılaĢtırılarak puanlandırılması amaÑlanmaktadır. 

Böylece, BüyükĢehir Belediyelerinin mali durumunun diğer belediyelere göre durumunu 

değerlendirmek üzere benzer sosyo-ekonomik özelliklere ve nüfusa sahip belediyelerin birbiriyle 

karĢılaĢtırılması mümkün olacaktır. Bu nedenle ÑalıĢma 3 aĢamadan oluĢmaktadır. Birinci aĢamada 
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her belediye iÑin mali oranlar hesaplanmakta, ikinci aĢamada bu mali oranlar karĢılaĢtırılmaktadır. 

KarĢılaĢtırmalar sonucunda her bir oran iÑin en iyi ilk Ñeyrekte yer alan mali oranlara sahip 

belediyelere +2, ikinci  iyi Ñeyrekte yer alan belediyelere +1, üÑüncü  Ñeyrekte yer alan belediyelere 0, 

ve en kötü Ñeyrekte yer alan belediyelere -1 puan verilmektedir. Belediyelerin tüm mali oranlar iÑin bu 

Ģekilde puanlama yapıldıktan sonra belediyeler +20 ile -10 arasında puanlamaya sahip olmaktadır. 

Son aĢamada, toplam puanlar dikkate alınarak belediyeler mali durumlarının değerlendirimesi üzere 

sıralamaya tabi tutulmaktadır.  

2. YENĠ KAMU ĠġLETMECĠLĠĞĠ KAVRAMI 

Kamu iĢletmeciliği kavramı ilk kez James Perry ve Kenneth Kraemer‘ın 1983 yılında yayınlamıĢ 

oldukları Kamu Yönetimi: Kamu ve Ézel YaklaĢımlar adlı kitabında ifade edilmiĢtir. Bu yaklaĢımının 

temel amaÑ ve özellikleri; kamu idarelerinin hizmetlerini verimli ve etkin bir Ģekilde sağlayacak 

methodlar geliĢtirmek, analiz birimi olarak devlet erkini ele almak, genel kamu kesimi ve idareler 

arası karĢılaĢtırma teknikleri üzerinde yoğunlaĢmak olarak ifade edilmiĢtir. 1990‘lı yılların baĢından 

itibaren Yeni Kamu ĠĢletmeciliği (YKĠ) yaklaĢımı ÑeĢitli reformlarla kamu yönetiminde yaygın olarak 

kullanılmaya baĢlamıĢtır. (Êstüner, 2000:16-20). 

YKĠ, genel anlamda kamu hizmetinde özel sektör yönetim teknikleri kullanılarak belirlenen standart 

ve performans ölÑütlerine ulaĢabilmek iÑin geniĢ takdir yetkisine dayalı yöneticilerin sonuÑ odaklı 

yönetimi olarak tanımlanmaktadır (Akdoğan, 2007:21-44) 

YKĠ yaklaĢımı kamu yönetimi alanındaki iĢletmecilik yaklaĢımının esasını oluĢturmaktadır. Bu 

yaklaĢım, kamu idarelerinde iĢletme yönetimi ilkelerinin egemen kılınması düĢüncesine 

dayanmaktadır. Böylece, kamu yönetimindeki reform ÑalıĢmaları YKĠ yaklaĢımı ÑerÑevesinde 

kavramsallaĢtırılmıĢtır. ĠĢletmecilik esasına göre, kamu idareleri kuralların uygulanması yerine, 

yönetilmek ve değiĢime aÑık olarak idare edilmek üzere sonuÑ odaklı olurlarsa kamu hizmetlerini 

daha etkin sunarlar (Hood, 1991:5; 2001:300). 

YKĠ yaklaĢımı, iĢletmecilik ilke ve tekniklerinin kamu yönetiminde kullanılarak verimlilik ve etkinlik 

hedeflerine ulaĢılarak, kamu hizmetlerinin özel sektör amaÑ ve hedefleri doğrultusunda 

biÑimlendirilmesini savunmaktadır. Aynı zamanda bu yaklaĢım kamu idarelerinde sonuÑ odaklı 

yaklaĢımı özümseyerek, performans ölÑütlerinin belirlenmesi, profesyonel yönetim tekniklerini, 

Ģeffaflık ve hesap verme yükümlülüğü unsurlarını öne Ñıkarmaktadır (Rhodes, 1996: 655). 

YKĠ yaklaĢımın özellikleri ve ilkeleri, Ģeffaflık kavramı ÑerÑevesinde sonuÑ odaklı performans 

değerleme, merkezi yönetime bağımlılığın azaltılarak yerelleĢmeye önem verilmesi, rekabet ortamı 

oluĢturmak, maliyetleri azaltmak, yönetim ve personel alanlarından özel sektör uygulamalarını baz 

almak ve verimliliği sağlamak Ģeklinde belirtilmektedir (Koldhoff ve diğ., 2007:400) 

YKĠ yaklaĢımı, kamu idarelerinde rekabetin etkin hale getirilerek, kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde etkinlik, verimlilik, üretkenlik ve esnekliğin arttırılması, hesap verme yükümlülüğün 

iyileĢtirilmesi ve Ģeffaflık esasının gerÑekleĢtirilmesi amaÑlanmaktadır (Eren, 2003:83–105). 

Kamu yönetiminde reform sürecinin bir parÑası olarak yapılan kamu mali yönetimindeki değiĢimin en 

önemli unsurlarından ve YKĠ ilkelerinden biri olan yerelleĢme ilkesidir. YerelleĢme, merkezi 

yönetimin görev ve yetkilerinin önemli bir kısmının daha alt birim olan olan yerel yönetimlere 

devredilmesini ifade eder. Böylece, merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı 

geleneksel bütÑeleme anlayıĢı yerine, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden 

yönetimini esas alan mali yönetim ile Ñıktı ve sonuÑ odaklı bütÑeleme sistemine geÑilmesi 

sağlanmıĢtır (Ulutürk, 2015:396) 

Bu doğrultuda, YKĠ yaklaĢımında, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, etkinlik ve verimliliğin 

sağlanması aÑısından kaynakların merkezi yönetime bağımlılığı yerine yerel yönetim bünyesinde 

dağıtılması anlayıĢı hakimdir. Her bir yönetim biriminin kendi bütÑesi ile faaliyet göstermesi gerekir. 

Yeni kamu yönetimi anlayıĢının özel sektör yönetim anlayıĢına yakınlaĢtırılması, etkinliğin  

arttırılması, hizmet-maliyet iliĢkisinin dikkate alınması, vatandaĢların isteklerinin karĢılanması amacı 

söz konusudur.  YKĠ yaklaĢımı ile birlikte idare amacının iÑeriği farklılık göstermektedir. Bu 

yaklaĢımda, bürokrasi temel amaÑları belirlemekte, bütÑe kullanımına onay vermekte ve stratejiler 

belirlemektedir. Yerel yönetimler ise eylemsel iĢlemlerle ilgilenmektedir (Usta, 2014:19). 
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3. TÜRKIYE’DE YENĠ KAMU ĠġLETMECĠLĠĞĠ YAKLAġIMI 

YKĠ yaklaĢımına iliĢkin dönüĢüm Ñabaları, pek Ñok ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de kamu idareleri 

ve kamu hizmeti sunum anlayıĢında önemli değiĢimlere sebep olmuĢtur. Kamu yönetiminde değiĢimin 

en somut göstergesi ise önemli yasal düzenlemeler gerÑekleĢtirilmesidir. 

Êlkemizde kamu yönetiminin yapısal ve örgütsel alanlarındaki reform ÑalıĢmaları kapsamında YKĠ 

yaklaĢımı Ñok sayıda düzenlemeyle uygulama alanına girmektedir. Bu doğrultuda yasal 

düzenlemelerin baĢında gelen ve kapsam aÑısından köklü değiĢiklikler getiren 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, YKĠ yaklaĢımının temel ilkelerini uygulama düzeyine taĢımıĢtır. Kamu 

mali sisteminin anayasası olarak kabul edilen 5018 sayılı kanun ile kamu mali yönetiminde Ģeffaflık 

ve hesap verme yükümlülüğün sağlanması, kamu idarelerinde stratejik yönetim uygulamalarının 

baĢlatılması ve performans esaslı bütÑeleme doğrultusunda etkinliğin arttırılması amaÑlanmıĢ, 

SayıĢtay denetimi ile birlikte iÑ denetime öncelik verilmiĢtir.  Bu kavramlar ise YKĠ‘nin ilkeleri 

arasındadır.(IĢıkÑı, 2017:48) Ilgili kanun ile, özel sektörde olduğu gibi kamu hizmetinde performans 

ölÑümünü ve hesapverebilirliği öne Ñıkaran, kaynak kullanımında disipline önem veren bir kamu mali 

yönetim ve denetim yapısı oluĢturulması amaÑlanmıĢtır. Böylece yeni kamu yönetiminde girdi ve 

süreÑ odaklılıktan sonuÑ odaklı yönetime geÑilmeye ÑalıĢılmıĢtır (Lamba, 2014:140). 

Kamu idareleri denetim mekanizması konusunda ise, 2012 yılında 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 

SayıĢtay denetimine tabi tutulmuĢtur. Ġlgili kanunda, hesap verilebilirliğin ve Ģeffaflığın sağlanması, 

kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir Ģekilde kullanımının gerÑekleĢtirilmesi konusunda 

denetim yapmanın SayıĢtay‘ın temel görevleri arasında olduğu ifade edilmiĢtir  (Lamba, 2014:144). 

SayıĢtay denetiminin iki unsuru olan düzenlilik ve performans denetiminden, düzenlilik denetimi mali 

denetim ve uygunluk denetimini kapsamaktadır. Kamu idarelerinin  mali hesap ve iĢlemlerinin 

değerlendirilerek hazırlanan mali tabloların güvenirliliği ve doğruluğuna iliĢkin denetimi, ilgili 

iĢlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğunun incelenmesne iliĢkin denetimdir Performans denetimi 

ise, 5018 sayılı kanuna ve SayıĢtay kanununa göre; hesap verme sorumluluğu ÑerÑevesinde kamu 

idarelerince belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili faaliyet sonuÑlarının ölÑülmesi olarak 

tanımlanmaktadır. (GöÑer, 2015: 140). Bu doğrultuda SayıĢtay tarafından gerÑekleĢtirilen 

denetimlerde kamu idareleri mali tabloları ve mali tabloların analizi büyük önem taĢımaktadır. 

5018 sayılı kanun ile birlikte; tüm kamu idarelerinde uygulanmak üzere muhasebe ve raporlama 

standartları ile ÑerÑeve hesap planı uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Kamu maliyesine iliĢkin mali 

istatistiklerin hazırlanması ve kamuoyuna sunulması iÑin Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiĢtir. 

Böylece kamu idarelerinin tamamını kapsayan mali verilerin bütünlük iÑerisinde hazırlanması 

amaÑlanmaktadır (Ulutürk, 2015:406) 

Kamu mali yönetim sisteminin reform ÑalıĢmaları ÑerÑevesinde mali kararların sağlam mali 

istatistiklere dayanılarak gelecek adımların daha sağlıklı planlanması, Ģeffaflık ve hesap verilebilirlik 

gibi yeni kavramların daha iyi iĢleyebilmesi iÑin tahakkuk esasına dayalı bir muhasebe sistemi 

uygulamasına geÑilmiĢtir (Karaarslan, 2007:67). 

Tahakkuk esasına dayalı muhasebe sisteminde üretilen  mali raporlar; gelirleri, giderleri, varlıkları ve 

yükümlülükleri iÑermesi sebebiyle, kamu kaynaklarının etkin ,verimli ve ekonomik kullanımı 

doğrultusunda kamu yönetimi performans ölÑümünün de alt yapısını oluĢturur (Karaarslan, 2004:43). 

Böylece kamu idarelerinde, bütÑe iĢlemleri aÑısından nakit esasına göre, faaliyetler aÑısından ise 

tahakkuk esasına göre kayıt yapılmaktadır.  

Yeni muhasebe sisteminin önemli özelliklerinden biri de nakit esasına dayalı bütÑe uygulama 

sonuÑları ile tahakkuk esasına dayalı faaliyet sonuÑlarını birlikte üretebilecek olmasıdır (Karaarslan, 

2007:55) 

Dolayısıyla, 5018 sayılı kanun, tüm mali iĢlemlerin kayıt altına alınarak bilanÑo ve faaliyet sonuÑları 

tablosu hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu durum, kamu idarelerinde faaliyetlerin analiz edilip 

değerlendirilmesi ve hesap verme yükümlülüğü aÑısından önemlidir. Böylece, mali raporlama, 

Ģeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlamanın en önemli araÑlarından biridir. Finansal raporlama ile 

ÑeĢitli bilgi kullanıcılarına kamu idaresinin finansal durum ve performansı hakkında genel ÑerÑevenin 

yansıtılması ve ekonomik kararlar almaya yönelik değerlendirmeler yapılabilmesi imkanı 

sağlanmaktadır. Böylelikle, mali tablolar sayesinde seÑmenler, yöneticiler ve diğer bilgi 

kullanıcılarına özet bilgi sunulması ve kurumların belirli bir dönem boyunca veya belirli bir 

dönemdeki mali durumlarına iliĢkin bilgi edinilmesi mümkün olmuĢtur. 

Ġlgili kanunda aynı zamanda, kamu idarelerinin mali istatistikleri ile ilgili hususlarda düzenlenmiĢtir. 

Mali istatistik kapsamındaki mali tablolar, Maliye Bakanlığınca kamu idarelerinin muhasebe 
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kayıtlarındaki veriler esas alınarak istatistiksel yöntemler de kullanılmak suretiyle merkezî yönetim, 

sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler alt sektörleri ile genel yönetime ait olarak üretilir ve 

yayımlanır. 

4. YKĠ YAKLAġIMINDAN HAREKETLE KAMU ĠDARELERĠNDE MALĠ ANALĠZ 

Kamu idarelerinde bütÑenin önemi dolayısıyla kayıt ihtiyacı bütÑe kullanımı ile ortaya ÑıkmıĢ ve bu 

tarihsel geliĢme sürecinde kamu sektöründe nakit esaslı muhasebe sistemi uygulanmıĢtır. Nakit esaslı 

muhasebe sisteminin kapsamının dar olması ve üretilen mali tabloların detaylı bilgi iÑermemesi 

nedeniyle mali tablo analiz teknikleri geliĢtirmek mümkün olmamıĢtır. Ancak YKĠ yaklaĢımı ile 

birlikte reform ÑalıĢmaları  Ģeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarının öneminin artması nedeniyle 

kamu idarelerinin mali durumuna ve kaynak kullanımına olan ilgi artmıĢ, bu nedenle mali durumları 

ve faaliyet sonuÑlarını daha kapsamlı bir Ģekilde sergileyen tahakkuk esaslı muhasebe sistemi 

yaygınlaĢmıĢ ve bu sistemden üretilen mali tabloların analizine iliĢkin ÑalıĢmalar mümkün olmuĢtur 

(Ersöz, 2011:287). 

Mali tablo analiz teknikleri özel sektör iÑin 20.yüzyıla doğru Amerika BirleĢik Devletlerinde Ģirket 

yapılarının değiĢmesiyle ortaya ÑıkmıĢtır.  Aile Ģirketlerinin yerini büyük Ģirketlerin alması 

profesyonel yöneticilerin Ģirket yönetimlerinde görev almalarına neden olmuĢtur Ġlk uygulamalarda, 

19. yüzyılın sonlarına doğru dönen varlıklar ile kısa vadeli yükümlülüklerin karĢılaĢtırılması ile ―Cari 

Oran‖ ortaya ÑıkmıĢ dolayısıyla mali tablolar analizinde oranların kullanılması bu kavram ile 

baĢlamıĢtır (Horrigan, 1968:285). Sonraki  dönemlerde ise ÑeĢitli mali oranlar kullanılmaya baĢlan-

mıĢ, bu oranlar arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. Analiz methodlarının ilk uygulamaları oldukÑa basit 

olsa da zaman iÑinde geliĢen ve sofistike bir hal alan mali tablo analiz yöntemleri günümüzde karar 

alma süreÑlerinde Ģirketlerin mali durumunu tespit etmek ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilmek 

amacıyla yaygın olarak mali tablo kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. (Ersöz, 2011, s.286)  

Mali tablolar analiz teknikleri özel sektör iÑin köklü bir geÑmiĢe sahip olmasına ve bu konuda pek Ñok 

ÑalıĢma yapılmıĢ olmasına rağmen kamu sektörü dolayısıyla kamu idareleri iÑin finansal analiz 

ÑalıĢmaları oldukÑa geÑ baĢlamıĢtır. Bu gecikmenin en önemli nedeni kamu mali tabloları analizinin 

amaÑlarının özel sektör Ģirketlerinden farklı olmasıdır. Ézel sektörde Ģirketlerin amacı kar 

maksimizasyonu iken kamu kurumlarının amacı topluma etkili, verimli ve ekonomik kaynak ve 

hizmet sağlamaktır. Ayrıca, tüm vatandaĢlar kamu yönetiminin hedef grubu iken iĢletmelerin hedef 

grubu sınırlı sayıdadır. Kamu kurumları farklı görevler üstlendikleri ve farklı Ģekillerde yapılandıkları 

iÑin de tüm kamu kurumları iÑin geÑerli analiz teknikleri önermek mümkün olamamıĢtır. Bu ne-

denlerle özel sektör iÑin geliĢtirilen ve karlılığı belirlemeyi esas alan analiz tekniklerini kamu 

idarelerine aktarmak ve uygulamak makul sonuÑlar vermeyecektir. Kamu idarelerinin kendine özgü 

niteliklerinden dolayı ÑeĢitli sınırlamalar mevcuttur. Bu sınırlamalar, kar amacı gütmemeleri, 

finansman kaynaklarındaki sınırlamalar, tahakkuk esaslı muhasebe sistemine uygun mali tablo 

üretiminin yeni olması, merkezi yönetimle olan iliĢkileri ve uluslaralararası standartların 

uygulanmaması olarak sayılabilir (Alkan, 2017:113-125). 

Türkiye‘de ise YKĠ reformları kapsamında 5018 sayılı yasal düzenleme ile birlikte kapsamlı mali 

tablolar üretilmeye baĢlanmıĢ ve mali durum analizi ihtiyacı doğmuĢtur. Bu doğrultuda Maliye 

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 20 Kasım 2017 tarihinde kamu idareleri iÑin mali analiz 

rehberini yayınlamıĢtır. Doktirinde bulunan ve özel sektör tarafından kullanılmakta olan mali analiz 

methodları, bu rehberle kamu idareleri aÑısından da anlam kazanmıĢtır.  Rehberde mali analizin 

amacı, Ģeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması ve vatandaĢların mali raporlardan daha fazla 

istifade etmesinin önünün aÑılması, idarecilere ve karar alma mekanizmalarına faydalı bilgiler 

sağlaması, denetim organlarına mali denetim alanında güvenilir veri sağlamak olarak ifade edilmiĢtir.  

Standartlar ve kurallar ÑerÑevesinde düzenlenen kamu mali tabloları, düzenlenen finansal tablolar, 

ÑeĢtli göstergeler ve ölÑütler kullanmak suretiyle veya karĢılaĢtırmalar yapılarak analiz edilmekte ve 

idarenin finansal durumu, kamu hizmetlerinin ekonomikliği ve kamu idaresinin geleceği gibi 

konularda bilgi sağlamaktadır.  

 

Rehberde bu bilgilere ulaĢmak ve kamu mali tablolarının analizinde kullanılmak üzere; yatay analiz, 

dikey analiz, trend analizi ve oran analizi teknikleri yer almaktadır. Yatay analiz tekniği; birden fazla 

döneme ait finansal tabloların karĢılaĢtırılması ve değerlendirilmesini öngören bir tekniktir. Böylece 

idarenin mali durumundaki ve verimliliğindeki geliĢmeler konusunda önemli bilgiler elde edilebilir. 

Dikey analiz; finansal tablolarda yer alan hesap kalemlerinin hesap grubu veya hesap toplamına 

oranlanması ile hesaplanan yüzelere göre yapılan analiz tekniğidir. Trend analizi, kamu mali 

yönetimin gösterdiği geliĢmelerin yıllar itibariyle izlendiği tekniktir. Birbirini izleyen dönemlere ait 
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finansal tablolarda yer alan kalemlerdeki artıĢ ve azalıĢ eğilimleri iliĢkili olduğu kalemler ile birlikte 

değerlendirilir. Oran analizi ise, finansal tablo verilerinden en az iki iliĢkili kalemin oranlanarak 

karĢılaĢtırılması yöntemidir. Bu ÑalıĢmada, büyükĢehir belediyelerinin mali durumunu analiz etmek 

amacıyla oran analizi tekniği kullanılmıĢtır. Oran analizi, idarenin finansal yapısı, faaliyet ve 

verimlilik durumlarını zaman iÑerisindeki değiĢimini belirlemeye yardımcı olan bir yöntemdir. Oran 

analizi aracılığıyla yapılacak finansal analizden elde edilecek sonuÑların gerÑeğe uygunluğunun 

sağlanması iÑin oranların belli bir dönem iÑerisindeki değiĢimlerinin ya da  benzer nitelikteki 

kurumlardaki değerlerinin karĢılaĢtırılması gerekir.  

 

Rehberde, kamu mali istatistik tablolarının oran analizinde kullanılmak üzere belirlenen 23 

göstergeden sadece 10 adet anahtar gösterge bu ÑalıĢmada ele alınmıĢtır. ÆalıĢmanın analiz kısmında 

örneklemi oluĢturan 1 Milyon  ila 2 Milyon nüfus aralığındaki büyükĢehir belediyelerinin 2016 yılına 

iliĢkin verilerini kapsayan 10 adet oranı hesaplanmıĢtır. Oranlar bütÑe uygulama sonuÑları, bilanÑo ve 

faaliyet sonuÑları tablosunun farklı hesap gruplarını temsil etmektedir. Analiz ÑalıĢmasında kullanılan 

oranlar Ģunlardır: 

 

Tablo 1: Finansal Analiz Kapsamında Kullanılan Oranlar 

Göstergeler Oranlar Oran BileĢenlerinin Açıklaması 

1. 
Bütçe Dengesi 

Göstergesi 

BütÑe Gelirleri - BütÑe Giderleri                

BütÑe Gelirleri 

 

BütÑelerde gelir ve gider dengesinin 

sağlanması esastır. 0'a eĢit ya da 0'dan 

büyük olması beklenir. 

 

2. 
Faaliyet Dengesi 

Göstergesi 

Faaliyet Gelirler-Faaliyet Giderler             

Faaliyet Gelirleri   

Faaliyet dengesinin, ilgili yılda 

tahakkuk ettrilen gelirlerin ne kadarına 

tekabül ettiğini ölÑmektedir. Yüksek 

olması beklenir. 

 

3. 
Yükümlülük 

Göstergesi 

KVYK + UVYK                                 

Faaliyet Gelirleri 

Toplam yükümlülüklerin, gelirlerin ne 

kadarı ile yerine getirilebileceğini ölÑer. 

Olabildiğince düĢük olması beklenir. 

4. 
Yükümlülük Dağılımı  

Göstergesi 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar           

Toplam Yükümlülükler 

Yükümlülüklerin ne kadarının kısa 

vadeli olduğunu ölÑer. Kısa vadeli 

yükümlülük yakın zamanda nakit 

ihtiyacını gerektirir. DüĢük olması 

beklenir. 

 

5. 
Personel Harcaması 

Göstergesi 

Personel Harcaması                          

Faaliyet Giderleri 

Belediyelerin önemli gider 

kalemlerinden ersonel harcamalarının 

giderler iÑerisindeki payını ölÑer. DüĢük 

olması beklenir. 

 

6. 
Faiz Gideri 

Göstergesi 

 Faiz Giderleri                                                  

Faaliyet Gelirleri 

BorÑlanmanın maliyetini gösterir. 

Harcanabilirgelirde azalma yaratan, 

mali yük nitelikli giderlerdir. DüĢük 

olması beklenir. 

 

7. Bağımlılık Göstergesi 

Merkezi Yönetimden Yapılan 

Transferler                                                    

BütÑe Gelirleri 

Mahalli idarenin, merkezi yönetime  

bağımlılığı ölÑer. DüĢük olması 

beklenir. 

 

8. 
Vergi Gelirleri 

Göstergesi 

Vergi Gelirleri                                                       

BütÑe Gelirleri 

Ġdarenin asli gelir kaynağı olan vergi 

gelirlerinin toplam gelirler iÑerisindeki 

payını ölÑer. Yüksek olması beklenir. 

 

9. 
KiĢi BaĢına DüĢen 

Gelir Göstergesi 

BütÑe Gelirleri                                                           

Nüfus 

Belediye sınırları iÑerisinde elde edilen 

gelirin kiĢi baĢına düĢen miktarını 

hesaplar. Yüksek olması beklenir. 

 

10. 
KiĢi BaĢına DüĢen 

Gider Göstergesi 

BütÑe Giderleri                                                   

Nüfus 

Belediye sınırları iÑerisinde gerÑekleĢen 

giderlerin kiĢi baĢına düĢen miktarını 

hesaplar. Yüksek olması beklenir. 
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KVYK: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  UVYK: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

5. UYGULAMA  

Érnek uygulamanın örneklemini oluĢturan 1 Milyon ila 2 Milyon nüfus aralığındaki 16 Ģehire ait mali 

veriler SayıĢtay Denetiminden geÑmiĢ 2016 yılı SayıĢtay Denetim Raporlarından temin edilmiĢtir 
(https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=12124).  

ÆalıĢmada büyükĢehir belediyelerinin bilanÑo, faaliyet sonuÑları tablosu ve bütÑe uygulama sonuÑları 

tablosundan faydalanılmıĢtır. BütÑe uygulama sonuÑları tablosu, belediyelerin bütÑe uygulamaları 

sonucunda ilgili raporlama döneminde elde ettiği bütÑe gelirleri ve yaptığı bütÑe giderlerini gösteren 

ve detayları hakkında bilgi sağlayan mali tablodur. 

Êlkemizde Ģehirlerin farklı büyüklüklerde ve farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip olması nedeniyle 

ÑalıĢmanın örneklem aralığı sınırlandırılmıĢtır. Nüfusu 1 Milyon‘un aĢağısında olan belediyeler 

ÑalıĢmaya dahil edilmemiĢ, Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyelerinin de nüfus ölÑekleri 

ve geliĢmiĢlik düzeyi bakımından karĢılaĢtırılması doğru olmayacağından örneklemin dıĢında 

bırakılmıĢtır. Bu belediyelerin mali durumunu değerlendirmek aÑısından yıllar itibariyle 

karĢılaĢtırmalı olarak incelemek ve zaman iÑerisindeki değiĢimlerini gözlemlemek daha doğru 

olacaktır. Böylece münferit olarak, sonuÑlar ve baĢarmaya ÑalıĢılan hedefler üzerinde odaklanmalarını 

ve performanslarını etkileyen faktörler üzerinde daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. 

Bu ÑalıĢma kapsamında, 1 Milyon ila 2 Milyon nüfus aralığında olan belediyelerin büyükten küÑüğe 

göre sıralamasında yer alan; Konya(KN), Gaziantep(GZ), ġanlıurfa(ġN), Kocaeli(KC), Mersin(MR), 

Diyarbakır(DY), Hatay(HT), Manisa(MN), Kayseri(KY), Samsun(SM), Balıkesir(BL), 

KahramanmaraĢ(KH), Van(VN), Aydın(AY), Denizli(DN) ve Tekirdağ(TK) belediyelerinin verileri 

kullanılmıĢtır (www.tuik.gov.tr). 

Belediyelerin mali durumunu karĢılaĢtırmalı olarak incelemek amacıyla yapılan bu ÑalıĢmada 10 

anahtar oran kullanılmıĢ ve belediye verilerine uygulanarak puanlandırmaya tabi tutulmuĢtur. 

Belediyelerin mali yapısını hızlı ve etkili bir biÑimde göstermeye yönelik yayınlanan verilerin birbiri 

ile karĢılaĢtırılabilirliğinin sağlanması ÑalıĢmanın temel amacıdır. Böylece, mali bilgilerin karar verici 

ve kamuoyu tarafından etkili bir Ģekilde kullanılmasına katkı sağlanacaktır. 

Belediyeler iÑin yapılan finansal analiz ÑalıĢması 3 aĢamadan oluĢmaktadır. Birinci aĢamada her 

belediye iÑin mali oranlar hesaplanmıĢtır. Ġkinci aĢamada bu mali oranlar karĢılaĢtırılmaktadır. 

KarĢılaĢtırmalar sonucunda her bir oran iÑin en iyi ilk Ñeyrekte yer alan mali oranlara sahip 

belediyelere +2, ikinci iyi Ñeyrekte yer alan belediyelere +1, üÑüncü Ñeyrekte yer alan belediyelere 0, 

ve en kötü Ñeyrekte yer alan belediyelere -1 puan verilmiĢtir. Belediyelerin tüm mali oranları iÑin bu 

Ģekilde puanlama yapıldıktan sonra belediyeler +20 ile  -10 arasında puanlamaya sahip olmaktadır. 

Son aĢamada, toplam puanlar dikkate alınarak belediyeler mali durumlarının değerlendirilmesi üzere 

sıralamaya tabi tutulmaktadır.  
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Tablo 2: AĢama 1- Mali Oranların Hesaplanması 

ġehirler 
Oran 

1 

Oran 

2 

Oran 

3 

Oran 

4 

Oran 

5 

Oran 

6 

Oran 

7 

Oran 

8 

Oran 

9 

Oran 

10 

AY -0.35 0.21 0.46 0.54 0.3 0.09 0.89 0.16 368.5 498.84 

BL -0.33 0.22 0.55 0.29 0.23 0.01 0.89 0.03 424.33 564.32 

DN -0.22 0.16 1.32 0.07 0.07 0.17 0.73 0.02 529.04 645.31 

DY 0.05 0.39 0.08 0.84 0.28 0.002 0.93 0.02 323.92 308.31 

GZ -0.81 -0.03 2.07 0.09 0.09 0.24 0.71 0.02 362.89 657.39 

HT -0.37 0.16 0.59 0.73 0.22 0.04 0.94 0.01 354.39 488.37 

KH -0.25 -0.35 0.82 0.35 0.12 0.13 0.87 0.02 391.62 488.36 

KY -0.04 0.17 1.18 0.09 0.13 0.12 0.82 0.003 483.12 500.29 

KC 0.19 0.35 2.83 0.06 0.20 0.03 0.83 0.02 978.89 794.44 

KN -0.05 0.32 1.27 0.28 0.13 0.04 0.65 0.01 677.10 712.43 

MN -0.14 0.34 0.83 0.34 0.15 0.11 0.81 0.01 435.72 498.33 

MR -0.35 0.09 0.84 0.29 0.25 0.20 0.90 0.03 494.69 641.33 

SM -0.39 -0.23 2.08 0.31 0.10 0.29 0.81 0.01 418.15 583.21 

ġN 0.12 0.42 0.29 0.78 0.26 0.003 0.86 0.02 395.24 348.99 

TK -0.43 0.20 0.48 0.48 0.24 0.06 1.09 0.01 403.04 574.81 

VN -0.05 0.20 0.74 0.83 0.33 0.004 0.95 0.02 391.90 411.17 
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Tablo 3: AĢama 2 ve 3 – Puanlandırma ve Sıralama 

ġehirler 
Oran 

1 

Oran 

2 

Oran 

3 

0ran 

4 

Oran 

5 

Oran 

6 

Oran 

7 

Oran 

8 

Oran 

9 

Oran 

10 

Toplam 

Puan 

KC 2 2 -1 2 1 1 1 1 2 2 13 

DN 1 0 -1 2 2 -1 2 1 2 2 10 

KN 1 1 0 1 1 1 2 -1 2 2 10 

BL 0 1 1 1 0 2 0 2 1 1 9 

ġN 2 2 2 -1 -1 2 1 1 0 -1 7 

KY 2 0 0 2 1 0 1 -1 1 0 6 

MN 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 6 

MR 0 -1 0 1 0 -1 0 2 2 1 4 

VN 1 1 1 -1 -1 2 -1 1 0 1 4 

AY 0 1 2 0 -1 0 0 2 -1 0 3 

DY 2 2 2 -1 -1 2 -1 0 -1 -1 3 

GZ -1 -1 -1 2 2 -1 2 0 -1 2 3 

KH 0 -1 1 0 2 0 0 2 0 -1 3 

SM -1 -1 -1 1 2 -1 2 -1 1 1 2 

TK -1 0 2 0 0 1 -1 -1 0 1 1 

HT -1 0 1 -1 0 1 -1 0 -1 0 -2 

 

Ġlk aĢamada, her belediye iÑin hesaplanan mali oranlar puanlamaya tabi tutulmuĢtur. Her bir oran iÑin 

belirlenen değer ya da aralık doğrultusunda puanlamalar +2, +1, 0, -1 Ģeklinde gerÑekleĢtirilmiĢtir. 

Puanlamalar neticesinde ise her bir belediye iÑin toplam puan hesaplanmıĢ ve sıralamaya tabi 

tutulmuĢtur. En yüksek puana sahip olan Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi‘dir. Bunu takiben, Denizli, 

Konya ve Balıkesir BüyükĢehir Belediyeleri gelmektedir. Aydın, Diyarbakır, Gaziantep ve 

KahramanmaraĢ Belediyeleri ise farklı oranlar iÑin farklı puanlamaya sahip olsada toplamda aynı 

puana sahiptirler. Hatay BüyükĢehir Belediyesi ise en düĢük puana sahip olan belediyedir.  

Érnek uygulama, büyükĢehir belediyelerinin rasyolarının puanlandırmaya tabi tutularak benzer 

ölÑekteki diğer belediyeler ile mukayese edilebileceğini, böylelikle rekabetin etkin hale 

getirilebileceğini, aynı zamanda kamuoyuna daha anlaĢılır ve somut veriler sunulabileceğini gösterir. 

Aynı zamanda kamu idarelerinde mali durum analizi aÑısından kullanılan oranlar; kaynakların 

dağılımı, faaliyetlerin nasıl finanse edildiği, faaliyetlerini finanse edebilme ve taahhütlerini yerine 

getirebilme kabiliyeti, performans, etkinlik ve baĢarısını, sağlanan kaynakların bütÑelerine uygun 

kullanıp kullanılmadığı, merkezine yönetime bağımlılığı ve öz gelir düzeyi bakımından 

değerlendirmek üzere kullanılır. Belediyer, hem farklı dönemler itibariyle mevcut durumlarını takip 

edebilir, hem de benzer nüfus ve ölÑekteki farklı belediyeler ile performansını karĢılaĢtırarak, mali 

durumlarını  değerlendirebilirler. Böylece hizmet sunumlarını iyileĢtirmek üzere yeni politikalar 

belirleyebilir, gelecek ekonomik kararlarda daha makul adımlar atabilirler. 

Kamu idarlerinde mali analiz; Ģeffaflık ve hesap verebilirlik unsurlarını sağlamak iÑin sadece sayısal 

veriler iÑeren mali tablolardan vatandaĢların daha fazla fayda elde etmesine yardımcı olmak, yönetim 

faaliyetlerinin etkinlik ve baĢarı seviyesini ölÑmek, idarenin  geÑmiĢ ekonomik durumu ve mevcut 
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ekonomik durumu, ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini değerlendirmek, denetim 

organlarına mali denetim alanında daha somut ve güvenilir bilgi sağlamak, yatırımcılara ya da 

kurumlara idarenin mali durumu, riskleri ve güvenilirliği hakkında daha kaliteli ve anlamlı bilgiler 

vermek ve sonuÑ olarak kamu hizmetlerinin aksatılmadan önlemler alınmasını sağlamak amacıyla 

önem arzeder. SonuÑ olarak, kamu idareleri mali analiz ÑalıĢmaları ile mali durumlarını 

değerlendirebilmekte ve mali durumlarında zaman iÑerisinde meydana gelen değiĢimleri gözlemleme 

ve eĢdeğer ölÑekteki diğer idareler ile kendilerni karĢılaĢtırma fırsatı bulmaktadır. Böylece, 

belediyeler mevcut durumlarını değerlendirme, geleceğini öngörme, faaliyetlerinin sonuÑlarını izleme 

aÑısından performans ölÑme aĢamalarından oluĢan beĢ yıllık amaÑ ve hedeflerini iÑren stratejik plan 

raporlarında ya da faaliyet raporlarında sunulması iÑin oran anlizlerine iliĢkin very seti 

düzenleyebilirler. 

 

6. SONUÇ 

2000‘li yıllardan itibaren kamu yönetiminde köklü bir anlayıĢ ve yapı değiĢikliğine yol aÑan Yeni 

Kamu ĠĢletmeciliği YaklaĢımının etkileri Türkiye‘de de etkisini son yıllarda etkisini önemli ölÑüde 

göstermektedir. Geleneksel kamu yönetimi anlayıĢından uzaklaĢılarak, verimlilik, hesapverebilirlik, 

Ģeffaflık, sonuÑ odaklılık, performans ölÑümü, kalite, rekabet, kaynak kullanımında özen ve tasarrufa 

yönelme gibi ilke ve unsurlara dayalı YKĠ anlayıĢının etkinliği görülmektedir. Ézellikle Türkiye‘de 

2002 yılı sonralarında kamu yönetimi alanındaki önemli reform ÑalıĢmaları neticesinde pek Ñok yasal 

düzenlemeler gerÑekleĢtirilmiĢtir. Yasal düzenlemelerin baĢında gelen 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi Kontrol Kanunu; kamu yönetiminde etkinliğin arttırılması, kaliteli kamu hizmetleri 

sunulması, hızlı ve isabetli kararlar verilebilmesi, doğru ve güvenilir bilgiye zamanında ulaĢılması iÑin 

sağlıklı bir kamu mali yönetiminin temelini oluĢturmaktadır. 

Ġlgili yasal düzenleme ile birlikte, kamu muhasebe sistemi tümüyle değiĢmiĢ, nakit esaslı muhasebe 

sisteminden tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geÑilerek tüm faaliyetleri kayıt altına alınmaya ve 

kapsamlı mali tablolar hazırlanmaya baĢlanmıĢtır. Yeni sistemde Ģeffaflık ve hesapverebilirliğin tesis 

edilerek, doğru, zamanlı, anlamlı ve karĢılaĢtırılabilir  mali bilgiler üretilmektedir. Yeni kamu 

iĢletmeciliği anlayıĢından hareketle, kamu idarelerinde etkin muhasebe sistemlerinin kurulması, 

raporlanması ve mali kararların alınması sürecinde kamu mali tablolarının analizi ihtiyacı doğmuĢtur. 

Kamu idarelerinde mali analiz uygulaması ile, kamunun sunduğu hizmetlerin verimliliğini ölÑmek, 

faaliyetlerin rasyonel olup olmadığını değerlendirmek, yeni kamu iĢletmeciliği yaklaĢımının bir 

unsuru olan performans ölÑümü esasına katkı sağlamak, idarelerin mevcut finansal durumunu geÑmiĢ 

dönemlerle karĢılaĢtırmak ya da benzer nitelikteki diğer idareler ile mukayese edilerek etkinliğini 

değerlendirmek mümkün olmaktadır. Bu ÑalıĢma kapsamında, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 

―Kamu Ġdareleri iÑin Mali Analiz Rehberi‖nde yer alan oran analizi tekniği kullanılarak, benzer 

ölÑekteki her bir büyükĢehir belediyesi iÑin elde edilen rasyolar karĢılaĢtırmalı olarak 

değerlendirilmiĢ, ve puanlama ile sıralamaya tabi tutulmuĢtur. Böylece hem idarelerin etkinliklerini 

benzer nitelikteki diğer idareler ile mukayese etmesi, hem de rekabet ortamı oluĢturarak 

verimliliklerini arttırmak iÑim politikalar belirlemesi mümkün olacaktır. Böyece,  rekabet ortamı ile 

baĢarıya ulaĢılabilecek bir sistem inĢa edilmiĢ olunur 

Bu doğrultuda, oran analizi tekiniğinin kamu idarelerinin baĢarı düzeyini belirleme hususu farklı 

yollarla gerÑekleĢtirilebilir. Ilk olarak, idarenin zaman iÑerisinde gösterdiği geliĢme tespit etmek 

amacıyla yapılabilir. Böylece, idare hem mevcut durumunu hemde geÑmiĢ mali durumunu 

değerlendirme imkanı bulmaktadır. Ikincisi, kamu idaresinin benzer ya da eĢdeğer nitelikteki diğer 

kurumlarla karĢılaĢtırılma imkanıdır. Kurumların karĢılaĢtırmalı olarak mali durumları 

değerlendirilerek kurumun baĢarısı ölÑülmeye ÑalıĢılır. Son olarak ise, stratejik planlamada ve bütÑe 

önerilerinde ortaya konulan performans göstergeleri doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaĢılıp 

ulaĢılmadığı değerlendirilir. Bu doğrultuda, kamu idarelerinde  uygulanmaya baĢlanan performans 

esaslı bütÑe ve stratejik planlama, idarenin baĢarıyı arttırarak, daha fazla ödenek almak veya öz 

gelirlerini arttırmak iÑin idare yöneticilerinin faaliyet alanı dıĢına yönelmeleri, merkezi yönetime 

bağımlılıklarını azaltmaları yolunu aÑar. 

Böylece, merkezi yönetimden belediyelere yapılacak ödenekler stratejik planlama ve performans 

göstergelerine göre belirlenmeye baĢlaması, bu doğrultuda idarenin daha fazla ödenek alabilmesi iÑin 

performans ölÑütlerine uyarak kurmunun baĢarısını arttırmaya ÑalıĢmasını sağlayacağı düĢülmektedir. 
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Özet: Bu ÑalıĢmanın amacı genÑ tüketicilerin lüks markaları satın almasında etki eden faktörleri tanımlamaktır. 

Kapsamlı bir literatür taramasıyla beraber; girdi faktörler olarak statü tüketimi, benlik algılaması netliği, 

benzersizlik ihtiyacı, sosyal tüketim motivasyonları, lüks markalara karĢı tavır ele alınırken, satın alma niyeti 

Ñıktı faktör olarak irdelenecektir. Akran baskısının moderatör etkisi de ayrıca incelenecektir. AraĢtırmanın modeli 

ve geliĢtirilen hipotezlere dayanarak, ÑalıĢmada kantitatif bir yöntem kullanılması planlanmaktadır. AraĢtırma 

hipotezlerini test ederken SPSS ve AMOS kullanılarak yapısal eĢitlik analizinden yararlanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Lüks Markalar, GenÑ Tüketiciler, Sosyal Tüketim Motivasyonları, Akran Baskısı, Satın 

Alma Niyeti 

 

DETERMINING THE FACTORS THAT INFLUENCE THE INTENTION TO 

PURCHASE LUXURY FASHION BRANDS OF YOUNG CONSUMERS 
 

 
Abstract: The purpose of this study is to determine the factors that influence the young consumers‘ purchasing 

behavior of luxury fashion brands. With the help of a comprehensive literature review; status consumption, self-

concept clarity, need for uniqueness, social consumption motivations, attitude toward luxury brands as input 

factors and purchase intention as output factor will be discussed. The moderating effect of peer pressure will also 

be examined separately. Based on the research model and developed hypotheses, it is planned to use a 

quantitative method in the study. To test the research hypothesis a structural equation modeling will run via SPSS 

20 and AMOS. 

Keywords: Luxury Brands, Young Consumers, Social Consumption Motivations, Peer Pressure, Purchase 

Intention 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION   
Today, when consumption is expressed by symbols and life is seen as an experience of consumption, 

images and symbols are important as the elements of the consumer‘s cultural identity (Willis, 1991: 

131). Indeed, Veblen‘s concept of fictive consumption also attempts to explain the type of new 

consumer that leads to symbols and images in creating his/her identity (Veblen, 2005: 67, 101). In this 

consumption approach, which is based on stating, status and inaccessibility, the individual is not only 

a utilitarian consumer that solves his/her physical needs; at the same time, it is accepted as a hedonic 

consumer trying to fulfill his/her social and cultural needs (OdabaĢı, 2014: 65). According to Sombart, 

another thinker who advocates similar views with Veblen, it expresses any kind of consumption action 

that the individual has made except for the removal of the basic necessities (Sombart, 1998: 153). For 

this reason, it is not what the product is in the presentation of luxury goods; it is emphasized what it 

means. This is because the image and status relation for the consumer with all kinds of 

products/brands that reveal them represent the social class, status, and prestige. This need is often 

sought to be satisfied with luxurious consumer goods with status symbols (OdabaĢı, 1999: 115). The 

concept of luxury, which is found in all of these approaches towards symbolic, emotional and pleasure 

consuming, is often used in the literature with concepts of difference, uniqueness and inaccessibility 

(Belk, 2001, Miremadi et al., 2011). Consumers who want to separate themselves from other members 

of the society and want to create a different individual image from them (Catry, 2003: 11) need status 

consumption in order to position themselves as belonging to a culture and community, and associate 

luxury goods with symbolic and spiritual satisfaction instead of benefit category (Tenekecioğlu, 2005: 

61, Tığlı and AylanÑ Akyazgan, 2003: 23) as a means of producing social status. All these concepts 

and approaches show that; individuals today are trying to differentiate themselves from others by 

means of status, fashion and another flair. The phenomenon of luxury consumption, which manifests 

itself in such images through fashion and status, objects itself in the form of images, signs and 

consumable abstract showings. Consumers regard themselves as a rare group of people who can buy 

luxury goods and belong to a group. 
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Especially when interpreted from the perspective of young consumers, luxury products can be defined 

as the tools consumers use to express themselves, build self-esteem and provide prestige. Indeed, this 

study will be carried out in order to find out what kind of influence the young people have on 

purchasing intentions that affect the luxury fashion consumption behavior. In recent years, research on 

consumer behaviors, how young people behave as consumers, and how they have changed as far as 

adult consumers are important for both business and marketing practitioners (Eskiler et al., 2016: 

710). With this in mind, it has been tried to put in particular how the university student youths were 

influenced by the luxury consumption behavior, their income and spending, and the socio-economic 

status of their parents in terms of education levels. Consumers in luxury product consumption are not 

just demographic, social and economic characteristics; at the same time, the impressions of the groups 

they belong to themselves. Young people who want to identify themselves in a group or who want to 

prove their existence within a certain group seem to be leading to the consumption of luxury goods 

simply because of the psychological pressure of their peers (Alvandi et al., 2013; Gil et al., 2017; 

Srinivasan et al., 2014). This shows that luxury consumption is not merely monopolizing the rich and 

affluent segment of the society, but less affluent people and young people who are interested in 

lucidity also try to buy luxury items with peer pressure to just enjoy, to belong to a particular 

group/class and to be accepted by their friends. 

Unlike wealthy customers who are seen as traditional luxury customers, young consumers who can be 

considered less wealthy are turning to clothing products as the fastest and most readily available 

manifestation of luxury consumption. For this reason, the focus of the study will be on the luxury 

perception and its determinants that young people have developed the clothing industry‘s 

products/brands. Appearance fashion, in which the visual emphasis of individual identity is most 

intense and distinct, is one of the most frequently consumed areas of luxury consumption behavior. 

Compared to other products, clothing products, as a demonstration object, allow young and less 

affluent consumers to capture the pleasures of luxury consumption with comparatively fewer expenses 

than wealthy consumers. For this reason, in the study, the attitudes of the university students as young 

consumers that led them to buy luxurious products will be tried to be described in terms of fashion. In 

this study, considering the promising future of global luxury consumption market, it will be aimed to 

determine the factors that affect young consumers purchasing behavior of the luxury fashion brands. 

The effect of the status consumption, self-concept clarity, need for uniqueness, social consumption 

motivations and attitudes towards luxury brands will be wanted to test purchase intentions of young 

consumers and the market in Turkey. The peer pressure will be also evaluated as a moderating 

variable. After discussing the details about theoretical background and research model, expected 

contribution to the literature will be mentioned in the study.  

 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1.  Status Consumption 

Luxury goods have become more affordable and accessible in the last decades to indicate quality and 

status. Using purchasing luxury products or brands, consumers seek social status in different ways, 

and they try to improve their social standing through this type of consumption. Eastman et al. (1999) 

define status consumption as the motivational process by which individuals strive to improve their 

social standing through the conspicuous consumption of consumer products that confer and symbolize 

status for both the individual and surrounding others. Based on the generational cohorts discussed in 

the literature, it is found that younger consumers are found to spend more on branded products 

including status products (Goldsmith and Clark, 2012; Eastman and Liu, 2012). As clothing is defined 

as a product category that is accessible to everyone, for younger, it becomes the easiest way of 

broadcasting one‘s self-image to others with status aspirations in social surroundings (Millan and 

Mittal, 2017). It also means that attitudes about luxury consumption can be linked to show symbolic 

meanings from one‘s social position and identity (Eastman and Eastman, 2011). With the help of 

social consumption motivation, consumers become more aware of social cues relating to luxury 

consumption. 

2.2. Self-Concept Clarity 

The beliefs an individual holds about his or her attributes and how he or she evaluates the self on these 

qualities can be defined by the self-concept. As a primary research topic in psychology and sociology 

(Alvandi et al., 2013), the self-concept is a very complex structure, personal traits and characteristics 

like personality and self-perceptions. Some studies reveal that; adolescence is an important time in the 

development of self-concept (Fullwood et al., 2016), higher subjective self-concept clarity influence 

how people seek and interpret information in their environments (Guerrettaz and Arkin, 2016), 

individuals who are higher on the social-class index show clearer self-concept, regardless of their age, 

gender, and living conditions (Na et al., 2016). According to some studies focusing luxury and 
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teenagers; investigating the impact of self on attitudes toward luxury brands among teens in Iran 

Alvandi et al. (2013) finds that there is a negative relation between self-concept clarity and social 

consumption motivation and social consumption motivation relates positively to interest toward 

luxury brands. Especially the self-concept can help to understand how a teenager expresses his or her 

unique individual self to the environment while consuming goods or services (Gil et al., 2012; 

Alvandi et al., 2013). 

2.3. Need for Uniqueness  

Consumers‘ need for uniqueness is an important factor affecting the use of luxury brands in order to 

improve and enhance the personal and social identity of the individual (Tian et al., 2001). Indeed, 

studies have shown that the desire for uniqueness-scarce products has a stimulating effect on 

behaviors such as the delicacy of product personalization and the preference for unique and innovative 

purchasing experiences (Lynn and Harris, 1997; Vigneron and Johnson, 1999). Especially for young 

consumers it is seen that luxury brand and product perceptions are related to the desire for uniqueness 

and that they have developed intention to buy to avoid similarities with others as social consumption 

motivation (Amaldoss and Jain, 2005; Ruvio, 2008; Miremadi et al., 2011; Kastanakis and Balabanis, 

2014). The desire for uniqueness is theories that focus on the perceptions of individuals, and the 

products and brands to be purchased are seen as a symbol of the uniqueness of the persons (Boujbel 

and d‘Astous, 2015; SyrjÎlÎ et al., 2015). This leads young people who are in pursuit of a relative 

difference to opt for luxury products and brands in order to improve their own image and social 

image. This need to avoid similarity leads people to move away from others and at the same time 

pushes them to make choices that are popular. This is especially motivated by the luxury brands that 

develop fashion products to emphasize different styles. Because consumers seek rare products and 

brands to reach diversity and uniqueness, who want to avoid similarity.  

2.4. Social Consumption Motivation 

While studying younger consumers‘ consumption-related perceptions, socialization theory is 

commonly used by researchers (Martin and Turley, 2004). According to Moschis‘s (1981) social 

consumption motivation construct, if an individual has a higher social consumption motivation, he or 

she should be more attuned to social meanings in the purchase of products and brands. Also, it is 

stated that social consumption motivation is much more than impression management by including 

elements of social influence and conformity. Latest researches handle social consumption motivation 

investigate how consumers are coming from a lower social class turn into frequent luxury goods 

shoppers to be a part of the elite society or climb up the social ladder, gain social approval, improve 

their social standing through the individual and surrounding others (Vel et al., 2011). Young 

consumers are open to products, services, and brands that enable them to express themselves in a 

social environment as a symbol of their lifestyle. From the perspective of consumer socialization, 

young consumers view status consumption as a form of social acceptance and self-expression 

(Bakewell and Mitchell, 2003). This is especially seen as a way of showing wealth and purchasing 

power in demanding luxury products and brands (O‘Cass ve Frost, 2002). Not only in show times but 

in the symbolic sense, luxury products and branding tend to express their social position, especially 

through the use/consumption of status for young consumers (Eastman et al., 1999). 

2.5. Attitude Toward Luxury Products 

To understand the factors leading consumers to buy luxury brands become increasingly important for 

both managers and researchers (Tynan et al., 2010; Wiedmann et al., 2007). Especially recent 

structural and cultural changes in the market let the availability of luxury more in terms of 

geographical access and affordable prices for the consumers. Consumers who are sensitive to the 

emotional rewards of self-reward, high quality of the product, need to belong a higher social class or 

richer mass are also seemed to be buying more luxurious products for different reasons (Truong et al., 

2009). In studies investigating how social consumption motivations affect youngsters‘ attitudes 

towards luxury brands and purchasing behavior, it has been shown that self-concept influences social 

consumption motivations and influences attitudes toward luxury brands (Grubb and Grathwohl, 1967; 

Shavelson et al., 1976; Campbell et al., 1996; Kernis et al., 2000; Kavak et al., 2009; Gil et al., 2012; 

Alvandi et al., 2013). As a matter of fact, it is seen that, in addition to material gains in young 

consumers, personal liking and social acceptance also influence attitudes toward luxury brands in the 

context of consumer socialization (Makgosa, 2010; Akturan et al., 2011; Rhee and Johnson, 2012a; 

Rhee and Johnson, 2012b). For this reason, the concepts of social environment and peer pressure that 

we have defined as reference groups as much as the self-concept have been modeled in studies dealing 

with the relationship between self-centeredness and social consumption motivations. 

2.6. The Moderating Effect of Peer Pressure 

Especially during adolescence period, younger highly value the sense of belonging to a peer group. 

According to Brown et al. (1986), if a younger feel him or herself pressured by the other group 
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members to do certain things and find him or herself experiencing doing those particular things, peer 

pressure arises. Peer pressure is about feeling pressured to act or think in certain ways among younger 

or the correlated behaviors among them (Santor et al., 2000). It also leads to consumption motivations 

like buying and using some specific products or brands to achieve the support of other peer group 

members and to enhance their image among their peers by sharing info about consumption (Gil et al., 

2017; Srinivasan et al., 2014). Based on the studies exploring the peer pressure effect, Shukla (2012) 

and Schade et al. (2016) suggests that customers tend to act in such a way as to please their peers and 

try to engage themselves with luxury brands for gaining approval. Martin (2009), Moschis and 

Churchill (1978) and Gentina et al. (2016) find that compared to older, younger are more likely to rely 

on their peers for purchasing-related information, are heavily influenced by peers in the adoption of 

attitudes toward luxury brands and peer communication about consumption develops materialistic 

values of younger. Also they reveal their motivations and behavior about consumption compare their 

thinking about which is desirable and undesirable and adopt group norms within a peer group, as a 

normative reference group (Makgosa and Mohube, 2007). 

 

3. RESEARCH DESIGN AND MODEL 

The purpose of this study is to determine the factors that influence the luxury fashion brand 

purchasing of young consumers. Based on this purpose; to test status consumption, self-concept 

clarity, uniqueness, and social consumption motives‘ effect on the attitudes towards luxury brands and 

then purchase intention will be aimed. In addition, peer pressure moderating effect on the relationship 

between self-concept clarity and social motivation motives will also be wanted to test.  

To measure status consumption a scale with 5 items that was developed by Eastman et al. (1999), to 

measure self-concept clarity a scale with 12 items that was developed by Campbell et al. (1996), to 

measure need for uniqueness a scale with 15 items that was developed by Ruvio et al. (2007), to 

measure peer pressure a scale with 11 items that was developed by Santor et al. (2000), to measure 

social consumption motivations a scale with 4 items that was developed by Moschis and Churchill 

(1978) and updated by Moschis (1981), to measure attitude toward luxury products a scale with 12 

items that was developed by Dubois and Laurent (1994), to measure purchase intention a scale with 4 

items that were developed by Esch et al. (2006) will be used.  

The data will be collected by using a paper-based self-administered questionnaire targeting the 

university students in Izmir and structural equation modeling analysis will be conducted with IBM‘s 

AMOS 20.0 to test data. Based on the theoretical background and the research design, the model of 

the research can be seen in Figure 1. 

 

Figure 1. The Model of the Research 

 
4. CONCLUSIONS, RECOMMENDATIONS AND LIMITATIONS  

This study aims to investigate the factors affect the purchase intention of luxury fashion brands. Self-

concept clarity, status consumption, uniqueness, social consumption motives, and attitudes are input 

factors, and purchase intention is the output factors in this research. Peer pressure is the moderating 

factor in the relationship between self-concept clarity and social consumption motives. The main 

contribution of this research to the literature will be not only about to test social and psychological 

factor influences on purchase intention (social consumption motives, attitudes, feeling uniqueness, 

status consumption, peer pressure, and self-concept clarity) but also to investigate the moderating 

effect of the peer pressure. In addition to this, the study will be expected to offer companies various 

suggestions. Young consumers‘ attitudes towards luxury brands consist of their perceptions about the 
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brand and this paper will test the relationship between ready-to-wear luxury brand purchasing 

intentions, social and personal factors. Future studies can consider investigating different product 

categories to test factors influence on buying luxury brand intentions due to effective factors can 

change the product type. 
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1.GĠRĠġ 

20‘inci yüzyılın baĢlarından itibaren teknolojinin, iletiĢim araÑlarının hızla ilerlemesi gibi geliĢmeler 

internet kullanımını günlük hayatın vazgeÑilemez bir parÑası haline getirmiĢtir. Bu da insanoğlunu 

internetin ve sosyal medyanın etkisi altında bırakmıĢtır. Bu geliĢmenin farkında olan iĢletmeler 

interneti bir tutundurma aracı olarak kullanmaya ve internet reklamlarına ağırlık vermeye 

baĢlamıĢlardır. Ancak genÑleri kendilerine Ñekmek isteyen iĢletmeler iÑin internet reklamlarının tek 

baĢına yeterli olmadığı görülmektedir. ĠĢletmeler son dönemlerde internet reklamlarına ilave olarak 

sosyal medyayı da bir pazarlama mecrası olarak kullanmaya baĢlamıĢlardır. Sosyal medyada 

paylaĢılan ürünler/markalar hakkındaki iÑerikler, yorumlar, deneyimler hatta Ģikayetler potansiyel 

genÑlerin satın alma niyetlerini etkilemektedir. Sosyal medyada paylaĢılan bu iÑerikler de genÑlerin 

satın alma davranıĢlarını yönlendirmek aÑısından önem kazanmaktadır. GenÑler YouTube gibi 

sitelerde iĢletmelerin/markaların ne söylediğinden ziyade, baĢka genÑlerin ne söylediğine önem 

vermekte ve Youtube sitesindeki YouTuber‘ları yani YouTube fenomenlerinin görüĢlerini 

önemsemektedir (Westernberg 2016:8). Bunun temel sebebinin genÑlerin Youtuber‘ları kendilerine 

daha yakın ve kendileri ile eĢdeğer görmeleri ile belirtilmektedir (Defy Media: 2015,Variety: 2014). 

Pazarlama literatüründe ünlü kullanımı ile ilgili ÑalıĢmalar mevcut olup günümüzde sosyal medya 

fenomenliği  ―ünlü olma‖ kavramına yeni bir boyut kazandırmıĢtır. Internet ve sosyal medya 

sayesinde normal insanlar bir anda ünlü haline gelebilmektedir. Youtube‘ın pazarlama aracı olarak 

kullanılması, Youtuber‘ları ünlü bir kiĢi olarak varsayıp Youtuber‘ların genÑlerin satın alma niyetine 

etkilediği düĢüncesi ile ilgili literatürde kısıtlı sayıda ÑalıĢma olması, ÑalıĢmanın önemini 

oluĢturmaktadır. ÆalıĢmanın amacı, YouTuber‘ların takipcilerine benzerliği, YouTuber‘lara olan 

güveni, YouTuber‘larla etkileĢimi ve YouTuber‘ların tanıtığı markaya olan güveninin genÑlerin  satın 

alma niyetine etkisini araĢtırmaktır.  

2. SOSYAL MEDYA ve YOUTUBE 

Sosyal medya; kullanıcıların fikir ve deneyimleri üzerine kurulu, ortak ilgileri yoluyla bir araya gelen 

insanların oluĢturduğu, doğal ve samimi ÑevrimiÑi platformlardır (Evans, 2008: 31). Sosyal medya, 

kullanıcılar tarafından üretilen, kullanıcıların tecrübe ve deneyimlerinden oluĢan iÑerikleri, ÑevrimiÑi 

olarak arĢivlenen ya da paylaĢılan, baĢka kullanıcılar tarafından kolayca eriĢilebilen internet tabanlı 

uygulamalar olarak tanımlanabilir (Blackshaw, 2006). Sosyal medya, günün her saati iÑerik üretip bu 

iÑerikleri geliĢtiren kullanıcılarına, iletiĢim teknolojileri ve akıllı cihazlar sayesinde zaman ve mekÍn 

sınırlaması olmadan paylaĢabilme imkÍn tanımaktadır (Kırcova ve Enginkaya, 2015: 9). Literatütürde 

sosyal medya araÑları (Kaplan ve Haenlein, 2009; Mangold ve Faulds, 2009; Zarrella, 2010; Akar, 

2010; Kahraman, 2013):  Bloglar,  Mikrobloglar, Sosyal ağlar, ĠÑerik paylaĢım siteleri, Lokasyon 

bazlı siteler, Sosyal imleme siteleri, Wikiler, Sanal dünyalar Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır. ĠÑerik 

paylaĢım siteleri arasında yer alan YouTube; insanlara videolar gönderme, görüntüleme, yorum 

yapma ve bağlantı kurma imkÍnı veren bir topluluktur (Dehghani vd. 2016:165). YouTube‘da 

paylaĢımlar ile ilgili yorumların görülebilmesi, istatistiksel olarak verilerin ölÑülebilmesi, 

kullanıcıların kendi YouTube kanallarını oluĢturabilmesi ve YouTube‘ın kullanıcıların beğendikleri 

videoları diğer sosyal medya ağlarında paylaĢabilmelerine olanak sağlaması gibi özellikler YouTube‘u 



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
2026 

bireyler ve iĢletmeler iÑin önemli hale getirmektedir (Kırcova ve Enginkaya, 2015: 75).  Defy Media 

(2015:6) raporunda  13-24 yaĢ arası genÑlerin %96‘sı haftada ortalama 11 saatini sosyal medya siteleri 

aracılığıyla online video izleyerek geÑirdiğini ve ayrıca 13 yaĢındaki genÑlerin %59‘nun 

YouTuber‘ları takip ettiğini %32 ‗sinin ise Film ve Tv yıldızlarını takip ettiğini belirtilmektedir. 

Variety magazine (2014)‘ nin araĢtırmasına göre  13-18 yaĢ aralığındaki her 10 kiĢiden 6‘sının 

YouTube kullanıcısı olduğu ve YouTube Türkiye Kullanıcı AraĢtırması sonuÑları da ise katılımcıların 

iÑerik paylaĢmak, bilgi edinmek, müzik dinlemek gibi nedenlerin yanında alıĢveriĢ öncesi araĢtırma 

yapmak ve markaların yeni tekliflerinden haberdar olmak iÑin de Youtube‘u takip ettikleri 

belirtilmektedir. AraĢtırmaya katılan katılımcılar Youtube‘da izledikleri videoların satın alma karar 

sürecinde faydalı olduğunu da söylemiĢlerdir (%63). Aynı araĢtırma katılımcıların, %45‘i ürün 

tanıtımları ile ilgili videoları seyrettikten sonra satın alımı gerÑekleĢtirdiğini, %41‘i ürünün/markanın 

sitesini ziyaret ettiğini ve %28‘i Youtube‘da ilintili iÑerikleri aradığını ortaya koymuĢtur 

(https://webrazzi.com/2016/10/05/youtubeun-turkiye-kullanici-profili-arastirmasi/). Dolayısıyla 

Youtube‘da izlenen videoların genÑler üzerinde farklı etkileĢimlere yol aÑtığı ifade edilebilir. 

Tutundurma faaliyetlerinde ünlü kullanımı uzun zamandır kullanılan bir pazarlama stratejisidir. Bu 

konuda yapılan ÑalıĢmalar incelendiğinde, ünlülerin Ñekicilik ve güvenilirliklerinin tüketicileri 

etkilediği ve iĢletmeler tarafından önemli bir pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı ortaya 

Ñıkmaktadır (Ohanian, 1990; Agrawal ve Kamakura, 1995; ġimĢek ve Uğur, 2003: Choi, Lee ve Hee, 

2005; Seno ve Lukas, 2007; Amos, Holmes ve Strutton, 2008; Korkut Altuna ve Arslan, 2014, 

OdabaĢı ve BarıĢ, 2014: Mikulas ve Svetlik, 2016). Malik ve Guptha (2014) da yaptıkları ÑalıĢmada 

ünlüler güvenilir olarak algılandığında, genÑlerin markalar ile ilgili inanÑlarını etkilediklerini 

belirtmektedir. Literatürde ünlülerin etkisi Ohanian (1990) tarafından ―Source Credibilty Theory 

(Kaynak Güvenilirliği Teorisi)‖ ile aÑıklanmaktadır.  Ohanian‘a göre, iletiĢimi sağlayan kiĢinin 

karakteri, iletilen mesajın inandırıcılığında oldukÑa önemli bir etkiye sahiptir ve bu da genÑlerin satın 

alma niyetini ve davranıĢın etkilemektedir. Bambauer-Sachse vd. (2013), online kaynakların güvenilir 

olmasının tüketicilerin satın alma riskini azaltacağını Ñünkü tüketicilerin markalar tarafından 

oluĢturulan bilgilere Ģüphe ile yaklaĢtıklarını belirtmektedir. Kaynak güvenliği teorisi ilk olarak 

Howland vd. (1953) tarafından geliĢtirilmiĢ olup kaynağın uzman ve güvenilir olması mesajın 

muhataplarının inanÑlarını, fikirlerini, davranıĢlarını ve tutumlarını etkileyeceğine dayanmaktadır. 

Sosyal psikoloji alanında geliĢtirilen bir model de ise iletilen mesajın etkinliğinin kaynağın ilgi 

Ñekiciliğine bağlı olduğunu ifade etmektedir (McGuire, 1985).  Ohanian (1990) ise yaptığı ÑalıĢmada 

bu iki teoriden yola Ñıkarak kaynak (ünlü) güvenilirlik ölÑeği geliĢtirmiĢtir. ÆalıĢmada bu ölÑekte 

geÑen ―ünlü‖ kavramı Youtuber‘lar ile iliĢkilendirilmiĢtir.  ÉlÑeğe göre kaynak (ünlü) güvenilirlik 

ölÑeği; güven, uzmanlık ve ilgi Ñekicilik olmak üzere üÑ faktörden oluĢmaktadır. Erdoğan (1999) da 

yaptığı ÑalıĢmada güvenilir bir kaynaktan gelen tavsiyenin insanların inanÑlarını, tutum ve 

davranıĢlarını etkilediğini ifade etmiĢtir.  

Günümüzde sosyal medyada ulaĢılan takipÑileri sayesinde normal insanlar da ünlüler gibi hayran 

kitleleri edinmektedir. Bu durum ise pazarlama literatürüne yeni bir kavramı kazandırmıĢtır. Bu 

kavram sosyal medya fenomenliği olarak tanımlanabilir. Sosyal medya fenomenlerinin ortaya 

Ñıkması, kendilerini takip eden genÑ kuĢakları peĢinden koĢturan ve onların satın alma kararlarında 

önemli bir etkiye sahip olan bir grup yaratmıĢtır (Newman, 2014). Solis (2012), sosyal medya 

fenomenlerinin genÑler tarafından  ünlü olarak sınıflandırıldığını belirmektedir. Macke (2016) ise 

yaptığı ÑalıĢmada, artık sıradan genÑlerin ünlü isimlerin önüne geÑtiğini ifade etmektedir. Sosyal 

medya fenomenleri, oluĢturdukları iÑerikleriYoutube‘da paylaĢarak özellikle genÑleri etkileyen 

Youtuber‘lardır.  Youtube da kendi yarattıkları iÑerikleri paylaĢan ve büyük kitlelere ulaĢan internet 

fenomenleri ―Youtuber‖olarak adlandırılmaktadır.Youtuberlar, video blogları hazırlayan giriĢimciler 

olarak nitelendirilebilir. PaylaĢtıkları videolar ile yüksek takipÑi sayılarına ulaĢan Youtuber‘lar, 

oldukÑa geniĢ kitleleri, tavsiyeleri, düĢünceleri, önerileri ile etkilemektedir (Friis-Jespersen, 2017:3). 

Ioanid vd.‘ne göre online etkileĢimde fenomen ile takipÑiler arasındaki güven son derece önemlidir. 

Fenomene olan güven sayesinde, binlerce potansiyel müĢteri, mal/hizmet hakkında bilgi sahibi olma 

imkanına kavuĢmaktadır.Takipciler Youtuber‘ların konuĢma tarzlarını, giyim tarzlarını, hareketlerini 

taklit etmektedirler (Westenberg, 2016: 10). ĠĢletmeler YouTuber‘lar sayesinde bu yeni fırsatları 

görüp kullanma imkÍnına sahip olmuĢtur (Gözegir, 2017: 22). ĠĢletmeler sponsorluk faaliyetleri ile 

Youtuber‘larla anlaĢarak ürünlerini/markalarını tanıtacak yeni bir pazarlama kanalına 

kavuĢmuĢtur.YouTube platformu iÑinde iĢletmeler ve YouTuber‘lar arasında gerÑekleĢtirilen 

sponsurluk üÑ Ģekilde gerÑekleĢmektedir. Bunlardan birincisi, kendi markasının veya ürününün 

reklamını yapmak iÑin YouTuber‘a ödeme yapması, ikincisi  YouTuber tarafından direk ürün veya 

marka ile ilgili bağlantıyı paylaĢması sonucunda sağlanan müĢterinin bağlantıyı tıklaması, üÑüncüsü 

ise YouTuber‘a gönderilen ücretsiz ürün ile ürünün tanıtımını videosunda göstermesi Ģeklindedir (Wu, 

2016:3). YouTuber‘lar, bazen kendiliğinden ürün ya da markalar ile ilgili görüĢlerini, deneyimlerini 
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ve tavsiyelerini paylaĢmaktadırlar. GenÑler YouTuber‘ların paylaĢtığı videoları izlediklerinde 

kendilerini iyi hissettikleri, YouTuber‘ların alıĢveriĢ, eğitim gibi konulardaki tavsiyelerini dinledikleri 

ve verdikleri tavsiyelerde dürüst olduklarını belirtmektedirler. Aynı zamanda YouTuber‘ların 

güvenilirlik etkilerinin pozitif olduğu,YouTuber‘ların markaların tanıtımı iÑin   faydalı  olduğu ve  

genÑlerin satınalma isteğini arttırdığı görülmektedir (Westenberg, 2016: FriisJespersen, 2017:Gözegir, 

2017).  

3. MARKA GÜVENĠ 

Literatürde birÑok güven tanımı olmasına rağmen araĢtırmacılar tarafından bir fikir birliğine 

varılamamıĢtır. Rotter (1971: 444) güven kavramını bir birey ya da grubun sözel veya yazılı bir 

ifadesine güvenebileceği bir beklenti olarak tanımlanabilir. Pazarlama literatüründe güven kavramı 

markaya olan güven olarak düĢünüldüğünde, psikoloji ve sosyoloji disiplinlerinden ilham alınarak, 

tüketicinin markayla olan etkileĢiminde sahip olduğu güvenilirlik hissi olarak tanımlanmıĢtır 

(Ballester vd, 2003: 15). Marka ne kadar güÑlü ise, tüketicinin güven duyduğu markalar arasında yer 

alma olasılığının yüksek olacağı ifade edilmiĢtir (Æabuk ve Demirci Orel, 2008:104). Marka güveni 

ile ilgili yapılan ÑalıĢmalar incelendiğinde, markaya olan güvenin marka sadakatine olumlu yönde 

katkı sağladığı görüĢmüĢtür (Lau ve Lee, 1999: Chaudhuri ve Holbrook, 2001:Delgado-Ballester ve 

Munuera-AlemËn, 2005: Ha ve Perks, 2005). Marka ne kadar güÑlü olursa olsun,Ñok miktarda bilginin 

geleneksel reklam yoluyla yayılması, genÑlerin iletilen marka mesajlarına daha az ilgi duymalarını 

sağlamıĢtır (El Kahya 2017:56). Nielsen Ģirketinin 2011 yılında yaptığı ÑalıĢma ıĢığında, Avrupalı 

genÑlerin % 89'unun baĢkalarından gelen önerilere güvenmekte olduğunu ve % 64'ünün  online olarak 

yayın yapan genÑlerin görüĢlerine  güvendiğini, fakat bu güvenin reklam veren dergilerde % 28 ve 

TV'de % 29 olduğu görülmektedir. Delgado-Ballester vd. (2005) yaptıkları ÑalıĢmada, marka 

güveninin marka ile ilgili deneyimler sonucu ortaya Ñıktığını ve marka sadakati ile pozitif iliĢkili 

olduğu belirtmiĢlerdir. ÆalıĢmada marka güveni YouTuber‘ın tanıttığı markaya güven olarak 

incelenmiĢtir. 

4. SATIN ALMA NĠYETĠ 

Niyet, kiĢinin bilincinde planladığı davranıĢları gerÑekleĢtirmek iÑin gösterdiği Ñaba olarak 

tanımlanabilir (Eagly ve göstermesidir (Spears & Singh, 2004: 56). Tüketicinin Ñok fazla ürün ÑeĢidi, 

marka ismi ve kafa karıĢtırıcı mesajlarla karĢı karĢıya kalması satın alma kararını vermesini 

zorlaĢtırmaktadır. Jalalkamali ve Nikbin (2010) ‗a göre genÑler genellikle ürünün fiyatına, kalitesine, 

markasına, ürün hakkında yapılan reklamlara, arkadaĢ ve ailelerin tavsiyelerine ve genÑlerin önceki 

satın alma deneyimlerine dayanarak satın alma kararı verir.  Ohanian (1991) yaptığı ÑalıĢmada, 

kaynağın güvenilirliğini etkileyen faktörlerin (güvenilirlik, ilgi Ñekicilik ve uzmanlık) satın alma 

niyeti ile anlamlı bir korelasyona sahip olduğunu ifade etmektedir. Günümüzde sosyal medyanın 

etkisinde genÑler, tüm etkenler ile birlikte Bloggerlar, YouTuber‘lar gibi fenomen olan kiĢilerinde 

deneyimlerine önem vermeye baĢlamıĢlardır. Daha önce yapılan araĢtırmalar ıĢığında genÑler 

herhangi bir ürün hakkında bilgi sahibi olmak istediklerinde, online olarak yüklenmiĢ videolarda 

fikirlerini dile getiren diğer genÑlerin görüĢlerine baĢvurdukları ve elde ettikleri bilgilerin oldukÑa 

güvenilir olduklarını düĢündükleri görülmektedir (Bae ve Lee, 2011). Bu sebeple YouTuber‘ların 

izleyici kitlelerinin gelecekteki satın alma niyetlerini etkileyeceği varsayılmaktadır .  

5. TASARIM ve YÖNTEM 

ÆalıĢmanın amacı, YouTuber‘ların takipcilerine benzerliği, YouTuber‘lara olan güveni, 

YouTuber‘larla etkileĢimi ve YouTuber‘ların tanıtığı markaya olan güvenin genÑlerin  satın alma 

niyetine etkisini araĢtırmaktır. Youtuber‘ları ünlü olarak varsayıp Youtuber‘ların genÑlerin satın alma 

niyetine etkisi ile ilgili neredeyse hiÑ ÑalıĢmaya rastlanmamıĢ olması ise ÑalıĢmanın önemini 

belirtmektedir. ÆalıĢmanın örneklemi 10-39 yaĢ aralığındaki sosyal medya kullanıcılarından 

oluĢmuĢtur. ÆalıĢmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. ÆalıĢma iÑin hazırlanan anket,  dört 

bölümden oluĢmaktadır. Anketin birinci bölümü demografik sorulardan, ikinci bölümü YouTuber‘lar 

ile ilgili sorulardan üÑüncü bölümü satın alma niyeti ile ilgili sorulardan ve son bölümü ise ünlülerin 

satın almaya etkisi ile ilgili sorulardan oluĢmaktadır. ÆalıĢmada kullanılan ölÑekte YouTuber‘ların 

etkisi ile ilgili sorular, Ohanian (1990), Westenberg (2016) ve Friis-Jespersen (2017) ölÑeklerinden 

uyarlanmıĢ, satın alma niyeti ile ilgili ölÑek, Delgado-Ballester ve Munuera-AlemËn (2005),  Teo ve 

Liu (2007), Hwang vd., 2011, Wei ve Wu, (2013) ve ünlülerin satın alma niyetine etkisi ile ilgili 

sorular  Malik ve Guptha, (2014)‘nın ÑalıĢmasından uyarlanmıĢtır. Hazırlanan anket internet 

üzerinden 500 kiĢiye dağıtılmıĢ, değerlendirilmeye uygun 458 anket incelemeye alınmıĢtır. Anket 

verileri SPSS paket programı ile analiz edilmiĢtir. 
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5.1.Bulgular 

ÆalıĢmanın demografik verileri incelendiğinde katılımcıların %54‘ünün kadın, %46‘sının erkeklerden 

oluĢtuğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. ÆalıĢmaya katılanların %38‘i 10-19, %58‘i 20-29 ve %2,6‘sı 30-39 

yaĢ aralığındadır. Katılımcıların %45,8‘i gün iÑerisinde YouTube‘da 1 ile 3 saat arasında vakit 

geÑirdiklerini, %38,3‘ü YouTube‘da gün iÑerisinde 1 saatten az vakit geÑirdiklerini, %12,6‘sı gün 

iÑerisinde 4-6 saatlerini YouTube‘da geÑirdiklerini ve %3,3‘ü ise gün iÑerisinde YouTube‘da 6 saatten 

fazla zaman geÑirdiklerini ifade etmiĢtir. Katılımcılara Takip etitkleri YouTuber olup olmadığı 

sorulduğunda  katılımcıların %73,6‘sı Takip ettikleri YouTuber/YouTuberlar olduğunu ifade etmiĢtir. 

Katılımcılara takip ettikleri YouTuberları hangi sıklıkta izledikleri sorulduğunda katılımcıların Ñoğu 

iki üÑ günde bir videoları izlediklerini ifade etmiĢtir. Katılımcılara takip ettikleri YouTuber‘ların 

videolarında ürün/marka tanıtımı yapıp yapmadıkları sorulduğunda ise, katılımcıların %73,4‘ü 

seyrettikleri videolarda YouTuber‘ların ürün/marka tanıtımı yaptığını ifade etmiĢtir. ÆalıĢmada 

YouTuber‘ların genÑlerin satın alma niyetine etkisi araĢtırılmaktadır. Bu amaÑla geliĢtirilen hipotezler 

test edilmiĢtir. ÆalıĢmada ankette yer alan ifadelere faktör analizi uygulanmıĢtır. YouTuber‘ların 

genÑlerin satın alma niyetine etkisini test etmek amacıyla 6 ölÑek kullanılmıĢtır. Bu ölÑekler 

YouTuber‘ların TakipÑilerine  Benzerlik ölÑeği, YouTuberlar‘a Güven ÉlÑeği, YouTuber‘lar ile 

etkileĢim ÉlÑeği, YouTuber‘ın tanıttığı markaya güven ÉlÑeği, Satın Alma Niyeti ve YouTuber‘ın 

Satın Almaya Etkisi ÉlÑeğidir.  Kullanılan ölÑekler temel bileĢenler yöntemi ile analiz edilmiĢtir. 

Yapılan analizler sonucunda kaynak güvenilirliği ölÑeği dıĢındaki ölÑekler tek faktör altında 

toplanmıĢ, kaynak güvenilirliği ölÑeği ise orjinal ölÑeğe uygun biÑimde üÑ boyut altında toplanmıĢtır. 

DeğiĢkenlerin faktör analizine uygunluğu iÑin KMO ve Barlett‘s testi uygulanmıĢtır.ölÑekler ve ilgili 

KMO ve Barlett‘s testi değerleri Tablo 1‘de özetlenmiĢtir.  

Tablo 1 Ölçeklere Ait KMO ve Barlett’s Testi Değerleri 

ÉlÑekler KMO Barlett‘s Testi p değeri 

Youtuber‘ın TakipÑilerine Benzerliği 0,815 0,000 

Youtuber‘lara Güven 0,944 0,000 

Youtuber‘lar Ġle EtkileĢim 0,857 0,000 

YouTuber‘ın Tanıttığı Markaya Güven 0,941 0,000 

YouTuber‘ın Satın Almaya Etkisi 0,831 0,000 

Satın Alma Niyeti 0,936 0,000 

Bu değerler kullanılan ifadelerin faktör analizi iÑin uygun olduğunu aÑıklamaktadır. Analizde 

kullanılan ölÑekleri aÑıklayan faktör yükleri ve güvenilirlik katsayıları Tablo 2‘deki gibidir.  

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayısı ve Açıklanan Varyans Değerleri 

ÉlÑekler Güvenirlik AÑıklanan Varyans 
Youtuber‘ın TakipÑilerine Benzerliği 0,793 %59 
Youtuber‘lara Güven 0,957 %79 
Youtuber‘lar Ġle EtkileĢim 0,915 %70 
YouTuber‘ın Tanıttığı Markaya Güven 0,952 %77 
YouTuber‘ın Satın Almaya Etkisi 0,877 %62 
Satın Alma Niyeti 0,944 %75 

ÆalıĢmada kullanılan ölÑeklerin satın almaya etkisi regresyon analizi ile test edilmiĢtir. Buna göre 

ÑalıĢmada kullanılan YouTuber‘ların TakipÑilerine Benzerlik ölÑeği (F: 45,107, p:0,000, R²:0,09), 

YouTuber‘lara Güven ÉlÑeği (F: 175,922, p:0,000, R²:0,538), YouTuber‘lar ile etkileĢim ÉlÑeği (F: 

716,628, p:0,000, R²:0,61), YouTuber‘ın tanıttığı markaya güven ölÑeği (F: 965,737, p:0,000, 

R²:0,679) ve YouTuber‘ın Satın Almaya Etkisi ölÑeğinin (F: 897,989, p:0,000, R²:0,662) genÑlerin 

satın alma niyetine etkisi iÑin yapılan regresyon analizlerinde ölÑeklerin satın alma niyetini etkilediği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

6. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Ġnternetin kiĢilerin iÑerik üretip paylaĢmaya imkan tanır hale gelmesi ile birlikte, bloglar, wikiler, 

fotoğraf paylaĢım siteleri, video paylaĢım siteleri gibi bir Ñok sosyal medya platformu ortaya 

ÑıkmıĢtır. Bu sosyal medya platformlarından video paylaĢım siteleri iÑinde en populer olanı YouTube 

olarak kabul edilmektedir. YouTube hazırladıkları iÑerikleri yaratıp paylaĢanlar iÑin tanımlanan bir 

sosyal medya platformudur. Bu platform en Ñok genÑ sosyal medya kullanıcıları tarafından 

kullanılmaktadır. YouTube‘ı ilgi ÑekiÑi hale getiren durum YouTuber olarak tanımlanan ve 

hazırladıkları iÑerikleri paylaĢan sıradan insanların milyonlarca takipÑiye ulaĢarak birer fenomen 

haline dönüĢmesidir. Daha da ilginÑ olan ise genÑlerin YouTuber‘ları klasik ünlü tanımına uymasa da 

―ünlü‖ kiĢiler gibi algılaması hatta kimi zaman YouTuber‘lara ünlülerden daha Ñok ilgi 

göstermeleridir. Bu durumu fark eden pazarlamacılar YouTube‘ı bir pazarlama aracı olarak 
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kullanmaya baĢlamıĢtır. Youtuber‘ların genÑler tarafından bu denli ilgi görmesi ve Youtube‘ın 

pazarlama aracı olarak kullanılması ile ilgili literatürde kısıtlı sayıda ÑalıĢma olması, ÑalıĢmanın 

konusunun YouTuber‘lar olarak belirlenmesini sağlamıĢtır. ÆalıĢmada kullanılan ölÑekler genÑlerin 

satın alma niyetini etkileyen faktörleri YouTuber‘lar ile iliĢkilendirerek yeniden uyarlanmıĢtır. Elde 

edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiĢtir. Elde edilen sonuÑlara göre, YouTuber‘ların 

takipÑilerine benzerlik ölÑeğinin, YouTuber‘lara güven ölÑeğinin, YouTuber‘lar ile EtkileĢim 

ölÑeğinin, YouTuber‘ın tanıttığı markaya güven ölÑeğinin, YouTuber‘ların satın almaya etkisi 

ölÑeğinin genÑlerin satın alma niyetine etkisi iÑin yapılan regresyon analizlerinde ölÑeklerin satın alma 

niyetini etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Dolayısıyla genÑlerin kendilerini YouTuber‘lar ile 

benzeĢtirdiği, YouTube‘ları kendi alanlarında bilgili, uzman, yetenekli, tecrübeli, dürüst, samimi, 

inanılır, ilgi Ñekici, güzel/yakıĢıklı ve alımlı olarak algıladıkları, YouTuber‘ların tanıttığı 

ürün/markaları güvenilir buldukları, takip ettikleri YouTuber‘ların tavsiyelerini dinledikleri, takip 

ettikleri YouTuber‘ları izlediklerinde kendilerini iyi hissettikleri dolayısıyla YouTuber‘ların genÑlerin 

satın alma niyetlerini etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Elde edilen sonuÑlar literatürde YouTuber‘ların 

genÑlere etkisi ile ilgili yapılan ÑalıĢmaları (Westenberg, 2016: FriisJespersen, 2017: Gözegir, 2017) 

desteklemektedir. ÆalıĢmanın kısııtları ve öneriler aĢağıdaki gibidir; 

 Yapılan ÑalıĢma anketteki sorular, örneklem sayısı, zaman ve verilen cevaplar ile kısıtlıdır. 

 ĠĢletmeler genÑlere ulaĢmada YouTube‘ı etkili bir pazarlama kanalı olarak kullanabilir 

 ĠĢletmeler yeni nesil genÑlerin teknoloji odaklı olması, günlerinin büyük bir bölümünü internet 

ve sosyal medyada geÑirmesi nedeniyle bu mecralardaki hedef kitle hakkında bilgi edinebilir  

 YouTuber‘ların sıkı birer takipÑisi olmaları ayrıca genÑlerin gerÑek kullanıcılar tarafından 

yapılan ürün/marka tavsiyelerine, yorumlarına, deneyimlerine daha fazla güvenmesi YouTube‘ı 

cazip bir pazarlama aracı halinde kullanabilir. Dolayısıya YouTube, hızlı ve kolay olması, 

tutundurma bütÑelerine görece daha düĢük bütÑeye sahip olması ile geniĢ tüketici kitlelerine 

ulaĢmak iÑin iĢletmelere faydalı bir pazarlama aracı olacaktır. Ġleriki ÑalıĢmalar YouTuber‘ların 

genÑlerin satın alma niyetine etkisi dıĢında farklı aÑılardan da ele alınabilir. 
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ÖZET 
Günümüzde hızla artan taklit ürünler, orijinal üretim yapan iĢletmeler iÑin büyük bir sorun haline gelmiĢtir. Bu 

ÑalıĢmada derinlemesine bir literatür taraması yapılarak tüketicilerin taklit ürün satın alma niyetleri altında yatan 

faktörler araĢtırılmıĢ ve bir model önerisinde bulunulmuĢtur. Böylece gelecek ÑalıĢmalar iÑin yol gösterici bir 

arka plan hazırlanmıĢtır. Konuyla ilgilenen araĢtırmacılar uygulamalı ÑalıĢmalar yaptığı takdirde hem literatüre 

katkı sağlayacak sonuÑlar elde edilecek hem de orijinal üretim yapan iĢletmelere ıĢık tutacağı öngörülmektedir. 

Bu bağlamda yapılan incelemeler sonucunda taklit ürün satın alma niyetine etki ettiği düĢünülen kiĢisel özellikler, 

gösteriĢÑi tüketim eğilimi, taklit ürünlere karĢı tutum ve algılanan risk kavramları kısaca aÑıklanarak oluĢturulan 

model ortaya konulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: KiĢisel özellikler, gösteriĢÑi tüketim, tutum, algılanan risk, satın alma niyeti.  

 

THE INVESTIGATION OF FACTORS THAT INFLUENCE THE INTENTION TO 

PURCHASE COUNTERFEIT PRODUCTS IN TERMS OF PERSONAL 

CHARACTERISTICS  

 

ABSTRACT 
Today, the rapid increase in the number of counterfeit products has become a big challenge for the companies 

that produce original ones. Making an in-depth literature review, this study investigates the underlying factors 

that influence consumers‘ intention to purchase counterfeit products and offers a model. In this regard, it aims to 

prepare a guiding light background for the prospective studies. Provided that the academics working on this topic 

carry out applied studies, the results that will contribute to the literature will be obtained, providing the 

companies that produce original products with the guiding light. As a result of the investigations made within this 

context, a model has been set forth by explaining such concepts as personal characteristics, the tendency to 

conspicuous consumption, the attitude towards counterfeit products and perceived risk, all of which are 

considered to have an influence on the intention to purchase counterfeit products. 

 

Anahtar Kelimeler: Personal Characteristics, conspicuous consumption, attitude, perceived risk, purchase 

intention. 
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1. GĠRĠġ 

Günümüzde iĢletmelerin büyük yatırımlar yaparak ürün geliĢtirmeleri, marka değeri yaratma Ñabaları 

taklit ürünler sebebiyle büyük zarara uğramaktadır. Tüketiciler bazı durumlarda ürünlerin taklit 

olduğunu fark etmeden bazen de ürünün taklit olduğunu bilerek satın almaktadırlar. Teknolojinin 

geliĢmesi birÑok alanda yenilikler ve kolaylıklar yaratırken, diğer yandan orijinal ürünlerin hızla taklit 

edilerek yasal üretim yapan iĢletmelere de büyük darbeler vurmasına sebep olmaktadır. 

Teknolojinin geliĢimine karĢın taklit ürün üretimi teknolojinin geliĢimi ile ortaya ÑıkmamıĢtır. Taklit 

ürünün tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bir geÑmiĢe sahiptir. Taklit ürünlerin dünya pazarında 

milyarlarca dolarlık bir payı olduğu bilinmektedir. Êlkemizde de taklit ürünlerin üretildiği, bu 

ürünlerin bir kısmının ihraÑ edildiği aynı zamanda ülkemize taklit ürün ithal edildiği de üzücü bir 

gerÑektir. Taklit ürünlerin bu korkutucu boyutlara ulaĢması farklı pek Ñok disiplinin araĢtırma konusu 

olduğu gibi pazarlama alanında da ciddi bir yer bulmaktadır. Tüketicilerin taklit ürün satın alma 

davranıĢı altında yatan sebeplerin akademik anlamda araĢtırılması ve elde edilen sonuÑların hem 

literatüre hem de orijinal ürün üretimi yapan iĢletmelere katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Tüketicilerin satın alma kararlarına etki eden en önemli faktörlerden birisi de tüketicinin kiĢisel 

özellikleridir. Bu bağlamda ÑalıĢmamızda detaylı bir literatür taraması yapılarak taklit ürün satın alma 

niyeti altında yatan boyutlar ve materyalizm eğilimi, değer, moda bilinci ve marka hassasiyeti, 

değiĢkenleri aÑısından taklit ürün satın alma davranıĢı araĢtırılmıĢ ve bir model önerisi sunulmuĢtur.  

 

2. Teorik Çerçeve 

2.1. KiĢisel Özellikler 

Tüketicilerin tutumları sahip oldukları özelliklere göre değiĢmektedir. Literatürde kiĢisel özellikler 

aÑısından taklit ürün satın alma niyetine etki eden unsurlar incelendiğinde genellikle kiĢisel faktörler 

baĢlığı altında materyalizm, değer bilinci, moda bilinci ve marka hassasiyeti üzerine ÑalıĢmalar 

yapıldığı görülmektedir.  

 
2.1.1. Materyalizm 

Literatürde materyalizm üzerine birÑok tanımlama ve ölÑüm bulunmaktadır. Belk (1984), 

materyalizmi, pahalı varlıkların bireyin hayatının merkezi haline gelmesi ve hayatında tatmin 

olma/tatmin olmama konusunda en büyük rolü oynayan duygu olarak tanımlamıĢtır. Materyalizmin, 

gösteriĢÑi tüketim ile iliĢkisini ortaya koyan tanımı ise Wong (1997) tarafından yapılmıĢtır. Wong‘a 

(1997) göre gösteriĢÑi tüketim, bireyin kendisini ifade ediĢ Ģekli, kıskanÑlık ise materyalizm ölÑeğinin 

bir parÑası kabul edildiğinden, toplum iÑindeki tüketim olgusunun ve materyalizmin bu anlamda 

birbiri ile bağlantılı olduğuna değinmiĢtir. Materyalizm eğilimi yüksek olan tüketicilerin, sahip 

oldukları ürünler tarafından gösterilen gösteriĢÑi ipuÑlarına daha fazla güvenmeleri beklenmektedir. 

Richins‘e (1994) göre, materyalizm eğilimi yüksek olan tüketiciler toplum iÑinde daha fazla gösteriĢÑi 

tüketim yapmaktadır. O‘Cass ve McEwen (2004) tarafından yapılan ÑalıĢmada materyalizm eğilimi 

yüksek olan tüketicilerin gösteriĢÑi tüketimine, düĢük eğilimde olanların ise fayda tüketimine meyilli 

oldukları belirlenmiĢtir.  Yine aynı ÑalıĢmanın sonuÑlarına göre, materyalist tüketiciler ürünleri veya 

markaları değerlendirirken onlardan sağlayacağı sosyal faydaya, dıĢ görünümlerine ve o 

ürünleri/markaları kullanmakla elde edecekleri statüye materyalist olmayan bireylere göre daha fazla 

önem vermektedirler. Bu ÑalıĢmada da, benzer Ģekilde, materyalizm eğilimi yüksek olan tüketicilerin 

lüks markaların taklitlerini satın alma niyetlerinin yüksek olması beklenmektedir.   

 

 

2.1.2. Değer Bilinci 

Bir Ģeyin gerekliliğini, önemini belirlemeye yarayan ölÑüte değer denilmektedir. Değer kavramı hem 

iĢletmeler iÑin hem de tüketiciler iÑin oldukÑa önemli bir kavramdır. Æoğu tüketici harcadığı paraya 

karĢı aldığı değeri maksimize etmenin yollarını aramakta, daha düĢük fiyata daha yüksek kaliteyi talep 

etmektedir. Bu nedenle değer satın alma kararını etkileyen belirleyici bir faktör olup değer odaklı 

tüketiciler dağıtım kanalındaki unsurların toplam performansını biÑimlendirmede büyük bir pazar 

gücü haline gelmektedir (Sternquist vd., 2004:86). Algılanan değer kavramı ise literatürde en basit 

haliyle ―bir ürünün karĢılığında ne alındığının ve ne verildiğinin algılanmasına dayanılarak o ürün 

hakkındaki genel fayda değerlendirmesi‖ olarak tanımlanmıĢtır (Zeithaml, 1988:14). Değer bilinci ise 

―ödenen fiyata karĢılık alınan kalite ile ilgili endiĢe‖ olarak tanımlanmıĢtır (Lichtenstein, Ridgway ve 

Netemeyer 1993: 235). BirÑok tüketici düĢük fiyatlar ödeyerek karĢılığında kaliteli ürünler talep 

etmektedir. Yani değer bilinci yüksek olan tüketiciler iÑin o ürünün sadece fiyatının düĢük olması 

ondan değer sağladığı anlamına gelmemektedir.  
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2.1.3. Moda Bilinci  

Moda, bir biÑim, renk, bir davranıĢ, bir yaĢayıĢ, hatta bir düĢünce biÑiminin toplum geniĢ kesimlerince 

benimsenmesidir (OluÑ, 2006:177). 19 yüzyıla kadar moda sadece lüks dünyası diye tabir edilen bir 

kesime ait olgu olarak kabul edilmekteydi. Æünkü, maddi olarak iyi durumda olmayan insanlar, sahip 

oldukları eĢyaları kullanılamaz hale gelene kadar yenisini almamaktaydılar. Ġnsanların modaya olan 

bağlılığı ve ilgisinin artması toplumsal olduğu kadar pazarlama ile ilgili bir konudur  (Ozansoy, 2009: 

19). Moda bilinci Nam vd. (2007:103) tarafından bireyin moda ürünlere ve stillere olan ilgilenim 

derecesi olarak tanımlanmıĢtır. BaĢka araĢtırmacılar tarafından, moda bilinci olan tüketiciler, moda 

ürünlere ve markalara yüksek derecede ilgi duyan ve aynı zamanda dıĢ görünümüne önem veren 

bireyler olarak sıfatlandırılmıĢtır (Summers, 1970:178; Gutman ve Mills, 1982:64). Bu değer, 

tüketicilerin yenilik ve moda bilincine sahip olma özelliklerini ölÑmektedir. Bu özellikteki tüketiciler 

yeni Ģeyleri aramaktan heyecan ve keyif duyarlar. Son moda trendleri yakından takip eden bu profil 

iÑin modanın gerisinde kalmamak Ñok önemlidir. ÆeĢitlilik arayıĢı da bu özelliğin önemli bir yönünü 

oluĢturur (YaĢin, 2007:8).   

 

2.1.4. Marka Hassasiyeti  

Marka duyarlılığı veya marka hassasiyeti olarak isimlendirilen kavram ilk olarak Kapferer tarafından 

kullanılmıĢtır. Kapferer ve Laurent, marka hassasiyetini, tüketicilerin bir ürün ya da hizmet satın 

alımında tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen psikografik bir değiĢken olarak tanımlamıĢtır. 

Bu nedenle marka hassasiyeti, satın alma sürecinde etkin bir rol oynamaktadır. Yapılan bir 

araĢtırmanın sonuÑlarına göre, marka duyarlılığı yüksek olan tüketicilerin özelliklerinden biri de 

referans grup etkisine aÑık olma eğilimlerinin yüksek olmasıdır (Beaudoin ve Lachance, 2006). 

Dolayısıyla, marka duyarlılığı yüksek olan tüketicilerin lüks markaların taklitleri yerine orijinal 

markalar satın alması beklenmektedir.  

Ayrıca tüketicilerin kiĢiler özelliklerine bağlı olarak en Ñok gösteriĢÑi tüketime yöneldikleri ve bu 

Ģekilde tüketimi tercih ettikleri görülmektedir. Bu ÑalıĢma gösteriĢÑi tüketim bağlamında ele 

alındığından bu bölümde gösteriĢÑi tüketim tarzı irdelenmektedir. 

 

2.2. GösteriĢçi Tüketim 

GösteriĢÑi tüketim ile ilgili yaygın birÑok tanımlama olmasına rağmen ilk tanımlamayı Veblen, 1899 

yılında ―The Theory of The Leisure Class‖ isimli eserinde yapmıĢtır. Veblen‘e göre itibarın Ģartı, 

insanların parasının gücünü ve bu parasal gücü ortaya koyma Ģekilleri de gösteriĢÑi tüketim olup bu 

tüketim Ģeklinin sadece üst sınıfa özgü bir tüketim Ģekli olmayıp toplumun her sınıfında hatta en alt 

sınıfta bile bu tüketimi gerÑekleĢtirme eğilimi iÑinde olduğu görülmektedir. GösteriĢÑi tüketim 

tüketicilerin gösteriĢe yönelik mal ve hizmetlere olan talebinin fizyolojik ve güvenlik ihtiyaÑlarından 

daha önce olmasıdır. Bu türde tatmin sağlayan mal ve hizmetlere yapılan harcamalara gösteriĢÑi 

tüketim denilmektedir (Æınar ve Æubukcu, 2009).  Veblen‘le aynı dönemlerde ÑalıĢmıĢ olan G. 

Simmel de (1904) gösteriĢÑi tüketime kuramsal aÑıdan yaklaĢmıĢtır. Ancak savaĢlar ve ekonomik 

krizler nedeniyle bu iki sosyoloğun ÑalıĢmaları ikinci plana düĢmüĢtür.  Bu süre zarfı iÑerisinde Ñok 

sayıda bilim adamı ve düĢünür tüketimin gösteriĢÑi boyutuyla ilgili ÑeĢitli yaklaĢımlarda 

bulunmuĢlardır.  

 
2.3. Taklit Ürünlere KarĢı Tutum 

Tutum, bir duruma karĢı olumlu ya da olumsuz bir Ģekilde verilen tepkilerin öğrenilmiĢ yatkınlığını 

ifade etmektedir (Huang, Lee ve Ho, 2004:600). Tutum kavramı, bireylerin kendilerine veya 

Ñevresinde bulunan herhangi bir nesneye, toplumsal konuya veya olaya karĢı tecrübe, duygu ve bilgi 

ile güdülerine dayanarak örgütledikleri zihinsel, duygusal ve davranıĢsal tepki ön eğilimini ifade 

etmektedir (Ġncelioğlu, 2010: 13).  

Bireylerin, herhangi bir nesneye yönelik sergiledikleri tutum, o nesne ile alakalı birÑok özelliğin 

birleĢtirilmesiyle ortaya Ñıkmaktadır. Tutuma yönelik yapılan ÑalıĢmalar aslında kiĢilerin bahsi geÑen 

nesneye yönelik zihinlerinde yer alan özelliklerin ne Ģekilde birleĢtirdiklerini öğrenmeyi 

amaÑlamaktadır (Morschett, Swoboda ve Foscht, 2005:430). Bu bağlamda ele alındığında tutum, 

tüketicilerin gelecekteki satın alımlarının bir tahmincisi görevini görmektedir. Tüketicilerin tutumları 

genellikle istikrarlı ve kalıcı olduğu gibi (Hanna and Wozniak, 2001: 175) aynı zamanda doğrudan 

gözlemlenemeyen, araĢtırmacılar tarafından ölÑülmeye ÑalıĢılan zihinsel durumlardır (Wilkie, 1994; 

akt: Huang vd., 2004, s. 600).  

Bogazzi‘nin (1981) araĢtırması tutum-niyet-davranıĢ arasındaki etkiyi inceleyen ilk ÑalıĢmalardandır. 

Bu ÑalıĢmada tutumun niyet üzerindeki etkisi ve davranıĢ üzerinde ise niyet aracılığıyla dolaylı bir 

etkisi olduğu ortaya konulmuĢtur. Tutum ile ilgili genel kabul görmüĢ hipoteze göre, bir ürün veya 

markaya karĢı geliĢtirilen olumlu tutumun gücündeki artıĢ, söz konusu ürün ya da markanın satın alma 
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eğilimini de arttıracağı yönündedir (Weinberg, 1981, s.26; aktaran: Kelemci, 2002, s. 60). Tüketiciler 

tüm ürün ÑeĢitlerinde olduğu gibi taklit ürünlere yönelikte elbette ki bir tutum sergilemektedirler. Éyle 

ki tutum, taklit ürün tüketimini etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır (Chen vd., 2015, 

s. 507). Taklit ürün satın almaya yönelik olumlu tutumlar taklit ürün satın alma niyetini olumlu yönde 

etkilerken orijinal ürün satın alma niyetini ise olumsuz yönde etkilemektedir (Yoo ve Lee, 2009, s. 

280). Albers-Miller (1999) ÑalıĢmasında, taklit ürünlerin sağladığı ekonomik ve hedonik faydalardan 

dolayı tüketicilerin taklit ürün satın almalarına yönelik tutumlarının olumlu olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Ang ve arkadaĢları (2001), yapmıĢ oldukları ÑalıĢmada taklit ürünlere yönelik tutum ile 

satın alma niyeti arasında anlamlı iliĢki olduğunu tespit etmiĢlerdir. Ayrıca erkeklerin tutumlarının 

kadınlara oranla daha yüksek olduğu sonucu da ÑalıĢmalarında ortaya ÑıkmıĢtır. 

Literatürden elde edilen bu sonuÑlar ıĢığında taklit ürünlere olan tutumun taklit ürün satın alma 

niyetini etkileyeceği düĢünülerek modeldeki yerini almıĢtır. 

 

2.4. Algılanan Risk 

Risk, zarara uğrama tehlikesi olarak tanımlanmaktadır (Reisinger ve Mavondo, 2006, s. 14). Algılanan 

risk kavramı ise literatürde geniĢ bir biÑimde ele alınmıĢ ve satın alma kararlarını Ģekillendirerek 

tüketici davranıĢlarını etkilediği ortaya konulmuĢtur (Cunningham, Gerlach, Harper ve Young, 2005, 

s. 359). Algılanan risk, bireysel algıları ve karar vermeyi etkilediği gibi (Cheron & Ritchie, 1982), 

tüketicilerde endiĢe uyandıran duygular yaratarak satın alma kararlarının sonuÑlarından korkar hale 

getirmektedir (Ropeik, 2001). Tüketici ihtiyaÑ duyduğu ürünü satın almadan önce, o ürünün sunacağı 

faydaya yönelik beklentisi ile gerÑekte sunacağı fayda arasında ne derece emin olamıyorsa o ölÑüde 

risk algılıyor demektir (Cox, 1967). Algılanan risk bir kiĢinin kabul edebileceği değerin altına 

düĢtüğünde amaÑlanan davranıĢa pek fazla etki etmemektedir, hatta esas itibariyle etkisinin hiÑ 

olmadığı söylenebilir (Greatorex ve Mitchell, 1993, s. 406). Éte yandan algılanan risk yüksek 

derecede ise satın alımı ertelemeye hatta satın alımdan tamamen vaz geÑmeye neden olabilmektedir 

(Cunningham vd., 2005, s. 359).  

Edilen edilen bu bilgiler ıĢığında taklit ürünlere yönelik algılanan riskin taklit ürün satın alma niyeti 

üzerinde etkisi olduğu düĢünülerek modele eklenmiĢtir. 

 

2.5. Taklit Ürün ve Satın Alma Niyeti 

Belli bir örneğe benzetilerek farklı bir marka adıyla üretilen mal veya hizmet taklit olarak 

adlandırılmaktadır. Taklit ürünler, bir ürünün birebir aynısının marka sahibinin elinden ÑıkmamıĢ 

olmasıdır (Ġzmen, 2017:10). Yabancı literatür de imitation, fake ya da counterfeit olarak adlandırılan 

taklit ürün konusu aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Peggy E. Chaudhry ve Alan S. Zimmerman 

taklit ve sahte konusunda en kapsamlı ÑalıĢmalardan birisi olan kitaplarında Azteklerde düĢük kalite 

kakao tohumlarının satıĢı, Roma‘da sikkelerde sahteciliği, Roma Ġmparatorluğunda yağ lambalarında 

marka taklidi ile örneklere yer vermiĢtir (Zimmerman & Chaudhry, 2009; aktaran: Ġzmen, 2017, s.6). 

Taklit ürünler, tüketiciler aÑısından, farklı aldatıcı (deception) formları ile piyasada bulunmaktadır. 

Érneğin tüketiciler ürünü satın alırken orijinal ürün olduğunu düĢünerek satın alıyorlarsa bu durum 

aldatıcı taklitÑilik (deceptive counterfeiting) olarak adlandırılmaktadır. Ancak tüketiciler o ürünün 

taklit olduğunu bilerek satın alıyorlarsa, bu durum literatürde aldatıcı olmayan (non-deceptive 

counterfeiting) taklitÑilik olarak tanımlanmaktadır (Grossman ve Shapiro,1988; aktaran: Engizek ve 

ġekerkaya, 2015, s.149).  

Satın alma niyeti, bir marka ya da ürünü satın alma eğilimidir (Belch ve Belch, 2004; aktaran: Aydın, 

2017, s. 69). Biraz daha aÑmak gerekirse satın alma niyeti, tüketicinin belirli bir zaman aralığında, 

belirli bir markadan ya da üründen belirli bir miktarda satın almayı planlaması Ģeklinde tanımlanabilir 

(Howard, 1989; aktaran: Gökalan, 2009, s. 68). Pazarlama literatüründe satın alma niyeti son 

zamanlarda oldukÑa fazla önem kazanmıĢ ve birÑok ÑalıĢmada ele alınmıĢtır. Albers-Miller (1999), 

ÑalıĢmasında fiyatın taklit ürün satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu sonucunu bulmuĢtur. Bunun 

yanı sıra literatürde taklit ürünlerin orjinallerine göre belirgin bir fiyat avantajı sağladıklarında 

tüketiciler taklit ürünleri tercih etme eğiliminde buldukları sonucuna ulaĢan pek Ñok araĢtırma 

mevcuttur (Albers-Miller, 1999; Bloch et al., 1993; Cordell, Wongtade, & Kieschnick, 1996; 

Prendergast et al., 2002; Wee, Tan, & Cheok, 1995). Ancak bu durum gelir seviyesi düĢük 

tüketicilerin taklit ürünleri tercih ettiği yönünde algılanmamalıdır. Æünkü yapılan araĢtırmalarda 

yüksek gelir seviyesine sahip tüketicilerin de taklit ürün satın alma niyetinin olduğunu ortaya 

koymuĢtur (Eisend ve Schuchert-Güler, 2006, s.4). Penz and Stöttinger (2005) elde ettikleri bulgular 

neticesinde taklit ürünlere yönelik tutum, düĢük fiyat ve kiĢilik özelliklerinin satın alma niyeti 

üzerinde etkili olduğunu görmüĢlerdir. Bunların yanı sıra literatürde taklit ürünlere yönelik satın alma 

niyeti pek Ñok akademisyen tarafından farklı boyutlarla ele alınmıĢtır (Prendergast vd., 2002; Tan, 

2002; Tom vd., 1998; Wang, 2005; Yoo ve Lee, 2005). 
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Bu bağlamda, teorik ÑerÑevede yer alan diğer bütün değiĢkenlerin taklit ürün satın alma niyeti 

üzerinde etkileri olduğu varsayılarak modele eklenmiĢtir. 

 

3. KiĢisel Özellikler Açısından Taklit Ürün Satın Alma Niyetine Etki Eden Unsurlara Yönelik 

Bir Model Önerisi 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu ÑalıĢmanın amacı, literatürde yapılan geÑmiĢ araĢtırmalar ıĢığında, tüketicilerin taklit ürün satın 

alma niyetine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve bir model oluĢturulmasıdır. OluĢturulan modelin 

gelecek ÑalıĢmalar iÑin uygulamalı olarak incelenmesinin hem literatüre katkı sağlayacağı hem de 

iĢletmelere yol gösterici olacağı düĢünülmektedir.   

Model, yapılan literatür taraması sonucunda, araĢtırmacıların elde ettikleri bulgular kapsamında 

oluĢturulmuĢtur. 

3.2. AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezleri  

AraĢtırmanın modeli ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. 

 
 

ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 
 AraĢtırma modelinde yer alan değiĢkenler arasındaki iliĢkilere iliĢkin hipotezler Ģu Ģekildedir;  

H1: KiĢisel Ézellikler ile gösteriĢÑi tüketim arasında pozitif yönlü bir iliĢki vardır.  

 H1a: Tüketicilerin materyalizm eğilimi ile gösteriĢÑi tüketim arasında pozitif yönlü bir iliĢki 

vardır. 

 H2a: Tüketicilerin değer bilinci ile gösteriĢÑi tüketim arasında pozitif yönlü bir iliĢki vardır. 

 H3a: Tüketicilerin moda bilinci ile gösteriĢÑi tüketim arasında pozitif yönlü bir iliĢki vardır. 

 H4a: Tüketicilerin marka hassasiyeti (duyarlılığı) ile gösteriĢÑi tüketim arasında pozitif yönlü 

bir iliĢki vardır. 

H2: GösteriĢÑi tüketim taklit ürünlere karĢı tutum üzerinde etkilidir. 

H3: GösteriĢÑi tüketim taklit ürünlere yönelik algılanan risk üzerinde etkilidir. 

H4: Taklit ürünlere karĢı tutum, taklit ürün satın alma niyeti üzerinde etkilidir. 

H5: Taklit ürünlere yönelik algılanan risk taklit ürün satın alma niyeti üzerinde etkilidir. 

 
3.3. AraĢtırmanın Türü 

Bu ÑalıĢmada ilk olarak literatür taraması yapılarak kiĢisel özelliklerin gösteriĢÑi tüketim 

üzerinde, gösteriĢÑi tüketimin taklit ürünlere yönelik tutum ve algılanan risk üzerinde, tutum ve 

algılanan riskinde taklit ürün satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu öngörüsünde bulunan bir 

araĢtırma modeli geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada izlenen ve izlenilmesi planlanan süreÑ Ģekil 2‘de 

gösterilmiĢtir. 

ġekil 2. 

AraĢtırma Süreci 
ġekil 2‘de gösterilen araĢtırma sürecinin ilk iki aĢaması bu ÑalıĢmada gerÑekleĢtirilmiĢ olup 

diğer aĢamalarının uygulamalı bir ÑalıĢma kapsamında izlenmesi planlanmaktadır. 

SONUÇ  

Taklit Ürün Satın 
Alma Niyetine Etki 
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Kişisel Özellikler 
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Araştırma 
Modelinin 

Geliştirilmesi  
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Bu ÑalıĢmada literatürde yer alan bilgiler ve araĢtırmalar ıĢığında taklit ürün satın alma niyetine etki 

eden unsurların kiĢisel özellikler aÑısından incelenmesi amaÑlanmıĢ ve bu amaÑ doğrultusunda kiĢisel 

özelliklerin gösteriĢÑi tüketim üzerinde, gösteriĢÑi tüketimin taklit ürünlere yönelik tutum ve algılanan 

risk üzerinde, tutum ve algılanan riskinde taklit ürün satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu 

öngörüsünde bulunan bir model oluĢturulmuĢtur. Bu araĢtırma modeli ÑerÑevesinde bir takım 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiler test edilecek ve analiz sonuÑlarına göre sonuÑ ve öneriler 

belirlenecektir.  
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Özet 

Günümüzde globalleĢmenin etkisiyle, dünya artık tek bir pazar haline gelmiĢtir. Bu yapı sebebiyle tüketiciler 

birÑok ülkenin ürün/markalarına aĢinadırlar. Ancak tüketicilerin yabancı ürünlere yönelik tutumları pozitif ya da 

negatif olmaktadır. Tutumlarının sebebi, kiĢisel olabileceği gibi, ülkeler arasında olumsuzluklardan da 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bireylerin ülkelere yönelik tutumları, satın alım karar sürecinde etkin bir rol 

oynamaktadır.  

ÆalıĢmada yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık kavramı ele alınmıĢtır. Bu amaÑla etnosentrizm, normatif etki ve 

ekonomik zorluk değiĢkenlerinin yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerindeki etkileri belirlenmeye 

ÑalıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın ürün ilgilenimi, ürün ilgileniminin ise satın 

alma isteksizliği üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Verilerin analizinde faktör analizi ve regresyon analizi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuÑlarına göre, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerinde etnosentrizm, normatif 

etki ve ekonomik zorluk değiĢkenleri etkilidir. Ayrıca yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık, ürün ilgilenimi 

üzerinde etkilidir. Son olarak ise yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ve ürün ilgileniminin satın alma isteksizliği 

üzerinde etkili oldukları belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Etnosentrizm, Normatif Etki, Ekonomik Zorluk, Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlık, 

Êrün Ġlgilenimi  

 

A STUDY ON DETERMINATION OF INFLUENCING FACTORS ON FOREIGN 

PRODUCT ANIMOSITY AND UNWILLINGNESS TO BUY 

 

Abstract 

Today, with the influence of globalization, the world has become a single market. Due to this structure, 

consumers are familiar with the products/brands of many countries. However, consumers' attitudes towards 

foreign products are positive or negative. The reason for their attitudes may be personal, as well as the negativity 

among countries. Therefore, individuals' attitudes towards countries play an effective role in the purchase 

decision process.  

In this research, animosity towards foreign products has been discussed. For this purpose, attempts to identify the 

influence of ethnocentrism, normative influence and economic hardship variables on the animosity towards 

foreign products. It also studies the influence of the animosity towards foreign products on the product 

involvement and the influence of the animosity towards foreign products and product involvement on the 

unwillingness to buy. Factor analysis and regression analysis were used in the analysis of the data. According to 

the results, ethnocentrism, normative influnce and economic hardship are influential on animosity towards 

foreign products.  Also animosity towards foreign products is influential on product involvement. Finally, 

animosity towards foreign products and product involvement have an effect on the unwillingness to buy.  

Keywords: Ethnocentrism, Normative Influence, Economic Hardship, Animosity Towards Foreign Products, 

Product Involvement 

1. GĠRĠġ  

Uluslararası ticaretin artmasıyla farklı ulusal kökene ait birÑok ürün ve marka dünya genelinde 

tüketicilere sunulmaktadır (Nijssen ve Douglas, 2004). Tüketiciler yerli ve yabancı markalı Ñok sayıda 

ürüne ulaĢmakta ve bu ürünler iÑinden seÑim Ģansına sahip olmaktadırlar (Hacıoğlu vd., 2013). Ancak 

bireyler bu ürünlere yönelik satın alma kararları verilirken kültürel, sosyal, psikolojik, demografik vb. 

birÑok faktörün etkisi altında kalırlar. Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde her geÑen gün 
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yoğunluğu artan yabancı markaların, tüketici tercihlerinde pozitif ve negatif olmak üzere iki yönlü 

etkisi olduğu görülmektedir. Pozitif etkiler: rekabet yaratması, kaliteyi yükseltmesi, teknoloji 

transferini sağlaması, ürün ÑeĢitliliğini artırması yönündedir. Negatif etkiler ise: iĢsizliği artırması, 

ülke ekonomisinin yabancıların eline geÑmesi, yerli firmaları olumsuz etkilemesi, yerli sanayinin 

geliĢmesine engel olması vb. gibi sıralanabilir (Akın vd., 2009). 

ÆalıĢma kapsamında ele alınan değiĢkenlerden ilki olan. etnosentrizm iÑe dönük ve soyut bir 

kavramdır. Bu değiĢken kiĢinin kendi kültürünü ve yaĢam tarzını diğer kültür ve yaĢam tarzlarına 

kıyasla üstün bulma eğilimini aÑıklar (Aysuna, 2006). Tüketici etnosentrizmi ise yabancı ürünlerin 

ülkedeki iĢsizliği arttırarak ekonomiyi olumsuz etkilediği düĢüncesi ile yabancı ürün satın alımının 

uygun olmaması Ģeklinde aÑıklanabilir. Normatif etki, bireyin ürün ve hizmetleri satın alırken 

baĢkalarının düĢünce ve davranıĢlarının etkisi altında kalmasıdır (Suki vd., 2016). Ekonomik zorluk 

ise bireyin yaĢamını sürdürebilme ve ihtiyaÑlarını gidermesi aÑısından mali anlamda algıladığı 

yetersizliktir (Barrera vd., 2001). Diğer yandan ürün ilgilenimi ise belirli bir ürün kategorisine dönük 

olarak tüketicinin hissettiği ilgi, heves ve heyecan duygusudur (Dölarslan, 2015).  

Yabancı ürün düĢmanlığı, tüketicilerin satın alma davranıĢlarını etkileyebilecek geÑmiĢ kaynaklı veya 

devam eden politik, askeri, ekonomik veya diplomatik olaylarla bağlantılı olarak ortaya Ñıkan 

antipatik duygular olarak bilinmektedir. Bu olumsuzluk, Ñoğu durumda tüketicilerin düĢmanlık 

duyduğu ülkelerin ürünlerini satın almak istememelerine ve hatta o ürünleri boykot etmelerine yol 

aÑmaktadır (Cheah vd., 2016). DüĢmanlık kavramı dıĢa dönük ve aktif bir sonuÑ yaratır (Huang ve 

diğ, 2010).  

Literatürde etnosentrizm ve düĢmanlık konusunu inceleyen Ñok sayıda ÑalıĢma bulunmaktadır (Brkic 

vd., 2011; KesiĤ vd., 2002; Cutura, 2006; Kaynak ve Kara, 2002; Klein vd., 1998; KüÑükemiroğlu, 

1999). Bu araĢtırmada ise, etnosentrizm, normatif etki ve ekonomik zorluk değiĢkenlerinin yabancı 

ürünlere yönelik düĢmanlık üzerindeki etkileri belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra yabancı 

ürünlere yönelik düĢmanlığın ürün ilgilenimi, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın ve ürün 

ilgileniminin ise satın alma isteksizliği üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırma kapsamında 

Erzurum‘da yaĢayan tüketicilerden anket yoluyla veri temini yapılmıĢtır. AĢağıda araĢtırma 

değiĢkenlerine ait detaylı bilgiler sunulmuĢtur. 

2. TEORĠK ÇERÇEVE 

2.1. Tüketici Etnosentrizimi 

Etnosentrizm kavramı, kiĢinin kendi kültürünü ve yaĢam tarzını diğer insanların kültür ve yaĢam 

tarzına kıyasla daha üstün bulma eğilimidir. Etnosentrizm kavramı pazarlama literatürüne ―tüketici 

etnosentrizmi‖ terimiyle girmiĢtir. (Mutlu vd., 2011). Tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin ürün ve 

hizmetler arasından tercih yaparken yabancı ülkeler tarafından üretilen ürünleri satın almanın 

uygunluğu ve ahlakiliği konusundaki inanÑları olarak tanımlanmaktadır (Ferrin vd., 2015). 

Dolayısıyla etnosentrizm, bireyin ait olduğu kültür standartlarıyla diğer kültürleri değerlendirmesine 

yarayan bir araÑtır (Upadhyay ve Singh, 2006; Abraham, 2013). 

Shimp ve Sharma (1987), milliyet merkezciliği olarak bilinen etnosentrizmi bir kiĢilik özelliği olarak 

ele almakta ve milliyet merkezciliğinin bireylerin Ñocukluk yaĢlarında oluĢtuğunu ifade etmektedirler. 

Ayrıca tüketici milliyet merkezciliğinin kiĢisel düzeyde oluĢan bir önyargıyı ifade ettiğini de 

belirtmektedirler (Heljic, 2015). Tüketici etnosentrizmi, bireye bir kimlik hissi ve aidiyet duygusu 

kazandırmanın yanı sıra bireyin amaÑları doğrultusunda hangi satın alma davranıĢının kabul edilebilir 

veya kabul edilemez olduğunun anlaĢılmasını sağlamaktadır (Shimp ve Sharma, 1987). 

Tüketicinin etnosentrik eğilimi milliyetÑilik duygusuna bağlı olarak ortaya Ñıkan bir tutumdur. 

Etnosentrik eğilimi yüksek olan tüketiciler öncelikli olarak ithal ürün yerine yerli ürünlere 

yönelmektedir. Bu Ģekilde etnosentrik eğilim gösteren tüketicilerin, yerli ürünleri tercih etme 

nedenleri arasında ülke ekonomisine katkı sağlama, ülkelerine duydukları sevgiyi yansıtma ve 

iĢgücünü olumlu etkileme gibi faktörler yer almaktadır (Akın vd., 2009). Etnosentrik eğilimi yüksek 

olmayan tüketiciler ise, ithal malların kendilerine sundukları kolaylıkların fazla olduğunu ve kendi 

dünyalarının geliĢmesine yardımcı olduklarını söylemektedirler (Kaynak ve Kara, 2001; Bozyiğit ve 

Akkan, 2011).    

Etnosentrizm, bireyin yabancı ülkeden bir ürüne kıyasla kendi ülkesinde üretilen ürünleri tercih etme 

eğilimini göstermektedir (Seitz ve Roosen, 2015). Tüketici etnosentrizmi ülkelerin geliĢmiĢlik 

düzeyine bağlı olarak farklılık göstermektedir. GeliĢmiĢ ülkeler aÑısından bakıldığında tüketiciler yerli 

üretimlerin daha kaliteli olduğu kanaatini taĢırlar. GeliĢmekte olan ülkelerde ise tüketiciler satın 
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alacakları yabancı markalı ürünlerin statü, farklılık, üstünlük, estetik sağlayacağı düĢüncesinden 

hareketle ithal ürüne yönelmektedirler. (Wang ve Chen, 2004). 

Shankarmahesh (2006), 37 ülkede yapılan ÑalıĢmaları gözden geÑirerek etnik merkezciliğin 4 ana 

sebebi olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu sebepler: 1) kültürel aÑıklık, dünyaya aÑık olma, vatanseverlik, 

muhafazakarlık, kolektivistlik, materyalizm ve dogmatizmi kapsayan sosyo-psikolojik sebepler 2) 

kapitalizm, ekonomik geliĢmiĢlik seviyesi, milli ekonomiyi güÑlendirme ve milli finansal yapıyı 

güÑlendirmeyi kapsayan ekonomik sebepler 3) politik propaganda, tarihi baskılar, yakınlık ve lider 

manipülasyonlarını kapsayan politik sebepler 4) yaĢ, cinsiyet, eğitim, gelir, etnik köken ve sosyal 

sınıfı kapsayan demografik sebepler Ģeklinde sıralanmaktadır.  

Etnosentrizm üzerine yapılan ÑalıĢmalar incelendiğinde Shimp ve Sharma (1987) etnosentrizmi 

tüketici davranıĢlarını aÑısından incelemiĢ, Yu ve Albaum (2002) etnosentrizmi ürün tercihiyle 

iliĢkilendirmiĢtir. Lee vd.  (2017) yaptıkları ÑalıĢmada tüketici etnosentrizminin tüketici 

düĢmanlığının öncülü olduğu sonucuna varmıĢlardır. Park ve Yoon (2017) ve Ahmed vd. (2013) 

tüketicilerin etnosentrik eğilimin düĢmanlık üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna 

varmıĢlardır. Yukarıdaki aÑıklamalar ıĢığında H1 hipotezi geliĢtirilmiĢtir. 

H1: Tüketici etnosentrizmi yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerinde etkilidir. 

2.2. Normatif Etki 

Normatif etki, bireyin birlikte yaĢadığı grupların normlarına veya özelliklerine uyum sağlamasıdır. 

Bireyler yapacakları tüketimin niteliğine bağlı olarak toplumdaki statülerini iyileĢtirmeye ÑalıĢırlar 

(Suki vd., 2016). Tüketiciler, toplumsal normları tüketim kararlarını ve seÑtikleri ürünleri referans 

aldıkları gruptaki sosyal imajlarını geliĢtirmeye yönelik bir araÑ olarak kullanmaktadırlar (Huang vd., 

2010).  

Normatif etki, bireylerin statü sağlama amacıyla yaptıkları tüketim eğilimleri ile de ilgilidir (O‘Cass 

ve McEwen, 2004). Statü tüketimini tercih eden tüketicilerin normatif etkiye duyarlı oldukları 

görülmektedir (Schröder, 1996; Huang vd., 2010). Normatif etki Ñoğunlukla, ödüllendirme isteği ve 

masraflardan kaÑınmak iÑin grup baskısına uyması durumunda ortaya Ñıkmaktadır (Fornara vd., 

2016).  

Normatif baskı bireyler arasındaki etkileĢimin niteliğini olumlu bir Ģekilde etkilenmektedir. Bireyler 

satın alma kararı verirken baĢkalarının düĢünce ve davranıĢlarına önem vermektedir. Bu durum satın 

almadaki riski azaltmakta ve bireylere avantaj sağlamaktadır (Clark vd.,2007). 

Normatif etki üzerinde yapılan ÑalıĢmalar incelendiğinde Clark vd.(2007)‘nin normatif etkiyi statü 

tüketimiyle iliĢkilendirdiği görülmüĢtür. Wooten ve Reed (2004), Burnkrant ve Cousineau (1975), 

Batra vd.  (2001) ve Deutsch vd.  (1955) yaptıkları ÑalıĢmalarda normatif etkinin tüketici 

davranıĢlarına etkisi üzerinde durmuĢlardır. Huang vd.  (2010) normatif etkinin tüketici düĢmanlığının 

oluĢmasında önemli etkisi olduğu sonucuna varmıĢlardır. Tharp ve Marks (1990) yabancı ürün 

düĢmanlığının normatif etkilere duyarlılığı ve bu ülkelerle iliĢkin olumsuz görüĢleri artırdığı sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda H2 hipotezi geliĢtirilmiĢtir. 

H2: Normatif etki yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerinde etkilidir. 

2.3. Ekonomik Zorluk  

Ekonomik zorluk kavramı; bireyin yaĢamını sürdürebilmesi iÑin gerekli olan ihtiyaÑların elde 

edilmesinde mali yükümlülüklerini yerine getirememesi, gelir-gider dengesi oluĢturamamasıdır. 

(Barrera vd., 2001; Huang vd., 2010). Ekonomik sıkıntılar bireylerde psikolojik problemlere yol 

aÑabilmekte (Barrera vd., 2001) ve bireyin bedensel sağlığını da bozabilmektedir (Sapolsky, 2005). 

Ekonomik zorluk konusu ile ilgili literatür incelendiğinde; Lopes (2010), gündelik hayatta ekonomik 

büyüme ve ekonomik büyümenin yaratmıĢ olduğu ekonomik sıkıntıları ele almıĢtır. Gomel (1995), 

Lempers vd. (1989) ÑalıĢmalarında ekonomik zorluğun aile iÑi iletiĢimde yarattığı problemler üzerinde 

durmuĢlardır. Barrera vd (2001) ekonomik zorluğun bireyde yarattığı psikolojik olumsuzlukları ele 

almıĢtır. Literatürde yer alan ÑalıĢmaların Ñoğu, ekonomik zorluğun ebeveynlerde depresyon 

belirtilerine yol aÑabileceğini, aile iÑi Ģiddeti artırabileceğini ve aile iÑi dengeleri bozabileceğini 

belirtmektedir (Yoder ve Hoyt, 2005; Conger and Elder, 1994; Conger vd., 2000; Huang vd., 2010). 

Ekonomik zorluğu yabancı ürün düĢmanlığı ile iliĢkilendiren Huang vd.  (2010) ekonomik zorluğun 

düĢmanlık üzerindeki etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Shek (2003), Sosyal Kimlik Teorisi ve 

Realistik Grup ÆatıĢma Teorisin den yola Ñıkarak ülke (grup) iÑinde yaĢanan ekonomik sıkıntının ülke 

(grup) dıĢından gelecek tehdit algısını artırdığını öne sürmüĢtür. Æünkü grup üyeleri finansal 
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kaynakların yabancılar tarafından paylaĢıldığına inanmaktadır. Bu durum ise bireylerin gelecek 

kaygılarını artırarak düĢmanlık duygusunu ortaya Ñıkarmaktadır. Yukarıdaki aÑıklamalar 

doğrultusunda H3 hipotezi geliĢtirilmiĢtir.  

H3: Ekonomik zorluk yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerinde etkilidir. 

2.4.Tüketici DüĢmanlığı 

DüĢmanlık; geÑmiĢten kaynaklanan veya mevcut durumdaki askeri, siyasi veya ekonomik saldırılar 

nedeniyle belirli bir ulusa ya da insanlarına karĢı duyulan antipatik duygular olarak tanımlanmaktadır 

(Abraham, 2013). Tajfel ve Turner (1986) tarafından geliĢtirilen ―Realistik Gruplar Arası ÆatıĢma 

Teorisi‖ nin uluslararası düĢmanlığın doğasını ve nedenlerini aydınlatmada yararlı olduğu ileri 

sürülmüĢtür.  

DüĢmanlık duygusuna bağlı olarak tüketicilerin satın alım tercihleri değiĢmektedir.  Ayrıca ürün fiyatı 

aÑısından değerlendirildiğinde aynı fiyat düzeyinde daha kaliteli ve iĢlevli ürünler sunulsa bile 

tüketiciler düĢmanlık duygusu ile ithal ürünlerin satın alımından vazgeÑebilmektedir (Klein vd.  1998; 

Russell ve Russell, 2006). AraĢtırmacılar, yapılan ÑeĢitli ÑalıĢmalar doğrultusunda yabancı ürün 

düĢmanlığını, tüketici satın alma davranıĢını etkileyen normatif etki olarak yorumlamaktadırlar 

(Huang vd., 2010; Han, 2017). Bu duygular, düĢmanlık beslenen ülkenin ürünlerine karĢı olumsuz 

tutumlara ve bu ülkeden ürün alma konusundaki isteksizliklerin ortaya Ñıkmasına neden olmaktadır 

(Nijssen ve Douglas, 2004). 

Eren (2013) yaptığı ÑalıĢmada düĢmanlığı dört temel boyutta tanımlamaktadır. Bu boyutlar: savaĢ 

düĢmanlığı, ekonomik düĢmanlık, dinsel düĢmanlık ve kiĢisel zihniyet düĢmanlığı olarak 

sıralanmaktadır. Farklı bir ÑalıĢmada ise Ang. vd.  (2004) dört farklı düĢmanlık tipi olduğunu ileri 

sürmüĢlerdir. Bunlar; istikrarlı düĢmanlık, durumsal düĢmanlık, kiĢisel düĢmanlık ve ulusal 

düĢmanlıktır. Ġstikrarlı düĢmanlık, ülkeler arasında geÑmiĢten günümüze uzanan ekonomik veya askeri 

bağlar gibi geÑmiĢten kaynaklanan negatif duyguları iĢaret etmektedir. Durumsal düĢmanlık, belirli bir 

duruma bağlı olarak ortaya ÑıkmıĢ olan düĢmanlıktır. KiĢisel düĢmanlık, yabancı ülkeye ya da o 

ülkedeki insanlara karĢı deneyimlerden kaynaklanarak oluĢan düĢmanlıktır. Ulusal düĢmanlık ise, 

yabancı ülkenin davranıĢlarına bağlı olarak ortaya Ñıkan algı sebebiyle oluĢan düĢmanlıktır.  

Yabancı ürün düĢmanlığı üzerine yapılan ÑalıĢmalar incelendiğinde Shoham vd.  (2006) düĢmanlığı 

satın alma niyeti ile iliĢkilendirmiĢtir. Han ise (2017) yine yaptığı ÑalıĢmada ülkeye duyulan 

düĢmanlığı satın alma niyeti ile iliĢkilendirmiĢtir. Park ve Yoon (2017) yüksek ürün ilgisinin, tüketici 

düĢmanlığı ve satın alma niyetleri arasındaki iliĢkide olumsuz etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Nijssen ve Douglas (2004) ise savaĢ ve ekonomik düĢmanlığın, yabancı ürün satın alma 

isteksizliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olup olmadığını araĢtırmıĢ ve olumsuz bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢlardır. Bahaee ve Pisani (2009) yaptıkları ÑalıĢmada tüketici düĢmanlığının 

yüksek seviyelerde olmasının, yabancı ürün satın alma niyeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip 

olduğu sonucunu elde etmiĢlerdir. Yukarıdaki aÑıklamalar doğrultusunda H4 hipotezi geliĢtirilmiĢtir. 

H4: Yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ürün ilgilenimi üzerinde etkilidir. 

2.5 Ürün Ġlgilenimi   

Bireylerin olaylara, nesnelere veya ürünlere verdikleri önem ve duydukları ilgi değiĢik zaman ve 

durumlarda farklılıklar gösterebilir. Ġlgilenim tüketicinin belirsizliği yenmek iÑin kullandığı bir biliĢsel 

tepki olarak tanımlanabilir 

Yüksek ilgilenim, bilgilerin daha iyi hatırlanabilir olması ve daha uzun süreli hafızaya 

yerleĢtirilmesine etki ederken, düĢük ilgilenime sahip tüketiciler mesajlara fazla yoğunlaĢma isteğinde 

değildirler (KoÑ, 2013). 

Ġlgilenim, kiĢiden kiĢiye göre değiĢen bir kavram olması nedeniyle, bireysel bir farklılık değiĢkeni 

olduğu düĢünülmektedir. Bu ilgi kavramı tüketicilerin satın alma ve almamaya yönelik iletiĢim 

davranıĢlarını sonuca bağlayan nedensel ve motive edici bir değiĢkendir. Bireylerin marka 

kıyaslamasında kullandıkları niteliklerin sayısı, seÑim süresinin uzunluğu ve satın almaya yönelik 

isteklilik ilgiye göre değiĢmektedir (Laurent ve Kapferer, 1985).  

Bireyler yaptıkları tüketim doğrultusunda kimlik oluĢturmaya ÑalıĢmakta ve bu da ürün ilgilenimi 

olarak adlandırılmaktadır (Abraham, 2013). Bireylerde ürün veya hizmetlere yönelik olumlu algının 

yerleĢtirilmesi ürüne olan ilgiyi dolayısıyla da tüketimi etkilemektedir. Ayrıca ürüne karĢı yüksek 

ilgilenim veya düĢük ilgilenim duyulması durumu da tüketim karar sürecinde bireylerin gösterecekleri 

dikkat ve Ñaba düzeyinde değiĢiklik meydana getirmektedir (Xue, 2008). 
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Ġlgilenim durumsal veya sürekli ilgilenim olarak ortaya Ñıkabilir. Durumsal ilgilenim bir ürün veya 

durumla ilgili geÑici bir süre iÑin olan spesifik bir ilgilenimi gösterir. Durumsal ilgilenimi etkileyen 

faktörler arasında satın alma durumu, ne amaÑla kullanılacağı, zaman baskısı, sosyal Ñevre ve fiziksel 

Ñevre sayılabilir. Sürekli ilgilenim ise pek Ñok farklı durumda ve uzun bir zaman süresince devamlılık 

gösteren ilgilenimdir (KoÑ,2013). 

KiĢinin ihtiyaÑları, duyguları ilgilenimi azaltıp Ñoğaltabilmektedir. Bazı durumlarda kiĢi ürün ile 

kendisi arasında önemli bağların olduğunu düĢünebilir. Bu durum ürüne karĢı kiĢinin ilgi göstermesini 

ve buna yönelik enerjisini harekete geÑirmesini sağlar. (OdabaĢı ve BarıĢ, 2002). 

Êrün ilgilenimi tüketici davranıĢları konusunda Ñok sık ele alınan bir konudur. Êrün ilgilenimi üzerine 

yapılan ÑalıĢmalar incelendiğinde Liang (2012) yaptığı ÑalıĢmada tüketicilerin ürün ilgileniminim 

satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bian ve Moutinho (2011) 

ürün ilgileniminin satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığı araĢtırmıĢlar ve ürün 

ilgileniminin satın alma niyeti üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Lin ve Chen (2006) 

ürün ilgileniminin tüketici satın alma kararı üzerinde güÑlü bir pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢlardır.  

2.6. Satın Alma Ġsteksizliği 

Tüketici düĢmanlığının sonuÑlarından biri olan satın alma isteksizliği, tüketicilerin belirli ülkenin 

ürünlerini satın almaya karĢı gösterdiği direnci ve satın almama eylemini ifade etmektedir. DüĢmanlık 

algısının satın almama niyetine ve/veya davranıĢına olan   etkisi Amerikalı tüketicilerin Æin, Japon ve 

Fransız ürünlerine; Fransız, Hırvat ve Endonezyalı tüketicilerin Amerikan ürünlerine, Koreli 

tüketicilerin Æin ve Japon ürünlerine karĢı tutumlarında da ortaya Ñıkmaktadır (Bahaee ve Pisani, 

2009; Sutikno ve Cheng, 2011; Shin, 2001). Amerikan ürünlerine yönelik tutumun araĢtırıldığı bir 

baĢka ÑalıĢmada da (Akdogan vd., 2012) benzer sonuÑların ortaya Ñıktığı görülmektedir. 

Yabancı ürünlere yönelik satın alma isteksizliği birÑok faktörden etkilenmektedir. Satın alma 

isteksizliği bireyin yabancı ülkelere karĢı geÑmiĢ kaynaklı veya devam eden politik, askeri, ekonomik, 

diplomatik olaylarla bağlantılı olarak ortaya Ñıkan antipatik duyguların sonucu oluĢabilmektedir. 

Tüketici, aynı fiyata, daha kaliteli ürünler sunduğu halde düĢmanlık duyulan ülkenin ürünlerini satın 

almayı reddedebilir (Klein, 2002). Bu kapsamda bireylerin satın alma isteksizliği; düĢmanlık, 

etnosentrik eğilim, normatif etki, ekonomik zorluk ve ürün ilgilenimi faktörlerinin etkisi dikkate 

alınarak araĢtırma yapılmıĢtır. Yukarıdaki bilgiler ıĢığında aĢağıdaki hipotezler kurulmuĢtur. 

H5: Yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık, satın alma isteksizliği üzerinde etkilidir. 

H6: Êrün ilgilenimi, satın alma isteksizliği üzerinde etkilidir.  

2.7. AraĢtırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları  

ÆalıĢmada yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık kavramı ele alınmıĢtır. Bu amaÑla etnosentrizm, 

normatif etki ve ekonomik zorluk değiĢkenlerinin yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerindeki 

etkileri belirlenmeye ÑalıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın ürün 

ilgilenimi, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ve ürün ilgileniminin ise satın alma isteksizliği 

üzerindeki etkisi incelenmiĢtir.  

AraĢtırmanın kapsamını Erzurum‘da yaĢayan, 18 yaĢ ve üzeri tüketiciler oluĢturmuĢtur. Belirli bir 

ürün grubuna odaklanılmaması sebebiyle araĢtırmadan elde edilen sonuÑlar ürün grupları ve Türkiye 

iÑin genellenemez. 

2.8. AraĢtırmanın Modeli  

AraĢtırma modeli ġekil 1‘de gösterilmektedir. 
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ġekil 9. AraĢtırmanın Modeli 

 
3. METODOLOJĠK ÇERÇEVE 

3.1. Örnekleme Süreci 

ÆalıĢmanın ana kütlesini Erzurum‘da yaĢayan, 18 yaĢ ve üzeri tüketiciler oluĢturmuĢtur. AraĢtırma 

yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiĢ ve yüz yüze anket uygulanmıĢtır. 

Cevaplayıcılara anketin ilk sorusu sorularak yabancı markalı ürün satın alıp almadıkları sorulmuĢ ve 

―Evet‖ cevabını veren tüketicilerin anketleri dikkate alınmıĢtır. Toplam 500 anket dağıtılmıĢ, eksik ve 

hatalı doldurulan anketlerin elenmesi sonucu 320 anket değerlemeye alınmıĢtır. 

3.2. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

AraĢtırma verileri birinci elden, yüz yüze anket yöntemi kullanılarak toplanmıĢtır. Anket formu 3 ana 

gruptan oluĢmaktadır. Birinci grupta yer alan sorular yabancı ürün satın alımı ve satın alımı yapılan 

ürün gruplarını belirlemek amacıyla oluĢturulmuĢtur. Ġkinci grupta yer alan sorular araĢtırmanın 

değiĢkenlerinden olan etnosentrizm, normatif etki, ekonomik zorluk, yabancı ürünlere yönelik 

düĢmanlık, ürün ilgilenimi ve satın alma isteksizliği sorularından oluĢmaktadır. Etnosentrizm 

eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla Shimp ve Sharma (1987)‘nın CETSCALE ölÑeği kullanılmıĢtır. 

Normatif etki ölÑeği Bearden vd. (1989) ÑalıĢmasından elde edilmiĢtir. Ekonomik zorluğun 

belirlenmesi amacıyla kullanılan ölÑek Huang vd. (2010) yılında yaptıkları araĢtırmadan, yabancı 

ürünlere yönelik düĢmanlık ölÑeği ise Russell ve Russell (2006)‘ın ÑalıĢmasından alınmıĢtır. Êrün 

ilgilenimi ölÑeği iÑin Kwon vd. (2017)‘nin ÑalıĢmasından yararlanılmıĢtır. Son olarak satın alma 

isteksizliği ölÑeği ise Klein vd. (1998)‘nin araĢtırmasından ÑalıĢma konusu doğrultusunda 

uyarlanmıĢtır.  Son grup sorular ise, cevaplayıcıların demografik özelliklerini belirleme amacıyla 

oluĢturulmuĢtur. ÆalıĢma kapsamında yararlanılan etnosentrizm, normatif etki, ekonomik zorluk, 

yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık, ürün ilgilenimi ve satın alma isteksizliği ölÑekleri beĢli Likert 

(5=Kesinlikle katılıyorum, 1=Kesinlikle katılmıyorum) ile ölÑülmüĢtür. Veriler SPSS 21.0 programı 

yardımı ile analiz edilmiĢtir. Veri analizinde faktör analizi ve Ñoklu regresyon analizleri kullanılmıĢtır.

       

4. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

4.1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 
Cevaplayıcıların Ñoğunluğu 18-25 yaĢ aralığında (%42,2), üniversite düzeyinde eğitim almıĢ (%50,3), 

%24,1‘i 1000 TL ve altı ve %22‘si ise 3001-4000 TL arasında gelire sahip, öğrenci (%32,2), bekar 

(%52,8) ve kadınlardan (%66,3) oluĢmaktadır. 

4.2. Cevaplayıcıların Yabancı Ürün Grubu Tercihleri 

Tablo 32. Yabancı ürün grubu tercihi 

Ürün Grubu Frekans Yüzde 

Gıda 88 27.5 

Kozmetik 74 23.1 

Teknoloji 70 21.9 

Otomobil 56 17.5 

Giyim 53 16.6 

Mobilya /Beyaz eĢya 38 11.9 

Diğer 3 0.9 

Yabancı ürün grubu tercihi aÑısından cevaplayıcıların Ñoğunlukla gıda (%27,5), kozmetik (%23,1) ve 

teknoloji (%21,9) kategorilerini tercih ettikleri belirlenmiĢtir.  



17
th 

INTERNATIONALLY PARTICIPATED BUSINESS CONGRESS IK2018 

 

 
2046 

4.3. AraĢtırmada Kullanılan Ölçeklere Uygulanan Faktör Analizi Sonuçları 

Regresyon Analizi uygulaması öncesinde, boyutların net olarak belirlenebilmesi amacıyla Faktör 

Analizine baĢvurulmuĢtur. DeğiĢkenler, araĢtırmada kullanılan ölÑeklere uyumlu olarak 6 faktör 

altında toplanmıĢtır. Faktör analizinde 0.30 ve üzeri faktör yükleri dikkate alınmıĢ ve güvenirlik 

analizinde elenen 2 değiĢkene ek olarak 9 değiĢken daha elenmiĢtir. Elde edilen altı faktör toplam 

varyansın %56,280‘ini aÑıklamıĢtır.  (KMO örneklem yeterlilik ölÑütü: %89,4, Barlett Küresellik testi: 

6302,620, Serbestlik derecesi: 741). Analiz sonrasında; 

1.Faktör, satın alma isteksizliği olarak adlandırılmıĢtır. Bu faktörde, ―Yabancı ürün satın almak 

istemem.‖, ―Yabancı ürünleri satın alan Türk tüketiciler Türkiye‘deki iĢsizlikten sorumludur.‖, 

―Yabancı bir ürün aldığımda suÑluluk hissederim.‖, ―Ulusal pazarlarda yabancı ürünler satma izni 

verilmemelidir.‖, ―Yabancı ürünlerin ülkemize giriĢlerini azaltmak iÑin ağır vergiler konulmalıdır.‖, 

―Yabancı ürünleri mümkün olduğunca satın almaktan kaÑınırım.‖, ―Yabancı ürünler satın alma 

fikrinden hoĢlanmam.‖, ―Yabancı ürünler benim iÑin önem taĢımazlar‖, ―Tüm ithal ürünlere yüksek 

vergiler konulmalıdır.‖, ―Daha fazla para ödemem gerekse de yerel ürünlerini desteklemeyi tercih 

ederim.‖, ―Benzer kaliteye sahip iki ürün varsa, tercihimi daha fazla ödeyeceksem dahi ulusal ürünü 

satın almaktan yana kullanırım.‖ değiĢkenleri yer almaktadır.  

2.Faktör, normatif etki olarak adlandırılmıĢtır. Bu faktörde, ―Genellikle Ñevremin onaylayacağını 

düĢündüğüm markaları satın alırım.‖, ―Satın almayı düĢündüğüm ürünlerden Ñevremdeki insanların 

memnun olması benim iÑin önemlidir.‖, ―Sosyal Ñevremdeki insanların kullandıkları ürünleri satın 

almak isterim.‖, ―Sosyal Ñevremin satın aldığım ürün benimsemesi benim iÑin önem taĢır.‖, ―Benzer 

ilgiyi paylaĢtığım bireylerin kullandığı ürünlerin aynısını alarak kullanmak bende aidiyet duygusu 

yaratır.‖, ―Sosyal Ñevremin onaylamadığı ürünleri satın almam.‖, ―En iyi ürünü satın alabilmek iÑin, 

sık sık baĢkalarının görüĢlerini alırım‖, ―Doğru ürünü satın aldığımdan emin olmak iÑin, diğer 

bireylerin ne aldığını ve kullandığını takip ederim.‖, ―Benzer ilgiyi paylaĢtığım bireylerin kullandığı 

ürünleri alarak, onlarla özdeĢleĢmeye ÑalıĢırım.‖ değiĢkenleri yer almaktadır.  

3.Faktör, ürün ilgilenimi olarak adlandırılmıĢtır. Bu faktörde, ―Ulusal ürünler benim iÑin 

önemlidir.‖, ―Ulusal ürünleri satın alma konusunda istekliyimdir.‖, ―Ulusal ürünlerle ilgilenirim.‖, 

―Ulusal ürünler bana hitap eder.‖ değiĢkenleri yer almaktadır.  

4.Faktör, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık olarak adlandırılmıĢtır. Bu faktörde, ―Yabancı 

ülkeler Türkiye aÑısından serbest ticareti ihlal etmektedirler.‖, ―Yabancı ülkeler Türkiye ile iĢ 

yaparken adaletsiz bir Ģekilde davranmaktadırlar.‖, ―Yabancı ülkeler, Türkiye üzerinde Ñok fazla 

ekonomik etkiye sahiptirler.‖, ―Yabancı ülkeler ülkemiz üzerinden avantaj elde etmektedirler.‖, 

―Yabancı ülkelerin ülkemiz aÑısından güvenilir ticaret ortağı olmadıklarını düĢünüyorum.‖ ve 

―Êlkemizin sahip olduğu pozisyona saygı duymadıkları iÑin yabancı ülkeleri asla affetmeyeceğim.‖ 

değiĢkenleri yer almaktadır.  

5.Faktör, etnosentrizm olarak adlandırılmıĢtır. Bu faktörde, ―Ancak kendi ülkemizde 

bulamadığımız ürünleri yabancı ülkelerden almalıyız.‖, ―Yalnızca ülkemizde üretilmeyen ürünler ithal 

edilmelidir.‖, ―Diğer ülkeleri zengin etmek istemiyorsak, ulusal ürün satın almalıyız.‖, ―Ulusal ürün 

satın almak her zaman en iyisidir.‖, ―Türk halkı, her zaman ithal ürünler yerine ulusal ürünleri satın 

almalıdır.‖, ―Ulusal ürünler benim iÑin daima ilk sırada yer alır.‖ değiĢkenleri yer almaktadır.  

6.Faktör ekonomik zorluk olarak adlandırılmıĢtır. Bu faktörde ise, ―Æoğu zaman ay sonu 

faturalarını ödemekte zorlanıyorum.‖, ―Uzun zamandır kendime bütÑe ayıramıyorum.‖, ―Ekonomik 

sıkıntı yaĢarsam bu ailemin yaĢam standardını düĢürebilir.‖ DeğiĢkenleri yer almaktadır. Tablo 2‘de 

faktör yükleri, varyans yüzdeleri ve Cronbach Alpha katsayıları gösterilmiĢtir.  

Tablo 33. Faktör Analizi SonuÑları 

DeğiĢkenler Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Yüzdesi 

Ézdeğeri Cronbach 

Alpha 

Faktör 1: Satın Alma Ġsteksizliği  13,547 5,283 0,885 

Yabancı ürün satın almak istemem. 0,692    

Yabancı ürünleri satın alan Türk tüketiciler 

Türkiye‘deki iĢsizlikten sorumludur. 

0,689    

Yabancı bir ürün aldığımda suÑluluk hissederim. 0,674    

Ulusal pazarlarda yabancı ürünler satma izni 

verilmemelidir. 

0,652    

Yabancı ürünlerin ülkemize giriĢlerini azaltmak 

iÑin ağır vergiler konulmalıdır. 

0,643    
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Yabancı ürünleri mümkün olduğunca satın 

almaktan kaÑınırım. 

0,629    

Yabancı ürünler satın alma fikrinden 

hoĢlanmam. 

0,581    

Yabancı ürünler benim iÑin önem taĢımazlar 0,559    

Tüm ithal ürünlere yüksek vergiler 

konulmalıdır.  

0,534    

Daha fazla para ödemem gerekse de yerel 

ürünlerini desteklemeyi tercih ederim.  

0,504    

Benzer kaliteye sahip iki ürün varsa, tercihimi 

daha fazla ödeyeceksem dahi ulusal ürünü satın 

almaktan yana kullanırım. 

0,487    

Faktör 2: Normatif Etki   11,832 4,615 0,873 

Genellikle Ñevremin onaylayacağını 

düĢündüğüm markaları satın alırım. 0,796 
   

Satın almayı düĢündüğüm ürünlerden 

Ñevremdeki insanların memnun olması benim 

iÑin önemlidir. 
0,763 

   

Sosyal Ñevremdeki insanların kullandıkları 

ürünleri satın almak isterim. 0,761 
   

Sosyal Ñevremin satın aldığım ürün 

benimsemesi benim iÑin önem taĢır. 0,750 
   

Benzer ilgiyi paylaĢtığım bireylerin kullandığı 

ürünlerin aynısını alarak kullanmak bende 

aidiyet duygusu yaratır. 
0,694 

   

Sosyal Ñevremin onaylamadığı ürünleri satın 

almam. 0,672 
   

En iyi ürünü satın alabilmek iÑin, sık sık 

baĢkalarının görüĢlerini alırım 0,585 
   

Doğru ürünü satın aldığımdan emin olmak iÑin, 

diğer bireylerin ne aldığını ve kullandığını takip 

ederim. 
0,585 

   

Benzer ilgiyi paylaĢtığım bireylerin kullandığı 

ürünleri alarak, onlarla özdeĢleĢmeye ÑalıĢırım. 0,536 
   

Faktör 3: Ürün Ġlgilenimi   8,816 3,438 0,886 

Ulusal ürünler benim iÑin önemlidir. 
0,872    

Ulusal ürünleri satın alma konusunda 

istekliyimdir. 0,848 
   

Ulusal ürünlerle ilgilenirim. 
0,815    

Ulusal ürünler bana hitap eder. 
0,687    

Faktör 4: Yabancı Ürünlere Yönelik 

DüĢmanlık  

 8,707 3,396 0,843 

Yabancı ülkeler Türkiye aÑısından serbest 

ticareti ihlal etmektedirler. 0,702 
   

Yabancı ülkeler Türkiye ile iĢ yaparken 

adaletsiz bir Ģekilde davranmaktadırlar. 0,652 
   

Yabancı ülkeler, Türkiye üzerinde Ñok fazla 

ekonomik etkiye sahiptirler. 0,644 
   

Yabancı ülkeler ülkemiz üzerinden avantaj elde 

etmektedirler. 0,592 
   

Yabancı ülkelerin ülkemiz aÑısından güvenilir 

ticaret ortağı olmadıklarını düĢünüyorum. 0,580 
   

Êlkemizin sahip olduğu pozisyona saygı 

duymadıkları iÑin yabancı ülkeleri asla 

affetmeyeceğim. 
0,577 

   

Faktör 5: Etnosentrizm  8,385 3,270 0,785 

Ancak kendi ülkemizde bulamadığımız ürünleri 

yabancı ülkelerden almalıyız. 0,628 
   

Yalnızca ülkemizde üretilmeyen ürünler ithal 

edilmelidir. 0,625 
   

Diğer ülkeleri zengin etmek istemiyorsak, ulusal 

ürün satın almalıyız. 0,560 
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Ulusal ürün satın almak her zaman en iyisidir. 
0,559    

Türk halkı, her zaman ithal ürünler yerine ulusal 

ürünleri satın almalıdır. 0,553 
   

Ulusal ürünler benim iÑin daima ilk sırada yer 

alır. 0,535 
   

Faktör 6: Ekonomik Zorluk   4,992 1,947 0,69 

Æoğu zaman ay sonu faturalarını ödemekte 

zorlanıyorum. 0,792 
   

Uzun zamandır kendime bütÑe ayıramıyorum. 
0,764    

Ekonomik sıkıntı yaĢarsam bu ailemin yaĢam 

standardını düĢürebilir. 0,500 
   

4.4. Regresyon Analizi Sonuçları 

Faktör analizi uygulamasının ardından, araĢtırma modelinin test edilmesinde Ñoklu regresyon 

analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma değiĢkenleri olan etnosentrizm, normatif etki, ekonomik zorluk 

değiĢkenlerinin yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın ürün 

ilgilenimi ve ürün ilgilenimi ile yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın ise satın alma isteksizliği 

üzerindeki etkisi belirlenmek istenmiĢtir. Bu amaÑla aĢağıda regresyon analizi sonuÑları gösterilmiĢtir.  

Regresyon Analizinin ilk aĢaması olarak; etnosentrizm, normatif etki ve ekonomik zorluk 

değiĢkenlerinin yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerindeki etkisi incelenmiĢ ve sonuÑlar aĢağıda 

belirtilmiĢtir.  

Tablo 34. Etnosentrizm-Normatif Etki-Ekonomik Zorluk DeğiĢkenlerinin Yabancı Êrünlere Yönelik 

DüĢmanlık Êzerindeki Etkisi 

 R R2 DüzeltilmiĢ R2 Tahminlerin Standart 

Hatası 

0,585 0,343 0,336 0,60982 

ANOVA Değerleri Kareler Toplamı Sd Ortalama Kare F Sig. 

Regresyon 61,229 3 20,410 54,882 0, 000 

Artıklar 117,514 316 0, 372   

Toplam 178,743 319    

Bağımlı değiĢken: Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlık 

Bağımsız DeğiĢken: Etnosentrizm, Normatif Etki, Ekonomik Zorluk 

 

Tablo 3‘te yer aldığı üzere, Etnosentrizm-Normatif Etki-Ekonomik Zorluk DeğiĢkenleri Yabancı 

Êrünlere Yönelik DüĢmanlığın %33,6‘sını aÑıklamaktadırlar. ANOVA değerlerine göre ise model 

anlamlıdır.  

Tablo 35. Etnosentrizm-Normatif Etki-Ekonomik Zorluk DeğiĢkenlerinin Yabancı Êrünlere Yönelik 

DüĢmanlık Êzerindeki Etkisine ĠliĢkin Beta Değerleri 

Regresyon analizi sonucuna göre, etnosentrizm, normatif etki ve ekonomik zorluk değiĢkenleri 

yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerinde etkilidir.  

Ġkinci aĢama olarak yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın ürün ilgilenimi üzerindeki etkisi incelenmiĢ 

ve sonuÑlar aĢağıda sunulmuĢtur. 

Tablo 36. Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlığın Êrün Ġlgilenimi Êzerindeki Etkisi 

 R R2 DüzeltilmiĢ R2 Tahminlerin Standart 

Hatası 

0,396 0,157 0,154 0,79399 

ANOVA Değerleri Kareler Toplamı Sd Ortalama Kare F Sig. 

Regresyon 37,264 1 37,264 59,109 0, 000 

Artıklar 200,476 318 0, 630   

Toplam 237,740 319    

 

StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar 
t Sig. 

Æoklu Bağlantı 

Ġstatistikleri  

B 
Standart 

hata 
B 

Tolerans VIF 

Ekonomik 

Zorluk 

0,177 0,048 0,186 3,718 0,000 0,834 1,198 

Etnosentrizm 0,472 0,054 0,438 8,782 0,000 0,837 1,195 

Normatif Etki  0,130 0,052 0,122 2,504 0,013 0,879 1,137 
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Tablo 5‘e göre yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ürün ilgilenimi üzerinde %15,4 oranında etkilidir. 

ANOVA değerlerine göre ise model anlamlıdır.  

Tablo 37. Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlığın Êrün Ġlgilenimi Êzerindeki Etkisine ĠliĢkin Beta 

Değerleri 

Bağımlı DeğiĢken: Êrün Ġlgilenimi 

Regresyon Analizi sonucuna göre, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ürün ilgilenimi üzerinde 

etkilidir.  

Son olarak ise yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ve ürün ilgilenimi değiĢkenlerinin satın alma 

isteksizliği üzerindeki etkileri regresyon analizi yardımıyla test edilmiĢ ve aĢağıdaki sonuÑlara 

eriĢilmiĢtir.  

Tablo 38. Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlık ve Êrün Ġlgileniminin Satın Alma Ġsteksizliği 

Êzerindeki Etkisi 

 R R2 DüzeltilmiĢ R2 Tahminlerin Standart 

Hatası 

0,619 0,383 0,379 0,53735 

ANOVA Değerleri Kareler Toplamı Sd Ortalama Kare F Sig. 

Regresyon 56,906 2 28,453 98,539 0, 000 

Artıklar 91,534 317 0, 289   

Toplam 148,440 319    

Regresyon analizi sonuÑlarına göre yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ve ürün ilgilenimi satın alma 

isteksizliği üzerinde etkilidir ve %37,9‘unu aÑıklamaktadırlar. ANOVA değerlerine göre ise model 

anlamlıdır.  

Tablo 39. Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlık ve Êrün Ġlgileniminin Satın Alma Ġsteksizliği 

Êzerindeki Etkisine ĠliĢkin Beta Değerleri 

Bağımlı DeğiĢken: Satın Alma Ġsteksizliği 

Beta Değerleri tablosunda da yer aldığı üzere, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ve ürün ilgilenimi 

satın alma isteksizliği üzerinde etkilidirler. Analizler sonucundaki hipotez kararları Tablo 9‘da 

gösterilmiĢtir.  

Tablo 40. Hipotez sonuÑları 

Hipotezler Sonuçlar 

H1: Etnosentrizm Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlık Kabul 

H2: Normatif Etki Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlık Kabul 

H3: Ekonomik Zorluk Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlık Kabul 

H4: Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlık  Êrün Ġlgilenimi Kabul 

H5: Yabancı Êrünlere Yönelik DüĢmanlık Satın Alma Ġsteksizliği Kabul 

H6: Êrün Ġlgilenimi Satın Alma Ġsteksizliği Kabul 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar 
t Sig. 

Æoklu Bağlantı 

Ġstatistikleri 

B 
Standart 

hata 
B 

Tolerans VIF 

Yabancı 

Êrünlere 

Yönelik 

DüĢmanlık 

0,457 0,059 0,396 7,688 0,000 1,000 1,000 

 

StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar 
t Sig. 

Æoklu Bağlantı 

Ġstatistikleri 

B 
Standart 

hata 
B 

Tolerans VIF 

Yabancı Êrünlere 

Yönelik 

DüĢmanlık 

0,487 0,044 0,534 11,12 0,000 0,843 1,186 

Êrün Ġlgilenimi 0,132 0,038 0,166 3,466 0,001 0,843 1,186 
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Yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın ele alındığı bu ÑalıĢmada, etnosentrizm, normatif etki ve 

ekonomik zorluk değiĢkenlerinin yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerindeki etkileri belirlenmeye 

ÑalıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın ürün ilgilenimi üzerindeki etkisi 

ele alınmıĢ ve son olarak da yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ve ürün ilgileniminin satın alma 

isteksizliği üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. 

Bu doğrultuda öncelikle demografik değiĢkenlere iliĢkin frekans bilgileri sunulmuĢtur. 

Cevaplayıcıların Ñoğunluğu 18-25 yaĢ aralığında (%42,2), üniversite düzeyinde eğitim almıĢ (%50,3), 

%24,1‘i 1000 TL ve altı ve %22‘si ise 3001-4000 TL arasında gelire sahip, öğrenci (%32,2), bekar 

(%52,8) ve kadınlardan (%66,3) oluĢmaktadır. Demografik bilgilerin ardından cevaplayıcıların 

yabancı ürün ve ürün grubu tercihleri araĢtırılmıĢtır. Bu doğrultuda cevaplayıcıların en fazla gıda, 

kozmetik ve teknolojik ürün gruplarını tercih ettikleri belirlenmiĢtir. 

Tanımlayıcı istatistiklerin ardından, araĢtırma kapsamında ele alınan değiĢkenlerin örnekleme uyum 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla faktör analizi uygulaması gerÑekleĢtirilmiĢtir. Faktör 

analizi uygulaması sonucunda, araĢtırma değiĢkenleri ve baĢlıklarına uygun Ģekilde 6 faktör ortaya 

ÑıkmıĢ ve bu faktörler yine ölÑekler doğrultusunda; satın alma isteksizliği, normatif etki, ürün 

ilgilenimi, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık, etnosentrizm ve ekonomik zorluk olarak 

adlandırılmıĢtır.  

Faktör analizini, Ñoklu regresyon analizi uygulaması takip etmiĢtir. Bu kapsamda ilk olarak, 

etnosentrizm, normatif etki ve ekonomik zorluk değiĢkenlerinin yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık 

üzerindeki etkisi ele alınmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda, etnosentrizm, normatif etki ve ekonomik 

zorluk değiĢkenlerinin yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerinde etkili olduğu belirlenmiĢtir. 

Etnosentrizmle ilgili sonuÑlar, ÑeĢitli araĢtırmacıların (Eryiğit ve Kavak, 2012; Al Ganideh ve Al 

Taee, 2012; Kaynak ve Eksi, 2011) ÑalıĢmalarında yer aldığı gibi, ―özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerdeki tüketiciler yabancı markaların ve ürünlerin ekonomiye fazlasıyla zarar verdiğini 

düĢünmekte ve etnosentirik   eğilimleri bu ürünlere karĢı olumsuz tutum iÑinde olmalarına sebep 

olmaktadır.‖ bulgularını desteklemektedir.  

Aynı zamanda, bireylerin iÑerisinde bulundukları ekonomik sıkıntılar yabancı ürünlere yönelik 

düĢmanlık üzerinde etkili olmaktadır. Shek (2003)‘in ÑalıĢmasında belirttiği gibi, grup üyeleri 

yaĢadıkları ekonomik sıkıntıya yabancıların sebep olduğuna inanılırsa gelecek kaygıları artmakta ve 

yabancılara düĢmanlık duymaktadırlar.  Bireyin ekonomik koĢullarının zorlayıcı olması satın 

alımlarını ertelemelerine, yaĢam standartlarında düĢüĢe sebep olabilir. Ézellikle satın alımı yapılacak 

olan yabancı ürün grubunun ne olduğu da bu durumda önem kazanmaktadır.  

Birey üzerindeki referans grubu etkisini aÑıklayan normatif etki değiĢkeni de yabancı ürünlere yönelik 

düĢmanlık üzerinde etkilidir. Bu sonuÑ doğrultusunda, bireylerin sosyal Ñevrelerinin yabancı ürünlere 

yönelik tutumları üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Normatif etki değiĢkenin de önemli olan nokta 

bireyin sosyal Ñevresi tarafından kabul görme isteğinin olması ve bu doğrultuda sosyal Ñevre 

tarafından onaylanan satın alımlar yapmasıdır. AraĢtırma grubunun da bu konuda sosyal Ñevresiyle bir 

etkileĢim iÑinde olduğu görülmekle birlikte, sosyal Ñevrenin ürünlere yönelik olarak aktarımları 

tüketicinin yabancı ürünlere yönelik olarak duygularını değiĢtirmekte ve olumsuz etkilemektedir.   

Ġkinci aĢama olarak, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın, ürün ilgilenimi üzerindeki etkisine yine 

regresyon analizi ile bakılmıĢ ve yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın, ürün ilgilenimi üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiĢtir. Ġlgilenim bir ürün ya da markaya kiĢisel anlamda verilen önem düzeyidir. Bu 

yüzden yabancı ürünlere yönelik olarak düĢmanlık beslenmesi, ürüne yönelik ilgilenimi düĢürecektir. 

Son aĢamada ise, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ve ürün ilgilenimi değiĢkenlerinin satın alma 

isteksizliği üzerindeki etkisi ele alınmıĢtır. Analiz sonucunda, yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ve 

ürün ilgilenimi değiĢkenlerinin satın alma isteksizliği üzerinde etkili olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuÑ 

ise yukarıda bahsedilen durumu desteklemektedir. BaĢka bir deyiĢle cevaplayıcıların, bir ürüne 

yönelik olarak olumlu hisler beslemesinin, yüksek ilgilenimi doğurduğu ve böylelikle tüketicinin 

araĢtırma sürecine girdiği ve satın alım noktasında istekliliğin ortaya Ñıktığı, tam tersi bir durumda ise 

düĢük ilgilenim seviyesi sebebiyle araĢtırma ve karar sürecinin olumsuz etkilendiği sonucuna 

varılabilir.  

Bu sonuÑlar doğrultusunda, aĢağıda yer alan öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

Günümüz pazarlarında aynı ürünü Ñok benzer özelliklerle hem yerli hem de yabancı markalar 

sunmaktadır. Ancak yerli ürün ve markalar yabancı ürün ve markalara kıyasla bir adım geriden 

gelmektedir. Bu durumun sebebi yabancı markaların birÑok pazarda faaliyet göstermesi ve uluslararası 

nitelikleri sebebiyle daha güÑlü bir bütÑe, AR-GE ve tutundurmaya sahip olmaları olabilir. Bu 
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noktada, yerli markaların da tüketiciye yabancı rakiplere oranla daha etkin ulaĢabilmesi iÑin 

tutundurma faaliyetlerini kuvvetlendirebilir. Æünkü mevcut pazarı yabancı rakiplerine oranla daha iyi 

tanımakta ve tüketici özelliklerini aynı kültürün bir parÑası oldukları iÑin daha yakinen bilmektedirler. 

Yine aynı durum üzerinden yerli markalar bir niĢ Pazar yaratabilir. Yerli üretim vurgusu ile 

tüketicileri Ñekebilirler. Æünkü bugün özellikle ―%100‖ yerli üretim sloganı ile yola Ñıkmak, belirli bir 

tüketici potansiyelini elde edebilmektedirler. Ézellikle gıda vb. gibi ürün kategorilerinde doğallık, 

yerli üretim olması, raf ömürlerinin olmaması gibi faktörler tüketici değerlendirmelerinde olumlu 

etkilere yol aÑmaktadır.  

Bunun yanı sıra, yerli üretim ürünler kalitesizdir algısını yaratmaksızın, daha uygun fiyatlar ile yerli 

ürünlerin satılması iĢletmelere yarar sağlayabilir. Bu noktada önemli olan ―kaliteli‖ ve ―uygun fiyatlı‖ 

algısını yaratarak ve ürünler ile bu vaadi karĢılayarak tüketici de ―daha az fiyata daha fazlası‖ 

düĢüncesini ortaya Ñıkarmaktır. 

Normatif etki, baĢka bir deyiĢle referans grubu etkisinin yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık üzerinde 

etkili olduğu bir diğer sonuÑtu. Bu noktada, bireyin bu gruplara uygun tüketimler ve tercihler yapma 

isteğinden yola Ñıkılarak, fikir liderleri ve Pazar kurtları yaratılarak, bu grupların yerli ürünlerin satın 

alımı noktasında tüketicileri güdülemeleri sağlanabilir. Yerli ve yabancı markalar kıyaslanarak her iki 

marka grubunun da artı ve eksileri eĢit Ģekilde tartıĢılabilir. Ézellikle sosyal medya uygulamaları 

üzerinden her iki grup aÑısından da tüketici görüĢleri paylaĢılarak etkin bir tercih ortamı yaratılabilir. 

Böylelikle tüketicilerin hangi ürünü, hangi iÑerikle, hangi menĢe ile aldıklarını bilmeleri sağlanabilir.  

Yabancı ürünlere yönelik düĢmanlığın, ürün ilgilenimi üzerinde etkili olduğu araĢtırmanın bir diğer 

sonucudur. Bu sonucu aynı zamanda yabancı ürünlere yönelik düĢmanlık ile ürün ilgileniminin satın 

alma isteksizliğini etkilediği sonucu desteklemektedir. SonuÑ doğrultusunda, yerli ürünlere yönelik 

olumlu duyguların da yine ürün ilgilenimi üzerinde etkili olabileceği söylenebilir. Yabancı ürünlere 

yönelik olarak bir düĢmanlığın beslenmesi düĢük ilgilenimi tetikleyeceği iÑin, tüketici bir bilgi 

arayıĢına giriĢmeyecek, yoğun problem Ñözme aĢamasına geÑilmeyecektir. Bu nokta durumu kendi 

lehlerine Ñevirmek yerli ürünlerin elindedir. Æünkü, yüksek ilgilenim, tüketiciyi bilgi arayıĢı sürecine 

itecektir. Bilgi arayıĢı sürecinde tüketiciye ulaĢılabilecek olan her kanaldan ulaĢılabilir. Æünkü tüketici 

bu süreÑte her türlü bilgiyi değerlendirecektir. ĠĢletmeler etkin tutundurma faaliyetleri ile tüketicinin 

risk algısını düĢürebilirler. Ézellikle belirli ürün gruplarında sağlık aÑısından, sosyal aÑıdan, finansal 

aÑıdan yerli ürünlerin yarar vurgusunun yapılması iĢletmelere kazandıran uygulamalardan 

olabilecektir. 
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